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Resumo  
 

O trabalho investiga, com base no aparato metodológico fornecido pela Semiótica 

do Discurso e seus desdobramentos recentes na denominada Semiótica das 

Práticas, a relação entre textos, objetos e práticas no projeto transmídia do coletivo 

de humor Porta dos Fundos. Compreende-se a transmidialidade como estratégia 

capaz de organizar mídias e textos, de modo a orientar o deslocamento do 

enunciatário, fazendo uma espécie de gestão do interesse e da adesão a diversos 

produtos de um mesmo universo narrativo. O argumento central desta tese é que a 

transmidialidade constitui um fazer tático do enunciador, que ao articular textos, 

objetos e práticas, prevê o deslocamento do enunciatário por diferentes espaços.  

A análise recai sobre os esquetes de humor, lançadas no canal principal do Porta 

dos Fundos, hospedado no YouTube, e os demais produtos que, a partir desse 

texto original, se expandem para outras plataformas. O trabalho permite observar 

que as relações textuais são marcadas, contemporaneamente, por relações de 

atravessamento e compartilhamento, e, por isso, delineiam a imagem de um 

enunciatário ativo. Participação, engajamento e compartilhamento não só revelam 

preferências particulares, mas respondem pela visibilidade a certos textos, que se 

manifestam e ganham circulação, ao menos a princípio, de forma independente. 

No caso analisado, a ressonância alcançada por um tipo de humor sarcástico, 

pretensamente livre de limites, que ironiza relações cotidianas e zomba de valores 

sociais instituídos, ajuda a delinear alguns modos atuais, de produção e circulação 

de textos e discursos. 

 

Palavras-chave: Transmidialidade; Semiótica das Práticas; Esquete de YouTube; 

Porta dos Fundos. 
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Abstract  
 
 

The work, based on the methodological apparatus provided by Semiotics of 

Discourse and its recent unfoldings in Semiotics of Practices, investigates the link 

among texts, objects and practices in the transmedia project of the comedy 

collective Porta dos Fundos (Back Door). 

Transmediality is a strategy to organize media and texts, with the intent of leading 

the enunciatee’s displacement by managing their interests and access to various 

products in the same narrative universe. 

This thesis main argument presents transmediality as the enunciator’s skill to 

articulate texts, objects and practices foreseeing the enunciatee’s displacement 

through different spaces. 

The analysis falls on comedy sketches, launched on Porta dos Fundos main 

channel on YouTube and its additional products, from which this original text spread 

to other platforms. 

As a result of the research it is possible to observe that intertextual relationship is, 

contemporarily, characterized by crossing and sharing, therefore delineating the 

image of an active enunciatee. Participating, engaging and sharing not only reveal 

private preferences but also further visibility of certain texts, which, at least initially, 

manifest themselves and achieve circulation independently. 

In the case under analysis, the resonance reached by a sarcastic type of humor, 

supposedly free of limits, which mocks everyday relationships and well established 

social values, helps delineate current means of production and circulation of texts 

and discourses. 

 

 

Keywords: Transmediality; Semiotics of Practice; YouTube sketches; Porta dos 

Fundos. 
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Introdução 

 

Vivemos em um contexto tecnológico em que novos veículos de 

comunicação e de relação interpessoal surgem a cada momento e, antes mesmo 

que possamos absorvê-los e muito menos entendê-los ou explicá-los, passam a 

fazer parte do nosso dia a dia. Se ao final da década de 1990 os modos de 

comunicação em desenvolvimento eram designados como “novas tecnologias”, 

hoje esses dispositivos já nos são familiares. O que pensariam, por exemplo, 

adolescentes com acesso às mídias digitais desde a infância, se nos ouvissem falar 

das interações digitais como “novos meios de comunicação”? Certamente lhes 

soaria estranho, uma vez que nunca conheceram o mundo sem esses recursos.   

Em consequência do avanço exponencial das tecnologias de 

telecomunicação, presenciamos também transformações profundas na maneira de 

estar no mundo, interagir e nos relacionar com os objetos que se apresentam e aos 

quais buscamos conferir sentido. Nessa busca incessante, o homem narrativiza 

suas vivências, isto é, organiza suas buscas por meio de uma representação 

imaginária do “sentido da vida” (Greimas, 1980, p. 23), um construto narrativo que 

pode ser manifestado nas mais diversas linguagens, hospedado em diferentes 

mídias ou ainda pulverizado em múltiplos espaços midiáticos a serem 

reorganizadas pela experiência da transmidialidade, sendo essa última objeto do 

estudo que empreenderemos nesta pesquisa.  

Compreendida, em Semiótica, como “princípio mesmo de organização de 

qualquer discurso” (GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 295), a  narratividade está 

presente tanto em contos, romances, novelas, filmes, óperas, quanto em artigos, 

pinturas, esculturas, e nas formas mais contemporâneas de produção cultural, 

como games, blogs, vlogs, páginas de redes sociais e canais de YouTube. A 

narratividade seria, pois, uma característica inerente a todo texto e não apenas 

àqueles considerados do tipo narrativo1, uma vez que é entendida como uma 

“sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e 

 
1 Em Semiótica, faz-se uma distinção entre narratividade, “componente de todos os textos” e narração, um 
tipo textual (FIORIN, 2011, p. 27).  Os textos designados como narrativos são aqueles em que se encontram, 
predominantemente, “descrições de ações encadeadas”, como nas “narrativas folclóricas, míticas, literárias” 
(GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 295). A narração seria, portanto, uma classe específica de discursos 
caracterizada por certos usos da categoria de pessoa e “a distribuição particular de tempos verbais” (ibidem).  
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um destinatário, de que decorrem a comunicação e os conflitos entre sujeitos e a 

circulação de objetos” (BARROS, 2011, p. 16, grifos nossos).  

As narrativas viabilizadas pelo contexto tecnológico provocam mudanças 

que alteram desde as relações intersubjetivas, modificando a maneira como nos 

comunicamos, nos entretemos e trocamos mensagens diárias, até o modo como 

lidamos com os objetos que circulam em forma de discurso, transformando o modo 

como o mundo vê surgir líderes e verdades.  

Dada a complexidade desse contexto, muitas são as perspectivas teóricas 

possíveis que buscam compreende e explicar tais fenômenos. Na área de 

comunicação, especialmente, acirra-se cada vez mais a discussão sobre a 

delimitação da área de interesse2, uma vez que, “em sua acepção mais geral, [o 

campo] é constitutivo e constituinte da sociedade e todas as relações sociais 

envolvem ou estão envolvidas em comunicação”, fazendo com que este seja 

diretamente afetado por transformações sociais (MOURA, 2002, online).  

Para circunscrever o objeto das áreas da Linguística e da Comunicação, 

Fiorin (2008) propõe destinar às teorias da comunicação a investigação dos meios 

de comunicação em massa e seus impactos, enquanto a Linguística e a Semiótica 

se debruçariam sobre os produtos de linguagem criados pelos meios de 

comunicação.  

 

A comunicação é a ação dos homens sobre outros homens, criando 
relações intersubjetivas e fundando a sociedade. Isso alarga o objeto da 
comunicação, incluindo nele uma gama considerável de fenômenos, que 
vão desde a conversação cotidiana até a internet. Na verdade, seria 
preciso, numa concepção menos restritiva, ampliar o campo da 
Comunicação e não o restringir. No entanto, consideremos para efeito de 
argumentação que o objeto dessa área sejam apenas os meios de 
comunicação de massa. Eles podem ser estudados do ponto de vista da 
significação produzida, do impacto que provocam na sociedade, da 
recepção pelos seus destinatários e assim por diante. Em cada um desses 
casos, as teorias para estudá-los não são singulares, mas teorias gerais 
da significação, como a Semiótica, teorias das mudanças sociais, criadas 
pela Sociologia, teorias da recepção das linguagens, etc. Os textos criados 
pelos meios de comunicação são produtos de linguagens e, por 
conseguinte, podem ser examinados pelas teorias linguísticas e 
semióticas. (FIORIN, 2008c, p. 78, grifos nossos). 

 
2 No artigo Dilemas da comunicação - O campo de estudos amplia debate sobre seu objeto e status científico, 
escrito por Mariluce Moura e publicado na revista Pesquisa- FAPESP nº 82, a autora contextualiza o debate 
sobre a circunscrição do objeto de análise que cabe aos estudos de Comunicação. Se, por um lado, há os que 
defendem que o caráter multidisciplinar dificulta a definição de um objeto e metodologia rígida, por outro, 
há os que veem o enquadramento rigoroso do seu campo de investigação como um corte epistemológico 
que exclui relações importantes para a compreensão dos fenômenos de comunicação. Disponível em: 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2002/12/01/dilemas-da-comunicacao/ . Acessado em: 06 MAIO 2017. 
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Com vistas à compreensão de objetos complexos, como aqueles gerados 

pelas novas mídias, no presente trabalho, buscaremos conjugar conceitos das duas 

áreas do conhecimento e propor, por meio dessa articulação, um dos caminhos que 

a teoria semiótica pode dispor para analisá-los. Voltaremos nosso olhar, mais 

especificamente, para a transmidialidade, tomada como uma forma específica de 

“cruzamento de fronteiras entre as mídias e de hibridização” que se caracteriza pelo 

“aparecimento de um certo motivo, estética ou discurso em uma variedade de 

mídias diferentes” conforme define a pesquisadora alemã Irina O. Rajewski (2012, 

p. 16-7, grifos nossos).  

Como teoria geral da significação, a Semiótica Discursiva se interessa pelas 

“relações que a unidade isolada mantém com as outras unidades, ou que sua 

significação mantém com outras significações disponíveis para a mesma unidade” 

(FONTANILLE, 2011, p. 32). A Semiótica se dedica, portanto, a discretizar os 

elementos da expressão e do conteúdo, e a reorganizá-los pela análise para 

reconhecer, na totalidade, um efeito de sentido.  

  Embora as configurações intermidiáticas não sejam exatamente uma 

novidade, concordamos com Rajewski (2012, p. 16), quando ela diz que o advento 

de novas mídias eletrônicas, se não faz emergir “novos aspectos e problemas”, faz 

surgir “novos meios de solucioná-los, novas possibilidades de apresentá-los e de 

pensar sobre eles”. Assim, a fim de sistematizar a forma como as fronteiras 

midiáticas são transpostas, muitos estudos sobre a transmidialidade foram 

empreendidos no Brasil tomando como ponto de partida principal a descrição 

proposta por Henry Jenkins (2009) da chamada transmedia storytelling.  

O conceito, traduzido em português como narrativa transmídia, designa um 

dos produtos culturais possibilitados pelo contexto de convergência midiática 

(JENKINS, 2009), no qual ocorre uma confluência dos meios de comunicação que 

permite a criação de 

 

[...] histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada 
uma delas contribuindo de forma distinta para nossa compreensão do 
universo [ficcional], uma abordagem mais integrada do desenvolvimento 
de uma franquia do que os modelos baseados em textos originais e 
produtos acessórios. (JENKINS, 2009, p. 384, grifos nossos). 
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Para que uma narrativa seja considerada como transmídia, portanto, é 

necessário que haja a combinação de pelo menos duas plataformas de mídia, cada 

qual caracterizada pela "combinação de mídia mais tecnologia” (PRATTEN, 2011, 

p. 28). Se um vídeo lançado em uma mídia social — plataforma definida pelas 

“tecnologias e práticas online usadas por pessoas ou empresas para disseminar 

conteúdo, provocando o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências e 

perspectivas” (SOUSA; AZEVEDO, 2010, p. 4) — e desdobrado em narrativas 

hospedadas em um aplicativo para smartphone, por exemplo, já atenderia a essa 

primeira condição elencada por Jenkins (2009). Quanto à segunda condição, seria 

preciso que se caracterizasse por uma abordagem mais integrada que diferencia 

esse tipo de narrativas dos paratextos, “modelos baseados em textos originais e 

produtos acessórios” (JENKINS, 2009, p. 384).  

Um dos exemplos mais representativos de narrativa transmídia, evocado 

pelo teórico da comunicação, é a franquia Matrix (1999), uma gama de produtos 

concebidos a partir do filme das irmãs Wachowski3 para circular em múltiplos 

veículos de comunicação, que, apesar de independentes, se encontram 

relacionados entre si por meio de um mote narrativo reiterado em uma dada 

totalidade transmídia. A integração era tanta que os filmes lançados em 

continuidade ao primeiro só poderiam ser completamente compreendidos se o 

espectador jogasse o game, no qual os cineastas desenvolviam as pistas deixadas 

na película. Trata-se de um tipo de “entretenimento criado para a era da 

convergência, integrando múltiplos textos para criar uma narrativa tão ampla que 

não pode ser contida em uma única mídia” (JENKINS, 2009, p. 137). Ainda sobre 

Matrix, Jenkins assinala que: 

 

Os irmãos Wachowski jogaram o jogo transmídia muito bem, exibindo 
primeiro filme original, para estimular o interesse, oferecendo alguns 
quadrinhos na web para sustentar a fome de informações dos fãs mais 
exaltados, publicando o anime antes do segundo filme, lançando o game 
para computador junto com o filme, para surfar na onda da publicidade, 
levando o ciclo todo a uma conclusão com Matrix Revolutions, e então 
transferindo toda a mitologia para um jogo online para múltiplos jogadores 
em massa (MMOG – Massively Multiplayer Online Game). (JENKINS, 
2009, p. 137). 
 
