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Resumo 

 

Este trabalho propõe o estudo da conversão de fatos jornalísticos em notícias falsas do 

site do Sensacionalista
2
. Concentra-se na contextualização da paródia e na 

ressignificação de sentidos contida na modificação dos fatos reais relacionados aos 

processos de votação sobre o prosseguimento do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff na Câmara de Deputados, estes divulgados na imprensa tradicional e aqui 

comparados à abordagem do Sensacionalista, um veículo humorístico que utiliza o 

humor como instrumento de crítica. O processo de comparação envolveu como 

metodologia a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. 
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INTRODUÇÃO 

Como paródia às maneiras de noticiar dos jornais tradicionais, o jornal 

fictício denominado Sensacionalista vem desde 2009 – através da internet, canal no 

Youtube e de um programa de televisão já extinto – recorrendo a figuras de linguagem  

na produção de notícias falsas que têm, no mínimo, um fundo de verdade, com base em 

notícias reais. Entre os elementos de destaque na abordagem do Sensacionalista 

verificamos, entre outros, ironia, sátira e paródia. Compreendendo o ―jornal isento de 

verdade‖ como uma paródia em primeiro lugar ao jornalismo que vai agregar estes 

demais itens, o foco aqui será atribuído a ela.  

No campo teórico jornalístico, Sodré (2009, p.35) destaca o status esclarecedor 

que a imprensa conquistou, atuando como fonte de informação legítima, através da 

roupagem que envolve a profissão do jornalista. Ao mesmo tempo, no campo teórico 

filosófico, Lipovetsky (2005, p. 111) afirma estarmos em plena sociedade humorística. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2
 Site do Sensacionalista. Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/. Acessado em 25/09/2016. 

http://www.sensacionalista.com.br/
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Nela, verifica-se a onipresença do código humorístico: nada mais é interpretado ao pé 

da letra, existem quebras de protocolo. 

A pesquisa se volta para o noticiário relativo aos processos de votação do 

afastamento da Presidente Dilma Rousseff na Câmara de Deputados e no Senado 

Federal. O objetivo seria compreender um pouco mais sobre o ato de parodiar  segundo 

teóricos da área e  adotado pelo Sensacionalista.  

 

1.PARÓDIA  

A paródia será analisada de acordo com dois autores. Ambos possuem 

visões ora divergentes, ora convergentes. Segundo Brewer apud Sant’Anna (1999), a 

paródia refere-se a uma ode ao lado de outra ode, no sentido de perversão (do grego 

para-ode), incialmente num contexto musical. Literariamente Sant’Anna utiliza-se da 

diferenciação de Shipley sobre a paródia: verbal (distorção nas palavras do texto), 

formal (distorção no estilo e efeitos técnicos) e temática (distorção do espírito do autor). 

A distorção, portanto, seria algo inerente à paródia, segundo o autor.  

Hutcheon (1985) enriquece etimologicamente o termo acrescentando o 

significado ―ao longo de‖ ao prefixo da palavra paródia, também tomando como 

referência sua origem grega. Desta forma, segundo a autora, nos deparamos com um 

contexto de intimidade e não de contraste: ―Está implícita uma distanciação crítica entre 

o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente 

assinalada pela ironia. Mas esta ironia tanto pode ser criticamente construtiva, como 

pode ser destrutiva‖. (HUTCHEON 1985, p. 48) 

 Às suas maneiras, os autores destacam a intertextualidade como elemento 

essencial dentro do gênero: 

 

Ao definir a paródia em termos simultaneamente formais e pragmáticos, 

contudo, pode argumentar-se que reduzi à intertextualidade. [...] Mas, a 

acrescentar a esta restrição adicional da relação intertextual entre 

decodificador e texto, a paródia exige que a competência semiótica e 

intencionalidade de um codificador  inferido sejam pressupostos. Desta 

forma, embora a minha teoria da paródia seja intertextual na sua conclusão 

tanto do descodificador como do texto, o seu contexto enunciativo é ainda 

mais vasto: tanto a codificação como o compartilhar de códigos entre 

produtor e receptor são centrais [...]. (HUTCHEON, 1985, p. 54) 

 

Modernamente a paródia se define através de um jogo intertextual. A esse 

respeito, como veremos mais adiante em Manuel Bandeira, pode-se falar de 

intertextualidade (quando um autor utiliza textos de outros) e 

intratextualidade (quando o escritor retoma sua obra e a reescreve). Essa 

anotação, no entanto, não é típica da paródia. Também ocorre na paráfrase, 
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como observaremos oportunamente. Por isto é que é necessário trabalhar 

mais essa questão da intertextualidade. (SANT’ANNA, 1999, p.13) 

 

A crítica seria uma finalidade da paródia consensual entre os dois autores. 

