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CRISE POLÍTICA E RISO: A VOTAÇÃO NO SENADO FEDERAL SOBRE O 
IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF SEGUNDO O SENSACIONALISTA1 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho visa, de acordo com a metodologia Análise de Conteúdo, explorar as notícias 
fictícias do jornal humorístico Sensacionalista publicadas no dia de votação sobre o 
andamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal, dando 
enfoque às suas manchetes e levando em conta elementos como a paródia, a ironia e a 
sátira. Pensa-se na memória e na intertextualidade na remontagem na contextualização das 
notícias fictícas e não fictícias, para que essas façam sentido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Notícias. Humor. Sensacionalista. Impeachment. Análise de 
Conteúdo. 
 
ABSTRACT 

This essay objects, according to the methodology of Content Analysis, to explore the 
fictitious news from the humorous Sensacionalista newspaper published on the voting day 
about the running process of Dilma Rousseff’s impeachment in the Federal Senate, giving 
emphasis to the headlines and taking into consideration elements such as parody, irony and 
satire. It’s thought on the memory and on the intertextuality of the reconstruction of 
contextualization of fake and non-fake pieces of news so that they make sense. 

KEYWORDS: Pieces of News. Humor. Sensacionalista. Impeachment. Content Analysis. 

 
INTRODUÇÃO: 

Podemos perceber o riso de diversas formas: no âmbito estético, evidenciando a 

forma artística de representar uma realidade; como ética, através dos comportamentos 

sociais e morais; como método, em sua utilização como um modo de proceder em busca de 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 2: Narrativas e textualidades midiáticas. 
2 Mestranda na Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação 
Social; laurarosagomes@gmail.com.     



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

uma verdade, caminho para a cognição e como ambiência, verificando a nossa condição de 

existência.  

Segundo Lipovetsky (2005, p. 111) estamos em plena sociedade humorística. 

Nela, verifica-se a onipresença do código humorístico: nada mais é interpretado ao pé da 

letra, existem quebras de protocolo aqui e ali. Rir de si mesmo é uma atitude legítima, não 

mais havendo necessidade de se ridicularizar o outro em praça pública como antigamente, 

por exemplo. O espírito que reina, segundo o autor nessa sociedade hedonista é o de 

descontração.  

O trabalho em questão visa analisar a ressignificação de sentidos contida na 

modificação de fatos reais divulgados na imprensa tradicional e transformados nas notícias 

falsas publicadas no site do Sensacionalista3.  

 
1 O RISO CONTIDO NO SENSACIONALISTA: 

O ato de noticiar segue estilos já estabelecidos e consolidados, herdados 

inicialmente da imprensa europeia e, mais adiante, influenciados pela imprensa norte-

americana. São maneiras de organizar o texto e utilização de linguagem própria que dão 

vida e ação aos acontecimentos do cotidiano. Humor, ironia e sátira não estão alheios a esta 

produção de conteúdo jornalístico. Compreendido como uma forma de comportamento 

social, o riso – assim como a notícia – depende da partilha. Segundo Bergson (1978), tendo 

como alvo de sua análise o teatro, o “engraçado” pode ser “mais engraçado ainda” quando 

um grupo compartilha daquela percepção. Em contrapartida, outro grupo pode considerar 

“sem graça” a mesma situação. 
 

Por mais franco que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção de 
acordo, diria eu quase de cumplicidade, com outros galhofeiros, reais ou 
imaginários. Já se observou inúmeras vezes que o riso do espectador, no teatro, é 
tanto maior quanto mais cheia esteja a sala. Por outro lado, já não se notou que 
muitos efeitos cômicos são intraduzíveis de uma língua para outra, relativos, pois, 
aos costumes e às idéias de certa sociedade? (BERGSON 1978 p.8) 

 

 Sodré (2009) destaca o status esclarecedor que a imprensa conquistou, atuando 

como fonte de informação legítima, inclusive em sua época panfletária. Esta legitimidade é 

construída através da roupagem que envolve a profissão do jornalista, atribuindo-se à 

                                                             
3Disponível em:  http://www.sensacionalista.com.br/. Acessado em 07/11/2016 
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imprensa a função de noticiadora e detentora da verdade, por meio de artifícios como a 

retórica encantatória, a ideologia do esclarecimento, o mito da liberdade de imprensa, entre 

outros, num contexto atual de venda de informações.  
 
Emergindo historicamente na passagem do Estado absoluto de direito, como 
porta-voz dos direitos (civis) que inauguram a modernidade da cidadania, a 
imprensa traz consigo a novidade ideológica da liberdade de expressão, mas sem 
abandonar por inteiro a garantia de alguns velhos recursos mitológicos, a 
exemplo da construção de uma narrativa sobre si  mesmo como entidade mítica 
que administra a verdade dos fatos sociais, e mais, a retórica encantatória na 
narração fragmentária sobre a atualidade. (p. 12) 

 
Segundo a crítica de Sodré, a notícia é tratada como uma commodity, e, 

portanto, utiliza-se de recursos para ser vendida em larga escala. Estes recursos podem 

basear-se na ideia de exagero, por exemplo, e má apuração travestidos de “verdade” para 

que o produto notícia seja consumido rápida e massivamente. 