 

 
3 Após uma mudança de gênero, as irmãs e diretoras, antes conhecidas como “os irmãos Wachowski”, 
mudaram seu nomes e passaram a se identificar como Lana e Lilly Wachowski.  
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A franquia Matrix é um exemplo bem-acabado da dimensão estratégica por 

trás do “jogo transmídia” de que fala Jenkins (2009). Enquanto campanha, esse 

“ciclo” de lançamentos será regulado por um fazer tático que irá estabelecer regras 

paradigmáticas – na seleção da mídia em que a narrativa será desenvolvida - e 

sintagmáticas – no sequenciamento dos lançamentos nos diferentes espaços 

midiáticos –, sempre com a finalidade de manter o interesse do consumidor. Nesse 

sentido, a definição de Jenkins (2009) vai ao encontro daquela proposta por Carlos 

Scolari (2013), que diferencia as narrativas transmídias pela integração mais 

complementar, e não apenas a replicação do texto original em espaços midiáticos 

diferentes, de linguagens e meios, como ocorre na estratégia crossmedia. Assim, 

para o autor, as narrativas transmídias seriam  

 

[...] uma forma particular de narrativa que se expande através de 
diferentes sistemas de significação (verbal, icônico, audiovisual, interativo, 
etc.) e meios (cinema, quadrinhos, TV, videogames, teatro, etc.) As NT 
não são simplesmente uma adaptação de uma linguagem a outra: a 
história contada nos quadrinhos não é a mesma que aparece na telona do 
cinema ou na micro tela de um dispositivo móvel. A estratégia tradicional 
das empresas de comunicação se baseava precisamente em desenvolver 
a mesma história em meios de comunicação diferentes. (SCOLARI, 2013, 
p.24, grifos nossos). 

 

Adotando como perspectiva as teorias do discurso, consideraremos as 

narrativas transmídias como um tipo de produto de linguagem que articula textos 

manifestados pela combinação de linguagens e veiculados por múltiplos suportes, 

de modo a proporcionar experiências práticas diversas por meio de um fio condutor 

discursivo único, com o objetivo de promover uma marca, isto é, fazê-la transitar 

e/ou expandir por múltiplos espaços midiáticos. Criam-se, assim, “mundos 

transmídias” (SCOLARI, 2013, p. 4), por meio dos quais as narrativas irão transpor 

seus limites iniciais e constituir uma totalidade manifestada por combinações de 

mídias e reestabelecidas de acordo com a atuação do consumidor desse produto.  

O esforço de articular a metodologia Semiótica com os conceitos 

provenientes da Comunicação, a fim de descrever o fenômeno da transmidialidade, 

já rendeu noções esclarecedoras. Ao estudar as estratégias de transmidiação em 

contexto brasileiro, Fechine et al. (2013, p. 26) a descreveu como “um modelo de 

produção orientado pela distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas 

de conteúdos associados”, do qual deriva um conjunto de ações que comporia um 

projeto transmídia. Em suas palavras, esse tipo de projeto se define como   
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[...] uma ação estratégica de comunicação oriunda de um destinador-
produtor geralmente identificado – mas não exclusivamente – à indústria 
midiática. Ou seja, assumimos que esse determinado conjunto de 
expressões articuladas entre mídias que estamos denominando de 
transmídia configura um projeto de produção de conteúdos associados a 
um determinado planejamento estratégico. Embora mais raros, há 
certamente projetos transmídias propostos por produtores independentes 
ou entidades de outra natureza. O mais frequente, no entanto, é que os 
projetos transmídias sejam iniciativas localizadas no âmbito dos grandes 
conglomerados midiáticos, que possuem interesses cruzados no cinema, 
na TV aberta e a cabo, em jornais e revistas, no mercado editorial ou nos 
meios digitais. (FECHINE et al., 2013, p. 26, grifos nossos). 

 

Nesta pesquisa, adotaremos o conceito de projeto transmídias cunhado por 

Fechine et al. (2013). Essa escolha se justifica, em primeiro lugar, pela abrangência 

do termo, cuja definição engloba variados tipos de estratégias transmidiáticas, 

autorizando-nos a incluir em nosso escopo um espectro maior de procedimentos 

relacionados à transmidiação, bem como mapear a recorrência de certos 

mecanismos dentro de um planejamento geral.  

A opção por essa terminologia em vez das formulações de narrativa 

transmídia citadas se explica também porque, conforme explicam Fechine et al. 

(2013), o conceito cunhado por Jenkins (2009) diz respeito a um tipo particular de 

estratégia que, apesar de bastante difundido na indústria americana de 

entretenimento, corresponde a uma subcategoria dentre as ações possíveis de 

transmidiação, conforme explica a autora: 

 

A imprecisão conceitual é ainda maior porque o termo “transmídia” 
difundiu-se primeiramente, no Brasil, a partir da descrição proposta por 
Jenkins (2003, 2008, 2010) da chamada transmedia storytelling, uma das 
principais formas de transmidiação, mas que, nem por isso, pode ser 
tomada como seu sinônimo porque designa apenas uma das suas 
manifestações. Não podemos esquecer também que as ideias de Jenkins 
estão apoiadas na análise de experiências bem localizadas na indústria 
de entretenimento norte-americana, sobretudo em seriados exibidos pela 
TV ao longo de sucessivas temporadas (Lost, Heroes, True Blood, 24 
hours, por exemplo). (FECHINE et al., 2013, p. 21).   
 

Abordando de maneira mais extensiva o tema, a autora propõe uma divisão 

das estratégias de produção transmídia em dois grandes tipos: aquela que se dá 

por propagação, cuja chave operatória seria a “ressonância, a retroalimentação dos 

conteúdos”; ou por expansão, cujos procedimentos operam uma complementação 

ou desdobramento do universo narrativo para além da mídia de origem. Na 

estratégia de propagação, os conteúdos transmídia “reorganizam, repropõem ou 
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adaptam em outra mídia/plataforma conteúdos que já foram ou serão ofertados, 

sem que se ofereçam informações novas, mas sim variações dos conteúdos 

produzidos” (FECHINE et al., 2013, p. 34).  Já na de expansão, produz-se um 

“transbordamento do universo narrativo a partir da oferta de elementos dotados, 

por um lado, de uma função lúdica e, por outro lado, de uma função narrativa 

propriamente dita” (ibidem).  

Outrossim, ao adotarmos a conceituação formulada por Fechine et al.  

(2013), assumimos que a qualificação do destinador-produtor de um projeto 

transmídia é algo importante a ser considerado. Trata-se de uma forma de 

“particularizar as estratégias que resultam na produção”, como podemos ver nas 

análises de conteúdos televisivos transmídia da autora. Ela difere esses conteúdos 

por sua articulação em torno de um texto de referência veiculado na televisão, “que 

por operar como a mídia de base, rege os seus desdobramentos e 

complementações em outros dispositivos (FECHINE et al.  2013, p. 28-9). Dada a 

importância dessa categoria para diferenciar os projetos transmídias, lançamos 

mão desse elemento distintivo como critério de escolha do nosso objeto. 

Para empreender esta pesquisa, elegemos o projeto transmídia 

desenvolvido pelo canal Porta dos Fundos, franquia que inicialmente produzia 

vídeos lançados no YouTube e que, hoje, possui produtos articulados nas mais 

diferentes mídias: livros, games, canais a cabo, entre outros. Nosso objetivo é 

compreender como se dá a transmidiação de conteúdos em ações promovidas por 

uma instância-produtora proveniente de um espaço midiático que, diferentemente 

dos conglomerados de mídia, não possui uma articulação previamente estruturada 

entre cinema, TV aberta e a cabo, mercado editorial, etc.  

Vale lembrar que, aquilo que a autora designa como projeto transmídia, se 

refere exclusivamente aos “conteúdos habilitados”4, isto é, aqueles que “circulam 

em espaços submetidos às condições, regras e orientações ditadas pelos 

produtores (nos sites, blogs, perfis institucionais etc.), em que há “um controle 

enunciativo capaz de assegurar o alinhamento da participação dos consumidores 

com os objetivos estratégicos dos destinadores-produtores” (FECHINE et al. 2013, 

 
4 Uma vez que a transmidialidade pressupõe “a cooperação direta de espectadores” (FECHINE et al. 2013, p. 
30), e isso implica um “fluxo informal e às vezes não autorizado de conteúdos” (JENKINS, 2009, p. 377), é 
difícil conceber os limites dos desdobramentos não oficiais que uma narrativa original pode suscitar. Por 
conta disso, usamos como critério para um primeiro recorte de nosso objeto, os conteúdos que compõem 
direcionamento da experiência transmídia por uma instância produtora oficial.  
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p. 30). Tomando como base essa definição, restringiremos nossa investigação aos 

conteúdos oficiais lançados pelo grupo Porta dos Fundos.  A partir desse recorte, 

selecionaremos dentro de um universo narrativo transmídia uma totalidade 

subjugada a um tipo de fazer persuasivo único, que une um discurso ficcional a 

uma ação de marketing. Acreditamos que, uma vez alcançado nosso intento, 

poderemos contribuir com a compreensão da transmidialidade para além daquelas 

conduzidas pelos grandes grupos da indústria midiática, fazendo avançar a 

descrição do fenômeno. 

Procuraremos demonstrar ao longo do trabalho que o projeto transmídia 

satisfaz a demandas específicas da contemporaneidade, por isso entender como 

ele é forjado é também compreender a construção e a propagação de discursos na 

atualidade.  Nesta perspectiva, esta pesquisa se propõe a descrever, por meio das 

ferramentas fornecidas pela Semiótica Discursiva, como se tece uma espécie de 

malha discursiva que alinhava os conteúdos lançados pelo grupo de humor Porta 

dos Fundos de modo a circunscrevê-los em um projeto transmídia. Em outras 

palavras, buscaremos explicitar, por meio da análise, as estratégias de que lança 

mão a instância produtora  — em termos semióticos, o enunciador — para fazer 

com que a instância consumidora — o enunciatário — transponha os limites do 

YouTube  e entre em contato com um universo ficcional, além de contribuir para 

que outros tenham acesso a totalidade transmídia proposta pelo canal.  

Os números do canal Porta dos Fundos são expressivos. O grupo ocupa a 

99º posição no ranking mundial5, no que diz respeito ao número de visualizações 

—1,3 bilhões de acessos aos vídeos —, e a 47ª posição no que diz respeito ao 

número de inscritos – mais de 15 milhões de seguidores, quantidade que aumenta 

a cada dia. Tamanha popularidade lhes garantiu o título de maior canal do Brasil 

em 2016, tendo sido, posteriormente, ultrapassado em número de inscritos por 

Whindersson Nunes.  

Além dos vídeos, lançados três vezes por semana no YouTube e em 

aplicativos para celular e tablets, o selo Porta dos Fundos também tem conteúdo 

associado em outros canais próprios: aplicativos de jogos, livro, jogo de tabuleiro, 

filme e programas de TV. Na esteira dessas ações transmidiáticas, em 2014, o 

 
5 O ranking  dos canais é elaborado anualmente. A referência utilizada nessa pesquisa é da classificação 
disponível em maio de 2018. Disponível em: https://socialblade.com/youtube/top/100/mostsubscribed 
Acessada em: 22 MAI 2018.  

https://socialblade.com/youtube/top/100/mostsubscribed
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grupo estreou um programa na Fox Brasil, canal em que era exibida uma seleção 

dos esquetes mais assistidos no canal. A atração saiu da grade da Fox Brasil em 

2017, quando todo conteúdo produzido pelo Porta dos Fundos foi vendido para a 

Viacom, um bilionário conglomerado americano de TV e cinema. O direito de 

exibição dos conteúdos foi utilizado como parte de um plano da empresa de 

expansão no mercado global, especialmente dentro da América Latina6.  

Sobre a escolha das produções do Porta dos Fundos para a ampliação de 

mercado, o presidente da Viacom, Pierluigi Gazzolo, afirmou em entrevista à Folha 

de São Paulo que esta se justificou pela  

 

[...] incrível quantidade de conteúdo de qualidade, em humor, em formato 
curto e longo, que a Viacom pode explorar no Brasil e ao redor do mundo”. 
Citou a frase célebre de Redstone, de que “o conteúdo é rei”: “Sempre 
queremos ser donos do conteúdo, porque permite fazer muita coisa em 
quaisquer plataformas7. 

  

Nas produções do Porta dos Fundos, associamos uma identidade 

verbovisual a um estilo8, marcado por um modo de produzir efeito de humor, cujas 

especificidades englobam mas não se esgotam em qualificações como “humor 

arrojado” ou “combativo”, como procuraremos demonstrar ao longo do trabalho. 

Nossa hipótese é de que aspectos formais, como a composição, a duração, as 

temáticas recorrentes, as estratégias enunciativas de construção do humor, etc., 

compõem um estilo humorístico característico do canal, que, associado a 

estratégias transmídia, ora de expansão, ora de propagação, constitui a estrutura 

basilar do projeto transmídia. Para compreender o modo de funcionamento desse 

arranjo estratégico, pretendemos explicitar o modo de articulação das estratégias 

transmídias e as estratégias enunciativas, por meio da análise de um exemplo bem-

sucedido de franquia. 

 O coletivo de humor, fundado em 2012, em pouco tempo, expandiu seus 

conteúdos em múltiplas plataformas midiáticas e se tornou o maior canal de humor 

 
6 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877055-viacom-compra-porta-

dos-fundos-e-quer-internacionalizar-o-grupo.shtml. Acessado em: 30 Maio 2017. 
 
7 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877055-viacom-compra-porta-dos-
fundos-e-quer-internacionalizar-o-grupo.shtml. Acessado em: JANEIRO 2018 
8 Para definir estilo nos basearemos no trabalho de Disicini, para quem estilo é a “recorrências de 
procedimentos na construção do sentido da totalidade” (DISCINI, 2013, p. 61).   

