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RESUMO 

Este estudo tem por finalidade investigar, por meio da análise discursiva, a utilização de 

jargões nas transmissões do narrador e jornalista Milton Leite do SporTV, de modo a 

compreender, entender, identificar e compreender essas expressões. Este tema foi escolhido a 

partir da paixão pelo futebol somada à curiosidade de estudar a linguagem usada em suas 

narrações. Foram analisados os quatros jogos da Seleção Brasileira, na Copa América 2011, 

realizado na Argentina, para poder perceber quais os jargões e com que frequência são 

utilizados em suas narrações. Como o estudo deste corpus tem como base a análise discurso, 

em uma segunda ocasião a utilizei para poder entender a produção de sentidos executados na 

narração em relação à imagem. Dentro da análise discursiva encontramos vários segmentos 

que aprofundaram a análise deste corpus. Um deles foi à atuação enunciativa, que tem o papel 

fundamental de se posicionar diante do discurso, permitindo-o representar fatos no enunciado 

organizando-se em torno do sujeito. O contrato de leitura que firma um determinado modo de 

relação com o telespectador. E o modo de endereçamento que trabalha a mensagem que é 

direcionada ao telespectador. Nesta pesquisa foram utilizados conceitos de autores como 

Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Milton José Pinto para análise de discurso; 

Eliseo Verón com o livro “Fragmentos de um tecido” e José Luiz Fiorin para o estudo de 

enunciação. 

 

Palavras-chave: Narrações; jargões; contrato de leitura; enunciação 

 

ABSTRACT 

 

The goal of the present paper is to investigate, through discourse analysis, the use of slangs in 

Milton Leite’s transmissions, a SporTV sportscaster and journalist, in order to be aware of the 

strategies used by him to approximate the audience and to better understand these slangs. This 

subject was selected based on a personal affection by soccer added to the curiosity of studying 

the sports narration language. I analyzed four Brazilian soccer team matches from America’s 

Cup 2011, which happened in Argentina, aiming at noticing which slangs have been uttered 

and how often they are present in the narrations. Because this corpus is in light of discourse 

analysis, in a second moment I could make use of it to comprehend the meaning production 

performed by the sportscaster related to the video images. Within discourse analysis, it was 

possible to identify several appropriate concepts which made this corpus analysis more 

complete. One of these concepts is the enunciative performance, which has the crucial role of 

positioning itself along the discourse, allowing it to represent facts in the utterance by 

organizing around the individual. The reading contract establishes a specific relation with the 

audience. Moreover, the kind of addressing works with the message that is provided to the 

televiewer. Along this paper, many concepts are exploited from different authors, such as 

Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Milton José Pinto – in the discourse analysis; 

Eliseo Verón – “Fragmentos de um tecido”’s author and, finally, José Luiz Fiorin – an 

important author to the enunciation study. 

 

Key words: Sports narration; slangs; reading contract; enunciation 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade investigar, por meio da análise discursiva, a 

utilização de jargões nas transmissões do narrador e jornalista Milton Leite do SporTV, de 

modo a compreender, entender, identificar e mapear essas expressões. Este tema foi escolhido 

a partir da paixão pelo futebol, somada à curiosidade de estudar a linguagem usada em suas 

narrações. 

O jornalista e narrador, Milton Leite, utiliza jargões e expressões do campo 

futebolístico em suas transmissões para dar um maior dinamismo a uma partida de futebol, 

não deixando o telespectador perder nenhum lance do jogo na TV. Ele mistura a linguagem 

do futebol com as expressões do cotidiano, aplicando-as de forma criativa. Milton Leite 

transforma sua narração em algo além de um jogo de futebol. Para quem o assiste, não espera 

apenas informações e uma correta leitura do jogo, e sim a expectativa da improvisação através 

de seus jargões, entretendo seu telespectador. O narrador é conhecido pelas frases, "Que 

beleza" que usa para determinar uma jogada mal concluída ou "Meu Deus". E, ainda na má 

fase de um clube ou de um jogador, ele diz, "Que fase". E também pela frase "Olha a batida" 

que usa para determinar um chute a gol. Portanto, Milton Leite tem seu próprio estilo que o 

identifica e o diferencia dos demais narradores, por ser criativo e capaz de entreter o torcedor 

que o assiste de um jeito simples e diferente.   

Hoje, as transmissões de futebol são representadas pelas emissoras de televisão 

aberta e os canais por assinatura. Nos canais abertos as informações são dadas de forma 

rápida antes de começar a partida. Sua narração é mais tranquila e seu conteúdo possui 

informações básicas e seus jogos são transmitidos apenas nas quartas e domingo.  

Nos canais fechados, as informações são dadas meia hora antes de começar partida. 

Isso faz com que, seu telespectador fique por dentro das estatísticas referentes às duas equipes 

que irão se enfrentar. Seu conteúdo é mais completo, com muita informação e os jogos são 

transmitidos nas terças, quartas e quintas, além dos sábados e domingos.  

Essa pesquisa foi importante para que pudéssemos mapear, entender, identificar e 

compreender o uso destes jargões e expressões do campo futebolístico nas transmissões do 

jornalista Milton Leite, já que na televisão não se ouvem tantos jargões numa partida de 

futebol, como no rádio. 

No rádio, a narração é mais descritiva, pois mostra aos ouvintes através da fala, 

detalhes dos times, dos uniformes, da posição dos jogadores em campo e das jogadas. Essas, 
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por sua vez, ganham a imaginação dos ouvintes através do uso dos jargões nas transmissões 

radiofônicas.  

Já a narração televisiva supervaloriza as imagens, pois o telespectador está vendo o 

jogo. Por isso, o narrador precisa interpretar as jogadas de uma forma diferente para entreter 

seu telespectador, fugindo da linguagem simples e buscando fazer o diferencial durante a 

transmissão do jogo de futebol. 

Portanto, serão analisados os quatro jogos da Seleção Brasileira, na Copa América 

2011 realizados na Argentina, para que se possa perceber quais os jargões e com que 

frequência eles são utilizados em suas narrações. 

Transcreveremos, então, essas narrações para compreender o uso destes jargões nas 

transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa América 2011, pelo jornalista Milton 

Leite, para que possamos selecionar frases, palavras e expressões para entendermos esta 

cultura futebolística.  

Iremos explorar a análise de conteúdo, para entender a construção do texto falado e 

determinados termos usados por meio da linguagem futebolística, através dos jargões 

utilizados pelo narrador e jornalista Milton Leite em suas transmissões. Mapeadas e 

quantificadas essas marcas, este estudo terá como base a análise de discurso, o qual possibilita 

trabalhar a produção de sentidos, para que possamos entender de que forma é executada a 

narração em relação à imagem. É através desta interpretação que poderemos expor a forma 

pela qual o emissor tenta mostrar ao seu receptor uma determinada situação, a partir de seu 

ponto de vista, movido por uma intenção, por meio da imagem e da fala. Consequentemente, 

abordaremos ainda estudos sobre os modos de endereçamento e a atuação enunciativa, que 

servirão para aprofundar e compreender o tema deste corpus. Utilizaremos como base, autores 

como Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Milton José Pinto para análise de 

discurso; Eliseo Verón, com o livro “Fragmentos de um tecido” e José Luiz Fiorin, para o 

estudo de enunciação. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Linguagem jornalística na TV  

 

Por suas características e como meio de divulgação, que combina som e imagem, a 

televisão tem uma maneira própria de transmitir a informação. A linguagem, o tempo e o 

ritmo são peculiares, se comparados com outros meios de comunicação. 

Na TV e no rádio, o texto deve ser coloquial e o jornalista precisa ter em mente que 

está contando uma história para alguém, mas existe uma diferença fundamental: o casamento 

da palavra com a imagem. É a sensibilidade do jornalista, que vai fazer esta união atingir o 

objetivo de levar ao ar uma informação fácil de ser compreendida pelo telespectador, segundo 

Paternostro (1999, p.63): 

 

No jornalismo, muitas vezes o rádio ainda está à frente, tem vantagem do 

imediatismo da notícia. A alta tecnologia dá ao rádio condições de transmitir 

um fato com muita velocidade e no exato momento que ele acontece. A TV 

tem sua arma poderosa e infalível como à informação visual, a imagem em 

movimento. Já a televisão, combina a utilização simultânea de dois sentidos 

do ser humano, a visão e a audição.  
 

A televisão, assim como o rádio, tem características da instantaneidade, o que obriga 

o jornalista a fazer com que a notícia seja entendida pelo receptor no exato momento de sua 

transmissão. (BARBEIRO, 2005; CURADO, 2002; PATERNOSTRO,1999). 

O público da televisão não está lendo a notícia, está ouvindo e vendo. O 

telespectador está olhando o apresentador, o repórter ou o entrevistado e tentando apreender o 

que eles dizem. Conforme Paternostro (1999), “o texto de TV é para ser escrito, para ser 

falado pelo apresentador e ouvido pelo telespectador”. 

A notícia da TV não pode confundir quem a escuta. Seja em razão de um texto mal 

escrito, seja pelo uso de palavras inadequadas, seja por causa de uma narrativa com fio 

condutor ambíguo. Segundo Curado (2002), a maneira como a notícia é apresentada não pode 

despertar dúvidas quanto ao seu significado. 

No telejornalismo, a preocupação é fazer com que o texto e a imagem caminhem 

juntos, sem um competir com o outro. O texto deve complementar o que está sendo mostrado, 

senão perderá sua razão. O papel da palavra é dar apoio à imagem (PATERNOSTRO,1999). 
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O texto precisa, basicamente, identificar os elementos fundamentais da notícia. Na 

TV, isto se dá com palavras precisas, bem escolhidas e o texto deve responder a seis 

perguntas clássicas: Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê? 

Como a imagem está sempre em destaque na TV, as informações visuais serão bem 

captadas pelo telespectador. A simplicidade na associação entre texto e imagem vem da 

sensibilidade do jornalista. A imagem possui uma narrativa própria e pode transmitir 

informação e emoção, sem palavras. 

Segundo Herótodo Barbeiro (2005), o texto de telejornal tem uma estrutura de 

movimento, instantaneidade, testemunhalidade, indivisibilidade de imagem e som, 

sintetização e objetividade. Por isso, não podemos conceber uma reportagem de TV sem que 

prevaleça a força da imagem.  

 

1.2 História do futebol na TV no Brasil 

 

Em 16 de junho de 1954, na Suíça, ocorreu a primeira partida televisionada entre 

Iugoslávia e França. A partir deste momento, a televisão não parou de oferecer cada vez mais 

comodidades ao espectador. O objetivo era aproximar seu telespectador ao máximo da 

experiência, por estar nas arquibancadas.  

No Brasil, a televisão nasceu preocupada em garantir audiência. Em setembro de 

1950 a novidade chegou ao país, quando Assis Chateaubriand levou ao ar a TV Tupi, em São 

Paulo. 

O primeiro jogo exibido ao vivo no país aconteceu em 18 de setembro de 1955, no 

aniversário de cinco anos da TV no Brasil. O clássico Santos 3 x 1 Palmeiras, na Vila 

Belmiro, foi transmitido pela Record. Nesta época, quase todos os programas eram feitos ao 

vivo, por falta de tecnologia.  

A Rede Globo transmitiu seu primeiro jogo no dia 21 de novembro de 1965, no 

Estádio do Maracanã, entre Brasil e União Soviética. A partida estava marcada para as quatro 

da tarde, e sua transmissão iria ao ar às oito da noite. 

A Copa de 70 foi a primeira a ser transmitida ao vivo e em cores. Das transmissões 

ao desempenho da seleção, milhões de brasileiros puderam visualizar cada lance e 

compartilhar a vitória. Até então, era o radinho de pilha que mantinha os torcedores ligados.  
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O jogo entre Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia, na estreia da Seleção na Copa do Mundo 

de 1970, aconteceu no dia 3 de junho. A Copa de 1974 foi à primeira 100% colorida, já com 

transmissões públicas. 

Durante a década de 80, a televisão abriu um leque de coberturas esportivas com as 

transmissões de campeonatos de futebol de outros países e com o surgimento de empresas de 

promoção, que cuidaram com mais carinho das modalidades que não tinham espaço na mídia: 

era a terceirização do esporte na TV. 

Como os problemas financeiros do país se avizinhavam e os custos de compra de 

direitos das transmissões cresciam assustadoramente, algumas emissoras tiveram de se unir 

para a cobertura da Copa do Mundo de 1986, no México. O grupo era Formado pela Record, 

SBT e Manchete, com divisão de custos e de equipes. 

Em 1987, grandes clubes do Brasil se rebelaram contra a Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) e romperam os laços. Então foi criado o Clube dos 13, que colocou a TV 

Globo como gerenciadora do evento, servindo de ponte com os patrocinadores. 

No final desta década, a TV Bandeirantes resolveu investir no futebol internacional e 

comprou os direitos de transmissão dos campeonatos italiano e espanhol. A TV Cultura não 

deixou por menos e garantiu os direitos de transmissão do campeonato alemão, por 

intermédio da indústria farmacêutica Bayer.  

Em meados dos anos 90, a Rede Globo se interessou definitivamente pelo negócio, e 

criou a “Globo Esportes”, para administrar os lucros do mercado esportivo. Como era de se 

esperar, as cotas dos campeonatos de futebol subiram assustadoramente. Os horários dos 

jogos também passaram a ser manipulados, e a partir de então o futebol só começava depois 

da novela. 

 

1.3 A linguagem jornalística esportiva 

 

A linguagem jornalística no esporte nunca teve uma escola definida (BARBEIRO, 

2006). O surgimento de um estilo próprio sempre dependeu das tentativas de erros e acertos. 

Em 1932, tiveram início as transmissões esportivas no rádio, onde a linguagem usada era de 

pura emoção. Os locutores chegavam a gritar para demonstrar a explosão do gol.   

Muitas vezes não se preocupavam com quem estava em volta e se o estádio estava 

lotado: eles falavam mais alto para não ter seu som abafado pelos urros da torcida 
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enlouquecida. Casos como estes eram um espetáculo à parte quando comparados às narrações 

de locutores europeus, habituados a uma narração mais informativa e menos empolgante. 

Nos anos 50, prosas e crônicas esportivas faziam sucesso nos jornais impressos. Nos 

final da década de 80 e no começo dos anos 90, a precisão ganhou espaço e tornou o esporte 

quase frio. O compromisso com a verdade jornalística contribuiu para que a linguagem se 

tornasse mais descritiva. Entretanto, o ideal é que se tenha um equilíbrio dessas duas 

vertentes: emoção e descrição dos fatos, pois o esporte não vive sem emoção. Para Herótodo 

Barbeiro (2006), “a emoção é a própria alma do esporte. Em nenhuma área do jornalismo a 

informação e o entretenimento estão tão próximos”.  

Hoje a linguagem jornalística esportiva está bem caracterizada de veículo para 

veículo. A televisão adota o estilo do jornalista-personagem, em que a função não é só passar 

a informação e relatar o fato, mas também é preciso viver aquela emoção e demonstrar ao 

telespectador, pois ele é tão protagonista quanto o atleta. Segundo Barbeiro (2005), “a emoção 

do espetáculo é uma relação direta entre os esportistas e os telespectadores”.  

Os jornais e revistas adotam a descrição em detalhes dos bastidores, a comprovação e 

explicação dos fatos esportivos acontecidos no dia anterior e a internet, através da 

instantaneidade, quer colocar logo a matéria no ar. Todas essas línguas possuem o que se 

chama de “expressão idiomática”, como explica Barbeiro (2006, p.57): 

 

São frases ou sentenças de uso interno muito próprio ao grupo falante e que 

não podem ser compreendidas literalmente, pois, de maneira geral, é 

impossível deduzir o sentido completo apenas desvendando o significado 

dos termos que a compõe.  
 

O futebol no Brasil é o esporte predileto das massas e esta enraizado em nossa 

cultura. É através deste esporte que a população simples e humilde, especialmente os homens, 

enaltece suas frustrações. Numa partida de futebol podemos ver a rivalidade, as disputas e 

desafios entre os torcedores. 

Na televisão, o esporte acentua essas características, apenas adaptando-se a 

linguagem esportiva. É por meio da TV que o futebol adquire uma importância excepcional, a 

cada quatro anos, por ocasião da Copa do Mundo. Este esporte possui uma carga emocional 

imensa, porque nenhum outro elemento concentra tanta energia como este esporte nestas 

épocas. Na ausência de um fato que resuma e condense as aspirações por nacionalidade, por 

unidade, por revolta, o futebol acaba funcionando como um adequado substituto. 
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1.4 A narração na TV e sua linguagem 

   

Em 18 de setembro de 1950, o visionário Assis Chateubriand colocou no ar a TV 

Tupi de São Paulo, a primeira do país. Somente algumas décadas depois é que surgiria uma 

nova escola de comunicação esportiva. Até então, todos os profissionais tinham origem no 

rádio, veículo com melhor penetração e que exigia o maior talento e carisma dos locutores. 

No início se conhecia pouco do novo veículo. Alguns tentavam arriscar uma nova 

linguagem, que nem sempre combinava com o meio. Determinados vícios trazidos do rádio 

ou do teatro eram banidos na televisão, outros acabavam incorporados ao formato inédito de 

comunicação, com o predomínio da imagem. 

Os críticos mais acintosos tentavam provar que o narrador de futebol era 

absolutamente desnecessário nas transmissões televisivas, devendo se manter discreto, apenas 

como um condutor das jogadas que estavam sendo mostradas no vídeo. Anos depois, a 

linguagem usada na televisão passou por um processo de metamorfose na forma e no 

conteúdo da narração. 

Hoje uma transmissão esportiva não é nada mais do que um programa que sai do 

estúdio e vai para o estádio. Narrar significa apenas expor, relatar, descrever o fato. Observar 

e comunicar. 

Para Schinner (2004, p.75), “o narrador esportivo é o profissional de comunicação 

capacitado de descrever, contar, relatar, transmitir um evento ou conduzir uma transmissão, 

interagindo com seus ouvintes, espectadores ou assinantes”.  

Hoje em dia, não basta apenas que o profissional relate aquilo que está vendo diante 

dos seus olhos. O narrador necessita saber ser o âncora das transmissões, saber editar e 

conhecer bem a competição que está transmitindo. Precisa passar ao torcedor a emoção na 

medida certa, sem esbarrar no histerismo que ocorre com alguns profissionais em épocas de 

Copa do Mundo e Olimpíadas, segundo Barbeiro (2006, p. 67):  

 

Ainda hoje, por vezes, o ator principal do espetáculo é o narrador, e em torno 

dele gira transmissão. Ele adquire mais importância do que o próprio jogo e 

permite apenas poucas e pobres intervenções do comentarista. Há pouca 

avaliação técnica do árbitro e muita avaliação constante e contribui para a 

espetacularização da notícia.  
 