Seria importante considerarmos a influência da imprensa em nossas vidas 

quanto à formação de opinião. Feito isto, se parodiarmos as maneiras de fazer notícias, 

utilizando-nos da familiaridade de Bergson, esta ridicularização tem vasto campo para o 

acordo de “risibilidade” a que o autor se refere.  

Como paródia às maneiras de noticiar o jornal fictício denominado 

Sensacionalista vem desde 2009 – através da internet e de um programa de televisão já 

extinto - brincando com figuras de linguagem como a hipérbole, a ironia e a metáfora na 

produção de notícias falsas que têm, no mínimo, um fundo de verdade. Seus critérios de 

noticiabilidade, portanto, giram em torno de: “filas do Outback, alto preço do Iphone e do 

sorvete, comportamentos inadequados em redes sociais, e o amor e o ódio sobre os políticos 

em geral” (SENSACIONALISTA Midiakit 2014-2015). Trata-se, portanto, de notícias 

falsas que contam com algum elemento real: 
 
Narração de um evento que não ocorreu, mas com a presença de dados reais, tais 
como datas, locais, pessoas, declarações ou, até mesmo, dados científicos 
divulgados por outros veículos de comunicação de massa. Trata-se de um produto 
de comunicação humorístico com linguagem, técnicas, forma de produção e 
princípios do jornalismo. (GERSON, 2012 p. 4). 

 

As notícias falsas do Sensacionalista abordam hábitos comuns, notícias 

nacionais e internacionais sobre política, além de brincadeiras com figuras públicas, 

reduzindo ao humor todas estas situações que podem implicar abordagens diversas, 
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fundindo o sério com o não-sério, uma característica da sociedade pós-moderna, segundo 

Lipovetsky (2005).  

Para que ocorra o pacto do riso entre os acessantes das notícias do 

Sensacionalista é necessário que haja um contato prévio com os conteúdos de um veículo 

de informação (este utilizador dos recursos que o tornam “detentor da verdade”), seguido 

da leitura das notícias fictícias. Este processo comporta, em primeiro lugar a crença nas 

informações disponibilizadas; seguido da ridicularização da maneira de disponibilizar tais 

informações. A própria equipe do Sensacionalista define seu tio de público: “Em geral são 

pessoas bem informadas, que já tiveram conhecimento prévio das notícias que são 

satirizadas. É um público de classe média, que se identifica com as questões desse extrato 

social.” (SENSACIONALISTA Midiakit 2014-2015) 

 

1.1 A SELEÇÃO DE ACONTECIMENTOS NO JORNALISMO: 

 

 O que os transforma um fato em assuntos noticiáveis? A máxima de Amus 

Cummings “se um cachorro morde um homem, não é notícia, mas, se um homem morde 

um cachorro, é notícia” (MOTTA 2002, p. 307) pode nos ajudar a compreender um pouco 

este processo, mas não basta. 

 Temos no jornalismo critérios para que um acontecimento vire notícia. Motta 

seleciona Mauro Wolf como um autor para base teórica. Os valores-notícia estabelecidos 

por Wolf são: substantivos; relativos ao produto; relativos ao meio; relativos ao público; 

relativos à concorrência. 

 
Dentro destes critérios, ele agrupa os atributos que contribuem para que um 
determinado acontecimento da realidade seja ignorado, selecionado ou destacado 
como notícia. Citando diversos autores, Wolf fala em nível hierárquico dos 
indivíduos envolvidos, impacto sobre a nação, proximidade, quantidade de 
pessoas envolvidas, significância futura, novidade, recenticidade ou atualidade, e 
interesse públco (critério abstrato e difícil de ser entendido. Estes “valores-
notícia” não são igualmente importantes, sua hierarquia e combinação variam de 
lugar, circunstância e meio de comunicação. A noticiabilidade de cada fato parece 
ser produto da complementariedade e reciprocidade de seus atributos. (MOTTA 
2002, p. 309) 

 
Seria importante pensar na maneira de noticiar, a partir destes critérios, levando em 

conta a voz que narra. O ato de enunciar é tratado por Motta como meta-acontecimento, 
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elemento que desmente a neutralidade, mito jornalístico. Importante notar que, se um leitor 

conhecedor do Sensacionalista tiver acesso a uma de suas notícias fictícias, deduzirá como 

se desenrolará a abordagem. 
 
O fato de a notícia existir apenas enquanto discurso jornalístico é chamado por 
Rodrigues (1983) de meta-acontecimento. Os acontecimentos tornam-se apenas 
registros-pretextos, formas e referências que definem os meta-acontecimentos. 
Realizam aquilo que anunciam pelo fato de o enunciarem.(MOTTA 2002, p. 316) 

 

Embora o Sensacionalista venha parodiar o modo de se fazer notícia, suas 

publicações possuem critérios como esse, já que seu objetivo é impactar o leitor através do 

riso. Isso não seria possível, por exemplo, sem a ruptura da obviedade dos acontecimentos. 