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877055-viacom-compra-porta-dos-fundos-e-quer-internacionalizar-o-grupo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1877055-viacom-compra-porta-dos-fundos-e-quer-internacionalizar-o-grupo.shtml
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da internet mundial9. Esse crescimento explica e é explicado pela adesão maciça 

dos internautas ao Porta dos Fundos, cujo sucesso se consagra pela migração dos 

programas produzido das mídias antes ditas alternativas para as mídias 

tradicionais, em uma retroalimentação que aponta para dois aspectos: 

 

Primeiro, na era da cultura da convergência, talvez não haja mais uma 
cultura mainstream forte, mas uma série de diferentes pontos de produção 
e de consumo de mídia; segundo, no contexto cultural do YouTube, o que 
já foram consideradas atividades marginais passam a ser cada vez mais 
normais, com cada vez mais pessoas rotineiramente checando e 
discutindo conteúdos produzidos por amadores, e com as instituições das 
mídias de massa rotineiramente reconsiderando seus métodos a fim de 
incorporar esse local alternativo de atividade cultural. (JENKINS, 2009, p. 
349).  

 

Por isso, no Brasil, a franquia Porta dos Fundos é um exemplo emblemático 

do uso desse modelo de produção e distribuição organizado em um projeto 

transmídia, mais um fator que justifica a escolha desse objeto para a realização de 

nossa pesquisa. Ao voltarmos nosso olhar para as estratégias transmídias 

originárias de uma mídia que vem se consolidando como elemento central nas 

novas formas de agenciamento de sentido, como é o caso do YouTube, 

pretendemos avançar na descrição de novos objetos de significação, além de 

atestar a eficiência do aparato fornecido pela Semiótica Discursiva.   

Nosso objetivo está em consonância com o projeto formulado e reformulado 

pelo linguista lituano Algirdas Julien Greimas, que deu origem à Semiótica 

designada como greimasiana, discursiva ou francesa, cuja proposta é examinar a 

produção e a interpretação do discurso manifestado nas mais diferentes formas de 

expressão.  A fim de cumprir esse intento, desde sua fundação como disciplina, nos 

anos 1960, a Semiótica desenvolveu ferramentas metodológicas que permitem 

analisar os componentes semânticos e sintáticos no texto, diferenciando-se de 

outras teorias do discurso por condicionar o estudo do sentido a uma descrição de 

ordem relacional (FIORIN, 2011, p. 21).        

 

Como solução, digamos “horizontal”, Greimas estendeu as perspectivas 
gramaticais à dimensão do texto e reconheceu imediatamente que, nesse 
salto, não estava mais operando com unidades linguísticas, [mas] com 
noções semióticas. [...] Para que seu enfoque fosse mais abrangente, 
Greimas adotou também [uma] noção “vertical”, ou seja, uma perspectiva 

 
9 Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-zoeira-virou-negocio/ Acessado em: 24 
ABRIL2017.  

http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-zoeira-virou-negocio/
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“gerativa” segundo a qual as unidades manifestadas na superfície do texto 
seriam elementos já “enriquecidos” provenientes da articulação entre 
categorias mais simples e abstratas localizadas em patamares mais 
profundos que só os procedimentos descritivos podem revelar. (TATIT, 
2011a, p. 188). 

      

O sentido é analisado, sob a perspectiva semiótica, como uma 

complexificação progressiva que relaciona traços semânticos estabelecidos nas 

estruturas semionarrativas, nível mais invariante e abstrato, a elementos relativos 

a um mundo natural construído10, manifestados nas estruturas discursivas, por seu 

turno, mais variáveis e concretas.  A construção dos discursos é investigada, 

consequentemente, por meio da descrição de aspectos formais do plano do 

conteúdo, a fim de reconstruir um percurso gerativo de sentido: ferramenta analítica 

que explicita o adensamento semântico gerado pela articulação de componentes 

sintáticos e semânticos de cada nível. Esse instrumento metodológico permite ao 

semioticista “examinar as regularidades e analisar, a partir delas, a construção das 

especificidades” de cada texto, como demonstraremos ao longo da tese (FIORIN, 

2008b, p. 126). 

A fim de avançar em seu projeto e buscando maior compreensão dos objetos 

que se apresentavam, desde a década de 1980, ferramentas teóricas foram 

desenvolvidas para tornar possível a descrição dos procedimentos semióticos 

relativos às diferentes dimensões do texto – enunciativa, aspectual, passional, 

plástica, social, etc. (FONTANILLE, 2011, p. 24-5). Consequentemente, a 

Semiótica foi incluindo em seu campo de interesse temas e objetos que, “em nome 

de princípios estruturalistas” (FONTANILLE, 2011, p. 24) haviam sido excluídos de 

seu projeto inicial.  

 

De outro lado, a própria prática semiótica ultrapassou amplamente os 
limites textuais, interessando-se, há mais de vinte anos, pela arquitetura, 
pelo urbanismo, pelo design de objetos, por estratégias de mercado 
(Floch, 1990) ou ainda pela degustação de um charuto ou de um vinho e, 
de um modo mais geral, pela construção de uma semiótica das situações 
(Landowski, 1992) e até mesmo, hoje em dia, segundo as proposições de 
Landowski, de uma semiótica da experiência – a partir da problemática do 
contágio – do ajustamento estésico e do aleatório (Idem, 2004; 2005). 
(FONTANILLE, 2008, p. 18). 

 

 
10 No artigo “Condições para uma semiótica do Mundo Natural”, ao afirmar a existência de uma semiótica do 
mundo natural, Greimas (1975, p. 49) esclarece que não se trata de fazer referência ao “extralinguístico”, 
mas, sim, a “sistemas semióticos mais ou menos implícitos”.  
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Na análise de objetos complexos como projetos arquitetônicos, hábitos ou 

práticas de compras, é necessário que o analista considere aspectos que antes 

foram considerado “sobra de sentido”. Assim, para justificar essa inclusão foi 

preciso uma revisão do campo de investigações da teoria, que passou a englobar 

em seu escopo os diferentes tipos de experiência semiótica ou, dito de outra 

maneira, correspondentes a níveis de pertinência semiótica distintos 

(FONTANILLE, 2005, p. 15-6).  

Nesse sentido, a proposta de uma Semiótica das Práticas surge como um 

modo de teorizar e renomear aquilo que já vinha sendo feito pelos semioticistas, 

contribuindo para que se realize a vocação da semiótica de ser uma teoria geral da 

significação. Avançando nessa direção, Jacques Fontanille (2005; 2008; 2014) 

propõe situar as diversas semióticas-objeto em diferentes patamares de realização, 

sintetizados por ele no chamado percurso gerativo do plano da expressão, um 

arcabouço teórico que hierarquiza em níveis de pertinência semiótica a experiência 

do sujeito senciente, ampliando a ideia de imanência semiótica de forma que ela 

abarque vivências de toda ordem.  

 

Esse percurso é, na verdade, fundado em diferentes morfologias da 
expressão das semióticas-objeto, desde os signos elementares até as 
formas de vida, passando pelos textos, pelos objetos, pelas práticas e 
pelas estratégias. Cada um dos níveis de análise é também um plano de 
imanência, segundo a concepção de que, nos limites de cada um desses 
níveis, a análise é contínua, mas na passagem de um nível a outro é 
descontínua. O analista reconhece, em suma, que mudou de plano de 
imanência porque deve reajustar os procedimentos de análise às novas 
propriedades que observa e de que deve dar conta. (FONTANILLE, 2014, 
p. 58). 
 
 

A cada nível do percurso do plano da expressão, uma diversidade 

condensada em uma totalidade é vista sob uma nova perspectiva, a partir da qual 

uma nova dimensão das propriedades materiais é acrescida, alargando, em 

decorrência disso, o conjunto significante responsável por um tipo de experiência 

mais complexa. 

Segundo a formulação de Fontanille (2005), a experiência semiótica mais 

simples seria a figurativa, que corresponde à apreensão linguística dos traços 

distintivos no nível dos signos; já a interpretativa, no nível do texto, prevê que o 

sujeito apreenda a intencionalidade de um projeto argumentativo; no nível superior, 
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do objeto-suporte, é considerada a interação com a corporeidade do dispositivo de 

inscrição. 

As experiências anteriores são alargadas no nível das práticas, em que são 

considerados os elementos processuais relevantes para a produção e interpretação 

em uma cena predicativa, isto é, de uma “cena típica”, cuja configuração é 

previamente estabelecida socialmente; o que por sua vez será redimensionado no 

nível da estratégia, em que diferentes práticas se ajustam em uma situação 

semiótica complexa, demandando que o sujeito estabeleça estratégias de 

percursos para vivenciá-las. Quando socialmente cristalizados, esses percursos 

são experiências comportamentais, que se traduzem, no último nível, em formas 

de vida (FONTANILLE, 2005; 2008; 2014). 

A perspectiva denominada Semiótica das Práticas, a ser mobilizada mais 

detidamente a partir do terceiro capítulo, nos ajudará a delinear uma organicidade 

“dos protocolos e das práticas culturais” (JENKINS, 2009, p. 52) evocadas pelo 

projeto transmídia do Porta dos Fundos. Nosso objetivo é depreender dessa ação 

uma grande estratégia que alinha os diferentes textos – vídeos, games, livro, 

páginas em redes sociais, camisas, filmes, entre outros -, suportes midiáticos – 

computador, livro, tela de cinema, celular, roupas – e práticas culturais e  sociais – 

ler um livro, ir ao cinema, assistir vídeos no YouTube, comprar objetos de uso 

pessoal, jogar jogos de tabuleiro ou games eletrônicos,  postar em redes socias, 

entre outras.  

Partimos da hipótese de que o projeto transmídia concatena práticas 

diversificadas em um planejamento estratégico, em cuja totalidade está inscrita a 

imagem de um sujeito com atribuições que vão além do fazer-interpretativo, 

projetando, assim, funções posteriores à sua fruição dos vídeos de modo a 

promover o engajamento do sujeito. Para ilustrar essa relação, tomemos como 

exemplo o vídeo intitulado “Bala de borracha”, postado em dezembro de 2013. 
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Figura 1: Capa do vídeo “Bala de Borracha”11 

 

O esquete narra uma aula de reciclagem ministrada por um professor de 

ética e especialista em direitos humanos a um grupo de policiais militares, em que 

o objetivo era orientar a conduta dos PMs diante das manifestações que vinham 

ocorrendo na cidade. Para instrui-los, o professor de direitos humanos formula 

alguns casos hipotéticos para que os policiais digam qual seria a postura correta a 

ser assumida por eles. Porém, antes mesmo de conseguir completar as 

formulações, o professor é interrompido por um oficial que, insistentemente, aponta 

como solução o uso de bala de borracha. Ao fim, em meio a certa agitação da 

turma, o superior da tropa pede aos oficiais que tenham respeito à figura do 

professor. Ao ouvir a palavra “professor”, o mesmo policial identifica o palestrante 

como alvo e reage gritando: “bala de borracha!”. 

O esquete acaba ao final do vídeo, mas a interação com aquela narrativa 

não se encerra ali. Em um jogo, disponibilizado para download no site do grupo, o 

sujeito assume a perspectiva do policial e, no papel de jogador, deve combater, 

para conseguir avançar no jogo, uma manifestação em que se encontram diferentes 

perfis de manifestantes – estudantes, professores, ativistas, médicos, black blocs, 

entre outros. A narrativa do game estende a narrativa principal do vídeo, à medida 

em que a resposta repetida pelo PM “bala de borracha!”, dada a qualquer situação 

hipotética criada pelo palestrante, é concretizada em um segundo texto como a 

arma de ataque que permite o jogador avançar no jogo.   

Nesse exemplo, o percurso do sujeito de uma mídia à outra é conduzido por 

meio de um mote narrativo e temático-figurativo, cuja manutenção visa a promover 

 
11 Disponível em: https://www.YouTube.com/watch?v=RXJb5n3h8rg  . Acessado em: 30 out 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=RXJb5n3h8rg
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o deslocamento do enunciatário para ampliação de sua experiência em um jogo de 

defesa e ataque. Em nosso trabalho, procuraremos descrever, além desse recurso, 

as outras estratégias transmídias utilizadas no projeto do Porta dos Fundos para 

envolver seu espectador em uma experiência transmidiática.   

Buscaremos, pois, responder, ao final de nossa pesquisa, à seguinte 

pergunta de trabalho: quais mecanismos mobilizados em cada um dos níveis pelo 

enunciador para promover o deslocamento do enunciatário? 

Podemos pensar que um dos modos possíveis de atuação é representada 

na figura do fã, que, seja se fidelizando a uma emissora, a uma franquia 

cinematográfica ou a um canal do YouTube, procura vivenciar e cultuar um universo 

de sentido à exaustão (SOUSA, 2018, no prelo)12. Porém, mesmo que o estatuto 

de fã ou de consumidor fiel não se realize empiricamente, o envolvimento do 

consumidor, em maior ou menor escala, é um desempenho previsto no projeto. 

Apesar de não verificarmos, em nossa pesquisa, a assunção por parte do indivíduo 

do papel participativo que lhe é atribuído, essa atuação, ainda assim, será 

considerada por nós, uma vez que a entendemos como algo construído nos textos, 

práticas e objetos por meio de uma dada estratégia. 