Mesmo considerando as diferenças entre a narração no rádio e a narração na TV, 

uma coisa é comum a ambos os meios: o narrador precisa improvisar. Na transmissão é 
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necessário que o profissional estude o que vai transmitir, para que não corra o risco de 

arranhar a sua imagem. É importantíssimo que o narrador tenha conhecimento específico do 

que está narrando, além de ter um conhecimento cultural genérico: falar outras línguas, 

viagens, cursos, informações adquiridas. 

Segundo Heródoto Barbeiro (2006, p.66), “improviso é sinônimo de preparo e 

conhecimento do assunto. Não pode de forma alguma ser confundido com verborragia, ou 

falar apenas para ocupar espaço vazio”.  

Os esportes e jogos são impregnados de vocábulos e expressões que só são 

entendidas por quem faz parte da comunidade desportiva, ficando na fronteira entre o 

idiomatismo e a gíria, normalmente os boleiros. Podemos citar algumas gírias como “ripa na 

chulipa”, “pimba na gorduchinha”, “drible da vaca”, etc. O jargão é a gíria profissional, como 

expressam Barbeiro e Rangel (2006, p. 69): 

 

As gírias e outros recursos devem ser usados com moderação. O excesso 

pode motivar alguma simpatia no começo, mas logo cansa e cai na 

vulgaridade. É bom lembrar que as palavras de moda caem em desuso, e é 

preciso substituí-las [...] 
 

Sabe-se que a gíria dá um novo significado a formas já existentes ou alteradas no 

sistema linguístico comum. A gíria não precisa se fazer entender por quem não pertence a um 

determinado grupo. 

Feijó (1994, p. 30) explana sobre a gíria: 

 

Está sempre em contato com a língua comum ou geral e, por isso, muitas leis 

que regem a gíria são as mesmas que regem a língua comum, apresentando 

diferenças unicamente no léxico, pois a fonética nem morfologicamente 

apresentará divergências distintivas da língua a qual está ligada.  

 

Feijó (1994) entende que a fala dos locutores, repórteres e comentaristas esportivos 

de rádio e televisão possui um enorme vocabulário, principalmente relacionado à fala 

descontraída, coloquial e desviante. Isso porque estes profissionais se colocam com vozes 

mediadoras da realidade, envolvendo a todos que se relacionam com o espetáculo esportivo. 

Capinussú (1988, p. 20) destaca linguagem desviante como: 

 

O vocabulário em que as motivações desviantes são expressas revela que 

aqueles que o utilizam adquirem-no na interação com os outros desviantes. E 

essas motivações têm um caráter social. Isto significa dizer que a 

proliferação de comunicadores esportivos desviantes se deve ao contato com 
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os colegas de profissão. O sucesso de um contagia o outro, inclinando-o a 

adotar procedimento idêntico para também ser bem aceito. 
 

Como relata Feijó (1994), os locutores e comentaristas esportivos das emissoras de 

rádio e televisão usam uma linguagem toda especial para descrever os lances emocionantes 

verificados nas partidas de futebol. Estes relatos que se sucedem, dentro de um estádio, 

obrigam o locutor a “traduzir” os atos em linguagem. 

Portanto, Feijó (1994) ressalta que a necessidade de se destacar numa determinada 

função social faz com que, muitas vezes, profissionais da área esportiva se expressem de 

maneira peculiar, chegando mesmo a falar por meio de jargões, fazendo-se passar por 

intelectual do ramo ou, simplesmente, criando um barato marketing publicitário.  

Segundo Capinussú (1988, p.15) o “linguajar diferente do comunicador esportivo 

tem motivos vários, que vão desde a necessidade de fugir ao comum, imprimindo à expressão 

verbal um significado conotativo, até a incessante luta pela conquista de maior audiência”. 

Sendo assim, o narrador deve ter suas características próprias, sendo irreverente, 

criativo e sedutor nas palavras. Assim pode dar vida a sua expressão, não deixando sua 

transmissão monótona, fazendo com que muitos desses jargões caiam na boca do povo. 

 

1.5 Empréstimos linguísticos  

 

O acréscimo do vocabulário segundo Feijó (1994) se dá pelo contato da língua com 

outras culturas que utilizam um código linguístico diferente. Como ressalta o autor, as 

culturas mais desenvolvidas influenciam outras em processo de desenvolvimento, com as 

quais se relacionam em atividades comerciais, inclusive, impondo suas mercadorias e seus 

valores de toda ordem. 

A comunicação é um exemplo disso. Estreitou-se a distância geográfica através das 

ondas do rádio e da televisão, via satélite. Feijó (1994) ressalta que a tecnologia acelera o 

desenvolvimento material e os termos linguísticos. É através da comunicação que o individuo 

falante ou ouvinte será atingindo, obrigando-o a entender o seu significado. 

Segundo Feijó (1994), no passado e por influência do prestigio cultural da França, o 

Brasil importava muitas novidades linguísticas, chegando a despertar em nossos intelectuais 

uma reação incomoda, materializada por artigos, comentários jornalísticos, etc. Toda essa 

fúria nacionalista é caracterizada pelo estrangeirismo. Isso porque com o desenvolvimento da 

Linguística moderna e sua disseminação no âmbito universitário, esse fenômeno relacionado 
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aos empréstimos linguísticos começou a ter novas abordagens, principalmente nos estudos 

interdisciplinares nas áreas das línguas.  

Deste modo Feijó (1994) destaca este argumento para entender a gíria no futebol, 

pelo ponto de vista do vasto vocabulário, que é influenciado por várias outras línguas, sem 

que suas estruturas internas a descaracterizam. 

Portanto, os vários tipos de competições esportivas são praticados por quase todos os 

países do continente, como em competições oficiais como futebol, vôlei, basquete e muitos 

outros. Um exemplo maior que podemos destacar são as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que 

são disputadas a cada quatro anos. Isso faz com que os atletas, jornalistas e torcedores tenham 

uma troca (intercambio) de termos linguísticos e influências lexicais significativas. 

Deste modo, Feijó (apud R.H. Robins, 1994, p. 65) destaca os empréstimos 

linguísticos: 

 

fala de “um resultado linguístico visível do desenvolvimento e popularização 

do esporte organizado britânico do século XIX e depois observado em 

grande numero de termos de esportes que são de origem britânica em linguas 

europeias e em outras”. E cita exemplos como: “no francês, Le startter (the 

starter, aquele que dá inicio a uma corrida, etc); Le football (football, 

futebol); no alemão, das Kricketspiel (cricket, críquete); no italiano, ló Sport 

(sport, esporte, etc).  
 

Feijó (1994) ressalta a ampliação do léxico de uma língua que se dá pelo surgimento 

de novos termos, através da criação surgem os neologismos e através da adoção e adaptação 

surgem os empréstimos. 

Segundo o Feijó (apud Alves, 1994, p. 67), os neologismos originam-se, portanto, de 

criações dentro da própria língua (criação lexical) e podem ser divididos em formais ou 

conceituais. O neologismo formal segundo o autor é:  

 

é uma inovação na forma que surge, através dos processos de derivação 

prefixal, sufixal, parassintético; composição por justaposição, aglutinação, 

composição acronímia (por sigla), conversação, redução, entre outros 

processos.  

 

E o neologismo conceitual segundo Feijó (1994, p.67), “é uma inovação no 

significado (alteração semântica) e surge pela configuração metafórica, metonímica e por 

sinédoque, numa extensão do significado, por similitude e/ou contiguidade”. 
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Como vimos neste capítulo, os empréstimos linguísticos têm grande importância para 

a comunicação. Por que é através dessa comunicação que o individuo falante ou ouvinte será 

abordado, obrigando-o a entender a sua significação.  

 

1.6 Pesquisas atuais sobre o objeto de estudo 

 

Antes de procedermos à metodologia e análises, é necessário tomar conhecimento de 

como se apresenta atualmente o campo de pesquisa em relação ao objeto deste trabalho. 

Assim, este estudo parte em busca de correlações com o tema “Narração Esportiva na TV: O 

uso dos jargões como estratégia discursiva de Milton Leite no SporTV”. Para esta busca, a 

base são as palavras-chave, como narração, jornalismo esportivo, futebol, TV, rádio, jargões e 

linguagem jornalística. Encontramos alguns artigos publicados em diversos sites de 

comunicação, que abordam características semelhantes e relatam um pouco do estudo feito 

por pesquisadores em relação ao objeto deste estudo. 

Para começar este mapeamento, contemplamos as palavras-chave “rádio”, 

“televisão” e “narração”. Para este grupo, escolhemos os artigos de Gastaldo (2001), Monteiro 

(2007) e Alves (2009). 

O rádio é um meio de comunicação importante que proporciona entretenimento e 

informação para a sociedade. Contudo, este veículo sofreu um forte impacto, com o 

surgimento da televisão em 1950. Uma alternativa para que o rádio não desaparecer, mas sim 

investir na presença do repórter de rua, que entrava com informações ao vivo. Outra 

alternativa foi transmitir  as partidas de futebol, como apresenta Monteiro (apud 

ORTRIWANO, 2007, p. 2): 

 

O rádio envolve o ouvinte e permite que ele crie, “um ‘diálogo mental’ com 

o emissor”. No caso do futebol, a narrativa possibilita ao espectador 

imaginar o “espetáculo”, ao contrário da televisão que, por dispor da 

imagem, não estimula essa recriação mental da partida. A autora destaca 

ainda um comportamento do público que evidencia a preferência pela 

narração radiofônica. “Na hora do futebol, muitos torcedores preferem unir a 

imagem da televisão com a narração do rádio”.  
 

Com a supervalorização da imagem, muitos anunciantes e também locutores 

esportivos começaram a migrar do rádio para esse novo meio de comunicação chamado 

televisão. Podemos citar como exemplos Aurélio Campos, Ari Barroso, Raul Tabajara, Walter 

Abrahão, Raul Longras e Geraldo José de Almeida, além de outros que mais tarde viriam 

trabalhar na TV. Monteiro (apud SOARES, 2007, p. 5) expressa que: 
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Os locutores vindos do rádio não tinham ainda criado uma linguagem 

própria. Alguns desses profissionais levaram consigo a agilidade de narração 

que realizavam no antigo veículo e poucos conseguiram se adaptar. A autora 

comenta a participação de Geraldo José de Almeida na televisão: “Dono de 

uma grande capacidade de comunicação, conseguiu adaptar-se à linguagem 

da TV e foi um dos poucos narradores do radiojornalismo esportivo a dar 

certo no novo meio de comunicação”.  

 

Gastaldo (apud BETTI, 2001, p. 3) destaca a diferença entre estar em casa ou no 

estádio, assistindo a uma partida de futebol sobre um olhar diferente: 

 

Para a televisão, o jogo acontece somente onde está a bola. Na transmissão 

de TV, ninguém tem a visão global do espaço de jogo que o espectador 

presente ao estádio tem. No início das transmissões de jogos de futebol pela 

televisão, uma única câmara fixa acompanhava de longe as jogadas, 

assemelhando-se de alguma maneira (ao menos quanto ao ponto de vista 

fixo) à visão de um espectador presente ao estádio.  
 

Segundo Monteiro (apud SOARES, 2007, p. 7), o narrador de televisão deve 

imaginação e criatividade suficientes para não ficar dependente da imagem veiculada, a fim 

de não repetir algo que já está sendo mostrado. Já a narração do rádio não dispõe de imagens, 

mas mexe com a imaginação de quem ouve:  

 

Esse locutor descreve, à sua maneira, os movimentos dos jogadores e da 

bola, e o ouvinte visualiza mentalmente a partida, de acordo com o que 

absorve da descrição do narrador esportivo. O que poderia ser apenas um 

jogo de futebol se transforma em um espetáculo. ‘A narração do jogo é o 

centro do espetáculo proporcionado pelo rádio esportivo’.  

 

Um dos motivos para esse esporte ser tão apaixonante é que os narradores, tanto de 

rádio como de televisão, conseguem transformar uma partida de futebol em um grande 

espetáculo, contribuindo para esta, que é uma das paixões do brasileiro. “A narração foi 

assimilada culturalmente. Assim como o futebol tem significado muito importante na 

formação de nossa identidade cultural, o narrador esportivo aparece como porta-voz destas 

manifestações” (MONTEIRO apud MENDES, 2007, p.7).  

Conforme Monteiro (2007), através das transmissões de rádio, milhões de torcedores 

puderam ouvir e, em alguns momentos, “ver” uma partida de futebol. Já a televisão e seus 

narradores futebolísticos também têm a sua importância, porque permitem a todos enxergar o 

que realmente acontece na disputa dos gramados.  

A narração é uma marca de cada locutor esportivo, cada um tem seu estilo, suas 

características e uma maneira singular de transmitir uma partida. Segundo Alves (apud 
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SCHINNER, 2009, p. 13), narrar é o mesmo que comunicar. Mas, na narração de futebol, isso 

é diferente: 

 

[...] há uma diferença entre os discursos usados pelo NARRADOR e os 

argumentos de aproximação do COMUNICADOR. O narrador usa um 

discurso genérico, relatando ou informando o fato concreto, como por 

exemplo: "O Brasil é campeão do mundo!". Já o discurso do comunicador é 

específico e serve para atingir e se aproximar do ouvinte/espectador: 

"Comemore, torcedor brasileiro, o título é seu!!!". Entendeu a diferença? No 

caso do futebol, o comunicador torna-se um "animador de estádios".  
 

Vimos que o rádio é o veículo de comunicação que deu origem às transmissões de 

futebol, e que muitos desses narradores migraram para a televisão. Muitos deles usam até hoje 

a linguagem radiofônica em suas transmissões. O rádio mexe com a imaginação do ouvinte, já 

na televisão, o telespectador está vendo a imagem, isso faz com que ele faça parte da 

transmissão mesmo que não esteja no estádio. Deste modo, podemos dizer que a narração é 

uma linguagem diferenciada em que cada locutor tem sua característica, capaz de entreter seu 

ouvinte ou telespectador. 

Dando continuidade a esta coletânea de olhares, tomamos como palavra-chave a 

“enunciação”. Para este grupo, escolhemos os artigos de Gastaldo (2001) e Silva (2007). 

A enunciação funciona como um suporte da relação entre a língua e o mundo. Ela 

representa, através dos fatos que comunica acontecimentos únicos definidos no tempo e no 

espaço. 

 

No processo de enunciação [...] o enunciador se utiliza da língua, como 

discurso, para fazer a relação do sujeito com o mundo. A enunciação é o 

processo complexo a partir do qual são produzidos discursos pelo sujeito 

(eu) enunciador para outro (tu). Os discursos são produzidos por alguma 

pessoa, com alguma finalidade e direcionados para alguém. (SILVA, 2007, 

p.30). 
 

Podemos dizer que a enunciação é o domínio da linguagem e seu emprego, para que 

se estabeleçam processos de discursos entre os sujeitos, segundo o que descreve Silva (apud 

TEIXEIRA e FLORES, 2007, p. 31): 

 

Um aspecto importante para que seja estabelecida a análise das transmissões 

são os modos de referência e que fazem parte da complexidade do processo 

de enunciação. Nos discursos produzidos pelos profissionais de uma 

transmissão de jogo de futebol pela televisão, por exemplo, as referências 

que estes fazem aos jogadores, times, treinadores, árbitros e à própria equipe, 

fazem parte de uma complexidade discursiva e são integrantes do processo 

de enunciação.  



21 

 

 

A transmissão de uma partida de futebol é um processo enunciativo baseado numa 

ação conversacional, conforme Silva (apud BRAGA, 2007, p. 31):  

A conversação [...] é uma interação, uma troca de discursos entre 

enunciadores, uma troca de palavras. Nas transmissões esportivas, os 

componentes da equipe de transmissão passam a ser enunciadores que 

interagem através de um complexo processo de conversação.  
 

Assim podemos interpretar a relação da enunciação como uma ação de comunicação, 

através do que apresenta Galtado (apud. BOURDIEU, 2001, p. 2): 

 

O ato de enunciação possui uma dimensão sociológica, na medida em que 

toda ação social é um ato de comunicação. Assim, quando alguém fala, o faz 

de algum lugar, com uma certa autoridade e dirigindo-se a alguém. Todas 

estas instâncias do ato de enunciação possuem uma dimensão social, que na 

ótica de Bourdieu (1983) tornam o discurso um instrumento de poder, o 

poder de definir a realidade. 
 

Notamos que a enunciação é uma ação de comunicação. Portanto, enunciação é um 

processo pelo qual os discursos são produzidos por alguma pessoa, com alguma finalidade e 

direcionados para alguém. 

Seguindo o nosso estudo neste capítulo, tomaremos ainda a palavra-chave “jargões”. 

Para este grupo, escolhemos os artigos de Guerra (2006), Daruy (2008), Alves (2009), e 

Cortes (2011). 

O rádio foi o criador desse vocabulário que deixa o locutor mais livre para produzir 

as informações que irão ser passadas para seus ouvintes. Mas com a utilização desses jargões, 

outros meios de comunicação como a televisão e o jornal impresso acabaram incorporando 

estas gírias que abordam assuntos ligados ao futebol, conforme Capinussú (apud DARUY, 

2008, p.33): 

 

A prática maciça do futebol e suas características de fenômeno sócio- 

antropológico provocam o surgimento de uma linguagem desviante capaz de 

influenciar de forma bastante significativa o comunicador esportivo, a ponto 

de este incorporar em seu linguajar do cotidiano aquela gama de expressões 

idiomáticas.  

 

Entre os locutores esportivos, é muito comum a utilização de jargões. Eles se tornam 

características que colaboram para criar uma identidade. Assim, ao longo de certo tempo e 

repetidas narrações, podemos reconhecer determinados locutores durante as transmissões de 

futebol. Sobre os jargões e gírias usadas pelos locutores, Barbeiro e Rangel (apud ALVES, 

2009, p. 29) observam que: 
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As gírias e outros recursos devem ser usados com moderação. O excesso 

pode motivar alguma simpatia no começo, mas logo cansa e cai na 

vulgaridade. É bom lembrar que as palavras de moda caem em desuso, e é 

preciso substituí-las...  
 

O uso de jargões específicos no futebol é muito frequente, tanto nas transmissões 

televisivas, quanto nos comentários daqueles que trabalham analisando jogos. São expressões 

distintas, que variam de região para região, e que se tornaram, ao longo dos anos, termos 

familiares para aqueles que acompanham o futebol. Neste sentido, expõe Capinussú (apud 

DARUY, 2008, p.32):  

 

O ‘linguajar diferente do comunicador esportivo tem motivos vários, que vão 

desde a necessidade de fugir ao comum, imprimindo à expressão verbal um 

significado conotativo, até a incessante luta pela conquista de maior 

audiência’. 
 