Os elementos notáveis de suas notícias, de forma geral, utilizam-se de recursos como a 

ironia, a paródia e a sátira. 
 

1.2 IRONIA: 

A ironia socrática é compreendida por Moisés (1978, p 294-295.) como aquela 

aparente ignorância utilizada em discussões, a fim de desconstruir os argumentos do 

adversário e dar origem a novas ideias: a maiêutica (ou parto das ideias) seria o resultado 

adquirido através deste método utilizado por Sócrates no período clássico da Grécia Antiga. 

Moisés remete à origem grega do termo: eironéia, recorrendo à comédia grega e ao 

personagem eiron, que forjava ignorância para com o personagem fanfarrão alazon, sempre 

desmascarado em suas afirmações de juízos definitivos; ou ainda à tragédia grega, no 

contexto de “ironia do destino”.   

Na atualidade, ainda segundo Moisés (1978, p. 295), a ironia é utilizada quando se 

diz o contrário do que se pretende dizer, num contexto de contraste: no momento em que se 

emprega a ironia numa fala, por exemplo, deve haver certo estranhamento do interlocutor, 

que o leve a interpretar a frase como irônica. Caso contrário, a ironia não fará mais sentido, 

pois muito tem a ver com o momento exato em que é empregada. Numa diferenciação entre 

sarcasmo e ironia, Moisés afirma: “A ironia é uma forma de humor, ou desencadeia-o, 

acompanhada de um sorriso; o sarcasmo induz ao cômico e ao riso. A ironia perece 

respeitar o próximo, tem qualquer coisa de construtivo, enquanto o sarcasmo é demolidor, 

impenitente.” (MOISÉS 1978, p. 295) 
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Minois (2003) citando Vladimir Jankélénvitch, compreende a ironia num contexto 

de proteção, uma ferramenta para “suportar a estupidez e absorver os golpes baixos da 

existência” de dissolução do trágico da vida em fragmentos, todos eles tratados pelo 

escárnio. Seria como dizer verdades em tons descontraídos. Sobre a compreensão da ironia 

por parte do interlocutor, Minois define a ironia “para uso interno”, mostrando sua 

especificidade: não se utiliza uma mesma frase irônica em contextos distintos ou ainda com 

não participantes da situação a ser ironizada. 

 

1.2 SÁTIRA: 

Termo de origem latina, satura seria uma miscelânea de frutos sortidos ofertados  à 

deusa das sementeiras Ceres, segundo Moisés (1978, p. 469).Inicialmente a sátira foi um 

gênero identificado como poético e posteriormente chega às obras teatrais e às prosas 

ficcionais, segundo Moisés (1978, p. 470). A finalidade satírica se resume em crítica aos 

objetos a serem evidenciados, “de forma ofensiva, ainda quando dissimulada: o ataque é a 

sua marca indelével, a insatisfação perante o estabelecido, a sua mola básica.” (MOISÉS 

1978, p. 469) Tais objetos tratam-se instituições, órgãos políticos, ou pessoas. Cabe aqui 

uma citação sobre o caráter sensível da sátira: 

 
“Por outro lado, a postura satírica guarda o seu contrário: a sátira 

esconde um temperamento hipersensível que se indigna contra tudo que ofenda as 
razões da sensibilidade e que a defende sob o seu escudo da sátira; no interior do 
satírico há sempre uma sensibilidade aguda que prefere a ofensiva ao 
recolhimento para evitar de ressentir-se com o meio ambiente, ou que, malferida, 
se volta implacavelmente contra o agressor.” (MOISÉS, 1978 p. 471) 

 
Importante notar que, como nos demais elementos explicitados neste trabalho, a 

sátira depende de um contexto: ao ridiculariza-se um elemento através dela, este elemento 

precisa continuar a existir, para que seu viés satírico seja lembrado. Em caso contrário, a 

abordagem satírica em relação ao assunto não fará mais sentido: “Raramente uma obra 

satírica resiste ao desgaste dos anos: para tanto, é preciso que a causa do ataque satírico 

persista ao longo de todas as transformações sociais.” (MOISÉS 1978, p.470- 471) 
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1.2 PARÓDIA: 

A paródia, segundo Brewer apud Sant’Anna (1999), 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, que se 

dá a partir de uma obra já pronta, agregando aspectos humorísticos em relação à originária.  

A paródia possui uma atmosfera contestadora “sempre inauguradora de um novo 

paradigma” (SANT’ANNA 1999, p. 26), pois algo sempre será criado a partir deste 

recurso: a transformação é o espírito da paródia. Num contexto moderno, Sant’Anna (1999, 

p.13) destaca a intertextualidade presente na paródia, evidenciando o diálogo existente 

entre a obra original e a parodiada.  

