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RESUMO 

Neste artigo apresentamos o resultado de um trabalho de produção de uma paródia em vídeo, 
intitulada “Tudo Vira Pauta”. Esse trabalho é fruto de um projeto interdisciplinar do curso de 
Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Para essa produção, 
baseamo-nos, especialmente, em estudos sobre gêneros discursivos (MARCUSCHI, 2008), 
sobre intertextualidade (KOCH; ELIAS, 2006; GOLDSTEIN; LOUZADA; IVAMOTO, 
2009) e sobre o cotidiano jornalístico (GUEDES, 2004). Nessa paródia, abordamos o fazer 
jornalístico atrelado aos eventos cotidianos, utilizando massa de modelar e outros materiais 
para construção das personagens e do cenário e técnicas de stop motion para a montagem de 
um clip. Notamos que essa produção possibilitou-nos estabelecer um diálogo entre disciplinas 
do curso, aplicar conceitos estudados em sala de aula e desenvolver nossa competência 
discursiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: paródia; gênero; cotidiano jornalístico. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo Marcuschi (2008), não existe a possibilidade de nos comunicarmos 

verbalmente sem utilizar algum gênero discursivo, pois os gêneros estão presentes nas 

diferentes práticas sociais e estão diretamente ligados à vida cotidiana. Para o autor, os 

gêneros referem-se aos 
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textos concretizados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 
sócio-comunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 
enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 154). 

 

 Atualmente, podemos notar uma enorme gama de gêneros aos quais temos acesso 

diariamente, quer seja como produtores, quer seja como leitores. Dentre eles, podemos citar: 

notícias, entrevistas, cartas, bilhetes, notas fiscais, receitas, bulas de medicamentos, e-mails, 

charges animadas e não animadas, conferência, reportagem, stand up, poesia.  

Travaglia (2012) questiona se a paródia faz parte da lista dos gêneros existentes em 

nossa sociedade, se é apenas um recurso ou se é os dois e aponta elementos que nos permitem 

inferir que ela pode ser tanto um gênero quanto um recurso. Já Koch e Elias (2006) entendem 

a paródia apenas como um recurso para a produção de textos, utilizado em diferentes gêneros, 

tais como: charges, stand up, poesia.  

Neste estudo, concebemos a paródia como um recurso que constitui uma forma de 

intertextualidade, por meio da qual estabelecemos um diálogo entre textos e abordamos, de 

forma bem humorada, um tema de interesse do curso. 

Acreditamos que o conhecimento dos gêneros e das diversas formas de relacioná-los e 

utilizá-los no cotidiano jornalístico é essencial para os alunos do curso de Comunicação 

Social com habilitação em Jornalismo, visto que a prática da profissão realiza-se por meio de 

gêneros. Além disso, consideramos de suma importância para esses alunos a compreensão de 

como um texto sempre dialoga com outro/s textos, de como o produtor pode estabelecer com 

outros textos uma relação harmônica ou polêmica (FAIRCLOUGH, 2003) e dos efeitos de 

sentido gerados a partir desse diálogo.  

É nesse sentido que se estudou os gêneros e os diferentes recursos utilizados na 

produção de textos, na disciplina de Leitura e Produção de Texto I, ministrada pela Profª. Dra. 

Maria Aparecida Resende Ottoni, no curso de Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no primeiro semestre do ano de 

2012. 

Como proposta de atividade do projeto interdisciplinar (PIC I), que engloba as 

disciplinas Leitura e Produção de Textos I, PIC I, Comunicação e Educação e Mídias e 

Comunicação, os alunos Ana Paula Fernandes, Gabriel Rodrigues Alves Santos, Marina Colli 

de Oliveira, Paula Maria Nascimento Teixeira e Ugo Almança Flores produziram uma paródia 

em vídeo da música “Tudo Vira Bosta”, composta e interpretada por Rita Lee, abordando o 

cotidiano jornalístico, passando por tudo que pode virar notícia.  
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O presente artigo é orientado tendo-se por base a produção da referida paródia. Ele é 

organizado em cinco partes, além desta introdução, as quais contemplam os objetivos, 

justificativas, métodos e técnicas utilizados, descrição do produto e do processo e 

considerações finais. 

 

2 OBJETIVO 

 

O vídeo “Tudo Vira Pauta” foi produzido com a intenção de aplicar e relacionar os 

conhecimentos construídos nas disciplinas envolvidas no Projeto Interdisciplinar I, 

especialmente os estudos realizados na disciplina de Leitura e Produção de Texto I sobre 

intertextualidade, os quais contemplam a paródia. Dessa forma, objetivamos aliar criatividade, 

atratividade para o público e humor na construção de uma relação intertextual parodística e 

interdisciplinar, que contemplasse uma temática relevante para o curso. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Produzir essa paródia permitiu que aliássemos conteúdos de diferentes disciplinas na 

produção de um único trabalho – usamos aqui conceitos debatidos na disciplina de Mídias e 

Comunicação, Leitura e Produção de Texto I e Comunicação e Educação, todas disciplinas do 

curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da UFU.  