Em suas palavras Sant’Anna (1999, p. 31) afirma: ―Ora, o que o texto parodístico faz é 

exatamente uma re-apresentação daquilo que havia sido recalcado. Uma nova e 

diferente maneira de ler o convencional. É um processo de liberação de discurso. É uma 

tomada de consciência crítica.‖ Huctheon aborda em sua obra a ironia como elemento 

neste processo crítico que a paródia traz consigo:  

 

Está implícita uma distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado 

e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia. Mas 

esta ironia tanto pode ser apenas bem humorada, como pode ser depreciativa; 

tanto pode ser criticamente construtiva, como pode ser destrutiva. O prazer da 

ironia da paródia não provém do humor em particular, mas do grau de 

emprenhamento do leitor no <<vai-vém>> intertextual (boucing) para utilizar 

o famoso termo de E. M. Forster, entre cumplicidade e distanciação. 

(HUTCHEON, 1985, p. 48) 

 

No caso do Sensacionalista a paródia ocorre na imitação às maneiras de 

noticiar convencionadas pela imprensa tradicional. Para este resultado, são muitas as 

características visuais. O site é organizado de forma a parecer um site de notícias 

tradicionais: dividido em editorias como ―Home‖, ―Pais‖, ―Esporte‖, ―Entretenimento‖ 

e ―Mundo‖. O slogan ―isento de verdade‖ satiriza o hábito de utilização de slogans dos 

jornais não-fictícios, como ―Um jornal a serviço do Brasil‖ da Folha de São Paulo, por 

exemplo. ―Isento de verdade‖ tem um duplo sentido: o jornal é realmente isento; o 

jornal se isenta de dizer a verdade. Este slogan traz crítica à imprensa quanto aos rótulos 

de ―isenção‖ e ―verdade‖.  

A organização do conteúdo disposto no site do Sensacionalista não faz 

menção à data nas notícias, de maneira a torna-las atemporais. Sobre este ponto 

Sant’Anna afirma:  

 

Assim, alguns jornais podem se especializar nesse tipo de linguagem 

parodística comentando o texto dos jornais ―sérios‖, debochando de um texto 

anterior, numa atividade intertextualizadora. Alguns jornais desse tipo não 

evitam parodiar-se a si mesmos nem se contra-dizer. A notícia aí se desvia 

tanto do fato ocorrido, ―de-forma‖ tanto a realidade, ―degrada‖ de tal forma o 

original, que se situa no terreno da ―caricatura‖. [...] Ele vive da notícia já 

consumida. Ele não dá o ―furo‖, ele debocha do ―furo‖ ou valoriza um 

aspecto só do todo.‖ (SANT’ANNA, 1999, p.68-69) 
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2. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A metodologia a ser utilizada é a ―Análise de Conteúdo‖, proposta por Laurence 

Bardin que reúne um ―conjunto de técnicas de análise das comunicações.‖ (BARDIN 

2008, p.33). Bardin sugere três fases dentro da metodologia proposta, de forma a 

organizar a pesquisa a ser realizada. 

A primeira fase da análise, seguindo a ordem estabelecida por Bardin, 

concentrou-se na seleção do tema da pesquisa e qual tipo de conteúdo ela agregaria: 

pretende-se localizar as notícias do Sensacionalista levando em consideração aquelas 

publicadas nos dias 17 de abril no site sobre o processo de votação na Câmara de 

Deputados. As demais notícias que envolvem outros temas nas mesmas datas não serão 

abordadas.  

A segunda fase ou exploração do material é destinada à compreensão de todo o 

conteúdo selecionado na pré-análise. Este é o momento de se pensar quais as melhores 

maneiras de classificar e dividir o conteúdo para que a pesquisa seja organizada. Foi 

realizada uma divisão do material selecionado de acordo com as manchetes das notícias 

fictícias, estas categorizadas a partir de suas manchetes e texto. 

A partir do levantamento das notícias publicadas nos dias 17 de abril foram 

contabilizadas 14 notícias relativas ao evento de interesse deste trabalho. Tal conteúdo 

foi categorizado de maneira a organizar o objeto da pesquisa.  

A última fase consiste no tratamento dos resultados que permitirão tirar 

determinadas conclusões e tabulá-las na forma de quadros ou ainda transformá-las em 

dados estatísticos, tornando os resultados visíveis na pesquisa: ―O analista, tendo à 

disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar 

interpretações a propósito dos objetivos previstos -, ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas‖ (BARDIN 2008, p. 127). As categorias criadas na segunda 

fase foram organizadas em quadros, com o objetivo de dar maior dinamicidade às 

informações. Feito isto, as notícias não fictícias serviram de parâmetro para se inferir os 

novos significados contidos nas fictícias. Para que seja possível a contextualização do 

conteúdo fictício com o não-fictício, os documentos consultados incluem  notícias de 

jornais tradicionais, de modo a tornar possível a comparação entre os conteúdos 

tradicionais e parodísticos. 
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 As categorias totalizam 3 notícias em ―notícias que dão enfoque a personagens‖, 

6 em ―notícias que fornecem uma espécie de cobertura aos acontecimentos no ambiente 

físico das votações e 5 em ―notícias que dão enfoque a comportamentos e demais 

eventos devido ao contexto das votações‖.  

 

2.1.1.NOTÍCIAS QUE DÃO ENFOQUE A PERSONAGENS 

 Esta categoria engloba as notícias que dão destaque a personagens da 

narrativa do Sensacionalista sobre as votações em andamento acerca do processo de 

impeachment. As pessoas retratadas – reais ou fictícias – nos textos agem diretamente 

ou servem de ilustração nos eventos políticos narrados. Seus comportamentos e 

personalidades são destacados. 