O autor ainda destaca o papel do receptor na apreciação da paródia: é necessário que 

ele tenha um conhecimento prévio do texto a ser parodiado, caso contrário a paródia não 

surtirá efeito. “É preciso um repertório ou memória cultural e literária para decodificar os 

textos superpostos.” (SANT’ ANNA 1999, p.26). 

Moisés (1978, p. 388) destaca a ridicularização como um dos papéis da paródia, esta 

compreendida como crítica à tendência ou ao estilo dominante: seria uma espécie de 

barreira a algo (velho ou novo) que adquiriu algum destaque. A paródia, portanto, pode 

funcionar como uma ferramenta de dominação. 

 
1.3 MEMÓRIA E INTERTEXTUALIDADE: 

Pensando primeiramente num contexto político de tensão vivido no Brasil no ano de 

2016 e ainda sobre mudanças no governo eleito, seria importante considerarmos a 

relevância histórica deste momento e ainda de que forma este fenômeno do impeachment 

tem sido retratado. O viés humorístico, foco de abordagem deste trabalho muito nos tem 

dizer sobre a abordagem midiática, nunca perdendo de vista que o Sensacionalista parodia 

as maneiras de noticiar dos jornais. 

 O trabalho envolve, portanto, elementos como a memória: ao acessar as notícias 

falsas do Sensacionalista, há um trabalho de resgate da parte do leitor para que o riso se 

concretize. Antes disso, existe uma opinião formada pelos veículos noticiosos que ele 

acompanha. Vale considerar que o acesso facilitado à informação que a internet 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

proporciona é um fator importante para este leitor que agora tem contato com diversos 

conteúdos ao mesmo tempo armazene e esqueça individualmente informações diversas. 

Huyssen (2000, p.19) afirma a importância da lembrança e do esquecimento (igualmente 

considerados por ele) na atualidade, e principalmente no quesito midiático, classificando 

nossa cultura como “obcecada com a memória” e ainda “tomada por um medo, terror 

mesmo, do esquecimento”. 
  

Quaisquer que tenham sido as causas sociais e políticas do crescimento explosivo 
da memória nas várias subtramas, geografias e setorializações, uma coisa é certa: 
não podemos discutir memória pessoal, geracional ou pública sem considerar a 
enorme influência das novas tecnologias de mídia como veículos para todas as 
formas de memória. (HUYSSEN 2000, p.21) 

 
 Pensando ainda na crítica presente nas notícias fictícias do Sensacionalista em suas 

abordagens irônica, satírica e parodística agregadas à grande quantidade de informações 

que temos acesso na atualidade, a memória deve ser ainda tratada como colaboradora nas 

percepções. Tendo acesso a uma notícia real e a uma fictícia que ridicularize a situação 

noticiada, por exemplo, podem-se desenvolver visões diferentes sobre o mesmo assunto, 

geradoras de novas percepções e sentidos. 
 

De fato, não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. Aos dados 
imediatos e presentes de nossos sentidos misturamos milhares de detalhes de 
nossa experiência passada. Em geral, essas lembranças deslocam nossas 
percepções reais, das quais não conservamos então mais que algumas indicações, 
simples “sinais” destinados a nos lembrar antigas imagens. (BERGSON 2006, p. 
86) 
 

 A memória é importante na compreensão da brincadeira e dos exageros contidos nas 

notícias fictícias e fator de destaque dentro do contexto de intertextualidade, pois estas 

exigem um conhecimento prévio do fato real a ser alvo da abordagem humorística. 

Santt´Anna nos fala especificamente sobre  a paródia, a estilização e a paráfrase, também 

presentes na abordagem do Sensacionalista. 
 
Isto equivale a dizer, em outros termos: estilização, paráfrase e paródia (e a 
apropriação, que veremos proximamente) são recursos percebidos por um leitor 
mais informado. É preciso um repertório ou memória cultural e literária para 
decodificar os textos superpostos. (Santt’Anna 1999, p.26)  
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2 METODOLOGIA: 

A metodologia a ser utilizada é a “Análise de Conteúdo”, proposta por Laurence 

Bardin, que sugere três fases dentro da metodologia proposta, de forma a organizar a 

pesquisa a ser realizada. 
 

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a 
experimentação, organizam-se em torno de três pólos cronológicos: 1)a pré-
análise; 2)a exploração do material; 3)o tratamento dos resultados, a inferência e 
a interpretação. (Bardin 2008, p.121) 

 
A autora compreende a pré-análise como a fase de “organização propriamente dita” 

que adota por “objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 

conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas” (BARDIN 

2008, p. 121). É na pré-análise que se decide o tema da pesquisa, as datas escolhidas para a 

coleta das notícias fictícias e não fictícia. 

 Para que se mensurasse a quantidade de notícias publicadas pelo Sensacionalista 

relativas à votação de andamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff na 

Câmara de Deputados, foi feito um levantamento do conteúdo publicado no dia 11 de maio 

de 2016, mostrando um primeiro recorte no objeto a ser analisado.  