Já a emoção faz parte do espetáculo, pois precede de sentido. Segundo Barbeiro 

(2006) a emoção é a própria alma do esporte. Isso faz com que, alguns narradores narrem com 

o coração, mexendo com as emoções do torcedor, segundo Guerra (2006, p. 4): 

 

O narrador esportivo faz referência à audiência como a torcida. Também no 

feminino. Ele manda um abraço para a galera, para as pessoas que estão 

ligadas. E, por que não dizer, também levadas, durante a realização da 

partida, pela emoção. E se seu discurso não é feito para um povo letrado, na 

acepção da palavra, é certamente dirigido e endereçado para verdadeiros 

doutores em futebol, que são os ouvintes. Cabe a este locutor utilizar-se de 

uma boa retórica para convencer e conquistar a audiência.  
 

Os jargões são gírias do nosso dia-a-dia e, no meio futebolístico não é diferente. Esse 

tipo de vocabulário faz parte das transmissões de futebol, seja no rádio ou na televisão. É por 

meio destas marcas que o locutor consegue dar um dinamismo maior a uma partida de 

futebol, informando e entretendo seu ouvinte ou telespectador. Portanto este linguajar faz com 

que cada locutor esportivo tenha sua característica própria, para poder fazer o diferencial na 

hora de transmitir um jogo de futebol. 

Nesse tópico, em que exploramos o “estado da arte” das pesquisas relacionadas ao 

tema, reunimos um material vasto como referência de pesquisa. Podemos observar que este 

estudo serviu para aprofundar as ideias do corpus, utilizando-o no próximo capítulo, 

proporcionando uma melhor compreensão nosso objeto de estudo. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo iremos compreender as estratégias utilizadas pelo narrador e jornalista 

Milton Leite do SporTV.  

Este objeto de estudo foi escolhido a partir da paixão pelo futebol, somada à 

curiosidade de estudar a linguagem usada em suas narrações.  Milton Leite utiliza jargões 

como "Que beleza", para determinar uma jogada mal concluída ou "Meu Deus". Outra 

expressão utilizada pelo jornalista é “Que fase”, que determina a má fase de um clube ou de 

um jogador. E também pela frase "Olha a batida", que usa para determinar um chute a gol. O 

jornalista tem seu próprio estilo, que o identifica e o diferencia dos demais narradores, por ser 

criativo e capaz de entreter o torcedor que o assiste de um jeito simples e diferente.  

Por se tratar de futebol e narração, foram selecionados os quatro jogos em que a 

Seleção Brasileira disputou a Copa América 2011, realizado na Argentina, para podermos 

analisar os jargões utilizados pelo jornalista Milton Leite do SporTV.  

Teremos como base a Análise de Discurso, que possibilitará trabalhar os efeitos da 

união da narração com a imagem que a acompanha. Além disso, abordaremos estudos sobre 

atuação enunciativa, contrato de leitura e os modos de endereçamento, que servirão para 

aprofundar e compreender o tema deste corpus. 

 

2.1 Análise de Discurso 

 

A análise de discurso pode ser compreendida como o olhar sobre a mensagem de 

uma conversa, uma imagem ou textos, que implicam na concretização de um ato. Para Pinto 

(2002), a análise de discurso procura descrever, explicar e avaliar criticamente os processos 

de produção, de circulação e de consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos da 

sociedade. 

Para Patrick Charaudeau (2006, p.40) o discurso "resulta da combinação das 

circunstâncias em que se fala ou escreve com a maneira pela qual se fala resultado de um 

duplo processo de transformação e de transação de saber que produz efeitos de verdade”. Os 

discursos podem produzir determinadas composições de imagens que são elevadas à categoria 

de "representantes" de pessoas, situações ou fatos. O discurso não possui sentido por ele 
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mesmo, mas depende da interpretação, tanto do trabalho do produtor no sentido de  codificá-

lo da forma correta, quanto das condições do receptor para interpretá-los. 

A AD concebe a linguagem como mediação entre o homem e a realidade social do 

meio em que está inserido. De acordo com Pinto (2002), a análise é feita sobre a interpretação 

desenvolvida pelo pesquisador que, na verdade, é outro discurso, produzido sob outras 

condições de percepção. Na análise discursiva, procura-se compreender a língua através do 

sentido, da capacidade do homem de se comunicar e de se auto-significar, inserido em uma 

determinada realidade social e política. 

Milton Pinto (2002) destaca que a AD não está no que o texto diz ou mostra, mas 

sim, como o diz e como mostra. Para o autor, o interessante é explicar os modos de dizer e de 

mostrar, assim como os modos de interagir e de seduzir. Para ele, o analista deve dispor de 

conhecimentos e técnicas de análise linguística e semiológica apropriada a essa tarefa.  

Benetti (2007) considera que a análise de discurso é especialmente produtiva para 

dois tipos de estudo no jornalismo: mapeamento das vozes e identificação dos sentidos. Para 

esta autora, a AD é um método adequado que diz respeito à análise dos sentidos do discurso 

jornalístico. É preciso visualizar e compreender a estrutura do texto que é a parte visível, mas 

que inicia em outro lugar: na sociedade, na cultura, na ideologia, no imaginário.  

Dentro do próprio texto podem ser identificadas as formações discursivas (FDs). 

Segundo Benetti (2007), esta FD é uma espécie de região de sentidos, circunscrita por um 

limite interpretativo que exclui o que invalidaria aquele sentido. Para a autora, no 

mapeamento dos sentidos, é preciso limitar o campo de interpretação aos sentidos nucleares 

que se reúnem em torno de FD, de diversos pequenos significados que constroem e 

consolidam aquele sentido nuclear. 

Benetti (2007) destaca que a lógica da AD nos diz que um sentido sempre vem 

representar aquilo que poderia ser dito, naquela conjuntura específica, por aqueles sujeitos em 

particular, instados ideologicamente a dizer uma coisa, e não outra. Portanto, segundo a 

autora, conceitua-se FD como “aquilo que pode e deve ser dito, em oposição ao que não pode 

e não deve ser dito”.  Como definição clássica, Benetti (apud PÊCHEUX, 2007, p.112) tem que: 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que e deve ser dito 

(articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de 

uma exposição, de um programa, etc.).  
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Além da identificação dos sentidos, temos o mapeamento de vozes, que no discurso 

jornalístico é, idealmente, polifônico (por ele circulam diversas vozes). Segundo Benetti 

(2007), podem ser citadas como vozes: as fontes, o jornalista – indivíduo que assina o texto, o 

jornalista instituição, quando texto não é assinado, o leitor que assina a carta publicada. 

Conforme Benetti (2007) o discurso é o fruto do trabalho de interação entre sujeitos, 

sendo constitutivamente dialógico, mas não necessariamente polifônico. Segundo a autora, 

para identificar o seu caráter polifônico é preciso mapear as vozes que os conformam e, nesse 

movimento, refletir sobre as posições de sujeito, ocupadas por indivíduos distintos. 

Na AD Benetti cita pelo menos dois níveis de definição de vozes. Num primeiro 

momento temos três instâncias de sujeitos inscritos em um discurso: o locutor, o alocutário e 

o delocutário. Por definição, segundo Benetti (apud BRANDÃO, 2007, p.116-117), temos que:  

 

O locutor é aquele “que fala” – não apenas o falante, mas os sujeitos que 

falam por meio dele; temos o locutor autor, por assim dizer, e os locutores a 

quem ele dá voz por meio de sua fala, no discurso indireto. O alocutário é 

aquele “para quem o texto se dirige”- pode ser um interlocutor definido, em 

uma conversação, ou um alocutário anônimo, como geralmente ocorre na 

comunicação midiática. O delocutário é aquele “de quem se fala” – é o que 

se pode chamar de referente, ainda assim um sujeito.  
 

Benetti (2007) ainda destaca que esse quadro de vozes não consegue responder a 

problemas que vão além do mapeamento dos indivíduos envolvidos: os que falam, os que são 

objetos de referência e os que leem. Já num segundo momento, Bentti (apud DUCROT, 2007, 

p. 118) supõe a distinção entre locutor e enunciado: 

 

Por definição, entendo como locutor um ser que é, no próprio sentido do 

enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a quem 

se deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que refere o 

pronome eu e as outras marcas da primeira pessoa. [...] o locutor, designado 

por eu, pode ser distinto do autor empírico do enunciado, de seu produtor – 

mesmo que as duas personagens coincidam habitualmente no discurso oral. 

Há de fato casos em que [...] o autor real tem pouca relação com o locutor, 

ou seja, como o ser, apresentado, no enunciado, como aquele a quem se deve 

atribuir a responsabilidade da ocorrência do enunciado.  

  

Portanto, locutor é um individuo que se apresenta como tal, no discurso, por marcas 

de identificação variadas. Já os enunciadores devem ser identificados, na análise de vozes, 

como a perspectiva a através da qual o enunciador enuncia, sendo que essas perspectivas estão 

diretamente associadas a uma posição de sujeito, conformada também por inscrições culturais, 

sociais e históricas. 
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 Além disso, dentro da análise de discurso temos outros subtópicos como, enunciação, 

contrato de leitura e modos de endereçamento. É através deles que poderemos melhor 

identificar os conceitos que serão utilizados na análise do objeto de estudo. 

 

2.2 Enunciação  

 

Podemos dizer que enunciação é o ato produtor do enunciado. Segundo Charaudeau 

e Mainguenau (2006), a enunciação constitui um pivô da relação entre a língua e o mundo: 

por um lado, permite representar fatos no enunciado, mas, por outro, constitui por si mesma 

um fato, um acontecimento único definido no tempo e espaço. 

 Conforme Fiorin (1996, p. 42), como a pessoa enuncia num dado espaço e num 

determinado tempo, todo espaço e todo tempo organizam-se em torno do “sujeito”, tomando-

o como ponto de referência: 

 

O espaço e tempo estão na dependência do eu, que neles se enuncia. O aqui 

é o espaço do eu presente e o presente é o tempo em que coincidem o 

momento do evento descrito e o ato de enunciação que o descreve. A partir 

desses dois elementos, organizam-se todas as relações espaciais e temporais.  

 

Fiorin (1996) comenta que a enunciação é uma declaração, cuja função predicativa é 

a intencionalidade e cujo objeto é o enunciado-discurso. Para o autor, a enunciação tem o 

poder de convocar aqueles a quem diz tu e instaurar como pessoa aqueles a quem dá a 

palavra. 

Ainda, Fiorin (apud GREIMAS e COURTÉS, 1996, p.43) relata que os mecanismos de 

instauração de pessoas, espaços e tempos no enunciado são dois: a debreagem e a embreagem: 

 

Debreagem é a operação em que a instância de enunciação disjunge de si e 

projeta para fora de si, no momento da discursivização, certos termos ligados 

a sua estrutura de base, com vistas à constituição dos elementos fundadores 

do enunciado, isto é, pessoa, tempo e espaço.  
 

Segundo o mencionado autor (FIORIN, apud GREIMAS e COURTÉS, 1996, p.43), 

uma vez que a enunciação é a instância da pessoa, do espaço e do tempo, há três espécies de 

debreagem: a actancial, a espacial e a temporal.  

 

A debreagem consiste, pois, num primeiro momento, em disjungir do 

sujeito, do espaço e do tempo da enunciação e em projetar no enunciado um 

não-eu, um não-aqui e um não-agora. Como nenhum eu, aqui ou agora 

inscritos no enunciado são realmente pessoa, o espaço e o tempo da 
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enunciação, uma vez que este são sempre pressupostos, a projeção da 

pessoa, do espaço e do tempo da enunciação no enunciado é também uma 

debreagem. 

 

E segue Fiorin (apud GREIMAS e COURTÉS, 1996, p.44), expondo que, portanto, há 

dois tipos bem distintos de debreagem: a enunciativa e a enunciva: 

 

A debreagem enunciativa é aquela em que se instalam no enunciado os 

actantes da enunciação (eu/tu), o espaço da enunciação (aqui) e o tempo da 

enunciação (agora), ou seja, aquela em que o não-eu, o não-aqui e o não 

agora são enunciados com eu, aqui, agora.[...] A debreagem enunciva é 

aquela em que se isntauram no enunciado os actantes do enunciado(ele), o 

espaço do enunciado (algures) e o tempo do enunciado (então). 
 

Conforme Fiorin (1996, p. 45) a debreagem enunciativa e a enunciva criam, em 

principio, dois grandes efeitos de sentido: o de subjetividade e o de objetividade. 

 

Com o efeito, a instalação dos simulacros do ego-hic-nunc enunciativos, 

com suas apreciações dos fatos, constrói um efeito de subjetividade. Já a 

eliminação das marcas de enunciação do texto, ou seja, da enunciação 

enunciada, fazendo que o discurso se construa apenas com enunciado, 

produz efeitos de sentido de objetividade. 
  

Fiorin (apud GREIMAS e COURTÉS, 1996, p.45) destaca, ainda, o problema da 

debreagem interna, frequente no discurso literário e também na conversação ordinária, 

descrevendo o fato que um actante já debreado, seja ele da enunciação ou do enunciado, se 

torna instância enunciativa, que opera, portanto, uma segunda debreagem, que pode ser 

enunciativa ou enunciva: 

 

É assim, por exemplo, que se constitui um diálogo: com debreagens internas, 

em que há mais de uma instância de toma da palavra. Essas instâncias 

subordinam-se uma às outras: o eu que fala em discurso direto é denominado 

por um eu narrador que, por sua vez, depende de um eu pressuposto pelo 

enunciado. 
 

 Portanto segundo Fiorin (1996) a debragem interna serve, em geral, para criar um 

efeito de sentido de realidade, pois parece que o próprio personagem é quem toma a palavra e, 

assim, o que ouvimos é exatamente o que ele disse. 

 Como citamos acima a questão da debreagem, Fiorin (1996, p.48), também trata da 

embreagem: 

 

Ao contrário da debragem, que explusa da instância de enunciação a pessoa, 

o espaço e o tempo do enunciado, a embreagem é “o efeito de retorno à 
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enunciação”, produzido pela neutralização das categorias de pessoa e/ou 

espaço e/ou tempo, assim como pela denegação da instância do enunciado.  
 

Assim como a debreagem, a embreagem também possui três categorias da 

enunciação: a embreagem actancial que neutraliza a categoria de pessoa, a embreagem 

espacial que neutraliza a categoria de espaço e a embreagem temporal que neutraliza a 

categoria de tempo. 

Para Pinto (2002) a enunciação é o ato de produção de um texto e se opõe a 

enunciado, que é o produto cultural produzido, o texto materialmente considerado. Segundo o 

autor, cada texto pertence a um gênero de discursos, que determina nesta ocasião o chamado 

dispositivo de enunciação. 

Esse dispositivo tem o papel de esclarecer os diferentes posicionamentos ideológicos 

ou posições enunciativas ou ainda lugares de fala. Pinto (2002) contextualiza que esses 

diferentes posicionamentos ideológicos referem a respeito, às varias maneiras de se construir 

a representação de uma determinada prática social ou área de conhecimento, propostas pelos 

sujeitos que aparecem nos textos e que são assumidas ou não pelos participantes do evento 

comunicativo em curso.  

Segundo Verón (2004, p. 217-218) a enunciação diz respeito não ao que é dito, mas 

ao dizer e suas modalidades, aos modos de dizer. Em um discurso, qualquer que seja sua 

natureza, as modalidades de dizer constroem e dão forma ao dispositivo de enunciação. O 

autor classifica este dispositivo em três fases: 

  

A primeira da imagem de quem fala que é chamada de enunciador. Essa 

imagem contém, portanto, é a relação daquele que fala ao que ele diz. A 

segunda refere-se a imagem daquele a quem o discurso é endereçado que é o 

destinatário. O produtor de discurso não só constrói seu lugar ou seus lugares 

no que diz; fazendo isso ele define igualmente seu destinatário. E a terceira 

fase se dá em relação entre o enunciador e o destinatário, que é proposta no 

e pelo discurso.  

 

Para Verón (2004) todo suporte midiático contém seu dispositivo de enunciação. No 

caso da imprensa escrita, este dispositivo de enunciação é chamado de contrato de leitura. 

Segundo o autor os dispositivos midiáticos através de um complexo processo de produção de 

sentidos constroem e estabelecem um contrato de leitura. 
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2.3 Contrato de Leitura 

 
 

Segundo Verón (2004, p. 236), é o contrato de leitura que cria vínculo entre o 

suporte e seu leitor. A partir disto ele relata que: 

 

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de 

imprensa seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos 

ao leitor; uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu 

caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o 

risco de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas. 
 

Segundo Charaudeau (2006), no instante em que o acontecimento é descrito, a 

notícia é construída. Sendo assim, a notícia passa a ser, então, objeto de um tratamento 

discursivo sob diferentes formas textuais: de anúncio (os títulos), de notificação (as notas, de 

relatório (artigo), etc. É o que se denomina “acontecimento relatado”, que compreende fatos e 

ditos. 

Conforme Charaudeau (2006), os fatos tem relação, por um lado, com os 

comportamentos dos indivíduos e com as ações que eles empreendem, por outro lado, com as 

“forças da natureza”, que modificam o estado do mundo. Logo os ditos, têm relação com os 

pronunciamentos diversos, pronunciamentos que adquirem valor de testemunho, ora decisão, 

reação, etc. 

O fato relatado, segundo Charaudeau (2006) é objeto de uma descrição, de uma 

explicação e de reações. Para ele, descrever um fato depende, por um lado, de seu “potencial 

diegético”, por outro, da encenação discursiva operada pelo sujeito que relata o acontecimento 

e, ao mesmo tempo, constrói uma “diegese narrativa”.  

Para Charaudeau (2006) o papel da diegese narrativa é construir uma história através 

de um esquema narrativo intencional, no qual se poderá identificar os projetos de busca de 

atores e as consequências de suas ações. Charaudeau (2006 p.154), expõe que explicar um 

fato: 

 

É tentar dizer o que o motivou, quais foram as intenções de seus autores, as 

circunstâncias que o tornaram possível, segundo qual a lógica de 

encadeamento, enfim, que consequências podem ocorrer. Isso porque, 

segundo o autor, toda a narrativa se fundamenta não na simples lógica dos 

fatos, mas na conceitualização intencional  construída em torno de diferentes 

questões como origem (“por que as coisas são assim?”), a finalidade (“para 

onde vão as coisas?”) e a do lugar do homem no universo (“por que eu sou 

assim no meio das coisas?”).  
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 Quando relata sobre descrever as reações, Charaudeau (2006 p.155) ressalta que, 

“como declaração, a reação mostra o interesse que os atores atribuem ao fato que acaba de 

ocorrer, qualquer que tenha sido a maneira pela qual souberam do ocorrido”. Conforme o 

autor, a posição do jornalista é a da testemunha esclarecida, e isso aumenta a responsabilidade 

do profissional de comunicação em relatar fielmente o que aconteceu.  