Especificamente no que concerne às mídias sociais, esse envolvimento com 

as narrativas é medido pelo mercado sob a forma de engajamento, medição que se 

baseia em critérios como tempo de visualização, quantidade de comentários, 

curtidas e compartilhamentos do público. Para melhor compreensão do termo, 

vejamos sua definição nos estudos de marketing digital, proposta por Chamusca e 

Carvalhal (2011, p. 21),  

 

O engajamento voltado para as práticas do marketing ultrapassa as 
barreiras do processo de decisão de compra e caminha ao lado da 
satisfação, fazendo com que fãs, seguidores ou consumidores de uma 
marca não apenas consumam, mas exibam para suas redes de contato 

 
12 Na análise sobre o plano da expressão transmidiático feita por Sousa no artigo “Transmidialidade: plano de 
expressão e níveis e pertinência”, e previamente apresentada no GT de Semiótica em 2016, a pesquisadora 
conclui que a adesão é uma das condições para que o projeto transmídia passe do status de objetos 
mobilizados por um enunciador à experiência semiótica realizada. Sobre essa questão, ela afirma: “O espaço 
da interseção entre mídias que aqui tomamos como um PE, ao ser associado ao conteúdo, põe em andamento 
uma relação semiótica. Tal estratégia supõe um contrato e uma adesão. Entretanto, para que o projeto 
enunciativo transmidiático passe ao modo realizado, desenha-se em seu interior uma imagem do 
enunciatário fiel. [...] Consideramos, ainda, constitutivo dessas estratégias o acúmulo de conteúdos, a 
expansão excessiva dos universos narrativos, por meio da exorbitância de pistas, canais, episódios, jogos, 
produtos. Desse excedente narrativo nasce a falta fiduciária que alimenta e excita o fã”. (SOUSA, 2018, no 
prelo). 
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no ciberespaço suas motivações e objetos de desejo. (CHAMUSCA; 
CARVALHAL, 2011, p. 21).  
 

A formulação leva em conta as ações de usuários em páginas pessoais ou 

corporativas, contabilizadas para mensurar o envolvimento do consumidor com 

aquela interação. Em nosso trabalho, trataremos o engajamento como o resultado 

de um fazer persuasivo que visa a assunção, por parte dos destinatários-

consumidores, do papel de colaborador projetado por um destinador-produtor nos 

diferentes textos mobilizados em múltiplas plataformas. A manipulação do 

enunciador, visa a agir sobre outro sujeito de modo a “levá-lo a querer e/ou dever” 

(FIORIN, 2011, p. 30) inserir-se em uma estratégia transmídia. Enquanto projeto, 

esse conjunto de ações concatena também práticas sociais concernentes às 

variadas esferas de atividade humana, bem como mobiliza cenas predicativas que 

se reconfiguram a cada nova tomada de posição do sujeito.  

O objeto geral da pesquisa é 1) explicitar os mecanismos discursivos de que 

lança mão o grupo de humor com vistas a promover a adesão do enunciatário, 

projetado nos textos como atribuições dos usuários, bem como 2) as configurações 

e reconfigurações das práticas organizadas na franquia Porta dos Fundos. Tendo 

conseguido difundir seus conteúdos e diversificá-los em múltiplas plataformas 

midiáticas, a franquia desenvolvida pelo grupo Porta dos Fundos representa uma 

amostra modelar de um percurso bem-acabado de um projeto transmídia que parte 

de uma mídia não tradicional.  

Como objeto de análise da tese a ser empreendida, selecionamos os 

produtos lançados pela franquia Porta dos Fundos a partir de dois recortes: 

popularidade e desdobramento em outros espaços midiáticos.  Assim, após a 

elaboração de uma tabela preliminar com os cinquenta esquetes mais vistos — a 

qual recorreremos eventualmente para cotejar algum aspecto analisado —, 

elegemos, dentre esses esquetes com alto índice de curtidas e compartilhamentos, 

uma amostragem representativa do tipo de humor praticado pelo canal.  

Como segundo recorte, elegemos dentre os vídeos “mais populares” aqueles 

que, de alguma maneira, foram desdobrados em outros pontos de contato 

midiáticos. Acreditamos que essa seleção nos permitirá identificar os elementos 

encontrados nos vídeos do canal do YouTube a partir do qual o projeto transmídia 

se realiza. 
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Posto isso, nos debruçaremos sobre uma amostra representativa de vídeos 

exibidos pelo canal Porta dos Fundos, para entender como o modo de enunciar 

construído pelo maior canal humorístico do mundo articula elementos que visam a 

promover o deslocamento do público. Para além disso, pretendemos sistematizar 

as diferentes práticas sociais acionadas nesse projeto transmídia para mostrar de 

que maneira estes mecanismos conduzem para fora dos limites do YouTube, 

gerando um envolvimento integrado capaz de alçar o canal ao sucesso 

internacional.  

Para cumprir esse percurso de análise, a tese se organiza em quatro 

capítulos. No primeiro, faremos uma retomada teórica da área da comunicação e 

da Semiótica Discursiva, buscando articular esses dois campos do conhecimento a 

fim de entender como a descentralização dos meios de comunicação, a 

pressuposição de uma audiência participativa e o processo de midiatização da 

sociedade encontram paralelo em propriedades da mídia social YouTube. Mais 

especificamente, buscaremos compreender de que maneira os aspectos 

supracitados se deixam conhecer por meio da análise das projeções das categorias 

enunciativas. 

 No capítulo 2, pretendemos descrever, por meio da análise textual do canal 

e de vídeos selecionados do Porta dos Fundos, as particularidades do gênero 

esquete quando abrigado na plataforma YouTube. Do mesmo modo, o estilo 

humorístico do canal (DISCINI, 2013) será depreendido por meio do exame dos 

componentes semânticos e sintáticos de diferentes níveis do percurso gerativo de 

sentidos nas obras selecionadas. Feito isso, será possível delinear um fio discursivo 

que conduz os sujeitos consumidores pelas diferentes mídias, a fim de enriquecer 

suas experiências.  

No capítulo 3, explicaremos o percurso teórico que levou aos 

desdobramentos recentes da teoria semiótica, demonstrando a relevância de 

considerar em nossa análise aspectos que estão além do texto-enunciado. Nesse 

sentido, procuraremos justificar os ganhos analíticos da adoção da perspectiva da 

Semiótica das Práticas, já que em nossa proposta privilegiaremos a experiência 

transmídia erigida em diferentes níveis de pertinência. Ao adotar a perspectiva das 

práticas, no entanto, não descartamos o tratamento de mecanismos presentes no 

nível do texto-enunciado.  
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Por fim, no capítulo 4, será possível compreender o modo de organização 

do projeto transmídia do Porta dos Fundos, bem como relacionar as estratégias 

transmídias às estratégias discursivas mobilizadas no canal. Além disso, 

buscaremos entender como as diferentes experiências propostas se convertem em 

conjunto significante no nível das práticas e como são arranjadas no projeto 

transmídia do canal Porta dos Fundos. Nesse capítulo final, será possível 

reconhecer elementos dos diferentes níveis de pertinência semiótica que 

constroem a transmidialidade, demonstrando de que maneira se dá a concatenação 

de variados textos, objetos-suporte e cenas predicativas estão a serviço de tipos 

distintos de vivências.  

Dessa maneira, esperamos contribuir para o desenvolvimento de 

ferramentas metodológicas que operacionalizem a análise de fenômenos 

complexos que reúnem textos, objetos e práticas, endossando o empenho da 

semiótica em desenvolver arcabouço metodológico capaz de explicar a produção 

do sentido nas mais diversas totalidades. Além disso, com esse trabalho, 

pretendemos contribuir para a compreensão do mundo contemporâneo, da relação 

das pessoas com os objetos midiáticos e da reorganização da sociedade por meio 

das novas tecnologias.  
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Capítulo 1 

YouTube: quando “assista-me” virou 
“transmita-se”   

 

Eu fugi do acampamento com os poucos soldados que eram fiéis a mim. No deserto eu os 

perdi, entre os redemoinhos de areia e a vasta noite. Uma flecha cretense me atingiu. Vários dias 

eu errei sem encontrar água, ou apenas um dia enorme multiplicado pelo sol, sede e medo da 

sede13. 

Jorge Luis Borges  

 

Perdido no deserto, castigado pelo sol e pela sede, o narrador guerreiro do 

conto El inmortal, de Jorge Luis Borges, deixa as marcas de sua subjetividade 

agonizante na descrição que faz da realidade espaço-temporal que o cerca. É esse 

sujeito projetado no conto de Borges que irá conferir imprecisão à espacialidade, 

descrita como um espaço vago “entre os redemoinhos de areia”, e indefinição à 

temporalidade, contabilizada pelo período inexato de uma “vasta noite” ou de um 

único dia multiplicado pelo desconforto e pelo medo. Trazemos essa epígrafe para 

demonstrar que o tempo e espaço são percebidos por nós não como realidade 

empírica, mas como realidade discursiva, cujos efeitos de sentido produzidos ora 

tendem à objetividade, ora são impregnados pela perspectiva do sujeito. 

 São também questões relativas aos mecanismos de inscrição das 

categorias da enunciação nos textos, nossa percepção da realidade criada na e 

pelas mídias. À medida em que viabilizam a reunião de pessoas geograficamente 

distantes, elas encurtam distâncias. Reduzem também o tempo de espera ao 

possibilitarem interações cada vez mais imediatas e dando a sensação de 

instantaneidade. Ainda, elas nos permitem uma visibilidade nunca antes 

experimentada, por meio dos perfis criados em mídias sociais. 

 O tempo já se encarregou de desfazer a ilusão inicial de que, com o avento 

dessa ferramenta, qualquer um com uma ideia na cabeça e um celular na mão 

 
13Tradução livre do original: “ Huí del acampamento con los pocos soldados que me eran fieles. En el desierto 
los perdí, entre los remolinos de arena y la vasta noche. Una flecha cretense me laceró. Vários días erré sin 
encontrar agua, o um solo enorme día multiplicado por el sol, por la sed y por el temor de la sed.” 
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poderia virar uma celebridade já que “cada um seria a própria mídia” (BURGESS; 

GREEN, 2009, p. 9). No entanto, nos parece que essa euforia decorreu de um modo 

próprio de construção que inscreve características participativas nessa mídia.  

Por reunir todas essas características, o YouTube, “maior aglutinador de 

mídia de massa da internet” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 9), é um objeto profícuo 

para se pensar quais são as particularidades relativas aos mecanismos de inscrição 

das categorias enunciativas na plataforma, conforme buscaremos demonstrar 

neste capítulo. Para cumprir esse objetivo, começaremos demonstrando a 

fecundidade resultante da articulação de conceitos das áreas da comunicação e 

dos estudos de linguagem para explicar certas propriedades que, a nosso ver, 

dizem respeito à maneira particular como essa mídia manifesta as categorias de 

pessoa, tempo e espaço.  

 

1.1 . A realidade é discursiva e midiática 

 

Diante de uma realidade construída e sentida por nós através das mídias, 

Stig Hjarvard (2014) afirma que estas não devem ser tratadas como ferramentas a 

serem acionadas por sujeitos em suas interações e, sim, como meio de 

estruturação de uma sociedade na qual as trocas comunicativas se dão cada vez 

mais obedecendo a lógicas midiáticas. No artigo intitulado Da Mediação à 

Midiatização: a institucionalização das novas mídias, Hjarvard (2014) explica a 

diferença entre essas duas abordagens: 

 
De maneira geral, os estudos de mídia e comunicação dedicaram-se aos 
estudos da mediação. Por mediação, habitualmente entendemos o uso de 
um meio para comunicação e interação [...] O estudo da mediação 
debruça-se sobre o impacto da mídia em situações comunicativas 
específicas situadas no tempo e espaço. Por sua vez, o estudo da 
midiatização considera as transformações estruturais de longo prazo no 
papel da mídia na sociedade e na cultura contemporâneas. (HJARVARD, 
2014, p. 53, grifos nossos). 

 

De maneira semelhante à concepção de midiatização proposta por Hjarvard 

(2014), que se opõe à compreensão de mídia como utensílios e sugere entendê-la 

como um modo de organização da nossa sociedade, também a noção de 

linguagem apresentada por Émile Benveniste (1976), no artigo Da subjetividade na 

linguagem, recusa tratá-la como “instrumento”, sob a argumentação de que, 

compreendê-la assim, é “por em oposição o homem e a natureza” que o define. 
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Com base em seus estudos sobre enunciação, Benveniste demonstra, então, que 

a linguagem não é uma mera ferramenta da qual o homem lança mão, mas 

elemento constitutivo da subjetividade humana, “porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’” 

(BENVENISTE, 1976, p. 286, grifos do autor).  

Uma vez que a midiatização reconfigura os meios de comunicação entre 

sujeitos, e que “é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui” como 

tal (BENVENISTE, 1976,  p. 286), partimos da hipótese de que as novas linguagens 

midiáticas se não inventam, redimensionam os efeitos de sentido produzidos pela 

instauração das categorias relacionadas à instância do eu — aquelas projetadas 

nos textos pelos procedimentos de inscrição das categorias de pessoa, tempo e 

espaço. Esses mecanismos podem ser estudados “enquanto objetos semióticos, 

[isto é], enquanto, fazem sentido” (LANDOWSKI, 2002, p. 67), no patamar mais 

superficial do percurso gerativo de sentidos, no nível discursivo, em que se 

explicitam os processos de actorialização, temporalização e espacialização.  

Ao anexar a teoria da enunciação de Benveniste à Semiótica, Greimas e 

Courtés (1979) partem da afirmação de que “a linguagem é [...] a possibilidade da 

subjetividade, pelo fato de conter sempre as formas linguísticas apropriadas a sua 

expressão” (BENVENISTE, 1976, p. 289) para, então, concluir que as diferentes 

linguagens terão formas distintas para manifestar a construção semântica e 

sintática das categorias da enunciação, porém sempre o farão, uma vez que “todas 

as línguas e todas as linguagens possuem as categorias de pessoa, espaço e 

tempo” (FIORIN, 2008a, p. 31). O modo como representamos linguisticamente o 

tempo e espaço, conferindo-lhes quer objetividade, quer subjetividade, se deve, 

portanto, ao fato de que, 

 

como a pessoa se enuncia num dado espaço e num determinado tempo, 
todo espaço e todo tempo organizam-se em torno do ‘sujeito’, tomando-o 
como o ponto de referência. Assim, o espaço e o tempo estão na 
dependência do eu que neles se enuncia. O aqui é o espaço do eu e o 
presente é o tempo em que coincide o momento do evento descrito e o 
ato da enunciação que o descreve. A partir desses dois elementos, 
organizam-se todas as relações espaciais e temporais. (FIORIN, 2010, p. 
42).  