 

2.1.2.NOTÍCIAS QUE DESTACAM O AMBIENTE DAS VOTAÇÕES  

Notícias com informações sobre o que estava acontecendo no momento das 

votações ou que enfocam situações vividas naqueles instantes compõem este segundo 

conjunto. Neste caso o destaque recai sobre o que se passou nos plenários da Câmara e 

do Senado.  

 

2.1.3.NOTÍCIAS QUE REMETEM AO CONTEXTO DAS VOTAÇÕES  

Situações que se deram fora do ambiente de votação, mas motivadas pelo 

processo político em curso estão reunidas neste terceiro grupo.   
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Tabela 1: NOTÍCIAS QUE DÃO ENFOQUE A PERSONAGENS 

MANCHETE DO 

SENSACIONALISTA 

TEXTO DO SENSACIONALISTA TEXTO DE VEÍCULO DA 

IMPRENSA TRADICIONAL 

17/04/2016 - Deputado 

ainda está indeciso se 

aceita crédito ou 

débito
3
 

[...] ――Sempre fui meio indeciso‖, teria 

dito a interlocutores. No começo da 

minha caminhada política, nunca sabia 

se pegava um terço um 33% do preço 

das obras‖, teria dito aos assessores. 

―Nunca sabia se colocava a irmã para ser 

secretária da ação social ou metia logo 

na tesouraria para facilitar tudo‖, 

completou.‖[...] 

[...] ―A um dia da votação no 

plenário da Câmara dos 

Deputados, governo e oposição 

ainda travam uma batalha junto 

a parlamentares indecisos com o 

objetivo de garantir os votos 

necessários tanto para barrar o 

processo de impeachment 

quanto para garantir que o 

pedido de afastamento da 

presidente Dilma Rousseff seja 

aceito.‖
4
 [...]  

17/04/2016 - Ar 

condicionado do 

plenário foi desligado 

porque frieza de Cunha 

já congela o ambiente
5
 

―Ele é citado, xingado, seus malfeitos 

são lembrados. Teve até faixa bem atrás 

de onde ele estava sentado escrito ―Fora 

Cunha‖. Mas nada abala o presidente da 

Câmara dos Deputados do Brasil. Ele 

organiza impassível a votação do 

impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, sem reclamar, sem se levantar, 

sem pedir direito de respostas. Mas: ri, 

se divertindo, das bizarrices das 

declarações dos deputados. 

―O presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha, 

afirmou nesta segunda-feira (18) 

que vai abrir um processo contra 

os parlamentares que fizeram 

críticas a ele durante a votação do 

impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, realizada neste 

domingo (17). 

 

 

17/04/2016 - Além de 

resultado da votação, 

Brasil quer saber quem 

é o papagaio de pirata 

oficial do 

impeachment
6
 

 

―Ele é baixinho e parece um mini Agildo 

Ribeiro. Se colocou bem na reta das 

câmeras, ao lado do púlpito em que os 

mais de 500 deputados estão declarando 

seu voto na sessão do impeachment. 

Reage com palavras de ordem, tapinhas 

nas costas ou cara fechada aos votos dos 

parlamentares. Está feliz como pinto no 

lixo com a visibilidade conseguida. 

Quem é ele? – O Brasil se pergunta, 

angustiado.  

 

―Dois deputados apelidados 

nas redes sociais como 

―papagaios de pirata‖ 

instigaram os internautas. Os 

dois ficaram o tempo todo do 

lado microfone onde os 

parlamentares declaravam 

votos. O mistério foi desfeito 

ontem mesmo. Um deles era 

Jorge Tadeu Mudalen, do 

DEM de Guarulhos, que reagia 

                                                 
3
 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputado-ainda-esta-indeciso-se-aceita-

credito-ou-debito/. Acessado em 26/01/2017. 
4
 Disponível em http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/04/um-dia-

de-votacao-governo-e-oposicao-disputam-votos-de-indecisos.html. Acessado em 13/01/2017. 

 
5
 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/ar-condicionado-do-plenario-foi-

desligado-porque-frieza-de-cunha-ja-congela-o-ambiente/. Acessado em 11/01/2017. 

 
6
 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/alem-de-resultado-da-votacao-brasil-

quer-saber-quem-e-o-papagaio-de-pirata-oficial-do-impeahment/. Acessado em 11/01/2017. 

http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputado-ainda-esta-indeciso-se-aceita-credito-ou-debito/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputado-ainda-esta-indeciso-se-aceita-credito-ou-debito/
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/04/um-dia-de-votacao-governo-e-oposicao-disputam-votos-de-indecisos.html
http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/04/um-dia-de-votacao-governo-e-oposicao-disputam-votos-de-indecisos.html
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/ar-condicionado-do-plenario-foi-desligado-porque-frieza-de-cunha-ja-congela-o-ambiente/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/ar-condicionado-do-plenario-foi-desligado-porque-frieza-de-cunha-ja-congela-o-ambiente/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/alem-de-resultado-da-votacao-brasil-quer-saber-quem-e-o-papagaio-de-pirata-oficial-do-impeahment/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/alem-de-resultado-da-votacao-brasil-quer-saber-quem-e-o-papagaio-de-pirata-oficial-do-impeahment/
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No fim veio a resposta. É o deputado 