O sujeito que pretende relatar um acontecimento se vê diante do problema da relação 

que há entre o realismo e a ficção. O autor comenta ainda sobre os problemas particulares 

ligados as restrições situacionais do contrato de informação, o que faz com que a instância 

midiática não tenha a liberdade, como na ficção. O jornalista, como explica Charaudeau 

(2006, p.157), interpreta e analisa o fato em função de sua própria experiência, de sua própria 

racionalidade, de sua própria cultura, usando das suas técnicas próprias do ofício: 

 

A posição do jornalista é a da testemunha esclarecida, o que aumenta sua 

responsabilidade em relatar fielmente o acontecimento e, ao mesmo tempo, o 

compromete, pois a narrativa que constrói não pode prescindir da visada da 

captação. 

 

Portanto o acontecimento relatado deve ser transformado em narrativa midiática 

através de escolhas efetuadas a partir de uma série de roteiros possíveis. Segundo Charaudeau 

(2006), a instância midiática institui-se num “meganarrador” compósito, incluindo aí a fonte 

de informação, o jornalista que redige a notícia e a redação que a insere numa determinada 

encenação.  

 Desta forma, o meganarrador é mais do que um personagem. É através das imagens de 

diferentes planos que o meganarrador é representado, e é por meio deste, que o locutor irá 

descrever ao longo da fala o que está vendo. 

 Para o autor essa particularidade do narrador da narrativa midiática suscita de dois 

problemas: o de saber quem é o responsável por tala narrativa e o de saber o que significa o 

conselho dado aos jornalistas nos guias de redação. 

 Charaudeau (2006) relata que há dois casos em que o meganarrador é levado a realizar 

uma construção de sua narrativa: narrativa de simultaneidade e narrativa reconstituída. Aqui 

iremos nos basear somente na narrativa de simultaneidade que significa quando o 

acontecimento bruto se desenrola paralelamente à narrativa. 

Segundo Charaudeau (2006, p. 157-158): 

 

A “narrativa de simultaneidade é aquele em que os acontecimentos 

(esportivos, e todos os momentos da vida social e política que são 
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ritualizados ou previstos num calendário) são relatados no mesmo 

instante em que ocorrem: há simultaneidade entre o tempo do 

acontecimento e o tempo de sua transmissão. Somente o rádio e a 

televisão podem produzir uma narrativa em simultaneidade e em 

continuidade: a imprensa escrita só pode produzi-la a posteriori”.  

 

Seguindo na narrativa de simultaneidade podemos classificá-la em três 

características: a descrição, a explicação e as apreciações. 

Na descrição, Charaudeau (2006) relata que é preciso assegurar a sequencia no 

desenrolar do acontecimento. Entretanto, na descrição há o risco de recortes e redundâncias 

entre a descrição do narrador e o que telespectador vê e ouve, sendo enriquecida com a 

profusão de qualificações mais ou menos subjetivas com relação aos protagonistas da cena, 

aos objetos, ao ambiente. Para ele a televisão muitas vezes é entrecortada por imagens 

secundárias destinadas a mostrar de perto, com a ajuda de closes, as fisionomias e suas 

expressões, os objetos e suas formas, as cores, etc. 

Na característica de explicação, Charaudeau (2006) descreve que o narrador explica 

em narrativa simultânea o que acontece no presente através do que aconteceu antes. A 

televisão possui os recursos do replay e do close e pode reproduzir em câmera lenta as ações 

que acabaram de serem produzidas, para melhor captação as intenções, processo este que é 

utilizado nas transmissões de futebol. 

Nas apreciações, o narrador deve mostrar suas emoções. Segundo Charaudeau, 

ambas podem ser fingidas ou sinceras, destinam-se a dramatizar a narrativa e incitar o 

telespectador ou o ouvinte a compartilhar entusiasmo, indignação ou sonho.  

Portanto no fechamento deste subcapitulo dentro da análise de discurso, vimos à 

importância das categorias da narrativa de simultaneidade, que servirão de base para que 

possamos classificar os jargões do narrador e jornalista Milton Leite. 

 

2.4 Modos de Endereçamento 

 

 Segundo Rocha e Santa’Ana (2010) definição de televisão engloba uma dimensão de 

relevância central se queremos aprofundar o papel que tal meio exerce na sociedade 

contemporânea. Para o autor os sentidos veiculados pela televisão dizem respeito à 

coletividade, penetram o âmbito público e privado e interpelam as instituições sociais. Suas 

ações estão disseminadas nos diversos campos da realidade, seus produtos são responsáveis 

por produção de sentidos e ela influi e é influenciada pelo ordenamento do contexto social.  
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Para Gomes (2011) existem três conceitos que têm em comum a sua origem – 

nasceram do esforço da análise cultural, sua preocupação com o sujeito, com o processo ativo 

de produção de sentimento na cultura. São eles: estrutura de sentimento, gênero televisivo e 

modo de endereçamento. Segundo o autor estrutura de sentimento se refere a uma experiência 

social que está em processo ou em solução, com frequência ainda não reconhecida como 

social. O gênero televisivo são formas reconhecidas socialmente a partir das quais se 

classifica um produto midiático. Conforme Gomes, em geral, os programas individualmente 

pertencem a um gênero particular, como ficção seriada ou o programa jornalístico, na TV, e é 

a partir desse gênero que ele é socialmente reconhecido. E o modo de endereçamento, na 

medida em que diz do modo como um determinado programa se relaciona com sua audiência 

a partir da construção de um estilo. 

Os modos de endereçamento, segundo Rocha e Santa’Ana (2010, p. 365), são uma 

alternativa de análise muito importante em estudos sobre conteúdos audiovisuais. Conforme o 

autor: 

 

A primeira formulação dos modos de endereçamento seria um conjunto de 

mecanismos imateriais cristalizados na narrativa cinematográfica de modo a 

tentar propor uma ligação sólida – daí o nome endereçamento, ou seja, de 

estabelecer um caminho – entre filme – com sua audiência imaginada 

expressa em sua trama, e a audiência real.   
 

Para Gomes (2011) o conceito de modos de endereçamento surge na análise fílmica, 

para interpretação do modo como os programas televisivos constroem sua relação com os 

telespectadores. Modo de endereçamento, segundo o autor, é aquilo que é característico das 

formas e práticas comunicativas especificas de um programa, diz respeito ao modo como um 

programa específico tenta estabelecer uma forma particular de relação com sua audiência.  

 Conforme Gomes (2011) a análise do modo de endereçamento possibilita entender 

quais são os formatos e as práticas de recepção solicitadas e historicamente construídas pelos 

programas jornalísticos televisivos. Para ele, um determinado programa se relaciona com sua 

audiência a partir da construção de um estilo, que o identifica e que o diferencia dos demais. 

 Depois de todo o embasamento metodológico, partiremos para a fase da análise do 

corpus de estudo, que nos possibilitará criar categorias para os jargões e expressões utilizados 

nas transmissões do narrador e jornalista Milton Leite. 
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3 ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Neste capítulo iremos abordar os jargões e expressões utilizadas em uma partida de 

futebol pelo narrador e jornalista Milton Leite. A partir deste momento, poderemos 

compreender de que forma este linguajar influencia e contribui para o andamento de uma 

transmissão e de que modo é direcionado ao telespectador, convidando-o a fazer parte deste 

espetáculo chamado futebol. 

Antes de aprofundar este capítulo, é importante destacar que Feijó (1994, p. 69) 

define que: 

  

Os termos e expressões da gíria do futebol são falas espontâneas dos 

locutores e comentaristas pelo rádio e televisão [...] Muitos são criações 

dentro da deriva da língua, responsáveis pelo desvio linguístico, imposto 

pela necessidade de dar dinamismo aos relatos dos comentaristas e locutores, 

que conseguem imprimir um estilo próprio a estas narrações, não só através 

de uma inflexão verbal, alterando o ritmo das construções frasais, mas 

também porque percebem que seu discurso se transforma numa marca 

registrada destas atuações, como profissionais do jornalismo esportivo. 

  

Notamos que as gírias e expressões vêm dos meios de comunicação como a televisão 

e o rádio, através de seus locutores e comentaristas.  

Neste estudo, foi feito um mapeamento dos quatro jogos da Seleção Brasileira na 

Copa América 2011: 

- Jogo entre Brasil 0 x 0 Venezuela, dia 03 de Julho de 2011; 

- Jogo entre Brasil 2 x 2 Paraguai, dia 09 de Julho de 2011; 

- Jogo entre Brasil 4 x 2 Equador, dia 13 de Julho de 2011; 

- Jogo entre Brasil 0 x 0 Paraguai, dia 17 de Julho de 2011 (Quartas de final). 

Em um primeiro momento, foram abordadas em uma tabela todas as expressões 

futebolísticas que o narrador utiliza em uma partida. Foram constatadas sete principais 

expressões durante as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa América 2011 

disputada na Argentina, dentre elas estão: “Dá um bico”, “Segue o jogo!”, “Meu Deus!”, 

“Olha a batida!”, “Siga la pelota!”, “Que beleza!” e “Que fase!” . Abaixo se encontra o 

quadro com as principais incidências encontradas nas transmissões do narrador e jornalista 

Milton Leite: 
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Quadro1 - Tabela dos quatro jogos e seus jargões 

Jargões Brasil 0x0 

Venezuela 

Brasil 2x2 

Paraguai 

Brasil 4x2 

Equador 

Brasil 0x0 

Paraguai 

Quantidade 

de Jargões 

“Dá um Bico” 04 - - 01 05 

“Segue o jogo!” 02 - 01 01 04 

“Meu Deus!” 05 09 06 10 30 

“Olha a batida!” 05 02 02 07 16 

“Siga la pelota!” 04 01 03 02 10 

“Que beleza!” 04 04 02 06 16 

“Que fase!” 04 - 01 03 08 

Total 89 

  

Depois de ter feito todo este levantamento no quadro acima, iremos desmembra-lo 

jogo a jogo, para podermos identificar melhor o significado dos jargões utilizados pelo 

narrador Milton Leite. 

É a partir de cada jogo que aprofundaremos o método de análise de discurso (AD), 

que possibilitará trabalhar os efeitos da união da narração com a imagem que a acompanha. 

Em um primeiro momento abordaremos a atuação enunciativa que se posiciona diante o 

discurso. A seguir, visualizaremos os modos de endereçamento, que têm o papel de endereçar 

este discurso ao telespectador. Finalmente, observaremos o contrato de leitura que firma um 

determinado modo de relação com este telespectador. Estes embasamentos metodológicos 

servirão para aprofundar as análises sobre o corpus deste objeto de estudo. 

Para começar a nossas análises, iremos abordar o primeiro jogo da Seleção Brasileira 

na Copa América contra a equipe da Venezuela. Logo em seguida, o segundo jogo, contra a 

Seleção do Paraguai. Posteriormente, o jogo contra a equipe do Equador ainda pela fase de 

grupo. Por último o jogo entre a Seleção Brasileira e a Seleção Paraguaia nas quartas de final.  

 

3.1 1ª PARTIDA - BRASIL X VENEZUELA – FASE DE GRUPO 

 

A primeira partida a ser analisada é entre a Seleção Brasileira e a Seleção 

Venezuelana, que ocorreu no dia 03 de Julho de 2011 em La Plata na Argentina. O placar do 

jogo foi de 0 x 0. 
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Notamos que, nesta partida, o narrador utilizou as sete expressões citadas no Quadro 

1. Abaixo se encontra o Quadro 2, com os principais jargões classificados na narrativa de 

simultaneidade, que está dividida em três categorias: descrição, explicação, apreciações. É 

através dessas características que desenvolveremos a análise sobre as expressões utilizadas 

pelo narrador Milton Leite. 

 

Quadro 2 – Primeira partida – Brasil x Venezuela 

Jargões Quantidade Narrativa de Simultaneidade 

- - Descrição Explicação Apreciações 

“Dá um bico” 04 04 - - 

“Segue o jogo!” 02 01 - 01 

“Siga la pelota!” 04 - - 04 

“Meu Deus!” 05 03 - 02 

“Olha a batida!” 05 05 - - 

“Que beleza!” 04 - 02 02 

“Que fase!” 04 - - 04 

 

Após classificar os jargões no Quadro 2 do jogo 1, nota-se que as principais 

incidências aparecem nas três categorias da narrativa de simultaneidade – descrição, 

explicação e apreciações. Trabalharemos neste caso, cada expressão individualmente para 

notarmos a questão de diferença entre estas categorias e, além disso, iremos descrever o que 

significa cada jargão para situar melhor este objeto de estudo. Sendo assim, iremos descrever 

os jargões que se encontram no quadro acima, “Dá um Bico”, “Segue o jogo!”, “Siga la 

pelota!”, “Meu Deus!”, “Olha a batida!”, “Que beleza!” e “Que fase!”. 

 

3.1.1 “Dá um bico!” 

 

Vamos abordar primeiramente a expressão “Dá um bico”, que aparece quatro vezes 

nesta primeira partida na categoria descrição. Este termo é utilizado em uma partida de 

futebol quando algum atleta se sente ameaçado pelo adversário durante o jogo. Portanto este 

jogador dá o famoso “chutão pra longe”, se desfazendo da bola, procurando o ataque ou 

isolando a bola para linha lateral ou linha de fundo. 

 



36 

 

3.1.1.1 Categoria Descrição 

 

Intervalo de 15’40” até 15’46” : “Boa abertura pelo lado esquerdo!!! Chega o Tiago Silva, 

‘dá um bico’ na bola, joga pra arquibancada”.  

Neste caso podemos observar que, nesta categoria de descrição, o narrador e 

jornalista Milton leite relata o lance de ataque da Seleção Venezuelana, que acontece pelo 

lado esquerdo de defesa do Brasil. Portanto o zagueiro da seleção Tiago Silva, aparece na 

jogada dando um chute na bola para a arquibancada em direção ao torcedor, afastando assim, 

o perigo que rondava o gol brasileiro. Este tipo de lance, mostra ao telespectador o desenrolar 

da jogada feita pelo defensor brasileiro em uma imagem aberta, fazendo com o torcedor 

acompanhe a jogada. 

 

3.1.2 “ Segue o jogo!” 

 

A segunda expressão é “Segue o jogo”, que aparece uma vez durante o jogo. Esta 

expressão tem significado quando o atleta cai no gramado pedindo uma suposta falta a seu 

favor e o árbitro não marca a infração sofrida, dando assim, continuidade à partida.  Ou 

podem acontecer em alguma jogada isolada em que o atleta cai sozinho no gramado.  

 

3.1.2.1 Categoria Descrição 

 

Intervalo de 1’55” até 2’01”: “Recuperou ali o Gonzales. Se atrapalhou também, escorregou, 

caiu sentado. ‘Segue o jogo!’”.  

Podemos observar neste caso, que também há a categoria de descrição utilizada na 

transmissão do narrador. No primeiro momento o jornalista descreve o lance do jogador 

Gonzáles da seleção Venezuelana que recupera a bola, mas depois no desenrolar do lance o 

jogador venezuelano acaba se enrolando todo caindo sentado no gramado. 

 

3.1.2.2 Categoria de Apreciações 

 

Em outro momento podemos encontrar esta mesma expressão “Segue o jogo!” na 

categoria de apreciações onde o próprio narrador faz um julgamento sobre o lance entretendo 

seu telespectador através de comentários dramatizando o lance. No exemplo abaixo Milton 
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Leite tenta ainda adivinhar o que o juiz da partida falaria para o atleta após uma falta não 

marcada ou que não houve. 

 

Intervalo de 20’07” até 20’15”: “Tiago Silva deu um bico na bola. Ganso foi atropelado ali. 

O arbitro disse que não! O arbitro disse: No, lá na Bolívia é normal, normalíssimo e ‘Segue o 

jogo’!!!”.  

Nesta jogada, o zagueiro Tiago Silva, da Seleção Brasileira, dá um chute na bola para 

o alto em direção ao meia-atacante brasileiro Ganso. No segundo momento o jogador 

brasileiro ganso é derrubado pelo jogador da Seleção Venezuelana e o árbitro da partida não 

marca a falta para a equipe brasileira. Através do lance, o narrador acaba utilizando seu 

vocabulário através de expressões para entreter o seu telespectador, como no lance descrito 

por ele na partida tentando dizer ao torcedor o que o juiz possivelmente diria ao jogador da 

seleção brasileira. No, lá na Bolívia é normal, normalíssimo! E “Segue o jogo”! . Essa 

expressão durante a partida da um sentido de que não aconteceu nada na jogada. 

  

3.1.3 “Siga la pelota!”   

 

A terceira expressão vista no quadro acima é a “Siga la pelota!”  que aparece quatro 

vezes durante o jogo e também pertence a categoria de apreciações. Como neste caso o 

campeonato foi realizado em solo Argentino e o idioma é o espanhol, o narrador se utilizou 

desta expressão de um jeito diferente nos jogos da Seleção Brasileira. Esta incidência tem o 

mesmo sentido que “Segue o jogo!” quando o atleta sofre uma suposta falta e o juiz não 

marca.  

 

3.1.3.1 Categoria de Apreciações  

 

Intervalo de 31’36 até 31’46”: “Opa! Me pareceu puxado ali. O juizão olhou pro bandeira. O 

bandeira olhou pro juiz. E os dois pensaram. Não disseram, mas pensaram. ‘Siga la 

pelota!!!’”.  

Neste episódio podemos ver a intervenção direta do narrador Milton Leite entretendo 

seu telespectador através de um lance em que às vezes não tem resultado algum como neste 

momento. Aqui o jornalista viu que o jogador foi puxado pelo adversário e o juiz não marcou 

a falta. Mas como o narrador gosta de transmitir seus jogos de um jeito diferente, ele se utiliza 
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de situações para que o jogo não fique monótono como neste caso, tentando decifrar o que 

possivelmente o juiz falaria para seu assistente. 

  

3.1.4 “Meu Deus!” 

 

Passamos agora a quarta expressão que se encontra na tabela acima “Meu Deus!” 

que aparece três vezes na categoria descrição. O significado desta incidência se dá quando o 

narrador ironiza a jogada mal feita ou mal concluída pelo jogador durante a partida.  