Verificou-se no site a possiblidade de pesquisa através do recurso de visualização 

das manchetes das notícias de uma editoria específica numa mesma página, a partir da 

publicação mais recente, de forma a avançar a busca de acordo com o interesse do 

acessante a conteúdos publicados anteriormente. Sendo assim, o trabalho se baseou na 

localização dentro da editoria “País” de manchetes que remetessem ao episódio 

selecionado. Vale ressaltar que a data das publicações foi retirada de seus respectivos links, 

pois no corpo da notícia não consta esta informação. Através de um link de que dá acesso a 

todas as publicações do dia, fez-se o levantamento das manchetes da data de interesse. 

A exploração do material é a fase destinada à classificação de todo o conteúdo 

selecionado na pré-análise. “Esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente em 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas” (BARDIN 2008, p. 127). Este seria o momento de pensar quais as melhores 

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

Feito o levantamento, verificou-se a publicação de dez notícias no dia da votação 

dos Senadores sobre o andamento do processo de impeachment, dispostas no quadro 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

abaixo. Das dez notícias publicadas, apenas uma fugia ao episódio de votação, intitulada 

“Primeira clínica para viciados em memes é inaugurada em São Paulo” (esta não se 

encontra com fonte em negrito no quadro). Não foi encontrado, nem na manchete e nem no 

corpo do texto, referência à sessão de votação no Senado. Desta forma, a pesquisa passa a 

considerar o total de nove notícias. 

 
QUADRO 1: Notícias publicadas no dia 11 de maio de 2016 pelo site do 
Sensacionalista 
1) Band News FM muda slogan para “Em 2 minutos tudo pode mudar” 
 
2)Dilma é vista comprando quatro caixas de tachinhas para colocar na cadeira presidencial 
 
3) Primeira clínica para viciados em memes é inaugurada em São Paulo 
 
4) Senador Petecão questiona horário da merenda e inaugura sessão de bizarrices do Senado 
 
5) Senadores estão há horas discutindo como iniciar uma votação sem perda de tempo com 
discussões 
 
6) Senadores que reclamam do atraso na sessão e inventam 39 formas de falar procrastinação 
 
7) Motorista sofre acidente ao dormir no volante após ouvir rádio transmitindo sessão do 
impeachment. 
 
8) Delcídio comemorou cassação por não ter que ficar ouvindo discurso de senadores 
 
9) TV Câmara passa reprise de votação dos deputados e ganha lavada da TV Senado no IBOPE 
 
10) Dente de Renan Calheiros sofre impeachment durante entrevista. Veja vídeo. 
 
 

A exploração das nove notícias passa a organizar a pesquisa a ser realizada, de 

forma a criar graus de familiaridade entre o conteúdo, em categorias. O critério a adotado, 

portanto, dá destaque às manchetes e as palavras que utilizadas em sua construção. 

Considerando as noções de memória e jornalísticas acima levantadas, compreende-se que 

as manchetes sejam um importante chamariz temático para o leitor. Separou-se, então, as 

nove manchetes em três categorias: “Manchetes sem menção direta à votação no Senado”, 

“Manchetes com o nome da então presidente” e “Manchetes com a palavra “Senado” ou 

derivadas”, como “senador”, por exemplo. 
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QUADRO 2: Manchetes sem menção direta à votação no Senado 
1)Band News FM muda slogan para “Em 2 minutos tudo pode mudar” 
 
2)Dilma é vista comprando quatro caixas de tachinhas para colocar na cadeira presidencial 
 
QUADRO 3: Manchetes com a palavra “Senado” ou derivadas 
4) Senador Petecão questiona horário da merenda e inaugura sessão de bizarrices do Senado 
 
5) Senadores estão há horas discutindo como iniciar uma votação sem perda de tempo com 
discussões 
 
6) Senadores que reclamam do atraso na sessão e inventam 39 formas de falar procrastinação 
 
8) Delcídio comemorou cassação por não ter que ficar ouvindo discurso de senadores 
 
9) TV Câmara passa reprise de votação dos deputados e ganha lavada da TV Senado no IBOPE 
 
 
Quadro 4: Manchetes com a palavra “impeachment” 
7) Motorista sofre acidente ao dormir no volante após ouvir rádio transmitindo sessão do 
impeachment. 
 
10) Dente de Renan Calheiros sofre impeachment durante entrevista. Veja vídeo. 
 
 

A última fase consiste no tratamento dos resultados que permitirão tirar 

determinadas conclusões: “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). 

 
3. CONTEXTUALIZAÇÃO BREVE E CLASSIFICAÇÃO DAS MANCHETES: 

Segundo o G14, o então presidente da Câmara de Deputados Eduardo Cunha 

anunciou publicamente em 2 de dezembro de 2015 que havia autorizado a abertura do 

processo de impeachment de Dilma Rousseff, presidente eleita em 2014, segundo a Folha5, 

com 54.501.118 votos contra 51.041.155 do segundo colocado Aécio Neves. A autorização 

de abertura, ainda segundo o G1, foi realizada sob o argumento de crimes de 

                                                             
4 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizou-

processo-de-impeachment-de-dilma.html. Acessado em 27/08/2016. 