 

Numa sociedade midiatizada, as novas formas de inscrição das categorias 

enunciativas nos textos produzem novas formas de construção da temporalidade, 
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da espacialidade e, como não poderia deixar de ser, da subjetividade. Dentre as 

razões disso está o fato de, 

nos processos de produção social e material [...], o sujeito moderno [ser] 
um consumidor de subjetividades: ele consome sistemas de 
representação, de sensibilidades. A subjetividade está em circulação, é 
essencialmente social, assumida e vivida por indivíduos em suas 
existências particulares. Colocando em circulação enunciados que 
regulamentam as formas de ser e agir, os meios de comunicação realizam 
um agenciamento coletivo de enunciação, entrecruzando determinações 
coletivas sociais, econômicas, tecnológicas, etc. (GREGOLIN, 2007, p. 
21). 
 

Retomando o que aponta Gregolin (2007), nota-se que tanto a produção e o 

“consumo de subjetividades”, interações pelas quais se delineia um perfil discursivo 

dos sujeitos, são regulados pelas mídias. É nesse sentido que o autor afirma se 

tratar de um processo ao mesmo tempo individual, já que os conteúdos 

compartilhados em páginas pessoais ou institucionais passam a constituir a 

identidade dos usuários nessas mídias, e coletivo, pois depende das trocas 

intersubjetivas emergentes das novas práticas sociais, como compartilhamento e 

marcação de “curti”, para que se realizem de fato à medida que tenham visibilidade 

e adquiram relevância.  

Se a Semiótica entende que a subjetividade é uma construção discursiva, 

compreender as particularidades de cada linguagem ou da combinação de 

múltiplas linguagens para expressá-la em determinado espaço midiático é um 

aspecto importante a ser observado pelo estudioso.   

Com vistas ao entendimento dessa relação, começaremos este primeiro 

capítulo pela apresentação do YouTube, buscando sempre situá-lo em um contexto 

mais amplo de inovações midiáticas. A descrição se justifica porque essa é a mídia 

de base, ou seja, a “nave-mãe” a partir da qual o projeto transmídia do Porta dos 

Fundos se expande para outras plataformas. Feito isso, traçaremos um panorama 

geral da disciplina semiótica, o que será seguido de uma breve análise do vídeo 

“Porta dos Fundos foi vendido”. Por fim, procuraremos explicitar como os 

mecanismos de inscrição das categorias enunciativas constroem, já na mídia de 

base do projeto transmídia aqui analisado, a “ideia do atravessamento, do 

deslocamento”, central para a edificação da “imagem de um enunciatário em ação” 

na transmidialidade (SOUSA, 2018, no prelo).  
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1.2 . Sobre o YouTube 

 

O YouTube, site que revolucionou o mercado mundial de consumo e de 

produção audiovisual, foi criado em 2005 pelo americano Chad Hurley, o chinês 

Steve Chen e o alemão Jawed Karim e vendido para a Google em 2006 por 

US$1,65 bilhões. Antes da criação da plataforma, os vídeos disponíveis na internet 

ficavam espalhados em sites diversos e tinham, quase sempre, uma baixa 

qualidade de imagem. Com o advento do maior site de compartilhamento de vídeos 

do mundo, os internautas passaram a contar com uma espécie de repositório das 

produções, que pode ser visitado a qualquer hora e de qualquer lugar, bastando, 

para isso, que se tenha um dispositivo com acesso à internet. 

A origem do nome sintetiza bem a proposta da plataforma: You , “você” em 

inglês, e  Tube, gíria pra “tubo”, usada na língua inglesa como referência à televisão, 

significando algo como "você televisiona", como confirma o subtítulo do canal que 

dizia, em inglês, “Broadcast yourself!”14, ou "transmita-se". Desde sua criação, 

portanto, o site projetou em seu construto um usuário que não se limita a assistir 

aos vídeos armazenados, mas que assume também o papel de criar e fazer upload 

de conteúdo para a plataforma. 

 
Os colaboradores constituem um grupo diversificado de participantes – de 
grandes produtores de mídia e detentores de direitos autorais como canais 
de televisão, empresas em busca de meios de distribuição mais baratos 
ou de alternativas aos sistemas de veiculação em massa, instituições 
culturais, artistas, ativistas, fãs letrados de mídia, leigos e produtores 
amadores de conteúdo. Cada um desses participantes chega ao YouTube 
com seus próprios objetivos e o modelam coletivamente como um sistema 
cultural dinâmico: o YouTube é um site de cultura participativa. 
(BURGESS; GREEN, 2009, p. 14, grifos nossos). 
 
 

Seguindo o “novo modelo de negócios associado à web 2.015” (BURGESS; 

GREEN, p. 31), o YouTube se insere no que Clay Shirky (2011) chama de cultura 

da participação, contexto marcado por um momento de inflexão em que a 

 
1  Uma mensagem com o teor parecido com o antigo subtítulo pode ser lida ao se acessar a aba “sobre” no 
endereço do site no Brasil, onde se encontra a seguinte mensagem: “nossa missão é dar a todos uma voz e 
revelar o mundo” (Disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/Acessado em: Dez 2018.)  
15 Na web 2.0, termo cunhado pelo editor Tim O’Reilly (2005) para designar um novo período em que atuam 
as corporações de mídia, as chamadas “empresas pontocom” passaram a se dedicar menos a fornecer 
conteúdo a seus consumidores e mais a prover plataformas, isto é, “um construto transparente de 
armazenamento de  dados [que funcionassem como] facilitador na distribuição e a circulação de conteúdos” 
(O’REILLY, 2005, p.1). 
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popularização de ferramentas tecnológicas altera radicalmente a relação do 

espectador com a produção e o consumos de conteúdo. 

O autor observa que, diferentemente das mídias tradicionais, em que a 

atuação se dava mais no polo do consumo16, os usuários das mídias sociais, 

emergentes nesse novo cenário, encontram ferramentas para atuar de maneira 

mais ativa. Apesar de sabermos que a postura do leitor de um texto, em qualquer 

que seja o suporte, nunca é totalmente passiva, assumimos que, nas mídias 

sociais, não só os protocolos correspondentes às transmissões como os de 

recepção das produções culturais propiciam a atuação mais ativa do espectador.  

Ao assistir TV, por exemplo, a programação já é dada, estabelecida em 

grades fixas com intervalos comerciais e classificação etária para suas produções, 

o que requeria, até pouco tempo, a organização do tempo pessoal do telespectador 

para estar em frente a um televisor no exato momento da exibição do programa de 

sua preferência. Isso não ocorre com o conteúdo armazenado no YouTube. Essa 

mídia segue o formato on demand, consolidado na internet e incorporado pela TV 

em sua versão interativa, como Smart Tv ou em plataformas streaming, em que a 

programação foi substituída pelo sistema de armazenamento de dados contínuo, 

possibilitando, assim, o acesso a qualquer hora e de qualquer lugar. 

Apesar das diferenças estruturais, concordamos com Jenkins (2009) quando 

ele afirma não se tratar de uma ruptura total com a mídia precedente, uma vez que 

o YouTube  apresenta uma relação paradoxal, ao mesmo tempo de continuidade e 

descontinuidade, com a mídia que o antecede como emissora de conteúdo 

audiovisual, a televisão.  

Sob um ponto de vista, a plataforma inova, uma vez que promove uma 

desconstrução da imagem de consumidor menos ativo projetada ao enunciatário 

da TV, que, nas palavras de Polivanov (2014, p. 35-6),  seria  baseada na “dinâmica 

informativa de mão-única (um polo emissor enviando a mesma mensagem para um 

grupo de receptores tidos como homogêneo)”. Por outro, o YouTube importa 

estratégias típica da televisão, como, por exemplo, a noção de canal com 

 
16  O autor compara as duas formas de consumos de conteúdo audiovisual quando diz que diversos estudos 
populacionais registraram uma migração de público da TV para a internet, porque “populações jovens com 
acesso à mídia rápida e interativa afastam-se da mídia que pressupõe puro consumo”. (SHIRKY, 2011, p. 10-
15, grifos nossos). 
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programação temática – humor, dicas culinárias, filosofia, atualidades, entre muitos 

outros – , bem como dia e hora determinada para lançamento de novos vídeos. 

Dentre as mídias disponíveis na atualidade, o YouTube é o mais 

representativo desse momento de transição, em que “antigas e novas aplicações, 

formas e práticas de mídia” coexistem (BURGESS; GREEN, 2009, p. 33), já que a 

plataforma se caracteriza pela “convergência de práticas da TV tradicional, de sites 

e de redes sociais”, em um espaço “dividido entre participantes comuns e empresas 

do ramo das mídias” (SOUSA, 2013, p. 190).  Essa confluência de práticas não 

pode ser compreendida senão dentro de um contexto maior de convergência 

midiática, termo cunhado por Henry Jenkins (2009) para designar o cenário em que 

os novos e antigos meios de comunicação se integram, concebendo uma forma 

mais colaborativa de produção e distribuição de conteúdos culturais. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos 
e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, 
que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 
entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 
definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 
dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. [...] 
Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser 
compreendida principalmente como um processo tecnológico que une 
múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a 
convergência representa uma transformação cultural, à medida que 
consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. (JENKINS, 2009, p. 
29-30, grifos nossos). 
 

 

Ao estudar os efeitos socioculturais provocados pelo advento de novas 

tecnologias de comunicação e a sua relação com as mídias de massa tradicionais, 

Jenkins (2009) ressalta que o surgimento de outras formas de produção e 

distribuição de conteúdo audiovisual não representou a substituição do modelo 

broadcasting17 tradicional por sistemas considerados inicialmente alternativos, 

mas, sim, a transição para uma relação mais solidária entre as mídias.  

Assim, segundo o autor, a circulação de conteúdos pode seguir dois vetores 

de movimento: de cima pra baixo, quando se trata de um “fluxo comercialmente 

direcionado de conteúdos de mídia” (JENKINS, 2009, p. 377), em que ocorre uma 

 
17 Broadcast é um modo de transmissão de mensagem usado pela televisão e pelo rádio para transmitir a 
todos os receptores simultaneamente. (Disponível em: https://netshow.me/blog/o-que-e-broadcast/  
Acessado em: Jan 2019.   

https://netshow.me/blog/o-que-e-broadcast/
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convergência corporativa; ou de baixo para cima, quando é impulsionada pelo “fluxo 

informal e às vezes não autorizado do conteúdo” (ibidem), convergência alternativa. 

Cada uma dessas dinâmicas, embora não ocorra de maneira isolada, caracteriza-

se pela predominância de um tipo de deslocamento.  

Especificamente na convergência alternativa, o que sobressai é o interesse 

do consumidor, que irá levá-lo a “arquivar, comentar os conteúdos, apropriar-se 

deles e colocar de volta em circulação” (JENKINS, 2009, p. 377). É seguindo esse 

fluxo de movimento que produtos lançados em mídias alternativas são 

impulsionados, pela apropriação popular e participação ativa dos consumidores, e 

acabam adentrando espaços midiáticos mais tradicionais.  Esse potencial para 

fazer convergir conteúdos e consumidores, fez com que o YouTube deixasse de 

ser considerado mídia “marginal” ou “alternativa” e passasse a fazer parte da 

“cultura mainstream” (JENKINS, 2009, p. 349).  

O potencial integrador do YouTube é explicável ainda pelo fato de, conforme 

menciona Jenkins (2009, p. 349), a plataforma “funcionar em relação a uma série 

de outras redes sociais”. Assim, o protagonismo dessa mídia está atrelado ao 

crescimento dos sites de redes sociais que, desde dos anos 2000, vem assumindo 

papel central na organização social e nas interações, e adquirindo enorme 

importância em nossa sociedade, regendo, inclusive, as trocas interpessoais mais 

íntimas, como conversas entre amigos ou membros da mesma família. (BOYD; 

ELLISON, 2007, online), 

O YouTube não só congrega diferentes sites de redes sociais como também 

pode ser considerado um desses serviços, uma vez que apresenta as três 

características apontadas por Danah Boyd e Nicole Ellison (2007), para quem esse 

tipo de site se configura como 

 

Serviços baseados na web que permitem indivíduos 1) construírem um 
perfil público ou semipúblico dentro de um sistema restrito, 2) articularem 
uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma conexão 
e 3) olharem e cruzarem sua lista de conexões e aquelas feitas por outros 
dentro do sistema (BOYD; ELLISON, 2007, online)  
 
 

A primeira propriedade mencionada já era encontrada em outras mídias, 

como os blogs, por exemplo, que possibilitavam a visibilidade de postagens 

individuais por uma audiência vasta. Já as outras, relacionadas à capacidade de 

conexão entre pessoas, como acontece no Facebook, Instagram e YouTube, 
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aditam a um “sistema focado em expor e publicar as redes sociais dos autores” a 

criação de “perfis e espaços específicos para a publicização dos contatos” 

(RECUERO, 2009, p. 104). Essa novidade fez com que esses sites ocupassem 

lugar central entre as práticas comunicativas vigentes atualmente, o que fica 

evidente, por exemplo, com o aumento do número de perfis no Facebook, que 

ostenta hoje a incrível cifra de 23 bilhões de usuários18.  

Como consequência da popularização dessas ferramentas, surge a 

necessidade social de gerar e alimentar perfis e postagens nesses sites, sob pena, 

caso não o faça, de decretar a própria morte social, como ficar fora de eventos, não 

saber os assuntos mais debatidos na atualidade, não se manter informado do que 

os amigos andam fazendo, etc. Tudo isso faz com que experimentemos aquilo que 

uma corrente de pesquisadores chama de imperativo de visibilidade (SIBILIA, 

2008).  