Jorge Tadeu Mudalen, do DEM de 

Guarulhos.‖ 

a cada voto. O suplente à vaga 

de deputado federal Fabrício 

Oliveira (PSB), pré-candidato 

a prefeito de Balneário 

Camboriú, também ganho 

destaque.‖ [...]
7
 

 

 

Tabela 2: NOTÍCIAS QUE FORNECEM UMA ESPÉCIE DE COBERTURA 

AOS ACONTECIMENTOS NO AMBIENTE FÍSICO DAS VOTAÇÕES 

MANCHETE DO 

SENSACIONALISTA 

 

TEXTO DO SENSACIONALISTA TEXTO DE VEÍCULO DA 

IMPRENSA TRADICIONAL 

17/04/2016 - Cunha 

manda colocar telão na 

Câmara para deputados 

indecisos assistirem 

famílias sob mira de 

revólver
8
 

[...] ―O presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha, aprovou  hoje uma alteração no 

regimento da Casa que permitirá a 

instalação de um telão no plenário.  

O objetivo inicial seria mostrar as 

manifestações populares à favor do 

impeachment, segundo nota distribuída 

distribuída há alguns dias. Hoje, 

descobriu-se que o verdadeiro objetivo é 

complementar uma ação da frente de 

oposição que, na manhã de hoje, 

sequestrou a família de 25 deputados 

indecisos e as manterá sob mira de  

revólver até o fim da votação.‖ [...] 

―Preocupado em constranger 

ausências, Cunha estuda ainda 

chamar todos os deputados de 

um estado e, logo em seguida, 

realizar a segunda chamada 

deste mesmo estado. Dois 

telões vão exibir imagens das 

manifestações externas no 

plenário da Casa enquanto os 

deputados votam. Eles exibirão 

as imagens de duas câmeras 

externas: uma instalada no 28º 

andar e outra sobre a laje do 

Congresso, entre as cúpulas da 

Câmara e do Senado.  

17/04/2016 - Votação 

do impeachment já 

demora mais para 

começar do que voto de 

Carlinhos Brown
9
 

―Aconteceu o que ninguém imaginava. 

A votação do impeachment já está 

demorando mais a começar do que o 

voto de Carlinhos Brown no The Voice. 

O recorde de Carlinhos foi quebrado 

hoje depois de anos em primeiro lugar 

entre as coisas que mais demoram na 

face da terra. 

―Eu queria que me meu salário durasse o 

tempo que essa votação levou para 

começar‖, disse um brasileiro. 

―Com atraso de quase duas 

horas, a votação do 

impeachment teve início no 

plenário da Câmara dos 

Deputados, pouco antes das 

18h deste domingo. O 

presidente da Casa, Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), explicou o 

rito do processo e pediu para 

que os parlamentares 

proferissem seus votos no 

                                                 
 
7
 Disponível em http://www.bemparana.com.br/noticia/439466/papagaios-de-pirata-chamam-atencao. 

Acessado em 13/01/2017. 

 
8
 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/cunha-manda-colocar-telao-na-camara-

para-deputados-indecisos-assistirem-familias-sob-mira-de-revolver/. Acessado em 27/08/2016. 

 
9
 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/votacao-do-impeachment-ja-demora-

para-comecar-do-que-voto-de-carlinhos-brown/. Acessado em 11/01/2017. 

http://oglobo.globo.com/brasil/plenario-da-camara-tera-telao-para-exibir-protestos-durante-votacao-19090173
http://oglobo.globo.com/brasil/plenario-da-camara-tera-telao-para-exibir-protestos-durante-votacao-19090173
http://oglobo.globo.com/brasil/plenario-da-camara-tera-telao-para-exibir-protestos-durante-votacao-19090173
http://www.bemparana.com.br/noticia/439466/papagaios-de-pirata-chamam-atencao
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/votacao-do-impeachment-ja-demora-para-comecar-do-que-voto-de-carlinhos-brown/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/votacao-do-impeachment-ja-demora-para-comecar-do-que-voto-de-carlinhos-brown/
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tempo estabelecido – dez 

segundos –, para que a votação 

não se estendesse.  

17/04/2016 - Goleada 

até agora mostra que 

defesa do governo foi 

feita por David Luiz e 

Thiago Silva
10

 

―A goleada até agora sofrida pelo 

governo na votação do impeachment 

mostra que a defesa da presidente Dilma 

Rousseff foi feita pelos zagueiros da 

seleção e corrdenada por Felipão. O 

placar abriu e chegou a estar por 9 x1. 

Em seguida a votação seguiu em ampla 

vantagem pelo impeachment. 

Muita gente chegou a comemorar os 

gols da oposição. ―Esse sim é um bom 7 

a 1 de se ver‖, disse um opositor de 

Dilma.‖ 

―O pedido de abertura de 

impeachment da presidente 

Dilma Rousseff (PT) foi 

aprovado pela Câmara do 

Deputados na noite deste 

domingo (17). 