 

3.1.4.1 Categoria de Descrição 

 

Intervalo de 23’10” até 23’19” : “E a reposição do Vega também, ‘Meu Deus’!!!” 

Podemos notar que Milton Leite relata o lance quando o goleiro Vega da Seleção 

Venezuelana repõe a bola em jogo com um balão, mas não consegue lançar a bola em direção 

ao seu companheiro, colocando a bola sem rumo para linha lateral. 

 

3.1.4.2 Categoria de Apreciações 

 

Esta mesma incidência também pode ter características da categoria apreciações. 

Neste caso ela aparece duas vezes no quadro acima.  

Intervalo de 3’18” até 3’33” :“Tento o Daniel Alves trazer por dentro, foi empurrado, falta 

marcada. Mauricio Noriega o que achou do novo cabelo de Daniel Alves? Você gostou? 

Você Aprovaria, não!? Mauricio Noriega (comentarista) – Se eu tivesse um pouco mais de 

cabelo, tivesse a idade dele, talvez eu (risos) arriscasse. Milton Leite – ‘Meu Deus!!!’ 

Mauricio Noriega – Mas eu não gostei muito, ficou meio feio. Mas o que interessa é ele jogar 

bem.” 

Podemos notar que o narrador relata a jogada normalmente. Mas, depois que a falta é 

marcada pelo árbitro, o jornalista tenta indagar o comentarista da partida sobre o cabelo do 

jogador da seleção brasileira Daniel Alves. Por fim, depois do comentário feito pelo colega de 

trabalho, Milton Leite solta a expressão “Meu Deus!” como um sinal de surpreso com o relato 

do comentarista. 
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3.1.5   “Olha a batida!” 

 

O quinto jargão que aparece nos jogos é “Olha a batida!”, neste caso apareceu cinco 

vezes. Esta expressão é utilizada quando o atleta finaliza em direção ao gol, tentando marcar 

um gol.  

 

3.1.5.1 Categoria de Descrição 

 

Intervalo de 37’52” até 38’05” : “Boa bola pro Neymar. Arranca em velocidade. Robinho 

aberto na esquerda. Boa bola pra ele, de esquerda, de frente, ‘Olha a batida’!” 

Neste caso podemos observar que nesta categoria de descrição o narrador e jornalista 

Milton leite relata o lance de ataque da Seleção Brasileira com o atacante Neymar, que 

distribui a jogada para o outro atacante brasileiro Robinho, que bate em direção ao gol da 

Seleção Venezuelana. Este tipo de lance, mostra ao telespectador o desenrolar da jogada feita 

pelo ataque brasileiro em uma imagem aberta, fazendo com o torcedor acompanhe toda a 

jogada até o seu destino final, neste caso o gol adversário. 

 

3.1.6 “Que beleza!” 

 

A sexta expressão, aprece duas vezes na categoria de explicação. É o mais famoso 

jargão utilizado pelo jornalista em suas transmissões é o “Que beleza!”. Esta incidência é 

utilizada pelo narrador quando o atleta faz uma jogada mal concluída ou a lances ridículos que 

parecem fáceis de serem executados pelo jogador durante o jogo.  

 

3.1.6.1 Categoria de Explicação 

 

Intervalo de 27’20” até 27’59”: “Ramires de primeira. Ãããããã Ramires!!! ‘Que Beleza!!!’ 

Pegou de tornozelo na bola. Valeu, tudo bem, tem que tentar. O Noriega falou. Agora entrou 

um cachorro em campo.  Veja de novo ai o lance. A bola do Pato no travessão. Mauricio 

Noriega disse tem que machucar. Já chegaram machucando, mandando uma bola no 

travessão com Alexandre Pato. Você esta revendo por todos os ângulos a pancada do Pato 

que fez a trave estremecer.” 
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Nota-se que o narrador utiliza a expressão num erro de jogada do brasileiro Ramires. 

Em seguida ele utiliza-se dos recursos televisivos, explicando passo a passo o lance de ataque 

da Seleção Brasileira até a finalização errada do jogador Ramires. Na descrição o narrador 

ainda conversa com seu telespectador utilizando a frase “Você esta revendo por todos os 

ângulos a pancada do Pato que fez a trave estremecer”, mostrando replay da jogada e close no 

jogador. 

 

3.1.6.2 Categoria de Apreciações 

 

Trabalhando ainda com a mesma incidência “Que Beleza!” que aparece duas vezes 

na categoria apreciações, o narrador se utiliza do comentário para mostrar o erro que o 

jogador cometeu no lance do jogo.  

Intervalo de 42’53” até 43’02”: “Tai o lançamento aqui para a direita. Ohhh Rosalles!!! 

‘Que Beleza!!!’ Saiu com bola e tudo. Tentou matar a bola, mas canela não ajudou muito.” 

Podemos ver que o narrador relata o fato acontecido normalmente até o erro do 

jogador no lance, que tentou dominar a bola, mas não conseguiu. Neste caso o jornalista 

utilizou-se de seu jargão para divertir seu telespectador com o erro do jogador na jogada, 

fazendo um comentário com critica.  

 

3.1.7 “Que Fase!” 

 

A sétima expressão utilizada pelo jornalista é “Que Fase!” que determina a má fase 

de um clube ou jogador. Este termo utilizado pelo jornalista significa quando a fase de um 

clube ou um jogador não é a das melhores. A situação é utilizada quando o jogador tenta 

realizar uma jogada e não dá certo, assim acontece com o próprio clube quando não consegue 

contratar algum atleta, ou não consegue encher o estádio com seu torcedor,etc.  

 

3.1.7.1 Categoria de Apreciações 

 

Esta incidência aparece quatro vezes na categoria de apreciações. Neste caso 

podemos ver um modelo sobre esta situação. 
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Intervalo de 7’19 até 7’29”: “Tenta responder rápido a Venezuela pelo lado esquerdo com 

Arango. Ohhhh Arango, hein!!! Ta a tantos anos na seleção e não aprende em Arango!! ‘Que 

fase!!!’”.  

Neste caso o narrador faz um critica sobre o jogador Arango que esta há tanto tempo 

na Seleção Venezuelana e não aprendeu a jogar futebol. Isso faz com que o telespectador 

concorde com o narrador com a informação dada do jogador venezuelano.  

Podemos notar neste primeiro jogo que o narrador utilizou seus sete jargões durante a 

partida. Ambas foram classificadas nas categorias de descrição, explicação e apreciações. 

Sendo que treze incidências apareceram na categoria descrição, duas na explicação e treze nas 

apreciações. Notamos que a categoria de descrição e a categoria de apreciação se destacaram 

no primeiro jogo. 

 

3.2 2ª PARTIDA - BRASIL X PARAGUAI – FASE DE GRUPO 

 

A segunda partida a ser analisada é entre a Seleção Brasileira e a Seleção Paraguai 

que ocorreu no dia 09 de Julho de 2011 em Córdoba na Argentina. O placar do jogo foi de 2 x 

2. Abaixo, encontra-se o quadro 3 com as cinco incidências que se apresentaram nesta partida. 

 

Quadro 3 – Segunda partida – Brasil x Paraguai 

Jargões Quantidade Narrativa de Simultaneidade 

- - Descrição Explicação Apreciações 

“Meu Deus!” 09 04 - 05 

“Olha a batida!” 02 02 - - 

“Siga la pelota!” 01 - - 01 

“Que beleza!” 04 03 - 01 

“Que fase!” 01 01 - - 

 

Após ter classificado os jargões no Quadro 3 do jogo 2, notamos que as principais 

incidências aparecem em apenas duas categorias da narrativa de simultaneidade, descrição e 

apreciações.  
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3.2.1 “Meu Deus!” 

3.2.1.1 Categoria de Descrição 

 

Vamos abordar primeiramente a expressão “Meu Deus!” na categoria de descrição. 

A incidência aparece quatro vezes na partida.  

Intervalo de 25’11” até 25’16”: “André Santos, tem o Neymar como um ponta, agora assim, 

erra o passe o André Santos. ‘Meu Deus!!!’”.  

Neste caso podemos ver o narrador relatando o lance em que o jogador da Seleção 

Brasileira André Santos tenta dar o passe para o atacante Neymar. Mas a jogada não se 

concretiza porque o jogador Andre Santos acaba errando passe para se companheiro. Assim, 

com o desenrolar do acontecimento não dando certo, Milton Leite solta seu jargão “Meu 

Deus!”, ironizando a jogada mal concluída pelo jogador. 

 

3.2.1.2 Categoria de Apreciações  

 

O mesmo jargão “Meu Deus!” também se encontra na categoria de apreciações, 

aparecendo três vezes.  

Intervalo de 37’01” até 37’06”: “Zero a zero, hein. São dois jogos, quase um tempo mais que 

outro e nada de gol no Grupo B. Tem até jornalista fazendo OLA aqui na arquibancada. 

‘Meu Deus!’ O pessoal de rádio aqui, ta empolgado com a OLA.” 

Podemos notar que o jornalista critica a Seleção Brasileira pelo péssimo futebol 

apresentado na Copa América. O narrador compartilha seu comentário com o telespectador 

sobre a situação da seleção. Ainda por final vendo que o jogo não está agradando, o jornalista 

relata que seus colegas de imprensa estão mais empolgados com a “OLA” do que com o 

próprio jogo. 

 

3.2.2 “Olha a batida!” 

3.2.2.1 Categoria de Descrição  

 

O segundo jargão “Olha a batida!”, apareceu duas vezes e se encontra na categoria 

de descrição.  

Intervalo de 1’51” até 1’59” : “Olha a sobra de bola pro Barrios. Ganhou a divida com o 

Lucas. Lançamento pra área Santa Cruz dominou, ‘Olha a Batida!’ Pra Fora!” 
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Neste caso podemos observar que nesta categoria de descrição o narrador e jornalista 

Milton leite relata o lance de ataque da Seleção Paraguaia com o atacante Santa Cruz que 

chutou a bola em direção do gol, mas acabou chutando pra fora. Este tipo de lance, mostra ao 

telespectador o desenrolar da jogada feita pelo ataque paraguaio em uma imagem aberta, 

fazendo com o torcedor acompanhe toda a jogada até o seu destino final, neste caso o gol 

adversário. 

 

3.2.3 “Siga la pelota!” 

3.2.3.1 Categoria de  Apreciações 

 

O terceiro jargão é o “Siga la pelota!” que aparece apenas uma vez e se encontra na 

categoria de apreciações.  

Intervalo de 45’42” até 45’50”: “O Neymar puxou  o Ortigoza pela camisa. O Ortigoza jogou 

o Neymar longe e o juizão olhou e disse: ‘Siga la pelota!’” 

Neste episodio o jogador da Seleção Paraguaia Ortigoza, derrubou o atacante 

Neymar da Seleção Brasileira no gramado. Mas o juiz olhou para o jogador brasileiro e disse 

que não houve falta. Nota-se que o narrador se utiliza dessas situações para que o jogo não 

fique monótono como neste caso, tentando decifrar o que possivelmente o juiz falaria para o 

jogador. 

 

3.2.4 “Que Beleza!” 

3.2.4.1 Categoria de Descrição 

 

A quarta expressão é o “Que Beleza!”, que aparece três vezes na categoria de 

descrição.  

Intervalo de 33” até 43” : “Vai trabalhando a Seleção Brasileira com o Lúcio. Chutão lá pra 

frente. Vai apenas proteger ali, Oh Da Silva, ‘Que Beleza!!!’ Já deu o primeiro chutão para o 

ar.” 

Notamos que nesta categoria de descrição, o relato do lance se dá com desenrolar da 

jogada com o jogador da Seleção Brasileira Lúcio que chuta a bola em direção ao ataque. Já o 

zagueiro paraguaio Da Silva foi afastar o lance da sua defesa. A expressão apareceu no 

momento em que o jogador paraguaio tenta se livrar da bola chutando a bola para o alto, sem 

rumo, se livrando da dela. 
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3.2.4.2 Categoria de Apreciações 

 

Este jargão “Que Beleza!” apareceu apenas uma vez na categoria de apreciação. 

Intervalo de 6’29” até 6’38”: “Vem pra brigar o Barrios. E ai, ‘Que Beleza’, hein! Este é o 

Vera. Falo agora eu vou dar um drible. E saiu com bola e tudo pela lateral.” 

Podemos ver que através da categoria de apreciação o narrador ironiza o lance 

apresentado o jogador paraguaio Vera para o telespectador. Além disso, o narrador ironiza o 

lance com a frase como se fosse o jogador que falaria “Agora eu vou dar um drible”. 

 

3.2.5 “Que fase!” 

3.2.5.1 Categoria de Descrição 

 

A última incidência encontrada neste jogo foi “Que fase!”, que aparece apenas uma 

vez na partida e se encontra na categoria de descrição.  

Intervalo de 23’56” até 24’10”: “Olha o Ramires. Tocou ali pro Elano, tem aqui na direita o 

Daniel, ele voltou Ohhh!!! Meu ‘Que Fase’ do Ramires!!! Ele pisou na bola e caiu sentado.” 

Notamos a descrição da jogada feita pelo volante da Seleção Brasileira Ramires, 

trocando passes com seu companheiro Elano. Mas no final do desenrolar da jogada, o jogador 

brasileiro acaba caindo sentado no gramado, após ter pisado na bola. 

Vimos que neste jogo encontramos apenas cinco incidências durante a partida entre a 

Seleção Brasileira e a Seleção Paraguai. Essas expressões foram classificadas apenas na 

categoria de descrição e apreciação. Encontramos dez incidências na categoria de descrição e 

sete na categoria de apreciação. Notamos que as expressões apenas apareceram nas duas 

categorias citadas acima, diferente do que ocorreu no quadro 2 no partida entre Brasil e 

Venezuela. 

 

3.3 3ª PARTIDA - BRASIL X EQUADOR – FASE DE GRUPO 

 

A terceira partida a ser analisada é entre a Seleção Brasileira e a Seleção Equatoriana 

que ocorreu no dia 13 de Julho de 2011 em Córdoba na Argentina. O placar do jogo foi de 4 x 

2. Abaixo se encontra o quadro 4 com as seis incidências que se apresentaram nesta partida. 
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Quadro 4 – Terceira partida – Brasil x Equador 

Jargões Quantidade Narrativa de Simultaneidade 

- - Descrição Explicação Apreciações 

“Segue o jogo!” 01 01 - - 

“Siga la pelota!” 03 03 - - 

“Meu Deus!” 06 02 - 04 

“Olha a batida!” 02 02 - - 

“Que beleza!” 02 - - 02 

“Que fase!” 01 - - 01 

 

Após ter classificado os jargões no Quadro 4 do jogo 3, notamos que as principais 

incidências aparecem em todas as categorias da narrativa de simultaneidade, descrição, 

explicação e apreciação.  

 

3.3.1 “Segue o jogo” 

3.3.1.1 Categoria de Descrição 

 

Vamos abordar primeiramente a expressão “Segue o jogo” na categoria de descrição. 

A incidência aparece apenas uma vezes na partida.  

Intervalo de 18’51” até 18’57”: “Outra vez ai a bola com o Robinho, se enrosca com a 

marcação pediu falta e o juizão olhou e falou: ‘Segue o jogo!’” 

  Nesta jogada o atacante da Seleção Brasileira Robinho se enrosca com a 

marcação e pede falta. O narrador trabalha sua narração em cima do fato que se destaca 

desenrolando a jogada. Por fim utiliza a expressão “Segue o jogo”, fazendo com que o 

desenrolar do acontecimento continue, sem a marcação da falta, que para o arbitro da partida 

não houve. 

 

3.3.2 “Siga la pelota!”   

3.3.2.1 Categoria de Descrição 

 

A segunda expressão vista no quadro acima é a “Siga la pelota!”  que aparece três 

vezes categoria de descrição. Abaixo um exemplo que aconteceu na partida. 
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Intervalo de 26’59” até 27’08”: “Recebe o Ganso, tem aqui na esquerda o André Santos, na 

frente o Neymar, devolveu no André Santos, Neymar foi pro chão, ficou no chão e juizão só 

no ‘Siga la Pelota!!!’”.   

Neste episódio notamos a descrição da jogada feita pelo narrador Milton Leite. 

Vimos que o jogador da Seleção Brasileira faz a jogada com seu companheiro cai no gramado 

e o juiz não marca falta. O jornalista desenrola o acontecimento normalmente na transmissão 

da jogada. Contudo nota-se que ele próprio nos mostra que o juiz não marca a falta a favor da 

equipe brasileira. Sendo assim o árbitro manda o jogo seguir. 

 

3.3.3 “Meu Deus!” 

3.3.3.1 Categoria de Descrição 

 

Passamos agora a terceira expressão que se encontra na tabela acima “Meu Deus!” 

que aparece duas vezes na categoria descrição e quatro vezes na categoria apreciação. Iremos 

abordar no primeiro momento a categoria de descrição.  

Intervalo de 43’09” até 43’15”: “Que Beleza, hein!!! O Equador dando dois toquinhos ali pra 

cima da marcação brasileira. ‘Meu Deus!’” 

Podemos notar que o narrador relata a jogada normalmente. Nota-se que há o 

desenrolar do acontecimento, em que a Seleção Equatoriana começa a tocar a bola, deixando 

o time brasileiro perdido. 

 

3.3.3.2 Categoria de Apreciações  

 

 Seguindo com a expressão “Meu Deus!” temos a categoria de apreciação que 

aparece quatro vezes neste caso.  

Intervalo de 45’05” até 45’15”: “E la vem o Equador. Olha o Arroio vai tentar de novo. 

Arriscou pro gol, a bola passa! Quem diria que eu viver pra ver isso! O Equador dando 

sufoco no Brasil, ‘Meu Deus!’” 

Notamos que neste caso o narrador fica surpreso com o as jogadas que a equipe do 

Equador concretiza diante da equipe brasileira. Isso faz com que o torcedor também participe 

da partida concordando com ele, porque o Brasil deve ser superior à equipe Equatoriana.  
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3.3.4 “Olha a batida” 

3.3.4.1 Categoria de Descrição 

 

A quarta expressão a ser trabalhada neste caso é “Olha a batida” que aprece duas 

vezes na categoria de descrição.  

Intervalo de 43’10” até 43’19”: “Olha o apoio aqui pelo lado direito do Maicon. Rolou na 

entrada da área, Fred bom toque de primeira pro Maicon, chegou de frente ‘Olha a Batida!’ 

A bola explode no peito do goleiro.” 

 Neste caso o narrador relata o desenrolar da jogada feita pela Seleção Brasileira 

no final do jogo contra a equipe equatoriana, que termina com o chute em direção ao gol 

adversário. 

 

3.3.5 “Que beleza!” 