O conceito estaria ligado a um show do eu, em que “[…] quanto mais a vida 

cotidiana é aficcionada e estilizada com recursos midiáticos, mais avidamente se 

procura uma experiência autêntica e verdadeira” (SIBILIA, 2008, p. 195). Trata-se 

da obrigação de exposição de si por meio de fotos pessoais em atividades do dia a 

dia, como refeições, práticas esportivas, ou em eventos sociais, como aulas, 

congressos e viagens, o que caracterizaria uma sociedade do espetáculo 

(DEBORD, 2003).  

Por congregar todas essas características, o YouTube adquiriu enorme 

relevância em nossa sociedade, o que nos permite dizer que “sem dúvida hoje [a 

plataforma] desfruta de uma posição como mídia de massa” (BURGESS; GREEN, 

p. 60). Porém, diferentemente das outras mídias desse porte, como TV, jornal e 

rádio, no YouTube, pessoas comuns podem comunicar a uma audiência vasta de 

maneira autônoma. Essa propriedade refere-se ao que Castells (2007) chama de 

“autocomunicação em massa”.  

 

O interesse crescente das mídias corporativas pelas formas de 
comunicação baseadas na Internet é reflexo do surgimento de uma nova 
forma de comunicação socializada: a autocomunicação em massa. 
Comunicação de massa porque atinge potencialmente uma audiência 
global através das redes ponto-a-ponto e conexão de internet. É 
multimodal, como a digitalização de conteúdo e software social avançado, 

 
18 Esses números são atualizados a todo tempo. No momento da pesquisa, tomamos como referência as cifras 
apresentadas na reportagem do Globo março de 2018 https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-
facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806.  

https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806


44 
 

muitas vezes baseado em código aberto que pode ser baixado 
gratuitamente, o que permite a reformatação de praticamente qualquer 
conteúdo em quase qualquer forma, cada vez mais distribuídos através de 
redes sem fio. E é autogerado em conteúdo, autodirigido na emissão, e 
autosselecionado na recepção por muitos que se comunicam com muitos. 
(CASTELLS, 2007, p. 248).19 
 

 

Como já mencionado, acreditou-se incialmente que a visibilidade propiciada 

pelo site combinada ao “talento puro e simples [...] se converteria automaticamente 

em sucesso” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 43). Mas o que se viu foi que, apesar 

do YouTube ter um “sistema interno de celebridade”, para virar um youtuber 

consagrado é preciso ir além desse espaço midiático, como veremos agora ao nos 

determos um pouco mais nesses novos personagens dos nossos tempos.  

 

1.1. Novos tempos, novos ídolos  

 

Recorro ao meu dia a dia de sala de aula, no 6º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública do Rio de Janeiro, para começar a pensar no lugar que o 

youtuber ocupa no imaginário contemporâneo, especialmente, mas não só, dos 

mais jovens. 

 Em certa aula, ao corrigir o exercício do livro que pedia aos alunos que 

dissessem o que gostavam de assistir em seu momento de lazer, percebi que, entre 

burburinhos e agitações, as opções de programa de TV fornecidas pelo material 

didático não condiziam com as respostas ouvidas na turma, com alunos de 10 e 11 

anos. Enquanto o livro trazia nomes como Caldeirão do Huck, telenovelas e Vídeo 

Show, os alunos mencionavam os seus canais favoritos, como Felipe Neto, Lucas 

Neto e Whindersson Nunes. Dentre os programas citados, uma característica 

comum: são todos canais do YouTube, e seus ídolos, longe de serem 

 
19 Tradução livre do original: “The growing interest of corporate media for Internet-based forms of 
communication is in fact the reflection of the rise of a new form of socialized communication: mass self-
communication. It is mass communication because it reaches potentially a global audience through the p2p 
(peer-to-peer) networks and Internet connection. It is multimodal, as the digitization of content and advanced 
social software, often based on open source that can be downloaded free, allows the reformatting of almost 
any content in almost any form, increasingly distributed via wireless networks. And it is self-generated in 
content, self-directed in emission, and self-selected in reception by many that communicate with many.” 
(CASTELLS, 2007, p. 248). 
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personalidades contratadas por grandes emissoras, eram vlogueiros bem-

sucedidos que se consagraram como grandes nomes da plataforma.  

Os chamados youtubers são produtores de conteúdo audiovisual que 

compilam suas criações e as disponibilizam no site, a fim de conseguir mais 

espectadores e conquistar destaque entre os vídeos compartilhados. O encanto 

com essa nova profissão, observado na menção feita pelos alunos do 6°ano e 

demonstrado pelo slogan criado pelo YouTube  para se referir aos colaboradores 

de maior prestígio - “novos tempos, novos ídolos”-, aponta para um fenômeno 

relativamente recente: os meios de produção de conteúdo, que, se não mudaram 

de mãos, já não pertencem exclusivamente aos grandes impérios midiáticos.  

Quando os youtubers conquistam um número relevante de seguidores e se 

tornam mais populares, aumentam as chances de seus canais permanecerem 

ativos e com assiduidade de postagens. Trata-se, pois, de um processo circular que 

atribui status aos produtores e faz com que eles passem a ser considerados 

“influenciadores digitais pelo mercado (que inclui também Instagramers, 

facebookers e afins)”20.  

Para  Eric Messa (2016), no entanto, é preciso fazer distinção entre os tipos 

de influência, na medida em que quando essas personalidades extrapolam os 

limites de um nicho específico, em outras palavras, passam a alcançar “uma 

visibilidade que vai além dessas redes”, elas se tornam formadores de opinião, pois 

circulam em diferentes esferas de atividades. Explica o pesquisador (2016): 

 

Como produtores de conteúdo para um canal, cada um possui seu “media 
kit” e fecha contratos com empresas para falar de determinado produto, 
assim como faz qualquer ator famoso ou jogador de futebol. São 
personagens do mundo do entretenimento que influenciam a opinião da 
massa. São, portanto, influenciadores, claro, mas para simples 
diferenciação, prefiro colocá-los na categoria dos formadores de opinião. 
Já os influenciadores digitais são aquelas pessoas que desconhecemos 
pois não fazem parte da nossa rede de interesses e nunca foram citados 
numa reportagem da imprensa de massa. Para identificá-los, é preciso 
fazer um trabalho minucioso de monitoramento dos rastros digitais de 
determinado nicho de mercado. Um trabalho que demanda uma estrutura 
que poucos estão preparados para realizar. (MESSA, 2016, online) 

 

 

 
20 Disponível em: http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/a-fama/brasil-so-perde-para-os-
eua-em-tempo-de-visualizacao-de-videos-on-line.shtml . Acessado em: 29 ABRIL 2017. 

http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/a-fama/brasil-so-perde-para-os-eua-em-tempo-de-visualizacao-de-videos-on-line.shtml
http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/a-fama/brasil-so-perde-para-os-eua-em-tempo-de-visualizacao-de-videos-on-line.shtml
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A diferenciação que Messa (2016) faz de “formadores de opinião” e 

“influenciadores digital” está relacionada ao fato de a relevância sociocultural do 

primeiro estar restrita a uma esfera específica de circulação, enquanto a do 

segundo extrapolar os limites de determinada mídia social e se expandir para outro 

espaço. Assim, apesar de alguns dos produtores de vídeos experimentarem uma 

ascensão meteórica, isso não significa tornar-se uma celebridade, porque o 

indicativo de sucesso nessa mídia “é medido paradoxalmente não apenas por sua 

popularidade online, mas por sua habilidade subsequente em atravessar os 

mecanismos de contenção da velha mídia” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 45, grifos 

nossos).  

É, portanto, o potencial de atravessamento que atribui relevância aos 

conteúdos publicados no site ou, dito de outra forma, é o potencial que um conteúdo 

tem de ser deslocado e fazer deslocar os sujeitos que promove os youtubers a 

formadores de opinião. O Porta dos Fundos se inseriria nessa segunda categoria. 

 Ao ter seus programas veiculados em múltiplas plataformas, o grupo 

adquiriu relevância para além da mídia de base, o que acreditamos ser uma das 

consequências do conjunto de estratégias transmídias adotadas pelo coletivo de 

humor. Entretanto, tendo em vista que o sucesso na plataforma é indicado pelo 

potencial de cruzar suas fronteiras, como as propriedades específicas do YouTube 

promovem o movimento para fora dessa mídia?  

Uma vez que buscaremos responder a essa pergunta por meio da 

metodologia semiótica de análise, passaremos agora à explanação dos principais 

conceitos que serão mobilizados nessa parte de nosso trabalho.  

 

1.2. Semiótica Discursiva 

 

Ao fundar a Semiótica Discursiva, Algirdas Julien Greimas tinha por objetivo 

o desenvolvimento de uma teoria geral da “significação”, capaz de explicitar a 

apreensão e produção de sentido nas mais variadas manifestações textuais, isto é, 

em uma totalidade discursiva manifestada nas mais variadas substâncias da 

expressão (GREIMAS; COUTÈS, 1979, p. .415). Como linguista filiado à tradição 

estruturalista, Greimas extrai das teses saussureanas e da linguística estrutural, 

especialmente, nos trabalhos de Louis Hjelmslev (1975), os conceitos balizares 

para sua proposta.  
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De Saussure (1969), retoma a noção de valor a partir da qual postula que o 

sentido é depreendido pela relação entre os termos e desses termos com o todo. 

Já a concepção de linguagem vem de Hjelmslev (1975), que a compreende como 

uma função semiótica, isto é, como a articulação de um plano de conteúdo a um 

plano de expressão. Tal filiação forneceu uma concepção bastante ampla de texto, 

que, uma vez entendido como um “um todo de sentido” (BARROS, 2011, p. 7), ou 

seja, uma totalidade resultante de um ato enunciativo, abriu a possibilidade para o 

semioticista incluir em seu campo de investigação, além de produtos em linguagem 

verbal, também aqueles em linguagem pictórica, gestual, bem como os que 

acionam várias formas de expressão simultaneamente, isto é, os textos sincréticos, 

como os filmes, óperas, jornais, sites de internet, entre outros. A noção de 

sincretismo quem nos explica é Teixeira (2009a): 

 

Preservando da origem na linguística e na análise das narrativas as 
noções de superposição e de contração, o conceito se amplia, para 
designar como sincrético um objeto que, acionando várias linguagens de 
manifestação, está submetido, como texto, a uma enunciação única que 
confere unidade à variação. (TEIXEIRA, 2009a, p. 47). 

 

Com base nessa definição, podemos considerar as páginas dos canais 

hospedados na plataforma YouTube como textos sincrético, uma vez que, como 

postulam Greimas e Courtés (1979), sua especificidade resulta da correlação de 

um conjunto significante não só verbal mas também icônico e imagético, isto é, um 

plano de expressão sincrético associado a um “universo semântico [...] apreensível 

na sua significação”, ou seja, um plano de conteúdo (GREIMAS; COURTÉS, 1979, 

p. 259).  

Outro movimento teórico que expandiu a área de interesse da Semiótica foi 

a incorporação da linguística da enunciação de Benveniste (1976) à sua 

metodologia de análise. Ao fazer isso, a disciplina ultrapassa a análise puramente 

estrutural do texto, definindo como campo de investigação, para além das relações 

internas, as relações que o texto estabelece enquanto objeto de comunicação, ou 

seja, aquelas resultantes da interação entre dois sujeitos inscritos em dado contexto 

sociohistórico. Visto desse modo, o texto se torna passível de ser estudado “como 

objeto cultural, inserido em uma sociedade (de classes) e determinado por 

formações ideológicas” (BARROS, 2011, p. 6). Sendo assim, apesar de a 
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[...] semiótica [ser] em grande parte, em seus princípios, estrutural e de 
inspiração hjelmsleviana [...] , longe de permanecer num puro formalismo 
– apreendendo o sentido através de suas descontinuidades e centrando-
se na análise das estruturas enunciadas independentemente do sujeito do 
discurso –, ela foi progressivamente integrando em seu desenvolvimento 
as pesquisas em linguística da enunciação, ilustradas principalmente 
pelos trabalhos de É. Benveniste. (BERTRAND, 2003, p. 18). 

 

 

A partir desse movimento, a Semiótica passa a analisar o texto como produto 

de uma enunciação, isto é, discurso, construído a partir da ação de um sujeito que, 

ao assumir-se como enunciador de um ato de linguagem, o faz de um ponto de 

vista, posição com base na qual esse actante da enunciação irá converter os 

sentidos virtualizados mais genéricos, em estruturas realizadas singulares 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 146). Esse processo, chamado de 

discursivização, passou a ser, então, estudado como procedimento relativo ao nível 

discursivo, o mais superficial do percurso gerativo de sentido: modelo teórico por 

meio do qual o plano do conteúdo de um dado objeto de significação é reorganizado 

pela análise semiótica (FONTANILLE, 2011, p. 31). 

 Ao forjar o percurso gerativo de sentido como ferramenta teórica basilar de 

análise do plano de conteúdo, Greimas (1975, p. 17) propõe olhar o sentido como 

uma sucessão de patamares cada vez mais complexos e não como “um 

encadeamento linear e uniplanar das significações nos textos e nos discursos”. 

Assim, seguindo a tradição estruturalista de estabelecer termos categóricos 

binários, no patamar mais profundo desse percurso, o nível fundamental, uma 

categoria semântica bastante genérica organiza o sentido do texto a partir de uma 

oposição fundadora. Ao ser axiologizado, cada termo dessa oposição subjacente 

recebe carga eufórica e disfórica com base em um determinado sistema de valores, 

construindo no texto os alicerces das visões de mundo a serem confirmadas e 

refutadas ao longo da narrativa (FIORIN, 2011, p. 21-7).  