5Disponível em:  http://eleicoes.folha.uol.com.br/2014/2turno/presidente/br.shtml. Acessado em 
07/11/2016 
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descumprimento da Lei Responsabilidade Fiscal e liberação de créditos extraordinários em 

2015 sem a autorização do Congresso Nacional. Após a decisão de Cunha, é instalada uma 

comissão especial para que se analise o pedido, seguido de manifestação oficial de Dilma. 

Posteriormente veio a fase de votação na Câmara de Deputados sobre o andamento do 

processo, no dia 17 de abril de 2016. Este processo, segundo o Uol Notícias6, durou cerca 

de seis horas e teve resultado de 367 favoráveis ao impeachment contra 137 não favoráveis, 

acompanhados de sete abstenções e duas ausências. Ainda segundo o Uol, “Cada 

parlamentar tinha cerca de dez segundos para dar seu voto” durante o evento, “o que não os 

impediu de fazer homenagens à família ou provocações tanto ao governo quanto ao grupo 

favorável ao impedimento”.  

Ocorre o afastamento do Presidente da Câmara de Deputados Eduardo Cunha no dia 

5 de maio, segundo a notícia do Supremo Tribunal Federal7, através da “decisão do 

Ministro Teori Zavascki proferida na Ação Cautelar (AC) 4070” que suspende a mandato 

de deputado federal de Eduardo Cunha.  

Na manhã de 9 de maio, dois dias antes da votação no Senado, Waldir Maranhão, 

então Presidente em exercício da Câmara de Deputados, aceita o pedido de anulação da 

decisão dos Deputados, segundo a EBC Agencia Brasil8, feito pela Advocacia Geral da 

União. Nesta mesma data, Maranhão volta trás na decisão, segundo o portal G19 “passava-

se da meia-noite quando Waldir Maranhão anulou um ato dele mesmo”, “que durou menos 

de 12 horas”. 

3.1 MANCHETES SEM MENÇÃO DIRETA À VOTAÇÃO 

As manchetes sem menção direta à votação não possuem palavras-chaves como 

votação, Senado, senadores ou impeachment, por exemplo. São manchetes que, se lidas 

                                                             
6 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/17/camara-diz-sim-ao-
impeachment-de-dilma-pedido-vai-agora-ao-senado.htm. Acessado em 07/11/2016 

7 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo =316009 . Acessado 
em 07/11/2016 

8 Disponível em : http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-05/waldir-maranhao-anula-votacao-

do-impeachment-na-camara . Acessado em 07/11/2016 

9Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/05/waldir-maranhao-desiste-da-decisao-de-
anular-processo-de-impeachment.html . Acessado em 07/11/2016 
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fora de contexto, podem nem ser associadas ao episódio de votação no Senado no dia 11 de 

maio. Nesta categoria foram agrupados os títulos Band News FM muda slogan para “Em 2 

minutos tudo pode mudar” e “Dilma é vista comprando quatro caixas de tachinhas para 

colocar na cadeira presidencial”.  

Neste clima de instabilidade política, a primeira notícia publicada no site do 

Sensacionalista no dia 11 de maio tem como manchete “Band News FM muda slogan para 

“Em 2 minutos tudo pode mudar””10, brincando com o clima reviravoltas políticas vividas 

recentemente. Segundo a notícia fictícia, “anos depois a Band News FM resolveu mudar 

seu slogan, que estava defasado”. O antigo “Em 20 minutos tudo pode mudar” seria 

substituído por “Em dois minutos tudo pode mudar”. Reforçando a noção de paródia ao 

modo de fazer notícia, insere-se um relato de um suposto “diretor de rádio”: “Temos 

observado que as mudanças acontecem muito mais rápido do que na década passada. O 

brasileiro já tem medo de ir ao banheiro e, quando voltar, estar na monarquia”. Insere-se 

exagero, ironia e crítica às medidas políticas ocorrida no Brasil, através deste comentário, 

fazendo alusão ao contexto de regresso. 

Em “Dilma é vista comprando quatro caixas de tachinhas para colocar na cadeira 

presidencial”11, interpreta-se de primeira mão que o impeachment de Dilma se concretizará 

(ou se concretizou, se considerarmos uma leitura fora de contexto), já que ela mesma já 

pensa em sabotar a cadeira presidencial. Neste sentido, é importante observamos que, 

embora a frase em si contextualize para o momento de impeachment, esta palavra não é 

utilizada na manchete e, mais ainda: o contexto de votação no Senado não está expresso.  O 

corpo da notícia brinca ainda com questões de gastos públicos envolvidas no processo de 

compra: “Segundo sua última prestação de contas”, “pediu a compra de quatro caixas de 

tachinhas para uso no gabinete presidencial”. E ainda sobre mentira da Presidente sobre o 

motivo real da compra: “Na prestação de contas, Dilma escreveu que tachinhas eram para 

reformar e “modernizar” no estilo “gótico rocker” um cinto preto que ela tem”. E mais 

                                                             
10Disponível em:  http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/band-news-fm-muda-o-slogan-para-em-

2-minutos-tudo-pode-mudar/ Acessado em 07/11/2016 

11 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/dilma-e-vista-comprando-quatro-caixas-
de-tachinhas-para-colocar-na-cadeira-presidencial/. Acessado em 07/11/2016 
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ainda, fala-se sobre traição de assessores próximos: “Mas um dos assessores próximos 

admitiu que vai colocar tudo na cadeira presidencial no fim do dia”. 