3.3.5.1 Categoria de Apreciações 

 

A quinta incidência que ocorre na partida é o “Que beleza!” que apareceu duas vezes 

no jogo e se encontra na categoria de apreciações no quadro 4.  

Intervalo de 15’11” até 15’35”: “Saraiva (repórter) – Caicedo, hein! Dois gols contra o 

Brasil, 22 anos, jogador apesar de jovem, já rodado, veio em direção a câmera, tirou a 

canelera com a seguinte inscrição: “Ortizia ti quiero”! Certamente uma homenagem ai, a 

namorada ou a esposa. Milto Leite – ‘Que Beleza!!’ Que romântico nesta noite de lua cheia! 

O Equador não tinha feito gol nenhum na Copa América e já faz dois no Brasil. Que Fase!”.  

 Nota-se neste caso que o repórter comenta sobre o jogador equatoriano, 

relatando sua idade e de sua rodagem no futebol. Além disso, ainda comenta que o gol foi 

oferecido a sua namorada. O narrador para não perder o comentário do repórter,  ironiza a 

explanação do repórter com um jargão e uma frase falando da lua cheia que pode ser 

apresentada como romantismo demonstrada pelo jogador, após ter feito dois gols na partida. 

 

3.3.6 “Que fase” 

3.3.6.1 Categoria de Apreciações 

 

A última expressão do quadro acima é “Que fase” que aparece apenas uma vez na 

categoria de apreciações na partida entre A Seleção Brasileira e Seleção Equatoriana.  
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Intervalo de 15’11” até 15’35”: “Saraiva (repórter) – Caicedo, hein! Dois gols contra o 

Brasil, 22 anos, jogador apesar de jovem, já rodado, veio em direção a câmera, tirou a 

canelera com a seguinte inscrição: “ Ortizia ti quiero”! Certamente uma homenagem ai, a 

namorada ou a esposa. Milto Leite – Que Beleza!! Que romântico nesta noite de lua cheia! O 

Equador não tinha feito gol nenhum na Copa América e já faz dois no Brasil. ‘Que Fase!’”. 

Notamos que depois de ter feito todo o comentário sobre o jogador do Equador e a 

situação da comemoração feita pelo atleta, o narrador critica a Seleção Brasileira que 

consegue tomar dois gols da Seleção Equatoriana. Neste caso o jornalista mostra para o 

telespectador que o Brasil não pode tomar dois gols de uma equipe literalmente fraca. 

Podemos notar neste terceiro jogo, o narrador utilizou seis jargões durante a partida. 

Ambas foram classificadas nas categorias de descrição e apreciações. Sendo que oito 

incidências apareceram na categoria descrição e sete nas apreciações. Notamos que neste jogo 

contra o Equador não apareceu expressões na categoria de explicação, assim como no jogo 

contra a equipe do Paraguai. Somente na primeira partida foi encontrada a categoria de 

explicação. 

 

3.4 4ª PARTIDA - BRASIL X PARAGUAI - QUARTAS DE FINAL 

 

A quarta partida a ser analisada é entre a Seleção Brasileira e a Seleção Paraguaia 

que ocorreu no dia 17 de Julho de 2011 em La Plata na Argentina, pelas quartas de final. O 

placar do jogo foi de 0 x 0, mas a Seleção Paraguaia venceu nos pênaltis a equipe brasileira. 

Abaixo se encontra o quadro 5 com as sete expressões que se apresentaram nesta partida, nas 

categoria de descrição, explicação e apreciação. 

 

Quadro 5 – Quarta partida – Brasil x Paraguai – Quartas de Final 

Jargões Quantidade Narrativa de Simultaneidade 

- - Descrição Explicação Apreciações 

“Dá um bico” 01 - - 01 

“Segue o jogo!” 01 - - 01 

“Siga la pelota!” 02 01 - 01 

“Meu Deus!” 10 03 02 05 

“A batida!” 07 06 - - 

“Que beleza!” 07 - 03 03 
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“Que fase!” 03 - - 03 

 

Após ter classificado os jargões no Quadro 5 do jogo quatro, notamos que as 

principais incidências aparecem em todas as categorias da narrativa de simultaneidade, 

descrição, explicação e apreciação.  

 

3.4.1 “Dá um bico” 

3.4.1.1 Categoria de Apreciações 

 

Primeiramente iremos abordar a expressão “Dá um bico” que aparece uma vez nesta 

primeira partida na categoria de apreciações.  

Intervalo de 5’15” até 5’25”: “E o Da Silva, hehe. Que Beleza!!! Como diria os argentinos: 

Ganhou um leiton!!! ‘Deu um bico’, a bola foi quase lá no placar.” 

Neste caso podemos observar que o narrador utiliza-se de duas frases irônicas, 

relatando a jogada mal concluída pelo zagueiro paraguaio Da Silva que deu chute para o alto 

quase acertando o placar da partida, além da sátira sobre o jogador ganhar um leitão. 

 

3.4.2 “Segue o jogo!” 

3.4.2.1 Categoria de Apreciações 

 

A segunda expressão é “Segue o jogo!” na categoria de apreciações, aparecendo 

apenas uma vez na partida. Abaixo o exemplo que aconteceu no jogo pelas quartas de finais 

em ter Brasil e Paraguai. 

Intervalo de 9’55” até 10’06”: “Ganso foi lá pro lado direito pra dar opção. Chegou 

dividindo com ele o Alacaraz. Ganso caiu, olhou pro bandeira e falou: Que passa, que 

passa!! O bandeira falou: Não passa nada. ‘Segue o jogo!’” 

Pode-se observar que o jogador divide a bola com o jogador adversário e cai no 

gramado pedindo falta para o auxiliar da partida. Milton Leite dramatiza o lance, apontando 

uma provável conversa entre o jogador brasileiro e o auxiliar, sobre uma suposta falta não 

marcada. Isso nos mostra o poder de criatividade para entreter seu telespectador. 

 

3.4.3 Siga la Pelota!” 

3.4.3.1 Categoria de Descrição 
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A terceira incidência encontrada na partida entre Brasil e Paraguai é “Siga la 

Pelota!” que aparece apenas uma vez na categoria de descrição. 

Intervalo de 42’38” até 42’44”: “Maicon pro Robinho. Ele pediu a falta fora do lance. O juiz 

olhou e falou: ‘Siga la Pelota!’”. 

Observa que neste caso o narrador relata a jogada da Seleção Brasileira em ter os 

jogadores Maicon e Robinho, desenrolando ao acontecimento. No lance o jogador brasileiro 

pede a falta para o juiz, mas a arbitragem diz que não houve nada mandando o jogo seguir. 

 

3.4.3.2 Categoria de Apreciações 

 

Seguindo com a incidência “Siga la Pelota!” podemos notar que no exemplo abaixo 

encontramos a expressão na categoria de apreciação. 

Intervalo de 32” até 40”: “Estigarribia fica com ela. Vai acaba o campo ai Estigarribia! O 

Ramires dividiu com ele. O juizão olhou para o Estigarribia e falou: ‘Siga la Pelota 

Estigarribia’!!!” 

Neste caso o narrador consegue dar um dinamismo a jogada com a situação que se 

criou na jogada feita pelo jogador paraguaio. Ao mesmo tempo consegue ironizar o lance com 

a interpretação sobre o lance em que o jogador paraguaio pede a falta ao juiz que não marca e 

manda seguir a jogada. 

 

3.4.4 “Meu Deus!” 

 

A quarta expressão que se apresenta no quadro é “Meu Deus!”. Este jargão se 

encontra nas três categorias, sendo três na descrição, duas na explicação e cinco na 

apreciação.  

 

3.4.4.1 Categoria de Descrição 

 

Intervalo de 9’07” até 9’35”: “Você ta vendo lá ao fundo o Neymar e o André Santos. Eles 

ajeitam a bola conversam: Vamos fazer assim. Vamos fazer assado.O Tiago Silva o zagueiro 

tá ali pelo meio perto da intermediaria. A bola pode ser rolada pra ele. Vamos ver se há uma 

jogadinha ensaiada. O juiz já autorizou. Partiu Neymar. É isso que vem. Rolou, mas rolou 
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muito forte. Mas sobrou pro Maicon. Olha o Maicon!! ‘Meu Deus’!!! Alguém faltou no 

ensaio, né! Porque o passe que era pro Tiago Silva o Neymar errou feio”.  

Podemos notar o relato do narrador, desenrolando a lance antes da cobrança de falta, 

até a finalização do jogador brasileiro que acabou chutando sem direção a bola e mandando 

pra fora. 

 

3.4.4.2 Categoria de Explicação 

 

Seguindo com a incidência “Meu Deus!” iremos ver o exemplo que ocorreu na 

categoria de explicação.  

Intervalo de 32’28” até 32’50”: “O goleiro ta caído. O juiz vai parar o jogo, porque o Villar 

ta caído. O goleiro do Paraguai ta sentindo. Ele fez uma defesa impressionante né. O chute 

do Lúcio foi a queima roupa. Veja de novo oh! A cobrança, o Lúcio ali pelo meio. Ele faz a 

defesa. Acho que tomou uma bolada ali, talvez. Por outro ângulo a chegada do Lúcio pelo 

meio. ÉÉÉ!!! Tomou uma bolada!!! Hummm!!! ‘Meu Deus’!!! Ali dói!Ali Dói!” 

Neste caso observa-se que o narrador através do recurso utilizado nas transmissões 

como close e replay aparecem na jogada. Através destes recursos que o narrador pode explicar 

o que aconteceu no lance. Nesta jogada ele descreve o lance através do replay na jogada feita 

pelo zagueiro brasileiro e acaba chutando a bola forte demais em cima do goleiro adversário. 

 

3.4.4.3 Categoria de Apreciações 

  

Intervalo de 17’45” até 18’16”: “Vai entrar, portanto o Barreto com a camisa numero oito. E 

vai sair o Vera camisa numero treze. Ele que tomou aquele cartão amarelo logo no começo 

do jogo. Depois andou dando mais umas bordoadas ai. Está sendo substituído. Mauricio 

Noriega (comentarista) – É pra poupar o time de uma eventual suspensão né. Disputar o 

segundo tempo ai e uma eventual prorrogação também com um jogador a menos. E está 

desfeito a dupla Vera, Verón. Milton Leite – ‘Meu Deus’!!! Não tinha pensado nessa. Mas é 

boa hein! Ainda mais com essas mulheres paraguaias todas tão vontade aqui em La Plata 

com doze graus de temperatura”.  

Podemos observar que nesta categoria temos uma conversa entre o comentarista e o 

narrador. Neste caso o comentarista usa uma frase em que irônica. Isso faz com que o 
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narrador também comente a situação com a expressão, concluindo o raciocínio concordo com 

o comentarista. 

 

3.4.5 “Olha a Batida!” 

3.4.5.1 Categoria de Descrição 

 

O quinto jargão é “Olha a Batida!” que aparece seis vezes na categoria de descrição.  

Intervalo de 17’10” até 17’22”: “Passou o Ganso. Tem se mandando lá na ponta esquerda o 

Neymar. Por dentro o Pato. Ele achou bem o Maicon aqui na direita. Cabe até o tiro. 

Preferiu o corte na entrada da grande área. ‘Olha a Batida’! Robinho meteu a bola pra 

fora!” 

Na categoria de descrição podemos notar que o narrador relata a jogada, descrevendo 

o desenrolar do lance. Neste caso percebe-se a troca de passe dos jogadores da seleção 

brasileira até a conclusão da jogada com o atacante Robinho chutou para fora.  

 

3.4.6 “Que Beleza!” 

3.4.6.1 Categoria de Explicação 

 

O sexto jargão que parece na tabela é “ Que Beleza!” que aparece três vezes na 

categoria explicação e três na categoria apreciação. Vamos abordar no primeiro momento a 

categoria de explicação.  

Intervalo de 13’33” até 13’40”: “E esse é o lance anterior da trombada ali do, ‘Que 

beleza’!!! Só faltou a trilha dos trapalhões, ali. O Ramires e o Neymar, no choque.” 

Podemos observar que neste lance, o narrador faz a chamada para que o 

telespectador acompanhe junto com o ele novamente a jogada em que os jogadores da seleção 

trombaram e caíram no gramado. Através dos recursos televisivos  o narrador explica o que 

aconteceu no lance através do replay como neste caso citado acima. 

 

3.4.6.2 Categoria de Apreciações 

 

Trabalhando ainda com o jargão “Que Beleza!” observamos que o mesmo, também 

aparece na categoria de apreciação.  
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Intervalo de 24’00” até 25’33”: “Mauricio Noriega (comentarista) – Para o narrador, é uma 

festa tem Pato, tem Ganso e agora vai entrar o Marecos. Milton Leite – ‘Que Beleza’!!! 

Mauricio Noriega (comentarista) – E Se chama Elvis. Milton Leite – E o Elvis não morreu. 

Ta claro agora. Mauricio Noriega (comentarista) – Até que vai entrar em campo.Milton 

Leite- Exatamente. Portanto, depois de Pato, de Ganso e alguns frangos que deixamos pelo 

caminho. Vem ai Marecos com a camisa numero quatro”.  

Podemos observar que através do comentário feito pelo comentarista, o narrador 

concorda com a situação que se criou. Além disso, a dramatização e a ironia estão sempre 

frequentes nas situações que aparecem nas transmissões do narrador Milton Leite. 

 

3.4.7 “Que fase!” 

3.4.7.1 Categoria de Apreciações 

 

A última expressão que aprece na partida entre Brasil e Paraguai é “Que fase!”, que 

aprece três vezes na categoria das apreciações. Abaixo o exemplo que ocorreu na cobrança de 

pênaltis no jogo. 

“Tiago Silva vai pra segunda cobrança brasileira. Zero a zero até nos pênaltis hein! ‘Que 

Fase’ desse jogo! A bola não entra! Agora ta autorizado Tiago Silva. Ele fica praticamente 

de frente com a bola. Agora um pouquinho mais pra esquerda. Pé direito. A Batidaaa!!! 

Pegouuuu!!! Defendeu Villar!!! A bola realmente não quer entrar. Bola no canto esquerdo. 

Villar foi pra defender. Três cobranças de pênalti e nenhum gol. ‘Que Fase’ desse jogo 

hein!!”.  

Neste caso o narrador faz a dramatização relacionada entre a partida que acabou em 

zero a zero e com os pênaltis desperdiçados pelos jogadores. De certo modo podemos 

observar a indignação do narrador sobre os erros cometidos pelos jogadores brasileiros. Isso 

faz com que o torcedor também se indigne com tal situação que se criou na partida. 

No quarto jogo da Seleção Brasileira podemos observar que o narrador utilizou sete 

expressões que foram distribuídas nas categorias de descrição, explicação e apreciação. Sendo 

que na categoria de descrição foram notadas dez incidências, na categoria de explicação cinco 

expressões e na categoria de apreciações foram obtidas quatorze incidências. Notamos que 

nesta ultima partida foram encontradas novamente todas as expressões relacionadas e que 

apareceram em todas as categorias de narrativa de simultaneidade. 
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3.5 MILTON LEITE E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

Verón (2004) relata que existe um contrato de leitura entre o suporte e o leitor. 

Podemos notar que este vínculo por meio das marcas textuais do conteúdo analisado, são 

criadas condições entre o telespectador e o narrador Milton Leite por meio da televisão. É 

através da narração que o jornalista relata, quadro a quadro, o lance que o espectador assiste 

em tempo real. 

Conforme Charaudeau (2006), a notícia é construída através do acontecimento 

descrito. Observando esta afirmação feita pelo autor, notamos que uma partida de futebol tem 

características semelhantes às de uma notícia. Podemos notar que um jogo de futebol é um 

evento que possui suas particularidades. Por que é por meio do acontecimento descrito, 

através das imagens, que o narrador passará todas as informações ao seu telespectador. 

Charaudeau (2006) fala que os fatos têm relação. Podemos destacar o fato relatado 

que é objeto de uma descrição, de uma explicação e de reações. O jornalista Milton Leite, 

através de suas transmissões passa para seu telespectador estas três características, 

descrevendo o lance conforme ele se desenrola, explicando o fato relatado através de 

argumentos e suas reações que englobam muitas situações que ocorrem em uma partida como, 

por exemplo, a marcação de um pênalti. 

Para Charaudeau (2006) este papel se chama diegese narrativa que se destaca através 

da encenação discursiva operada pelo sujeito, neste caso pelo narrador, que relata o 

acontecimento. Ainda, segundo Charaudeau (2006 p.154), explicar um fato “é tentar dizer o 

que o motivou, quais foram suas intenções de seus atores, as circunstâncias que o tornam 

possível.” Podemos dizer que o jornalista e narrador, através de suas expressões utilizadas em 

cada partida, favorece o andamento do jogo para torná-la mais atrativa para quem o assiste. 

Os atores de uma partida de futebol são os jogadores, técnicos, árbitros e sua equipe de 

transmissão, os repórteres e seu comentarista. Através do rumo da partida, podemos destacar 

as evidências características, do narrador Milton Leite, conhecidas como jargões, que podem 

ser protagonizadas pelos atletas, pelo árbitro ao não marcar uma falta, ou ainda através dos 

comentários do repórter ou comentarista.   

Além disso, podemos destacar a narrativa de simultaneidade por meio das categorias 

de descrição, explicação e apreciações. Através desses grupos classificamos as principais 

incidências utilizadas pelo narrador em uma partida de futebol. 

Notamos que as expressões utilizadas por Milton Leite se destacam nas quatro 

partidas da Seleção Brasileira na Copa América. Na primeira partida foram constatados 28 
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jargões divididos em três categorias. Na categoria de descrição foram verificados 13 jargões, 

na categoria explicação 02 e na categoria apreciações 13 incidências. Na segunda partida 

encontramos 17 expressões, sendo 10 na categoria descrição e 07 na categoria de apreciações. 

Na terceira partida nos deparamos com 15 incidências, constituindo 08 na categoria de 

descrição e 07 na categoria de apreciações. Já na quarta partida disputada pelo Brasil achamos 

29 jargões, que constituem 10 na categoria de descrição, 05 na categoria explicativa e 14 na 

categoria de apreciações. Totalizando 89 expressões utilizadas pelo jornalista em quatro 

jogos. 

Podemos notar que, em todos os jogos, aparecem as categorias de descrição e de 

apreciações. Já na categoria de explicação, observamos que surgem em apenas dois jogos, 

sendo nas partidas contra as seleções Paraguaia e Equatoriana.  