À medida em que são afirmados ou negados esses valores, o texto se 

aproxima ou se afasta dos dois polos semânticos. Essa movimentação é atualizada, 

no nível narrativo do texto, em que são representadas as transformações pelas 

quais passa o sujeito, seja por meio de enunciados de fazer ou por modulações do 

ser. Em suma, nas palavras de Fiorin (2007, p. 127), 

 

o nível fundamental analisa a(s) categoria(s) mais geral(is) que organizam 
o sentido do texto (semântica), bem como o encadeamento de seus 
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componentes (sintaxe). O nível narrativo examina os estados e 
transformações. Para semiótica, todo texto possuiu narratividade na 
medida em que há estados e transformações em todos eles, porque neles 
se criam simulacros da ação do homem no mundo. (FIORIN, 2007, p. 128). 
 

 

O nível narrativo trata do estudo das organizações das narrativas com base 

no que foi desenvolvido pelo formalista Vladimir Propp (1983) em seu estudo dos 

contos russos. A partir das sistematizações de Propp, Greimas formulou um 

esquema narrativo universal que compreende a progressão dos textos como 

processo decorrente das mudanças de estados que reconfiguram, a cada fase, a 

relação entre sujeitos ou entre sujeitos e objetos (GREIMAS, 1980, p. 21).  Com 

base nesse simulacro, Greimas concebe um esquema narrativo que organiza 

etapas logicamente pressupostas dessas transformações por meio de uma 

gramática narrativa, que simula o percurso do sujeito no mundo, que, seja 

modalizado pelo dever, querer, poder e saber, constrói uma trajetória de vida.  

 

O crivo cultural de organização narrativa, depositado na memória coletiva 
pela tradição sob a forma de “primitivo”, contextualiza o desenvolvimento 
do programa em um esquema canônico de alcance geral que ordena seu 
percurso e orienta suas finalidades: eis o esquema narrativo, onde se 
inscreve uma representação imaginária do “sentido da vida”.[...] A última 
formulação desse modelo em três esferas semióticas (manipulação, ação, 
sanção) permite, para além dos universos narrativos, considerá-lo como 
um esquema de comunicação que apresenta um dispositivo dos papéis e 
das interações essenciais, não somente entre os actantes da narrativa, 
mas também entre os sujeitos do discurso. (BERTRAND, 2003, p. 419). 
 
 

Se, no período de 1966 a 1979, a teoria focou nas mudanças de estado 

causadas por um fazer, com o “desenvolvimento de modelos antropomorfos da 

gramática narrativa” (HÉNAULT, 2006, p. 136), a partir da chamada “virada 

modal”21,  os olhares se voltaram para o ser do sujeito, buscando compreender  os 

“estados de alma” que lhe movem. Inaugura-se, nesse momento, outro interesse 

teórico para além de uma semiótica da ação, a partir do qual se desenvolve uma 

semiótica da manipulação e uma semiótica da sanção, que “podem ser utilizadas 

como modelos de previsibilidade na análise não apenas dos textos verbais e não 

 
21 A “virada modal” refere-se a um ponto de inflexão epistemológico que marca, nos meados da década de 
1970, “o início da pesquisa sobre modalidades” (HÉNAULT, 2006, p. 140). No artigo Para uma teoria das 
modalidades, Greimas (1980, p. 79-101) propõe um dispositivo operatório para examinar a “existência modal 
dos sujeitos”, o que possibilitou um estudo de seu “estados de alma “ não como uma constituição “ontológica 
ou psicológica”, mas, sim, como uma organização sintagmática das modalidades  querer, dever, poder e 
saber, que, combinadas, se sobredeterminam mutuamente.   
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verbais, mas também dos ‘comportamentos e ‘situações’” (GREIMAS, 1980, p. 23). 

Com efeito, 

 

[...] se ainda há pouco se falava apenas da circulação de objetos, pode-se 
agora calcular a competência modal, diferente, de dois sujeitos diante de 
um objeto de valor, que, sendo percebido de forma diferente, comporta 
seus próprios atributos modais. (GREIMAS, 1980, 21).  

 

Como aponta Bertrand (2003, p. 419), o potencial analítico do nível narrativo 

ultrapassa a sistematização das aventuras de sujeitos projetados nos textos, 

representados por meio de personagens e conflitos. Para além disso, a gramática 

narrativa, bem como as formulações sobre as modalidades, nos permite entender 

as transformações decorrentes das trocas de valores entre os actantes, sejam eles 

projetados nos textos ou pressupostos ao enunciado, isto é, entre o enunciador, 

que, no papel actancial de destinador da narrativa pressuposta, visa a adesão do 

enunciatário, seu destinatário, a determinada rede de valores.  

Essa ferramenta de análise nos ajudará a entender tanto a relação entre os 

sujeitos e os objetos projetada nos vídeos do Porta dos Fundos, como a projeção 

no canal de perfis de enunciatários dispostos a transpor a interação na plataforma 

YouTube.   

As estruturas semionarrativas, ainda no modo virtualizado, passam ao modo 

realizado no nível discursivo. É nesse patamar que relações já estabelecidas nos 

níveis mais abstratos são revestidas por percursos temáticos – mais conceituais –

e figurativos – mais sensíveis.  A manutenção da relação entre certos temas com 

determinadas figuras forma percursos temático-figurativos e confere coesão ao 

texto. É também nessa relação que se concretiza a visão de mundo privilegiada 

pelo enunciador, cuja vinculação ideológica irá fazer ecoar, impreterivelmente, 

“outros discursos já construídos, cristalizados” sendo, por isso, considerado do 

âmbito das manipulações inconscientes (FIORIN, 2007, p. 19).  

Já a sintaxe discursiva é “o campo da manipulação consciente, [...] lugar 

em que o falante organiza sua estratégia discursiva em função do jogo de imagem 

[...] que ele faz de seu interlocutor” (FIORIN, 2007, p. 18). Nesse componente do 

nível discursivo, o enunciador lança mão de artifícios como jogo de vozes – por 

meio de recursos como discurso direto, indireto e indireto livre –, que revela um 

jogo de imagens pelo qual se criam certos procedimentos argumentativos (FIORIN, 
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2007, p. 18). Na sintaxe discursiva é estudada a instauração das categorias de 

pessoa, tempo e espaço no discurso, que ocorre por meio de dois grandes 

mecanismos: debreagem e embreagem.  

A debreagem é a projeção no enunciado das categorias de pessoa, tempo 

e espaço. Temos debreagem enunciativa quando essa projeção instaura elementos 

ligados à instância da enunciação, isto é, a pessoa da enunciação eu, ao qual 

corresponde um tu; o momento da enunciação agora, marco temporal a partir do 

qual se constrói o presente, passado e o futuro; e o lugar da enunciação aqui, ponto 

de referência a partir do qual se concebem os demais espaços. Já na debreagem 

enunciva, as referências são dadas pelos elementos do enunciado, que irá 

inscrever no texto um ele, um alhures e um então.  

O mecanismo de embreagem, por sua vez, é o apagamento da oposição 

entre as categorias da enunciação (eu-aqui-agora) e do enunciado (ele-então-

alhures), cujo principal efeito é a neutralização desses dois modos de instauração 

de pessoa, de tempo ou de espaço (FIORIN, 2010, p. 43-9). 

Para ilustrar como funciona a metodologia semiótica apresentada até aqui, 

faremos uma breve análise do vídeo “Porta dos Fundos foi vendido”, lançado 

quando a Viacom comprou o direito sobre as produções do grupo. 

 

1.2.1. “Porta dos Fundos foi vendido”: estudo de caso 

           

No esquete lançado em abril de 2017, dois dos fundadores da franquia, 

Antônio Tabet e Gregório Duvivier, são comunicados por outro sócio, Fábio 

Porchat, que o canal acaba de ser comprado. O vídeo, produzido para anunciar a 

venda de 51% das ações da produtora para a empresa americana Viacom, já teve 

mais de três milhões de visualizações22 e gerou muita repercussão na ocasião do 

lançamento.  Vejamos a transcrição do roteiro: 

 

 
22 Números atualizados em Dez 2018.  
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Figura 2 – Vídeo “Porta dos Fundos foi vendido” lançado para noticiar a venda de 

ações do Porta dos Fundos;  

 

   

Figuras 3 e 4 – Cena do vídeo “Porta dos Fundos foi vendido”, uma reunião em que 

Fábio Porchat comunica a venda aos outros sócios; 

 

Fábio Porchat: Minha gente, estamos com um problema sério, Porta dos 
Fundos foi vendido. 
Antônio Tabet (Kibe): Vendido? De novo? Pra quem dessa vez, pra Globo 
ou para o PT? 
Fábio Porchat: Pra Viacom! 
Gregório Duvivier: Viacom? O que que é Viacom, cara?  
Fábio Porchat: Eu sei lá o que é Viacom! Eu, se pudesse chutar, diria que 
é uma empresa internacional que tem um monte de canal de TV. 
Antônio Tabet (Kibe): Mas que canais de TV? 
Fábio Porchat: Mas quem é que assiste TV! Eu vô lá saber, Kibe! 
Sei lá, Nickelodeon, canal 103, MTV, 86 da Sky, Comedy Central, que 
disponibiliza os vídeos muito divertidos também no Comedy Central Play, 
ou até a Paramount, melhor canal de televisão para filme e 
entretenimento, que sempre proporciona e celebra o cinema com seus 
espectadores. 
Gregório Duvivier: Eu não entendi, eles tão comprando tudo? Tipo, a gente 
vai ter que ir embora agora? 
Antônio Tabet (Kibe): Não, muito pior, Gregório, compraram 51%! Eles 
deviam ter comprado a gente também 
Fábio Porchat: Não é assim, minha gente, calma! Tá? Que eu tenho um 
contato prévio, eu já vendi 60% de mim pra Record, 35% de mim já tá 
vendido pra Multishow e 20%de mim tá vendido pro Ifood! 
Gregório Duvivier: Mas eles tão pagando bem pelo menos? 
Fábio Porchat: Eu não sei o que é bem pra você, Gregório, agora eu tô na 
TV aberta e o meu patamar subiu muito.23 

 

 
23 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=cKSr5xQecEY . Acessado em: Dez 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=cKSr5xQecEY
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Na cena (imagens 3 e 4), os três donos se espantam com a notícia e 

discutem o futuro do grupo, que, tendo se rendido às pressões do mercado, terá 

que se sujeitar a eventuais censuras, adaptação de conteúdo, propagandas 

indesejadas, isto é, seguir modelo que sempre criticaram e a partir do qual se 

construíram pela negação24. Essa oposição se constrói à medida que o sujeito 

coletivo da narrativa projetada, o grupo Porta dos Fundos (figurativizado pelos 

sócios do canal), passa da conjunção com a livre criação de conteúdos para a 

disjunção com esse valor no momento em que a venda para a Viacom é realizada.  

Em uma análise rápida desse trecho do esquete, podemos identificar como 

categorias fundamentais a oposição continuidade X descontinuidade, polos a partir 

dos quais se estabelece o receio do sujeito entre dois objetos-valor, expressos 

pelos sócios na reunião para anúncio da venda:  será que eles poderiam continuar 

sendo eles mesmos (originais) ou precisariam mudar e adequar seus conteúdos 

para seguir um padrão televisivo? 

 Os termos opositivos do nível fundamental são, então, narrativizados na 

relação de disjunção do sujeito coletivo Porta dos Fundos, com o objeto valor 

representado pelo controle da franquia. No nível discursivo, a manutenção da 

autonomia é atrelada à liberdade na criação artística, que, por sua vez, se opõe à 

negociação, pois essa implicaria, aparentemente, na perda do controle dos 

conteúdos produzidos.   

Nas falas dos sócios durante a reunião de emergência ou, em termos 

semióticos, nas vozes delegadas aos atores do enunciado, vê-se que a liberdade é 

um valor atrelado ao espaço debreado enunciativamente como aqui, e 

figurativizado pela mídia de base da franquia, o YouTube. Esse espaço digital 

estaria em oposição ao espaço da TV por assinatura, o lá, onde as “regras do jogo” 

são outras e o controle exercido por forças mercadológicas é maior. Porém, 

avançando nessa análise, percebemos que, no nível da enunciação, o enunciador 

desfaz essa polarização quando produz um texto em que mantém o tom 

contestador do canal.  

Ao satirizar a si mesmo, dizendo que seriam obrigados a fazer programas 

que consideram de menor qualidade, como um reality show com as ex-namoradas 

do João Vicente de Carvalho, um dos fundadores do Porta dos Fundos, o grupo 

 
24 Isso será demonstrado mais detidamente quando fizermos análise do estilo do canal no capítulo seguinte. 
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ridiculariza a si mesmo mencionando os programas que teriam de produzir para se 

adequar à programação televisiva. A oposição construída inicialmente é desfeita 

pela coincidência entre a figurativização do sujeito coletivo da narrativa pressuposta 

e da projetada, ambos actorializados pelos integrantes do Porta dos Fundos. Desse 

modo, o enunciador diz, ao dizer ao contrário, que não irá abrir mão da liberdade 

de criação mesmo após a venda da franquia para a Viacom, perspectiva que 

confere um caráter metalinguístico ao esquete. 

Para que o vídeo tenha algum sentido, já que representa uma reunião em 

que os próprios sócios se mostram surpresos e receosos com a decisão tomada 

por eles mesmos, é preciso compreendê-lo sob a égide da ironia, que, nas palavras 

de Fiorin (2014, p. 70), seria “um alargamento semântico, uma difusão sêmica” em 

que “um significado tem o seu valor invertido, abarcando assim o sentido X e seu 

oposto.”25  

A ironia, edificada, principalmente, na relação entre a enunciação e o 

enunciado, fica evidente, por exemplo, na surpresa de Duvivier com a negociação, 

expressa pela pergunta: “Mas o Porta foi vendido pra quem? Pra Globo ou pro PT”, 

e na resposta de Porchat, que diz “Sei lá! Para Viacom que, se fosse chutar, diria 

que é uma empresa especializada em canais de TV”, e quando questionado “Mas 

que canais?”, ele, contradizendo seu suposto desconhecimento, fornece dados 

precisos sobre todos os canais que o grupo abarca.  