Após seis horas de votação, 

o placar final foi: 367 votos a 

favor do impeachment, 137 

contra, além de 7 abstenções e 

2 ausentes. Para ser aprovado 

na Câmara, o processo 

dependia do voto de no 

mínimo 342 dos 513 

deputados, ou dois terços do 

total‖ [...] 

17/04/2016 - Deputado 

que disse ―vendo 

Monza 87‖ fecha em 5 

minutos
11

  

― A votação ao vivo transmitida para 

todo o Brasil pela maioria das redes de 

TV teve um resultado bom também para 

o deputado Marcolino Fernandes Lanna. 

Ao dizer que votava ―sim‖ ele 

aproveitou tambe´m para anunciar 

―Vendo Monza 87‖ e assim que parou 

de falar seu telefone tocou.  

Os deputados aproveitaram para dizer 

seu voto e dar outros recados. Uns 

deram spoolers. Um deputado gritou 

―Jon Snow morre‖ e foi vaiado.‖ 

[...] ―"Tchau, querida", diziam 

cartazes levados ao plenário. 

Muitos também acabaram seu 

discurso com a frase, entre eles 

Elizeu Dionízio (PSDB-MS) e 

Alexandre Leitte (DEM-SP).‖ 

 [...] 

 ―Discursando pelo PROS, o 

deputado Ronaldo Fonseca 

(DF) disse que o discurso de 

que o impeachment seria 

"golpe" não passa de "diarreia 

verbal". 

Coordenador da Bancada da 

Assembleia de Deus na 

Câmara, ao anunciar seu voto 

Fonseca mostrou preocupação 

pelo conflito no Oriente 

Médio.‖
12

 [...]  

17/04/2016 - Votos de 

deputados mostram que 

―Pelas minhas eleitora. Pelos meus 

eleitores. Pelas família. Pelos pai. Por 

isso, por aquilo, pelo outro. Mas tudo 

sem plural ou concordância. A votação 

―Esqueça a democracia: o que 

foi assassinada mesmo neste 

domingo (17) foi a língua 

portuguesa — durante a 

                                                 
 
10

 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/goleada-ate-agora-mostra-que-defesa-

do-governo-foi-feita-por-david-luiz-e-thiago-silva/. Acessado em 11/01/2017. 
11

 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputado-que-disse-vendo-monza-87-

fecha-negocio-em-5-minutos/. Acessado em 27/08/2016. 
12

 Disponível em 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_momentos_marcantes_impeachment_ru. 

Acessado em 13/01/2017. 

http://placar.uol.com.br/votacao-do-impeachment-de-dilma/camara/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/goleada-ate-agora-mostra-que-defesa-do-governo-foi-feita-por-david-luiz-e-thiago-silva/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/goleada-ate-agora-mostra-que-defesa-do-governo-foi-feita-por-david-luiz-e-thiago-silva/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_momentos_marcantes_impeachment_ru
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concordância e plural 

foram cassados
13

 

do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff provou que o português já foi 

cassado no país. O impeachment do 

idioma foi mostrado ao vivo para todo o 

país, durante a votação. 

―Não existe coerência nesse processo e 

muito menos português correto‖, disse a 

professora Amarilda Santos.‖ 

votação do impeachment da 

presidente Dilma, os deputados 

federais se esqueceram de uma 

regra muito importante: 

a concordância verbal. + 

Relator do impeachment 

provoca polêmica ao citar 

Chico Xavier em discurso. 

Eduardo Cunha é alvo de 

críticas e piadas‖
14

 […] 

17/04/2016 - Depois de 

simular metralhadora 

no plenário filho de 

Bolsonaro é sondado 

pela banda vingadora
15

 

―A maioria das pessoas que assistiu 

ficou chocada, não só pela agressividade 

da simulação, mas pelo jeitinho trincado 

com que ele declarou seu voto olhando 

para a câmera que gravava a sessão. 

Mas, como quase tudo, houve quem 

tenha gostado. 

E não foram só os brasileiros da direita 

radical.  

As meninas da banda Vingadora (aquele 

hit do tra tra tra) acharam que o jovem 

Bolsonaro tem tudo a ver com o trabalho 

delas. Na mesma hora, telefonaram para 

os assessores do parlamentar e 

perguntaram se ele quer fazer parte do 

grupo. Bolsonaro ficou de pensar. Mas, 

por via das dúvidas, a banda já está 

providenciando uma roupa de trabalho 

para ele: de oncinha.” 

―O discurso deplorável do 

domingo foi seguido por outras 

cenas lamentáveis no 

parlamento. Pouco depois de 

proferir seu voto, o deputado 

Jean Wyllys (PSOL – RJ) foi 

ofendido por Bolsonaro e 

reagiu à provocação com uma 

cusparada. Na sequencia do 

gesto, o filho de Bolsonaro, 

Eduardo, parlamentar que 

proferiu seu voto com um 

gesto que lembrava a 

coreografia do hit carnavalesco 

de 2016 Paredão 

Metralhadora, cuspiu em 

Wyllys. Mais parecia briga de 

reality show, como algumas 

das que a eterna ex-vice-miss-

bumbum Adressa Urach 

protagonizou em A Fazenda 

em 2013. Escárnio em estado 

bruto.‖ 
16

 

                                                 
13

 Disponível em  http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/votos-de-deputados-mostram-que-

concordancia-e-plural-foram-cassados/. Acessado em 27/08/2016. Acessado em 13/01/2017.  
14

 Disponível em http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/deputados-cometem-erro-gramatical-gravissimo-

durante-votacao-do-impeachment-e-gafe-virada-piada-na-internet/. Acessado em 13/01/2017. 
15

 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/depois-de-simular-metralhadora-no-

plenario-filho-de-bolsonaro-e-sondado-pela-banda-vingadora/. Acessado em 31/01/2017. 
16

 Disponível em Disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-nao-representa-quem-defende-o-

impeachment/. Acessado em 11/07/2017. Acessado em 31/01/2017. 