 

3.2 MANCHETES COM A PALAVRA “SENADO” OU DERIVADAS 

Além de conterem as palavras “Senado” ou suas derivadas, as manchetes contidas 

nesta sessão estão contextualizadas em relação ao evento, dando uma noção de cobertura 

instantânea do que está acontecendo. Um dos elementos que dão esta ideia é o tempo verbal 

das frases, com exceção de “Delcídio comemorou cassação por não ter que ficar ouvindo 

discurso de senadores”. 

A sessão de votação no Senado Federal começou na manhã da quarta-feira,11 de 

maio de 2016, estendendo-se até 6h30 da quinta-feira, com 55 votos a favor do processo de 

impeachment e 22 contra, segundo a BBC Brasil12. Aborda-se a questão da organização do 

evento político nas manchetes do Sensacionalista “Senadores estão há horas discutindo 

como iniciar uma votação sem perda de tempo com discussões”13, “Senadores que 

reclamam do atraso na sessão e inventam 39 formas de falar procrastinação”14. Pela notícia 

da BBC Brasil, a sessão teve início “com uma hora de atraso”, teve uma pausa “conforme 

previsto, pontualmente, às 12h30”. O retorno da mesma “deveria ter acontecido às 13h30, 

conforme havia prometido o presidente da Casa, mas acabou acontecendo apenas às 

14h30”.  Ainda segundo a BBC Brasil, as questões de ordem marcaram o início da sessão, 

“vindas de setores governistas, numa tentativa de suspender a votação ou ao menos 

procrastiná-la”. No corpo da notícia intitulada “Senadores estão há horas discutindo como 

iniciar uma votação sem perda de tempo com discussões”, afirma-se que “Os senadores 

discutem uma forma de votar o impeachment sem discussões que causem perda de tempo. 

A oposição acusa os governistas de procrastinação, os governistas acusam a oposição de 

                                                             
12 Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160511_momentos_votacao_senado_rm . Acessado em 
07/11/2016 

13 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/senadores-estao-ha-horas-discutindo-

como-iniciar-uma-votacao-sem-perda-de-tempo-com-discussoes/. Acessado em 07/11/2016 

14 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/senadores-que-reclamam-do-atraso-na-
sessao-inventam-39-novas-formas-de-falar-procrastinacao/. Acessado em 07/11/2016 
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procrastinas a tentativa de procrastinação”. Ainda sobre procrastinação, “Senadores que 

reclamam do atraso na sessão e inventam 39 formas de falar procrastinação” afirma que 

“reclamar do atraso virou o principal foco dos discursos e, neles, os parlamentares querem 

– como sempre – falar bonito.” Durante Segundo o Sensacionalista, “já inventaram quase 

40 novas maneiras de dizer a palavras procrastinação”. Algumas delas seriam 

“proscratinação”, “prostinação” e “prostituição”, entre outras.  

“Senador Petecão questiona horário da merenda e inaugura sessão de bizarrices do 

Senado”15 aborda discussões sobre a definição de pausas durante a sessão. Segundo matéria  

já mencionada acima da BBC Brasil, “Renan prometeu duas sessões para almoço e jantar”, 

num evento que durou “cerca de 20 horas”. O Sensacionalista brinca com o “nome 

artísitco-político” de Sérgio Petecão, que somando-se ao ato de fazer “estatísticas de 

horário, reclamou, firmou a importância da merenda para um dia tão cheio” “instituiu-se 

que naquele momento foi inaugurado oficialmente a sessão de bizarrices na votação do 

impeachment no Senado Federal.”    

Outra manchete do Sensacionalista que possui a palavra “Senado” é “TV Câmara 

passa reprise de votação dos deputados e ganha lavada da TV Senado no IBOPE”16. 

Ocorrida no dia 17 de abril de 2016, a votação na Câmara de Deputados foi marcada por 

discursos que citavam familiares, pessoas relacionadas à política e frases de efeito, num 

momento em que as atenções do país estavam voltadas para os votos dos políticos. Segundo 

a matéria da BBC17 que destacou entre os momentos mais marcantes do evento a faixa 

“Fora Cunha”, Paulinho da força parodiando a música “Para não dizer que não falei das 

flores” contra Lula e Dilma, os cartazes que diziam “Tchau, querida!” os votos de Jair 

Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro a poiando os militares de 64, a “cusparada de Jean Willys” 

podem até parecer invenção do Sensacionalista, mas são notícias reais sobre a votação. 

