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Em 2016, o Brasil passou mais uma vez por um dos seus piores golpes de Estado, o Congresso 

Nacional, em sua grande maioria composto por políticos envolvidos em escândalos de 

corrupção e compra de votos, não aceitando o resultado das eleições de 2014, que elegeu com 

mais de 54 milhões de votos a Presidente da República Dilma Rousseff, iniciou um processo de 

impeachment, derrubando a então presidente recém-eleita democraticamente. Assim, este 

trabalho objetiva analisar o discurso midiático, político e ideológico visível nas edições do 

Jornal Nacional (JN) às vésperas da efetivação do impeachment. O JN é um dos telejornais mais 

antigos e tradicionais da televisão brasileira, está no ar, ininterruptamente desde 01 de setembro 

de 1969, encontrando-se como o jornal protagonista das noticias nacionais e internacionais, pois 

sempre está noticiando em primeira mão os fatos e acontecimentos em nível mundial. É notório 

como a contribuição dos jornais de grande alcance, como o Jornal Nacional, da TV Globo, tem 

influenciado toda uma sociedade para aceitar, legitimar e entender o cenário político de acordo 

com seus interesses ideológicos, sem proporcionar à população telespectadora nenhum direito 

de divergir ou questionar os fatos como realmente ocorrem, observando as situações dos mais 

diversos pontos de vista. Partindo das contribuições da Análise Crítica do Discurso, de Norman 

Fairclough (2001), esta pesquisa apoiar-se-á na concepção tridimensional do discurso, como 

texto, prática discursiva e prática social, buscando entender os fatores constituintes do corpus 

analisado. Ademais, a base teórica utilizada perpassará por Brandão (1986); Ferreira (2007); 

Gutmann (2009) e Secom (2016). Portanto, esta pesquisa possui um potencial imenso para o 

desenvolvimento das análises, tendo em vista as relações discursivas e ideológicas e, 

principalmente, política do corpus, tendo como base a afirmação da Secretaria de Comunicação 

da Presidência da Republica, como sendo um dos principais e mais confiáveis noticiários 

jornalísticos brasileiro. 
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