 

http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/deputados-cometem-erro-gramatical-gravissimo-durante-votacao-do-impeachment-e-gafe-virada-piada-na-internet/
http://vejasp.abril.com.br/blog/pop/deputados-cometem-erro-gramatical-gravissimo-durante-votacao-do-impeachment-e-gafe-virada-piada-na-internet/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/depois-de-simular-metralhadora-no-plenario-filho-de-bolsonaro-e-sondado-pela-banda-vingadora/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/depois-de-simular-metralhadora-no-plenario-filho-de-bolsonaro-e-sondado-pela-banda-vingadora/
http://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-nao-representa-quem-defende-o-impeachment/
http://veja.abril.com.br/brasil/bolsonaro-nao-representa-quem-defende-o-impeachment/
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17/04/2016 - Bolsonaro 

cita coronel Ustra em 

voto e deixa Hitler e 

Mussolini 

enciumados
17

 

[...] ―Tantos elogios a esta figura 

singular de nossa democracia podem 

trazer problemas para o deputado. 

Fontes ligadas a Adolf Hitler e Benito 

Mussolini sinalizaram que os dois, que 

acompanham. 

―Não adianta ler a literatura que nos 

inspirou, não adianta querer militarizar o 

país como nós fizemos, não adianta 

pensar as mesmas coisas que nós. Se 

quer o nosso apoio e dos nossos 

correligionários que ainda vivem, 

precisa citar. Senão vira bagunça. 

Bagunça é coisa de vagabundo e 

sabemos muito bem o que fazer com 

vagabundo‖, escreveram em nota 

coletiva.‖ [...] 

 

[...] ―Jair Bolsonaro (PSC-RJ): 

Pelo povo de São Paulo nas 

ruas com o espírito dos 

revolucionários de 32, pelo 

respeito aos 59 milhões de 

votos contra o estatuto do 

desarmamento em 2005, pelos 

militares de 64, hoje e sempre, 

pelas polícias, em nome de 

Deus e da família brasileira, é 

sim! E Lula e Dilma na 

cadeia!‖ 
18

 

 

Tabela 3: NOTÍCIAS QUE DÃO ENFOQUE A COMPORTAMENTOS E 

DEMAIS EVENTOS DEVIDO AO CONTEXTO DAS VOTAÇÕES 

 

31/01/2017 - Deputados farão 

um minuto de silêncio antes da 

votação por pato da Fiesp, 

esfaqueado em SP
19

 

―O pato da Fiesp foi esfaqueado 

durante a noite por um petista que 

invadiu a sede da entidade. O pato 

destruído foi justamente o maior, de 

três metros. O manifestante foi detido 

mas sua identidade não foi divulgado. 

O pato é a primeira vítima fatal da 

manifestação – e espera-se que seja a 

última. Entidade de defesa dos direitos 

dos animais saíram em protesto contra 

a morte do patinho. Donald, que viria 

―Na manhã deste 

domingo, um homem 

invadiu a Fiesp com 

uma faca e rasgou o pai 

de todos os patos da 

entidade, de 3 metros. 

Os seguranças da 

entidade detiveram o 

autor do ―atentado‖ 

com a ajuda da polícia. 

A segurança em frente 

ao prédio da Fiesp será 

reforçada durante a 

manifestação prevista 

para hoje‖
20

 

[...] 

                                                 
17

 Disponível em  http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/bolsonaro-cita-coronel-ustra-em-voto-e-

deixa-hitler-e-mussolini-enciumados/. Acessado em 26/01/2017. 
18

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1762082-veja-frases-dos-deputados-

durante-a-votacao-do-impeachment.shtml. Acessado em 13/01/2017. 
19

  Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputados-farao-um-minuto-de-silencio-

antes-da-votacao-por-pato-da-fiesp-esfaqueado-em-sp/. Acessado em 31/01/2017. 
20

 Disponível em http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/primeira-8216-vitima-8217-do-dia-pato-da-

fiesp-e-esfaqueado/. Acessado em 31/01/2017. 

http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/bolsonaro-cita-coronel-ustra-em-voto-e-deixa-hitler-e-mussolini-enciumados/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/bolsonaro-cita-coronel-ustra-em-voto-e-deixa-hitler-e-mussolini-enciumados/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1762082-veja-frases-dos-deputados-durante-a-votacao-do-impeachment.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1762082-veja-frases-dos-deputados-durante-a-votacao-do-impeachment.shtml
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputados-farao-um-minuto-de-silencio-antes-da-votacao-por-pato-da-fiesp-esfaqueado-em-sp/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputados-farao-um-minuto-de-silencio-antes-da-votacao-por-pato-da-fiesp-esfaqueado-em-sp/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/primeira-8216-vitima-8217-do-dia-pato-da-fiesp-e-esfaqueado/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/primeira-8216-vitima-8217-do-dia-pato-da-fiesp-e-esfaqueado/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

ao Brasil acompanhar a votação, 

desistiu.‖ 

[...] 