Conforme Charaudeau (2006) a categoria de descrição tem como característica o 

desenrolar dos acontecimentos. Observamos que por meio das imagens e a narração feita pelo 

locutor, pode-se destacar o que ocorre em uma partida. É através da televisão que o 

telespectador acompanha o jogo vendo e ouvindo. Notamos que se apresentam nesta 

característica 41 vezes. Neste caso, o narrador usou seu arsenal de incidências e as utilizou de 

forma instantânea, na descrição do desenrolar do lance na partida. A expressão que mais 

apareceu nesta categoria foi “A Batida!”, 15 vezes. 

Na categoria de explicação conforme Charaudeau (2006) diz que o narrador explica 

o que acontece no presente através do que aconteceu antes por meio de replay, close e câmera 

lenta. Nesta característica encontramos 07 situações. Por meio da tecnologia utilizada nas 

transmissões de futebol, estes recursos conseguem ajudar o narrador e o comentarista analisar 

alguns lances duvidosos, além de poder ver certas situações diversificadas como, por 

exemplo, uma trombada de dois atletas, um chute sem direção ou até mesmo uma falha do 

goleiro, que podem ocorrer durante a partida. Notamos que a expressão que mais se destacou 

nesta categoria foi “Que Beleza!” aparecendo 07 vezes. 

Segundo Charaudeau (2006) na categoria de apreciações, o narrador deve mostrar 

suas emoções. Neste caso achamos 41 incidências. Esta categoria se destaca através das 

emoções do narrador. Milton Leite é campeão nesta característica por que consegue dar um 

dinamismo em suas transmissões através de suas expressões sejam elas sinceras ou fingidas, 

dramatizando sua narração. Isso faz com que seu telespectador compartilhe de seu entusiasmo 

ou indignação. O jargão que mais se destacou nesta categoria foi “Meu Deus!”, aparecendo 

16 vezes. 
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Podemos notar que Milton Leite, por meio de seus jargões procura construir um 

sentido para atingir seu telespectador. Isso faz com que este espectador compreenda e entenda 

o significado de suas expressões, através do que se vê e ouve, em uma transmissão de futebol. 

É por meio dessas incidências, que o narrador cria um vínculo, interagindo com o público, 

que o assiste de casa, procurando dar um dinamismo no decorrer de uma partida de futebol, 

deixando seu telespectador à vontade.  

Portanto, Milton Leite consegue construir esta relação com seus receptores por meio 

de suas expressões. Assim, a afinidade entre o meio e o público se dá através de um contrato 

de leitura. Mas esta informação passada pelo narrador precisa ser absorvida pelo 

telespectador, suprindo suas expectativas, motivando-o em entender o enunciado das 

expressões empregadas pelo jornalista. Sendo assim, o telespectador pode aceitar ou rejeitar 

tal incidência utilizada durante a partida, pelo narrador. Por isso, observamos através dos 

quadros estudados neste corpus, a intencionalidade do narrador, por meio de seus jargões nas 

transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa América 2011. Foi através destas 

expressões, que o narrador se colocou, não como um mero locutor, fazendo uma leitura 

correta do jogo para o torcedor, mas sim, torcendo junto com o publico de casa, passando 

emoção, para quem o acompanhou nos quatros jogos da seleção. 

Outro ponto importante a ser observado neste trabalho de pesquisa é o modo de 

endereçamento. O SporTV é um canal televisivo destinado ao público que gosta de esportes. 

Tem uma programação voltada para todos os tipos de competições, priorizando 

exclusivamente os nacionais. Contudo o SporTV contribui para o desenvolvimento do esporte 

no país, sempre destacando a participação dos atletas brasileiros nos principais eventos 

esportivos do Brasil e do mundo. Por isso o SporTV é considerado o canal de esporte de 

cobertura nacional 100% brasileiro. 

O canal foi criado em 1991 com o nome Top Sports e passando, em 1995, a se 

chamar SporTV, o canal, pertencente à Globosat Programadora Ltda., oferece, além dos 

grandes eventos nacionais e internacionais, também os mais conceituados programas 

esportivos. Redação SporTV, Arena SporTV, Tá na Área, SporTV News, entre outros que 

fazem parte da grade de programação. Apresentadores e comentaristas consagrados como 

Luiz Carlos Júnior, Galvão Bueno, Milton Leite, Cleber Machado, Paulo Cesar Vasconcellos, 

Marcelo Barreto e André Rizek integram a equipe do canal. 

Hoje o SporTV possui três canais: SporTV, SporTV2 e SporTV3. O SporTV2 foi 

criado em 2004, para atribuir mais visibilidade aos programas e eventos do mundo dos 
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esportes, além de garantir espaço para a exibição de mais competições ao vivo. Em agosto de 

2005, o SportV2 passou a ter programação e horários próprios, com programas e eventos que 

seguem o mesmo padrão de qualidade já conhecido pelos assinantes do SporTV. Já o 

SporTV3 entrou no ar no dia 1 de outubro de 2011, com o intuito de ampliar sua grade 

programação para 72 horas. A ideia de um terceiro canal foi de atender ao pedido dos 

aficionados por esportes. 

Por este motivo, podemos destacar o envolvimento do espectador especializado nesta 

área que compreende e entende o estilo do narrador, que o identifica e diferencia dos demais 

colegas de profissão. Através do linguajar utilizado por Milton Leite, podemos destacar o 

modo de como sua narração por meio de seus jargões busca estabelecer uma cumplicidade 

com seu público. Isso faz com que o narrador, através das práticas comunicativas, construa 

seu próprio estilo, por meio de suas marcas conhecidas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte conclusiva, vale destacar que este tema foi escolhido a partir da paixão 

pelo futebol, somada à curiosidade de estudar a linguagem usada pelo narrador Milton Leite 

em suas narrações. Partindo desse ponto, através do meu problema, surgiu o interesse de 

investigar, compreender e entender essas as expressões.  Por meio do meu objetivo geral, 

organizei meu trabalho, para poder chegar a uma conclusão. 

Através dos meus objetivos específicos, tracei metas para que fosse possível estudar 

este corpus. Para melhor interpretação e compreensão, escolhi por analisar os jargões do 

jornalista e narrador Milton Leite do SporTV, nos quatro jogos da Seleção Brasileira na Copa 

América 2011, disputados na Argentina. O jornalista possui um jeito irreverente e 

descontraído de narrar uma partida de futebol, por meio de seu vasto vocabulário, dando 

assim um dinamismo maior ao relatar cada lance do jogo. 

Em um primeiro momento, notei a necessidade de mapear os jargões nos quatro 

jogos, transcrevendo-os, selecionando frases, palavras e expressões para entender a cultura 

futebolística. Explorando a análise de conteúdo, pude entender a construção do texto falado 

através de determinados meios utilizados pela linguagem futebolística, por meio dos jargões. 

Como o estudo deste corpus tem como base a análise discurso, em uma segunda 

ocasião, a utilizei para poder entender a produção de sentidos executados na narração em 

relação à imagem. Porque é através dela que se pode notar a importância da interpretação do 

sentido por meio da imagem e da fala, que é movida por uma intenção em uma determinada 

situação. 

Dentro da análise discursiva encontramos vários segmentos que aprofundaram a 

análise deste corpus. Um deles foi à atuação enunciativa, que tem o papel fundamental de se 

posicionar diante o discurso, permitindo-o representar fatos no enunciado organizando-se em 

torno do sujeito. Isso quer dizer que ao enunciar algo o emissor deve se posicionar diante a 

mensagem que será passada ao receptor, relatando o fato corretamente para que seu público 

entenda. 

Outro ponto de referência dentro da análise discursiva estudada foi o contrato de 

leitura que firma um determinado modo de relação com o telespectador. Este contrato tem 

como principal característica relatar o acontecimento no mesmo instante que esta ocorrendo, 

por meio do fato relatado. Dentro deste grupo pude observar a importância de sua 

particularidade através da narrativa de simultaneidade citada por Patrick Charaudeau, neste 
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estudo. Foi através dessa narrativa que pude qualificar os jargões utilizados por Milton Leite 

nos quatro jogos da Seleção Brasileira em categorias de descrição, explicação e apreciações. 

Cada uma dessas categorias possui suas próprias particularidades. Na categoria de 

descrição o que posso destacar é o relato, que assegura o desenrolar do acontecimento. É a 

descrição do narrador em cima das imagens, utilizando de forma correta as palavras, por que o 

telespectador esta assistindo e ouvindo o jogo. Na categoria de explicação, o narrador 

consegue descrever o lance novamente a partir da tecnologia, o que lhe proporciona explicar 

ao telespectador através de replay o lance de uma falta ou um impedimento, por exemplo. Já 

na categoria de apreciações o narrador deve mostrar suas emoções, sejam elas irônicas ou 

sinceras. Isso faz com o locutor possa dramatizar e induzir seu público a compartilhar de seu 

entusiasmo ou indignação.  

Dentro destas categorias encontrei e classifiquei sete incidências que apareceram nas 

partidas, sendo elas: “Dá um bico”, “Segue o jogo!”, “Meu Deus!”, “Olha a batida!”, “Siga 

la pelota!”, “Que beleza!” e “Que fase!”. Por meio desses jargões pude obervar o vasto 

vocabulário do jornalista ao narrar uma partida de futebol. Em quatro jogos foram utilizados 

89 vezes estas incidências. Por meio destas 89 expressões, fiz um cálculo para saber de quanto 

em quanto tempo o jargão aparece. Somei os quatro jogos, sendo que cada partida possui 90 

minutos, mais os 30 minutos de prorrogação contra a Seleção do Paraguai nas quartas de final. 

Dos 390 minutos, dividido por 89 vezes que aparecem, deu um resultado de 4 minutos. 

Depois de feita esta ressalva, constatei que a cada 4 minuto aparece um jargão utilizado por 

Milton Leite, nos jogos da Seleção Brasileira. As que mais se destacaram foram “A Batida!”, 

15 vezes na categoria de descrição, “Que Beleza!”, 07 vezes na categoria de explicação e 

“Meu Deus!”, 16 vezes na categoria de apreciações.  

Dentro da narrativa de simultaneidade, por meio de suas categorias que fazem parte 

do contrato de leitura possibilitou observar estes jargões. Foi através deles que pude cataloga-

los dentro dos quadros, para melhor compreensão dessas expressões que influenciam através 

da mensagem o seu telespectador, já que o mesmo, esta assistindo e ouvindo a transmissão. 

Depois de feita esta observação sobre o contrato de leitura, o que chama mais 

atenção é de como Milton Leite endereça o seu discurso. Este modo de endereçar tem um 

papel fundamental neste trabalho, porque esta mensagem é direcionada ao telespectador que é 

apaixonado por esporte, principalmente por futebol. É através do SporTV um canal por 

assinatura que este público se interessa. Por meio do linguajar destacado para o esporte, que 
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podemos identificar as características do narrador e que tipo de fala é direcionada a este 

telespectador. 

É por meio da emoção, entretenimento e dinamismo, que Milton Leite consegue 

cativar seu público de casa. Isso faz com que o espectador possa acompanhar seu time sem 

sair do conforto de sua residência para ir ao estádio. 

Este trabalho serviu para observar de como a linguagem, através de uma mensagem 

diversificada, como os jargões, consegue atingir o telespectador. Foi por meio dessas 

expressões que pude classifica-las, cataloga-las e analisa-las que consegui identificar o 

significado que cada uma representa numa partida de futebol narrada pelo jornalista Milton 

Leite. 

A compreensão desse vocabulário é essencial no ponto de vista de quem convive 

neste meio futebolístico. Quem é habituado a ouvir estes jargões, cria um vínculo com o 

emissor, que consegue transmitir ao seu receptor a mensagem codificada para que possa 

entendê-la. Contudo Milton Leite consegue articular sua mensagem por meio dos jargões. Isso 

faz com que ele seja diferente dos demais.  
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ANEXOS 

 

JOGO DO BRASIL 0 X 0 VENEZUELA – 1ª PARTIDA COPA AMÉRICA 

 

1º TEMPO 

 

44” – A bola ficou meio exprimida. Teve que dar um bico jogando a bola pra cima.  

 

1’55” até 2’01” – Recuperou ali o Gonzales. Se atrapalhou também, escurregou, caiu sentado. 

“Segue o jogo!!!” 

 

3’00’ até 3’02” – Este é Viscarrondo que dá um bico e tira lá de trás.  

 

3’18” até 3’33” – Tento o Daniel Alves trazer por dentro, foi empurrado, falta marcada. 

Mauricio Noriega o que achou do novo cabelo de Daniel Alves? Você gostou? Você 

Aprovaria, não!? Mauricio Noriega (comentarista) – Se eu tivesse um pouco mais de cabelo,  

tivesse a idade dele, talvez eu (risos) arriscasse. Milton Leite - “Meu Deus!!!” Mauricio 

Noriega – Mas eu não gostei muito, ficou meio feio. Mas o que interessa é ele jogar bem.  

 

7’09” até 7’21” - A bola volta com Ramires. Limpa bem o lance pra cima da marcação. 

Tocou por dentro pro Ganso. Rolou, que bola pro Robinho, dominou, ta de costas, ficou 

pressionado. Pro Daniel Alves , “Vem a batida!!!”, a bola explode em cima do Arango. 

 

15’40” até 15’46” – Boa abertura pelo lado esquerrrrrdo!!!. Chega o Tiago Silva dá um bico 

na bola, joga pra arquibancada.  

 

20’07” até 20’15” – Tiago Silva deu um bico na bola. Ganso foi atropelado ali. O arbitro 

disse que não! O arbitro disse: No, lá na Bolívia é normal, normalíssimo e segue o jogo!!!  

 

22’36” até 22’42” – Ramires recupera. Também no meio de um monte de gente, foi pro chão. 

O juizão olhou e falou “Siga la pelota!!”  

 

23’05” até 23’15”– ta ai a cobrança de bola aqui atrás do Peroço . a bola não saiu ali, houve o 

toque. Agora saiu. “Meu Deus!!”  

 

25’13” até 25’28”– A bola sobra aqui para o Rosalles. Eeeee Rosalles, hein! Que Beleza!!! 

Jogou direto aqui pra, no setor. Onde está o túnel aqui. Porque tem um fosso de água ali. E 

essa bola foi parar bem naquele fosso de água. Uma água um diria, essa altura, quase 

congeleda!  

 

27’20” 27’59” – Ramires de primeira. Ãããããã Ramires!!! Que Beleza!!! Pegou de tornozelo 

na bola. Valeu, tudo bem, tem que tentar. O Noriega falou. Agora entrou um cachorro em 

campo.  Veja de novo ai o lance. A bola do Pato no travessão. Mauricio Noriega disse tem 

que machucar . Já chegaram machucando, mandando uma bola no travessão com Alexandre 

Pato. Você esta revendo por todos os ângulos a pancada do Pato que fez a trave estremecer.  
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28’20” até 28’45” -  Câmera exclusiva do SporTV, mostrando para você o passeio do 

cachorrinho argentino, aqui em La Plata. “Que fase da Copa América, hein!” . A Venezuela 

atrasou, não teve hino. E o cachorro dando um baile em todo mundo. Sai triunfante aqui o 

cachorro. Aplaudidíssimo. A torcida aplaudiu mais o cachorro do que o jogo até agora. Que 

fase, hein Noriega. Vai perder pro cachorrinho.  

 

30’18” até 30’54” -  Nicolas Fedor que o Saraiva(repórter) já informou, filho, descentes de 

húngaros. Conhecido carinhosamente como Nico. Mauricio Noriega (comentarista) – é que 

Mico em majiarca é Nico. Milton Leite – Ah é!! Ta explicado, Nicolas. Mauricio Noriega 

(comentarista) – filho de húngaros, eu li numa revista. Milton leite – não to duvidando, que é 

isso! Quem sou eu pra duvidar.  PC Vasconcellos (comentarista) – falou com uma autoridade. 

Milton leite – Nossa assim, de quem fala húngaro fluentemente. Ta ai a bola sobrando para o 

Rincón. Que fase do Mauricio Noriega!!! Até húngaro o cara ta falando. Mauricio 

Noriega(comentarista) – Citarei a fonte. O guia do jornal argentino Olé, tem essa informação. 

Milton leite – Guias não mentem jamais!!!  

 

31’00’’ até 31’10” – Ai o Ramires vai tentar o lançamento cumprido. Velocidade do Pato 

pela direita. Dominou, ajeitou, “A batida!!!” Vega!! Segurou, largou, mas foi buscar.  

 

32’42” até 32’54”– veja ai de novo a jogada. O Ramires brigou. E ai vai acontecer a falta 

segundo juiz. No que o juiz se coloca mal também. É a terceira vez que ele é quase atropelado 

pelos jogadores. PC Vasconcellos (comentarista) – se ele fosse toreiro, o touro já teria pego 

ele. Milton leite – “Que beleza!!!” 

  

35’07” até 35’21” – Reclamações ali do Arango, o capitão venezuelano. Que você ta vendo ai 

no detalhe. Faz tem que o Arango está como principal jogador dessa seleção venezuelana. 

Mauricio Noriega (comentarista) – e não acontece nada com a seleção venezuelana. Milton 

Leite – Pois é! Que fase do Arango!!!  

 

37’52” até 38’05” - Boa bola pro Neymar. Arranca em velocidade. Robinho aberto na 

esquerda. Boa bola pra ele de esquerda, de frente, “a batida!!!!” Viscarrondo!!Opa!!! me 

pareceu que foi com a mão. Olha o Ganso. Meteu pra fora!!!!  

 

42’02” até 42’17”– A sobra de bola será para o Rondon, botou na frente. Ganhou na 

velocidade. Lúcio encostou. Ainda o Rondon com a bola. Veio o Daniel Alves e concertou 

tudo batendo na bola. E o Rondon de novo fica no chão e reclamando falta. O juizão olhou e 

falou, “ siga la pelota!!!”  

 

42’53” até 43’02” – Tai o lançamento aqui para a direita. Ohhh Rosalles!!! Que Beleza!!! 

Saiu com bola e tudo. Tentou matar, canela não ajudou muito.  

 

44’50” até 44’56” – Lançamento pro Neymar, dominou, posição legal, “ A Batida, pra 

fora!!!” 

 

2º tempo 

 

7’19 até 7’29” -  tenta responder rápido a Venezuela pelo lado esquerdo com Arango. Ohhhh 

Arango, hein!!! Ta a tantos anos na seleção e não aprende em Arango!! Que fase!!!  

 

10’12” até 10’17” - Ohhhhh Ramires!!! Meu Deus!!!  
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23’10” até 23’19” - E a reposição Vega também, Meu Deus!!! Levantou o braço ali, pediu 

desculpas. Foi mal! Foi malo!!  

 

27’23” até 27’28” – olha o Ramires, fez a finta, passou por um, por dois, foi o pro chão e o 

juiz olhou e falou: “Siga la pelota!!!”  

