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Resumo 
 
Este Trabalho de Final de Graduação (TFG) busca investigar, por meio da análise 
discursiva, a utilização de jargões nas transmissões do narrador e jornalista Milton Leite 
do SPORTV, de modo a compreender as estratégias usadas para a aproximação com o 
telespectador e entender de que modo a informalidade no uso dos jargões em suas 
transmissões, produz sentidos. Este tema foi escolhido a partir da paixão pelo futebol, 
somada à curiosidade de estudar a linguagem usada em suas narrações. Serão analisados 
os quatros jogos da Seleção Brasileira, na Copa América 2011, realizado na Argentina, 
para poder perceber quais os jargões e com que freqüências eles são utilizados em suas 
narrações. Inicialmente, transcreveremos então essas narrações, para compreender o uso 
destes jargões, para que possamos selecionar frases, palavras e expressões para 
entendermos esta cultura futebolística. Iremos utilizar a análise de conteúdo, para 
mapear, classificar e organizar o corpus a partir do conjunto das narrações do jornalista 
Milton Leite. Assim, poderemos chegar a um conjunto de termos utilizados nesta 
linguagem do jornalismo. Além disso, este estudo terá como base a análise de discurso, 
que possibilita trabalhar os efeitos da união da narração com a imagem que o 
acompanha. Conseqüentemente, 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 e Helena Nagamine Brandão 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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