17/04/2016 - Retrospectiva dos 

melhores momentos do governo 

Dilma é cancelada por falta de 

matéria
21

 

―Emissoras de TV cancelaram a 

exibição dos melhores momentos do 

governo Dilma Rousseff por falta de 

material. Levantamento mostra que a 

maioria dos canais de TV havia 

reservado 30 minutos para o especial, 

mas logo eles resolveram que a 

atração teria metade do tempo. Depois 

de uma extensa pesquisa, concluíram 

que não havia material nem mesmo 

para um minuto de programa.   

―Passei a noite analisando o material, 

vendo vídeos, pesquisando jornais, 

não encontrei nada. O grande marco 

do governo Dilma foi não ter marco‖, 

disse um editor que ficou encarregado 

da tarefa. 

Algumas emissoras optaram, então, 

por fazer um programa só com as 

gafes da presidente. Também 

desistiram, já que esse especial teria 

mais de 24 horas e ocuparia a 

programação inteira com pérolas como 

a estocagem do vento e a saudação da 

mandioca.‖ 

―A última pesquisa do 

Ibope encomendada pela 

CNI, divulgada em 

setembro, apontava que 

10% dos eleitores 

aprovavam o governo 

(consideravam "ótimo" 

ou "bom"); 69% dos 

entrevistados avaliavam 

a administração Dilma 

como "ruim" ou 

"péssima"; e 21% 

consideravam a gestão 

"regular".‖ 

[...] 

―A pesquisa divulgada 

nesta terça também 

avaliou a opinião dos 

entrevistados sobre ―a 

maneira de governar‖ da 

presidente: 14% 

aprovam; 82% 

desaprovam; e 4% não 

souberam ou não 

responderam.‖
22

 

[...]  

 

17/04/2016 - Dois dias de 

discursos de deputados na TV 

triplicam venda de 

antidepressivos
23

  

 

―Os dois dias (que ainda não 

terminaram) de discursos de deputados 

no plenário da Câmara, contra ou a 

favor do impeachment da presidente 

Dilma, causaram um fenômeno na 

população brasileira. As pessoas que 

assistiram aos discursos pela televisão 

durante muito tempo sofreram de 

depressão instantânea. Foram erros de 

 

―A sessão quebrou o 

recorde da Casa 

Legislativa como a 

maior da história.  

―Após quase 43 horas 

de debate ininterrupto, 

terminou às 3h42 deste 

domingo (17) a 9ª e 

última sessão 

                                                 
21

 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/retrospectiva-dos-melhores-momentos-

do-governo-dilma-e-cancelada-por-falta-de-material/. Acessado em 11/01/2017. 

 
22

 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/governo-dilma-tem-aprovacao-de-9-e-

reprovacao-de-70-diz-ibope.html. Acessado em 14/01/2017. 
23

 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/dois-dias-de-discursos-de-deputados-na-

tv-triplicam-venda-de-antidepressivos/. Acessado em 27/08/2016 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/10-aprovam-e-69-reprovam-governo-dilma-diz-ibope.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/10-aprovam-e-69-reprovam-governo-dilma-diz-ibope.html
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/retrospectiva-dos-melhores-momentos-do-governo-dilma-e-cancelada-por-falta-de-material/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/retrospectiva-dos-melhores-momentos-do-governo-dilma-e-cancelada-por-falta-de-material/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/governo-dilma-tem-aprovacao-de-9-e-reprovacao-de-70-diz-ibope.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/governo-dilma-tem-aprovacao-de-9-e-reprovacao-de-70-diz-ibope.html
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português, equívocos históricos, falta 

de noção de qualquer coisa, adereços 

exagerados, poemas e canções fora de 

hora, desrespeito ao tempo dos outros, 

xingamentos, quase agressões físicas. 

Mesmo os telespectadores com a 

saúde mental mais perfeita ficaram 

abalados. 

O resultado foi a multiplicação da 

venda de antidepressivos, já registrado 

nas principais capitais do país. Em 

algumas farmácias, os remédios estão 

se esgotando.‖ 

consecutiva sobre o 

impeachment da 

presidente Dilma 

Rousseff na Câmara, 

antes da reunião em 

plenária que votará a 

admissibilidade do 

processo contra a 

petista, que foi 

convocada para as 14h. 

Apesar dos 249 

parlamentares terem se 

inscrito para se 

pronunciar, nem todos 

resistiram até o final. 

Mais de 70 desistiram e 

outra centena não 

compareceu. Por isso, a 

sessão foi encerrada 

antes do previsto, com 

um quórum de menos 

de 20 congressistas
24

.‖ 

[...] 