 

27’46” até 27’57”- Olha o Arango chegando. “A batida!!!” A bola pra fora!!! Se o Arango 

fosse um pouquinho mais jogador de bola, podia ter saído o primeiro gol.  

 

31’36 até 31’46”– Opa! Me pareceu puxado ali. O juizão olhou pro bandeira. O bandeira 

olhou pro juiz. E os dois pensaram. Não disseram, mas pensaram. “Siga la pelota!!!” 

 

37’21” até 37’29”– Oh Viscarrondo!!! Meu Deus!!! Deu um bico pro meio da arquibancada.  

 

 

JOGO DO BRASIL 2 X  2 PARAGUAI – 2ª PARTIDA COPA AMÉRICA 

 

1º TEMPO 

 

33” até 43” - Vai trabalhando a Seleção Brasileira com o Lúcio. Chutão lá pra frente. Vai 

apenas proteger ali, Oh Da Silva, Que Beleza!!! Já deu o primeiro chutão para o ar.  

 

1’51” até 1’59” - Olha a sobra de bola pro Barrios. Ganhou a divida com o Lucas. 

Lançamento pra área Santa Cruz dominou, A Batidaaaaa, Pra Foraaaaaaaaa!!!  

 

6’29” até 6’38” - Vem pra brigar o Barrios. E ai, Que Beleza, hein!!! Este é o Vera. Falo, 

agora eu vou dar um drible. E saiu com bola e tudo pela lateral. Meu Deus!!!  

 

12’33” até 12’43”-  André Santos tem que deixar pro Julio Cesar. Meu Deus!!! Pegou de 

tornozelo na bola, jogou pra lateral, pro Paraguai.  

  

16’01” até 16’06”- Lúcio, “catigoria” e ai um chutão lá pra frente. Meu Deus, hein!!!  

 

25’11” até 25’16”- André Santos, tem o Neymar como um ponta, agora assim, erra o passe o 

André Santos. Meu Deus!!!  

 

26’04” até 26’09”- Ramires de primeira pro Pato, daí pro Ganso. Pato e Ganso, Que 

Beleza!!!  

 

36’21” até 36’25”- Olha o lançamento, Oh Daniel!!! Meu Deus!!! Nem cobrança de falta ta 

encachando, hein!!  

 

37’01” até 37’06”- Zero a zero, hein. São dois jogos, quase um tempo mais que outro e nada 

de gol no Grupo B. Tem até jornalista fazendo OLA aqui na arquibancada. Meu Deus!!! O 

pessoal de rádio aqui, ta empolgado com a OLA.  

 



66 

 

38’24” até 39’40”- Chega o Ramires, divide ganha, Neymar, Ramires, Opa!!! Tocou pro 

Ganso, boa bola, olha a chegada do Pato, a Batidaaa, Jadson!!! Gooooolll do Brasil!!! 

Jadson!!!! A festa é da torcida brasileira!!! Só restou ao Martino, a garrafinha d’água.  

 

45’42” até 45’50”-  Apertou o Neymar. O Neymar puchou o Ortigoza pela camisa. O 

Ortigoza jogou o Neymar longe e o juizão olhou e disse: Siga la pelota!!! 

 

 

2º TEMPO 

 

12’48” até 13’06”- Eduarda Streb (repórter) –  A pouco a gente mostrou a Larissa 

Riquelme, comemorando ai o empate do Paraguai. Ela esta semana deu entrevista aqui na 

Argentina e disse que está à procura de um namorado, de preferência brasileiro. Milton Leite 

– Meu Deus!!! Hoje ela pode aproveitar ta cheio de brasileiro ai hoje. Candidatos não 

faltaram aparentemente. 

 

16’58” até 17’24 Volta pro goleiro Julio Cesar. Tiago Silva, sai de novo errado o Brasil. Bola 

pra fora, Que Beleza!!! O torcedor paraguaio adora!! 

 

23’49” até 23’55”- O Brasil vai perdendo por dois e vai se complicando, hein. Já pensou em 

cair na primeira fase da Copa América, Meu Deus! 

 

23’56” até 24’10”- Olha o Ramires. Tocou ali pro Elano, tem aqui na direita o Daniel, ele 

voltou Ohhh!!! Meu Que Fase do Ramires!!! Ele pisou na bola e caiu sentado.  

 

37’10” até 37’22”- Olha o Vera chegando dentro da área ele e o goleiro, rolou pro Valdez, 

mas rolou mal !!! E ai ficou com medinho né Vera. Era pra encher um bico ali no gol, ele 

tentou rolar pro Valdez pelo meio, perdeu uma ótima chance e praticamente matar o jogo.  

 

46’55” até 47’01”-  O Paraguai se fecha ali na entrada da área o Brasil vem pra cima. Ai 

Andre Santos se atrapalha, perde a bola, Meu Deus!!!  

 

JOGO DO BRASIL 4 X 2 EQUADOR – 3ª PARTIDA COPA AMÉRICA 

 

1º TEMPO 

 

23’41” até 23’50” – Pato veio ajudar ali, André Santos pode até bater, devolveu no Pato 

tentou o drible, foi puxado. O juizão disse que não! O juizão olhou e falou, Siga la Pelota!!!  

 

26’59” até 27’08” – Recebe o Ganso, tem aqui na esquerda o André Santos, na frente o 

Neymar, devolveu no André Santos, Neymar foi pro chão, ficou no chão e juizão só no Siga 

la Pelota!!!  

 

36’46” até 37’50” – Primeiro gol do Equador nesta Copa América 2011. Ta tudo igual, um a 

um. Mauricio Noriega, Paulo Cesar Vasconcellos, Meu Deus!!!  

 

43’09” até 43’15” –  Que Beleza, hein!!! O Equador dando dois toquinhos ali pra cima da 

marcação brasileira. Meu Deus!!!  
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45’05” até 45’15” – E la vem o Equador. Olha o Arroio vai tentar de novo. Arriscou pro gol, 

a bola passa !!! Quem diria que eu viver pra ver isso! O Equador dando sufoco no Brasil, Meu 

Deus !!!  

 

45’28” até 45’32– Que coisa hein! O Brasil consegue piorar a cada jogo. Meu Deus!!! 

 

 

2º TEMPO 

 

6’18” até 6’27” – Tai o toque de bola ali por dentro, chegando o Benitez, fez a finta. Abriu 

espaço A Batidaaaaa!!! A bola vai fora!!! É os equatorianos abusados esta noite aqui em 

Córdoba.  

 

15’11” até 15’35” – Saraiva (repórter) – Caicedo, hein! Dois gols contra o Brasil, 22 anos, 

jogador apesar de jovem, já rodado, veio em direção a câmera, tirou a canelera com a seguinte 

inscrição: “ Ortizia ti quiero”! Certamente uma homenagem ai, a namorada ou a esposa. Milto 

Leite – Que Beleza!! Que romântico nesta noite de lua cheia! Meu Deus!!! O Equador não 

tinha feito gol nenhum na Copa América e já faz dois no Brasil. Que Fase!!!!  

 

18’51” até 18’57”- Ta ai o Pato. Outra vez ai a bola com o Robinho, se enrosca com a 

marcação pediu falta e o juizão olhou e falou: Segue o jogo!!!  

 

22’24” até 22’33” – Benitez rola a bola por dentro. Ai o erro do Mendes. Ali tentou consertar 

o Minda. Meu Deus do Céu!!!  

 

38’58” até 39’05” –  Tocou pro Pato. Robinho pede do outro lado livre. Bola pra ele. Posição 

legal foi pra dentro da área veio o goleiro ele foi pro chãoooo!!! O juizão olhou e disse : Siga 

la Pelota!!!  

 

43’10” até 43’19” –  Olha o apoio aqui pelo lado direito do Maicon. Rolou na entrada da 

área, Fred bom toque de primeira pro Maicon, chegou de frente A Batidaaaaaa!!! A bola 

explode no peito do goleiro.  

 

 
JOGO DO BRASIL 0 X 0 PARAGUAI – QUARTAS DE FINAL COPA AMÉRICA 

 

1º TEMPO 

 

5’26” até 5’35” – Estigarribia cabe o tiro. Vem “A batida”, a bola saiu toda torta, saiu fraca, 

foi pra fora. “Foi mal, foi mal rapaziada, foi mal, mas vamos tentar de novo!”  

 

9’55” até 10’06” – Ganso foi lá pro lado direito pra dar opção. Chegou dividindo com ele o 

Alacaraz. Ganso caiu, olhou pro bandeira e falou: Que passa, que passa!! O bandeira falou: 

Não passa nada. Segue o jogo!  

 

10’13” até 10’36” – Torres, lançamento comprido. Velocidade do Valdez. Vai com ele o 

Tiago. Zagueirão brasileiro vai proteger. Ma ai viu que a bola não iria sair e a areia não ia 

deixar, né! Ai quando tentou sair jogando o Valdez atirou-se aos braços de Tiago Silva. Que 

Beleza!!! Falta para a equipe brasileira, ali no campo de defesa. Ta ai de novo o lance. Como 

ele é puxado pelo braço esquerdo. Agarrado pelo cintura, “Vem cá meu bem!”  
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13’33” até 13’40” -  E esse é o lance anterior da trombada ali do, Que beleza!!! Só faltou a 

trilha dos trapalhões, ali. O Ramires e o Neymar, no choque.  

 

26’31” até 26’46”-  Ai o Da Silva apanhando um pouquinho ali da bola. Tirou mas deu de 

presente para o Neymar. Daí por dentro, Ganso. Que bola! Linda Bola pro Robinho, dominou, 

pé direito, passou Neymar, é agora . A Batidaaaa!!! Pra Foraaaaa!!!  

 

32’28” até 32’50”-  O goleiro ta caído. O juiz vai parar o jogo, porque o Villar ta caído. O 

goleiro do Paraguai ta sentindo. Ele fez uma defesa impressionante né. O chute do Lúcio foi a 

queima roupa. Veja de novo oh! A cobrança, o Lúcio ali pelo meio. Ele faz a defesa. Acho 

que tomou uma bolada ali, talvez. Por outro ângulo a chegada do Lúcio pelo meio. ÉÉÉ!!! 

Tomou uma bolada!!! Hummm!!! Meu Deus!!! Ali dói!Ali Dói!  

 

39’46” até 39’55”- Ramires. Pode até se aproximar e tentar o tiro. Preferiu o lançamento. 

Que bola pro André Santos. A Batidaaaa!!! Pra Fora!!!!  

 

44’39” até 44’47”- E ai o Estegarribia deixou passar. Olhou pro Torres. O Torres olhou pro 

Estegarribia. Bola pra lateral. Um olhou pro outro e falou: Que Beleza!!!  

 

 

2º TEMPO 

 

7” até 36” – Saraiva (repórter) – O Brasil voltou a campo sem alterações. O curioso que o 

Fred foi o ultimo a voltar aqui pro banco de reservas. E já voltou sem a calça. Prontinho, caso 

o técnico Mano Menezes precise dele. É o único sem calça, vestindo ai o calção branco. 

Milton Leite – Ai que susto!!! Ainda bem que ele está de calção. Bola lançada aqui pro 

ataque. Vai sair Villar para ficar com a bola. Eduarda Streb (repórter) – Milton, o Paraguai 

também sem nenhuma modificação. Milton Leite – É porque já vimos uma moça sem blusa, 

sem nada na arquibancada. E agora entra o cara sem calça. Meu Deus!!!!   

 

5’15” até 5’25” – E o Da Silva, hehe. Que Beleza!!! Como diria os argentinos: Ganhou um 

leiton!!! Deu um bico, a bola foi quase lá no placar.  

 

9’07” até 9’35” – Você ta vendo lá ao fundo o Neymar e o André Santos. Eles ajeitam a bola 

conversam: Vamos fazer assim. Vamos fazer assado.O Tiago Silva o zagueiro tá ali pelo meio 

perto da intermediaria. A bola pode ser rolada pra ele. Vamos ver se há uma jogadinha 

ensaiada. O juiz já autorizou. Partiu Neymar. É isso que vem. Rolou, mas rolou muito forte. 

Mas sobrou pro Maicon. Olha o Maicon!! Meu Deus!!! Alguém faltou no ensaio, né! Porque 

o passe que era pro Tiago Silva o Neymar errou feio.  

 

17’10” até 17’22” – Passou o Ganso. Tem se mandando lá na ponta esquerda o Neymar. Por 

dentro o Pato. Ele achou bem o Maicon aqui na direita. Cabe até o tiro. Preferiu o corte na 

entrada da grande área. A Batidaaaaaaa!!!! Robinho meteu a bola pra fora!  

 

17’45” até 18’16” -  Vai entrar portanto o Barreto com a camisa numero oito. E vai sair o 

Vera camisa numero treze. Ele que tomou aquele cartão amarelo logo no começo do jogo. 

Depois andou dando mais umas bordoadas ai. Está sendo substituído. Mauricio Noriega 

(comentarista) – É pra poupar o time de uma eventual suspensão né. Disputar o segundo 

tempo ai e uma eventual prorrogação também com um jogador a menos. E está desfeito a 

dupla Vera, Verón. Milton Leite – Meu Deus!!! Não tinha pensado nessa. Mas é boa hein! 
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Ainda mais com essas mulheres paraguaias todas tão vontade aqui em La Plata com doze 

graus de temperatura.  

 

24’00” até 25’33”- Mauricio Noriega (comentarista) – Para o narrador, é uma festa tem 

Pato, tem Ganso e agora vai entrar o Marecos. Milton Leite – Que Beleza!!! Mauricio 

Noriega (comentarista) – E Se chama Elvis. Milton Leite – E o Elvis não morreu. Ta claro 

agora. Mauricio Noriega (comentarista) – Até que vai entrar em campo.Milton Leite- 

Exatamente. Portanto, depois de Pato, de Ganso e alguns frangos que deixamos pelo caminho. 

Vem ai Marecos com a camisa numero quatro.  

 

42’38” até 42’44”- Maicon pro Robinho. Ele pediu a falta fora do lance. O juiz olhou e falou: 

Siga la Pelota!!!  

 

44’52” até 45’06”- O amor é lindo!! O Valdez chegou ali reclamando. O Pessota pegou no 

queixinho dele. Não fique assim. Amore e Mio!! Como é meu amor em espanhol Mauricio 

Noriega? Mi Amoré?! Mauricio Noriega (comentarista) – Exatamente. Você é um 

poliglota!! Milton Leite – Que Beleza!!!  

 

 

1º TEMPO DA PRORROGAÇÃO 

 

2’11” até 2’21” – Outra vez a bola esta com o Paraguai. Ta ai o Barreto. Valdez, hein! Que 

Beleza!!! A bola passou pelo pé dele e ele nem viu a bola.  

 

4’37” até 4’58” – O Valdez ta sempre preocupado com a tiara no cabelo, com elástico, com 

não sei o que. Eduarda Streb (repórter) – Pois é. O Valdez é muito vaidoso. Eu ontem 

falava com ele depois do treino do Paraguai. E perguntei qual o cabelo tava mais legal. O teu 

ou do Neymar? Ele disse as mulheres que devem saber. Milton Leite – Meu Deus!! Pergunta 

pra aquela paraguaia que tava quase sem roupa ali na arquibancada.  

8’41” até 9’02” – André Santos chegou pra cruzar a bola pra dentro da área. Olha o Da Silva 

furouuu!!! A bola sobra pro goleiro. E o Da Silva, hein! Meu Deus Da Silva!!! Querendo 

provocar um pouco de emoção no jogo! Pra sorte dele era só o goleiro por trás. Porque deu 

uma furada ali, sensacional!  

 

 

2º TEMPO DA PRORROGAÇÃO 

 

32” até 40” – Estigarribia fica com ela. Vai acaba o campo ai Estigarribia! O Ramires dividiu 

com ele. O juizão olhou para o Estigarribia e falou: “Siga la Pelota Estigarribia!!!”  

 

3’43” até 3’52” – Tenta o lançamento. Toque do Pato. Vem o Fred. Oh Fred!! Meu Deus!! 

Tenta uma bicicleta ali, mas não era o caso né! E nem era o momento.  

  

12’24” até 12’37” – Bola aqui pro lado esquerdo com o Estigarribia. Faz o lançamento  lá 

buscando a grande área, olha o Valdez de primeira, Pra Foraaa!!! E ai, se ele acerta o gol. 

Meu Deus!!!  

 

14’32” até 14’53”– Partiu Barreto. A bola vem alta na área. Desvio. Julio Cesar!!!! O 

bandeirinha já estava dando impedimento. O bandeirinha já estava parando o lance Efraim 
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Castro o bolivianodo lado de lá. Pegava o impedimento do ataque paraguaio. Nesta cobrança 

de falta aqui do Barreto. Meu Deus hein! Coraçõeszinhos vieram a boca!  

 

 

PÊNALTIS 

 

- Olha o Elano. Vai pra primeira batida pra Seleção do Brasil. Pé direito. A Batida!! Pra 

Foraaa!!! Meu Deus!!! A bola chegou na arquibancada. O Elano pegou tão embaixo da bola 

que ela subiu mas muito. Ela subiu demais.  

 

- Primeira cobrança do Paraguai de Barreto. Autorizado, pé direito na bola. A Batidaaaa!!! Pra 

Foraaaa!!! Obrigado Barreto. Camarada. Chutou pra fora a direita do Julio Cesar . Também 

pegou mau demais na bola. E tanto o Barreto quanto o Elano, os dois olharam pro chão. 

Tenho a impressão que reclamaram da situação do gramado onde esta a bola na marca de 

pênalti né. E agora o próprio juiz Sergio Pessota ta indo lá pra dar uma pisadinha pra ver se 

concerta o buraco. “Que Fase” do gramado aqui hein!! 

 

- Tiago Silva vai pra segunda cobrança brasileira. Zero a zero até nos pênaltis hein! Que Fase 

desse jogo!!! A bola não entra! Agora ta autorizado Tiago Silva. Ele fica praticamente de 

frente com a bola. Agora um pouquinho mais pra esquerda. Pé direito. A Batidaaa!!! 

Pegouuuu!!! Defendeu Villar!!! A bola realmente não quer entrar. Bola no canto esquerdo. 

Villar foi pra defender. Três cobranças de pênalti e nenhum gol. Que Fase desse jogo hein!!  

 

- Ta autorizado o André Santos. Mais um canhoto pra cobrança. Partiu pra bola André. A 

Batidaaa!!! Pra Foraaaa!!! Pra Foraaa!!! Outro que pegou embaixo da bola. Arrancou grama, 

arrancou areia e mandou nas nuvens a bola!!!  

 

 