A produção de um recurso audiovisual nos propiciou criar, pela primeira vez, um texto 

multimodal6 que objetiva a crítica e a reflexão acerca do fazer jornalístico. Para produzi-lo, 

tivemos que pensar criticamente acerca do cotidiano do jornalista e das pautas veiculadas em 

diversos meios de comunicação, o que nos permitiu um exercício novo de leitura crítica. 

Essa produção permitiu-nos, ainda, abordar a relação do profissional com os meios de 

comunicação e entender a utilização que as diversas mídias pode ter papel importante na 

conscientização e no processo de aprendizagem dos indivíduos que têm acesso ao material. 

Por tudo isso, nosso trabalho se justifica.  

 

 
                                                 
6
De acordo com Kress e van Leeuwen (2001, p. 20), a multimodalidade diz respeito ao “uso de vários modos 

semióticos no design de um produto semiótico ou evento, junto com formas particulares em que esses modos são 
combinados”.  
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Durante o primeiro semestre do ano de 2012, os alunos da quarta turma de 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia 

cursaram a disciplina de Leitura e Produção de Textos I, ministrada pela Profª. Dra. Maria 

Aparecida Resende Ottoni. Visando à formação de profissionais que consigam ler de forma 

crítica e refletir sobre as escolhas linguístico-discursivas e seus efeitos na produção de textos, 

as aulas foram conduzidas de modo a propiciar variadas oportunidades de troca, de 

construção, de leitura e análise crítica de diferentes gêneros e de produção. 

Como modo de aplicar parte dos conhecimentos abordados na disciplina e de 

relacioná-los aos abordados em outros componentes curriculares do curso, foi solicitada à 

turma a produção de paródias. Como primeiro passo, fizemos a releitura dos textos que 

tratavam da intertextualidade, a qual ocorre, segundo Koch e Elias (2006, p.86), “quando, em 

um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da 

memória social de uma coletividade”. Ou seja, trata-se do diálogo de um texto com outro 

texto, seja por meio de uma releitura, referência, citação, apologia ou paródia. 

 Tendo em vista o foco da atividade proposta, centramo-nos nas especificidades da 

paródia, a qual corresponde a uma forma de intertextualidade das diferenças (KOCH; 

TRAVAGLIA, 1993). Como tal, ela é “repetição, mas repetição que inclui diferença; é 

imitação com distância crítica.” (HUTCHEON, 1989, p. 54).  

Para Cano (2004, p.86), “a paródia tornou-se a própria via predominante da criação 

artística”, na modernidade. Ela tem forte potencial de subversão, de crítica e de 

ridicularização. “A inversão irônica é o seu modus operandi, mas a sua essência está na “auto-

reflexividade” (HUTCHEON, 1989, p. 13), na busca do distanciamento crítico e do diálogo 

independente com a obra de arte”. Essa obra, no nosso caso, é a música “Tudo vira bosta”, de 

Rita Lee. 

Após a retomada dos estudos sobre intertextualidade e, em especial, sobre paródia, o 

grupo definiu o tema, diretamente relacionado ao fazer jornalístico. Assim, ao invés de focar 

na sociedade como um todo, a crítica é centrada no dia-a-dia jornalístico, nas dificuldades 

enfrentadas pelos jornalistas e nos enfoques das pautas veiculadas em diferentes meios de 

comunicação.  

O tema - o cotidiano do jornalista - foi escolhido devido à afinidade do grupo com a 

temática, intensamente debatida na disciplina Mídias e Comunicação. Acreditamos que a 
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paródia trata com humor das dificuldades diárias do profissional do jornalismo e também da 

falta de ética de alguns órgãos da imprensa, que acabam por usar qualquer artifício para 

conseguir audiência. 

Para a produção do material audiovisual o grupo utilizou massa de modelar, tecidos, 

linhas, palitos, caixas e papéis para compor o ambiente e o cenário, fotografou os movimentos 

dos bonecos para uma posterior edição em stop motion. Optamos por caracterizar as 

personagens de forma caricata, excluindo-lhes partes do rosto, principalmente a boca. 

A escolha do modelo, isto é, da animação stop motion, deu-se em função de o grupo 

acreditar que é atrativo e permite maior visibilidade ao trabalho. 

Quanto à seleção da música, ela foi escolhida por seu ritmo e pela carga crítica que ela 

carrega. “Tudo vira bosta” de Rita Lee critica a sociedade, mostrando que nada evolui. A 

paródia adota a estrutura original do texto, utilizando a mesma frequência de rimas, porém 

alterando o universo temático. 