17/04/2016 - Almoços de família 

de hoje terão muro dividindo a 

sala
25

 

[...] ―Hoje, na casa da Dona Elvira 

Martelli, no bairro da Mooca, em São 

Paulo, o tradicional almoço de 

domingo terá uma novidade: um muro 

dividindo a sala, com duas televisões 

em cada parte. Isso porque a família 

está dividida sobre o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff e, nos 

últimos almoços, ela teve que 

esconder as facas antes que uma 

tragédia acontecesse.‖ 

[...] 
 

[...] 

―No caso brasileiro, a 

polarização do país 

ficou bem clara na 

última eleição para 

presidente, 

quando Dilma 

Rousseff foi reeleita na 

disputa mais acirrada 

em 25 anos. Mas a 

recente abertura do 

processo 

de impeachment de 

Dilma reacendeu o 

clima de fla-flu político: 

se de um lado uma 

parte considerável da 

população defende a 

abertura do processo 

contra a mandatária, por 

outra, muitos veem na 

                                                 
24

 Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-

encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html. Acessado em 14/01/2017. 

 
25

 Disponível em http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/almocos-de-familia-de-hoje-terao-muro-

dividindo-a-sala/. Acessado em 11/07/2017. 

http://brasil.elpais.com/tag/dilma_rousseff/a/
http://brasil.elpais.com/tag/dilma_rousseff/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/26/politica/1414362936_748118.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/26/politica/1414362936_748118.html
http://brasil.elpais.com/tag/proceso_destitucion_dilma_rousseff/a/
http://brasil.elpais.com/tag/proceso_destitucion_dilma_rousseff/a/
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/almocos-de-familia-de-hoje-terao-muro-dividindo-a-sala/
http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/almocos-de-familia-de-hoje-terao-muro-dividindo-a-sala/
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movimentação uma 

tentativa de "golpe"
26

.‖ 

 

17-04-2016 - Deputados 

trabalham por três dias e 

médicos temem epidemia de 

estafa em Brasília
27

 

―Numa semana histórica, os deputados 

chegaram a trabalhar até mesmo por 

três dias. Isso pode trazer 

consequências para a saúde dos 

parlamentares. A Organização 

Mundial de Saúde divulgou um alerta 

hoje chamando atenção para o risco 

que os congressistas correm. 

―Eles não estão acostumados com 

tanto trabalho. Três dias é muito mais 

do que qualquer deputado pode 

suportar‖, alerta o texto.‖ 

[...] 

―Após quase 43 horas 

de debate ininterrupto, 

terminou às 3h42 deste 

domingo (17) a 9ª e 

última sessão 

consecutiva sobre o 

impeachment da 

presidente Dilma 

Rousseff na Câmara, 

antes da reunião em 

plenária que votará a 

admissibilidade do 

processo contra a 

petista, que foi 

convocada para as 14h. 

A sessão quebrou o 

recorde da Casa 

Legislativa como a 

maior da história. 

Apesar dos 249 

parlamentares terem se 

inscrito para se 

pronunciar, nem todos 

resistiram até o final. 

Mais de 70 desistiram e 

outra centena não 

compareceu. Por isso, a 

sessão foi encerrada 

antes do previsto, com 

um quórum de menos 

de 20 congressistas.‖
28

 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Existem regras convencionadas ao longo da história da imprensa, e é justamente 

este modo de escrever que o Sensacionalista vem parodiar. Devemos considerar a solidez 

desta regulamentação para que compreendamos a familiaridade com que o leitor acessa um 

                                                 
 
26

 Disponível em http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/10/politica/1449760532_686256.html. Acessado 

em 14/01/2017. 

 
27

 Disponível em  http://www.sensacionalista.com.br/2016/04/17/deputados-trabalham-por-tres-dias-e-

medicos-temem-epidemia-de-estafa-em-brasilia/. Acessado em 27/08/2016. 
28

  Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-

encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html Acessado em 31/01/2017. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/10/politica/1449760532_686256.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-17/apos-quase-43-horas-camara-encerra-sessao-que-antecede-votacao-do-impeachment.html
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conteúdo de paródia e o reconhece rapidamente. São dois trabalhos: o de estabelecimento 

de um padrão de escrita e abordagem e um de ridicularização do mesmo. 

 O Sensacionalista imita essas convenções de maneira a nos mostrar que não é difícil 

produzir uma notícia se forem empregados alguns elementos pré-estabelecidos, o que 

desconstrói a dicotomia entre informação e desinformação: verificamos (nos jornais 

tradicionais, e, consequentemente nos fictícios) na estrutura impressa dos jornais um padrão 

que geralmente agrega manchete, imagem e texto (não obrigatoriamente todos estes 

elementos) que trarão as informações sobre aquilo que se julgou passível de ser tonar 

conteúdo jornalístico. 

 Essa deformação da realidade pretendida por uma equipe como a do Sensacionalista 

necessita de um repertório anterior a ela na memória do leitor para que faça sentido. Afinal, 

para que se critique algo, é preciso recorrer a um conhecimento prévio sobre ele. Sendo 

assim, um tema que envolva uma crise política no Brasil, de repercussão mundial e que 

dividiu a opiniçao da população brasileira merece uma análise em todos os viéses, inclusive 

pelo humorístico. 
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