                                                             
15 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/senador-petecao-questiona-horario-da-
merenda-e-inaugura-sessao-de-bizarrices-no-senado/. Acessado em 07/11/2016 

16 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/tv-camara-passa-reprise-da-votacao-dos-

deputados-e-ganha-de-lavada-da-tv-senado-no-ibope/. Acessado em 07/11/2016 

17 Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_momentos_marcantes_impeachment_ru 
Acessado em 27/08/2016.  
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Segundo a notícia do Sensacionalista em questão, “era para a votação no Senado ser a 

grande atração do dia, mas os discursos longos e enfadonhos estão causando desânimo e 

sono em quem está assistindo.” Utilizando o recurso de depoimento, o Sensacionalista traz 

a vos de supostos especialistas: “a votação na câmara dos deputados teve muito mais apelo 

emocional envolvendo Deus, a família e os estados brasileiros”. 

“Delcídio comemorou cassação por não ter que ficar ouvindo discurso de 

senadores”18 aborda a cassação do mandato do senador Delcídio Amaral um dia antes da 

votação demais senadores sobre o impeachment presidencial. Segundo o G119, Delcídio era 

do PT e no momento encontrava-se sem partido. Esteve no Senado por 13 anos, tornando-

se líder do governo Dilma Rousseff em 2014. Sua cassação se deu através de votação, num 

resultado de 74 votos a favor e nenhum contra. A notícia do Sensacionalista, “Delcídio 

comemorou não ter que estar hoje, no plenário do senado, ouvindo os discursos dos seus 

ex-colegas”. 

 

3.3MACHETES COM A PALAVRA IMPEACHMENT 

A palavra impeachment não está diretamente associada à votação no Senado Federal 

na manchete “Motorista sofre acidente ao dormir no volante após ouvir rádio transmitindo 

sessão do impeachment.” È no texto da notícia falsa que compreendemos que “Alberto de 

Barros, de 42 anos” “acabou dormindo no volante depois de ter sintonizado o rádio do carro 

em uma estação que transmitia a sessão do impeachment no Senado.”   

Em “Dente de Renan Calheiros sofre impeachment durante entrevista. Veja vídeo.”, 

a palavra impeachment é utilizada pelo Sensacionalista de forma bem pensada quanto ao 

aproveitamento da questão política sobre a qual Renan Calheiros dava entrevista na quarta-

feira (11 de maio) por volta das 23h30 e um incidente relacionado a um objeto que saiu da 

boca de Renan, “o que parecia ser um dos dentes do presidente do Senado”, segundo o 

                                                             
18 Disponível em: http://www.sensacionalista.com.br/2016/05/11/delcidio-comemorou-cassacao-por-nao-

ter-que-ficar-ouvindo-discursos-de-senadores/ . Acessado em 07/11/2016 

19 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/05/senador-delcidio-do-amaral-tem-
mandato-cassado.html . Acessado em 07/11/2016 
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Correio Braziliense20. A matéria não fictícia traz ainda a informação de que “o secretário-

geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira De Melo Filho, disse que o que voou da boca de 

Renan foi uma bala e não o dente do Senador”. Já a matéria do Sensacionalista afirma que 

“mais um pivô relacionado ao impeachment caiu. Dessa vez foi o dente de Renan Calheiros 

que sofreu impeachment e foi imediatamente afastado do cargo”.  

 
CONCLUSÃO: 

O trabalho em questão tentou trazer à tona um episódio importante dentro da 

história democrática do país, que, como se pode perceber, parece mesmo ter tom cômico. 

Neste processo de análise, verificou-se a necessidade de perpassar por elementos teóricos. 

Deve-se considerar, neste sentido, a memória como fator importante na mídia 

contemporânea. A análise de conteúdo permite bastante liberdade em relação ao tratamento 

dado ao material selecionado, e, sendo assim, optou-se pela remontagem dos fatos de 

acordo com matérias não-fictícias, para que as peças humorísticas fizessem sentido. Logo 

deve-se observar que a remontagem dos fatos não foi feita de maneira integral, mas sim 

focando nas notícias fictícias e se preocupando em fazer entendê-las. 

Um ponto a ser destacado seria a formação das manchetes: não ocorreram situações 

em que a palavra Senado ou senador, por exemplo, estivessem na mesma frase que a 

palavra impeachment, por exemplo, facilitando a divisão das categorias. 

As notícias fictícias selecionadas colocam em evidência e trazem um 

questionamento importante em relação ao tratamento dado às notícias não-fictícias no 

Brasil, nos fazendo refletir sobre a veracidade das informações, por exemplo.  Nota-se 

ainda, como no jornalismo tradicional, a opinião de quem redige as matérias, através dos 

recursos humorísticos. 
 

 

 

 

                                                             
20 Disponível em: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/05/11/internas_polbraeco,531472/caiu-
dente-de-calheiros-cai-enquanto-senador-da-entrevista-veja.shtml . Acessado em 07/11/2016 
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