A produção foi apresentada para os alunos do curso e postada em um blog criado para 

divulgação dos trabalhos dos alunos (<http://comunicaufu.blogspot.com.br/>). 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

O vídeo com a paródia é 

protagonizado pela cantora, fisicamente 

referenciada à Rita Lee, e montado como 

um clipe, no qual, apesar de existirem 

outros bonecos, a cantora sempre 

retorna, em um show ou capa de jornal, 

evidenciando a figura artística como alvo 

da mídia. Os outros personagens também 

se referem a figuras públicas como o 

jogador de futebol, representado por 

Neymar. É caracterizado também um 

político, que, mesmo estando sempre 

envolvido em escândalos, é reeleito. 

                                        Foto: Paula Nascimento 
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A letra compila elementos presentes no cotidiano jornalístico, da grande mídia, e do 

universo estudantil brasileiro tanto atual, quanto na época da produção da paródia.  

A seguir, apresentamos a letra da música “Tudo vira bosta”, de Rita Lee, e a letra da 

paródia construída: 

“Tudo Vira Bosta” – Rita Lee Tudo Vira Pauta (Paródia da música “Tudo 

Vira Bosta” – Rita Lee) 

O ovo frito, o caviar e o cozido 
A buchada e o cabrito 
O cinzento e o colorido 
A ditadura e o oprimido 
O prometido e não cumprido 
E o programa do partido 
Tudo vira bosta 

O vinho branco, a cachaça,  

O chope escuro 
O herói e o dedo-duro 
O grafite lá no muro 
Seu cartão e seu seguro 
Quem cobrou ou pagou juro 
Meu passado e meu futuro 
Tudo vira bosta 

Um dia depois 
Não me vire as costas 
Salvemos nós dois 
Tudo vira bosta. 

Filé 'minhão', 'champinhão', 'Don Perrinhão' 
Salsichão, arroz, feijão 
Mulçumano e cristão 
A Mercedes e o Fuscão 
A patroa do patrão 
Meu salário e meu tesão 
Tudo vira bosta 

O pão-de-ló, brevidade da vovó 
O fondue, o mocotó 
Pavaroti, Xororó 
Minha Eguinha Pocotó 
Ninguém vai escapar do pó 

O ovo frito, o caviar e o cozido 
Neymar é meu paquito 
O movimento colorido 
A ditadura e o oprimido 
O prometido e o não cumprido 
E o programa do partido 
Tudo vira pauta 
O vinho branco e a cachaça 
Eu apuro 
Faço o lide que eu tô duro 
Fico em cima do muro 
O combinado e o furo 
Quem cobrou ou pagou juro 
Meu passado e meu futuro 
Tudo vira pauta 
No dia ou depois (no dia ou depois) 
Cai nas minhas costas 
Salvemo-nos pois 
Tudo vira pauta 
A calourada, a greve e o atropelado 
O piquete, o enclausurado  
Prostituta e deputado 
A virtude e o pecado 
Esse governo e o passado 
Cobre você que eu tô cansado 
Tudo vira pauta 
No dia ou depois (no dia ou depois) 
Cai nas minhas costas 
Salvemo-nos pois 
Tudo vira pauta 
No dia ou depois (no dia ou depois) 
Cai nas minhas costas 
Salvemo-nos pois 
Tudo vira pauta 
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Sua boca e seu loló 
Tudo vira bosta 

Um dia depois 
Não me vire as costas 
Salvemos nós dois 
Tudo vira bosta 

A rabada, o tutu, o frango assado 
O jiló e o quiabo 
Prostituta e deputado 
A virtude e o pecado 
Esse governo e o passado 
Vai você que eu 'tô cansado' 
Tudo vira bosta 

Um dia depois 
Não me vire as costas 
Salvemos nós dois 
Tudo vira bosta. 

 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção da paródia “Tudo Vira Pauta” possibilitou ao grupo aplicar parte dos 

conhecimentos construídos em diferentes disciplinas do primeiro período do curso de 

Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da UFU, numa proposta interdisciplinar.  

Essa produção evidenciou o valor, a produtividade e a praticidade de se pensar em um 

produto que atenda múltiplas demandas, de diferentes disciplinas, articulando saberes e práticas. 

Sem dúvida, com isso os alunos percebem que os componentes curriculares estão articulados e 

podem produzir trabalhos com muito mais qualidade  

A abordagem da temática, voltada para o cotidiano jornalístico e para a transformação 

de assuntos em pauta, permitiu uma reflexão crítica por parte dos produtores e leitores da 

paródia. Essa reflexão possibilita uma ampliação no debate, a geração de novos 

conhecimentos e, por conseguinte, fomenta a capacidade de transformação social. 

Dessa maneira, a produção da paródia permitiu aos alunos envolvidos, assim como aos 

outros que tiveram acesso a esse produto, (re)pensar sobre questões relacionadas à função 

social do comunicador e jornalista, sobre o que é notícia e sobre o cotidiano jornalístico. 
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Nesse sentido, oportunizou, também, um debate sobre a qualidade da formação acadêmica 

que almejamos.  

Enfim, o produto, construído a partir de recursos multiplataformas, permite pensar as 

relações entre diferentes linguagens que contribuem para a construção de diferentes sentidos e 

discursos. 
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