O recurso de que lança mão o enunciador diz respeito, portanto, à sintaxe 

discursiva, já que o efeito irônico resulta de uma embreagem enunciva, em que os 

sujeitos debreados como eu criticam a decisão do grupo (ele).  Por meio desse 

mecanismo, ao dizer “o Porta dos Fundos foi vendido”, cria-se um efeito de 

distanciamento entre o grupo, figura do texto, e a decisão tomada por eles mesmos, 

atores da enunciação que decidiram se unir a um grande conglomerado midiático, 

construindo, assim, uma contra-argumentação prévia que os defende, de antemão, 

das críticas que poderiam receber por migrar para meios que tanto recriminaram. 

A aparente contradição serve, então, para reafirmar o compromisso do canal com 

um tipo de humor que critica e ironiza tudo, inclusive a eles mesmos.  

 
25 Ao explicitar os mecanismos linguístico que constroem essa figura de retórica, o semioticista esclarece: “O 
que estabelece uma compatibilidade entre os dois sentidos é uma inversão. A ironia apresenta uma atitude 
do enunciador, pois é utilizada para criar sentidos que vão do gracejo até o sarcasmo, passando pelo escárnio, 
pela zombaria, pelo desprezo, etc. Na verdade, são duas vozes em conflito, uma expressando o inverso do 
que diz a outra; uma voz invalida o que a outra profere. (FIORIN, 2014, p. 69-70). 
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A análise desse vídeo explicita, em primeiro lugar, certos ajustamentos que 

precisam ser feitos no deslocamento de conteúdos de uma mídia a outra, ponto que 

exploraremos no capítulo 3; e, em segundo lugar, a necessidade do grupo de se 

antecipar ao julgamento do público. Com relação a esse último aspecto, cremos 

que essa defesa prévia se deva às novas possibilidades do enunciatário de exercer 

seu fazer julgador, como explicitaremos mais adiante no tópico sobre projeções de 

pessoa. 

 Por ora chamamos atenção para o fato de que, com o advento das mídias 

sociais, não só as atribuições, mas também as possibilidades de tomar a palavra 

do sujeito da enunciação foram reconfiguradas, de modo a incluir na imagem do 

narratário traços que vão além do fazer interpretativo, que trataremos como um 

fazer participativo. Como essas atribuições são projetadas em uma página do 

YouTube? Quais os elementos formais que inscrevem na plataforma um perfil de 

enunciatário colaborador? De que maneira outros modos de solicitação do tu se 

convertem em propriedades dessa mídia?  Passemos a seguir para a análise 

desses aspectos.  

 

1.3. Inscrição das categorias enunciativas na plataforma 

 

A interface do YouTube, possível de ser manuseada sem a necessidade 

de muitos conhecimentos técnicos, é um dos motivos que levaram à rápida 

ascensão dessa mídia. Na época de seu lançamento, a plataforma se diferenciou 

dos “vários serviços concorrentes [por] eliminar as barreiras técnicas para maior 

compartilhamento de vídeos na internet”, oferecendo ao usuário a possibilidade de 

carregar, assistir e compartilhar vídeos em formato digital de maneira fácil e 

integrada (BURGESS, GREEN, 2009, p. 17). Observemos mais detidamente essa 

interface a partir da imagem abaixo:   
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Figura 5 e 6 – Interface do YouTube representada pela primeira rolagem da página 

do canal Porta dos Fundos; 

 

 As ações permitidas são expressas no site pelos ícones que figurativizam 

o aspecto modal de poder fazer, responsáveis por ampliar a atuação do 

enunciatário para muito além de poder assistir, incluindo também poder postar 

vídeos, poder comentar, poder compartilhar em outras mídias, poder classificar, 

entre outras possibilidades que a ferramenta oferece, como interferir no andamento 

do programa, usando os comandos de parar, voltar ou adiantar o vídeo.  

Esses aspectos mais gerais da plataforma se conjugam àqueles 

encontrados em um canal, representado aqui pelo Porta dos Fundos, do qual 

procuraremos depreender um modo de inscrição das categorias de espaço e de 

tempo por meio da análise da categoria topológica. 

 

1.3.1. YouTube e a espacialização 

 

Os elementos a serem identificados nessa descrição constituem aspectos 

formais dos textos visuais, cuja leitura, para Teixeira (2008, p. 304), deve “sempre 

considerar que o conteúdo se submete às coerções do material e que essa 

materialidade também significa”. Assim, dentre as categorias a serem observadas, 

segundo a semioticista, estão as categorias topológicas, que, em suas palavras, 

“levam em conta a posição e a orientação das formas e do movimento no espaço, 
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podendo realizar-se sob a forma dos contrastes englobante/englobado, alto/baixo, 

central/periférico, esquerdo/direito, etc.” (TEIXEIRA, 2008, p. 304). Vejamos a 

próxima imagem: 

 

 

Figura 7 – Visão geral do canal Porta dos Fundos, na primeira rolagem da aba 

“início”; 

 

Logo ao abrir a página do Porta dos Fundos no YouTube, vemos ao centro 

uma caixa de vídeo, onde encontramos ou o esquete lançado mais recentemente 

pelo canal ou, como é o caso da imagem selecionada acima, um lançamento da 

franquia para outra plataforma, nesse caso, o “Especial de Natal” produzido para o 

Netflix, serviço de streaming que disponibiliza conteúdo audiovisual em dispositivos 

móveis e Smart Tvs.  

Já na parte superior, que constitui a estrutura mais fixa, encontram-se a 

foto do elenco e, logo abaixo dessa foto, em linguagem verbal, as cinco seções em 

que se divide o canal  – “início”, “vídeos”, “playlist”, “canais”, “comunidade”, 

“discussões” e “sobre” – , indicando pela letra em destaque que estamos na aba 

inicial. Essa informação lida na linha horizontal também pode ser verificada na 

rolagem da barra, que propicia uma visão geral da página.  

Abaixo da caixa principal, temos o arquivo com todos os vídeos lançados 

pelo canal. Na lateral direita, encontram-se os links que levam aos demais espaços 
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da plataforma, em que se encontram produções do grupo, como os agora extintos 

Fundo da Porta, de bastidores, Portaria, em que os atores comentavam os 

esquetes e a sua repercussão, e Backdoor, onde são disponibilizadas versões dos 

vídeos com legendas em inglês. Além disso, na parte superior direita, podemos ver 

os ícones que levam ao site oficial do Porta dos Fundos26, que agrega todo o 

conteúdo produzido e onde é possível também baixar os jogos desenvolvidos com 

base em alguns vídeos mais famosos do grupo; à loja oficial dos produtos do canal 

e às páginas oficiais do grupo nas redes sociais – Facebook, Twitter, Instagram  e 

Google Plus. 

A fim de compreender os efeitos de sentido produzidos por essa 

configuração espacial, evocamos a abordagem tensiva para continuarmos nossa 

descrição e concluirmos a reflexão.  

 

1.3.1.1. YouTube enquanto espaço tensivo 

 

Ao entender que as produções discursivas (re)criam mundos semióticos, 

Claude Zilberberg (2011) concebe o universo semântico como “sistema movente”, 

e propõe medir suas  transformações por meio da sistematização dos acréscimos 

ou decréscimos de certos mais e certos menos na regulação da relação entre o 

apelo sensorial  e sua parte inteligível ( 2011, p. 45-9). Ele assim resume a proposta 

tensiva: 

A hipótese do esquematismo tensivo, expressão a princípio preferível a 
“semiótica tensiva”, consiste em “misturar” duas ordens ou, para sermos 
mais exatos, duas dimensões: a dimensão da intensidade, do sensível, e 
a dimensão da extensidade, do inteligível. Como uma teoria só vale pela 
delicadeza de suas análises, cada dimensão é analisável em valências 
que segmentam um intervalo de referência: (i) um valor conjuga uma 
valência intensiva e uma valência extensiva; (ii) a dimensão da intensidade 
tem, como intervalo de referência, [impactante vs fraco], e sua sintaxe 
pode ser, conforme o caso, ascendente ou descendente; (iii) a dimensão 

 
26 A estrutura do site é bem parecida com a do canal no YouTube. Em ambas o enunciador congrega no mesmo 
espaço os outros espaços midiáticos, organizando de maneira hierárquica as produções e as experiências 
oferecidas ao enunciatário.  Assim, a caixa em que é exibido o vídeo da semana ocupa, tanto no site como na 
página, posição central, acima dos outros vídeos mais recentes produzidos pelo canal. Nos dois espaços, há 
a possibilidade de assistir aos vídeos de maneira sequencial, acessando playlists elaboradas a partir de temas. 
No canal, há listas temáticas, como “Amigos”, “Porta no Jogos” e “Núcleo institucional do Porta”, na qual 
encontramos, por exemplo, o vídeo “Bala de Borracha”. Já no site, as playlists são organizadas a partir de 
competições, em que os enunciatários são convidados a escolher os vídeos mais representativos em 
determinada categoria temática e, a partir de perguntas como “Qual garçom você chamaria para tomar uma 
saideira?”, formam-se listas. Tais playlists convocam o enunciatário a participar e a interagir com outros  
usuários.  
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da extensidade tem, como intervalo de referência [concentrado vs difuso], 
ou ainda [puro vs impuro] (...). (ZILBERBERG, 2004, p. 72). 

 

O tensividade seria, portanto, um conceito básico que visa explicar o aspecto 

perceptível do significado a partir da compreensão do afeto como chave cognitiva. 

Partindo desse princípio, Zilberberg propõe “quantificar as subjetividades” (TATIT, 

2011b) produzidas no texto a partir da correlação entre as modulações dos eixos 

de intensidade – estados de alma que regem nossa relação com o mundo – e as 

variações no eixo da extensidade – estados das coisas que organizam o mundo. 

Na proposta tensiva, a força afetante é medida quanto a sua tonicidade e seu 

andamento, designadas como subdimensões da intensidade, e mensuradas pela 

temporalidade e espacialidade, ambas subdimensões do eixo da extensidade.  

A sintaxe formulada por Zilberberg (2011, p. 14) oferece estruturas formais 

capazes de balizar as “grandezas afetivas” nas mais diversas manifestações 

textuais. Porém, conforme lemos na citação, “uma teoria só vale pela delicadeza 

de suas análises”, o que demonstra que a beleza dessa proposta está na 

operacionalidade de apreender aquilo que fora considerado inicialmente não 

estrutural, a saber, o apelo sensorial dos discursos.  

Sob esse olhar, passa-se, então, a tratar do tempo vivenciado e 

experimentado a partir das grandezas afetivas, e, assim sendo, nossas 

experiências semióticas passam a ser medidas “ora [pelos] acontecimentos que 

nos assaltam, ora [pelo] estado que, por sua persistência, nos definem” 

(ZILBERBERG, 2011, p. 14).  

 O ciberespaço representado pelo canal no YouTube, entrada principal para 

os conteúdos produzidos pela franquia Porta dos Fundos, se constitui também 

como mímesis da arena perceptiva resultante da relação entre sujeito, o 

enunciatário inscrito nessa totalidade enunciativa transmidiática, e objeto, o 

conteúdo que se apresenta espalhado em diferentes suportes.  

Segundo Zilberberg (2011, p. 70), o espaço e o tempo vivenciados pelo 

sujeito são mensurados tensivamente na correlação da temporalidade e da 

espacialidade, que se intensificam mutuamente – quanto mais de um mais do 

outros, e quanto menos de um menos do outro. Seguindo essa lógica, tem-se que, 

quanto maior a temporalidade, maior “a extensão do campo [espacial] controlado” 

(ibidem, p. 69), produzindo como efeito de sentido mais generalização. Aplicando a 

lógica inversa, quanto menor for a temporalidade, menor será a chance de um 
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discurso alcançar uma extensão vasta, criando efeito de pontualidade. Para 

demonstrar, voltamos a tratar dos mecanismos de inscrição da categoria de espaço 

no YouTube. 

 Como se vê que na figura 7 (canto superior direito) o enunciador, utilizando 

as possibilidades apresentadas pela plataforma, traz para o espaço do aqui os 

ícones que remetem ao espaço do lá, representando por links, que funcionam como 

portais para outros espaços (SOUSA, 2013, p. 183-4). Por meio dessa organização 

espacial, que concretiza os mecanismos de projeção de espaço na plataforma, 

opera-se uma embreagem espacial enunciativa, cujo principal efeito de sentido é o 

apagamento da distância entre este e os outros pontos de contato agenciados pelo 

canal.  

Usando proposta tensiva para “gramaticalizar as vivências” do espaço 

erigidas por essa organização topológica do canal de YouTube, tem-se dois 

grandes efeitos. Por um lado, o grande número de espaços midiáticos articulados 

à plataforma corresponde ao alcance mais amplo das produções lançadas nela; e, 

por outro, a reunião desses múltiplos pontos de contato em um só lugar aplaca as 

distância e conduzem o olhar do enunciatário para fora do YouTube. 

A embreagem espacial enunciativa neutraliza não só a distinção entre um lá 

e um aqui, mas também entre o que é geral daquilo que é particular, ou ainda, o 

que é totalidade daquilo que é parcialidade. Por conta disso, o sujeito semiótico 

pode entrever nesse ponto de contato específico uma experiência ainda em um 

modo virtualizado, de uma  totalidade transmidiática mais ampla organizada em um 

projeto transmídia. 

Essas modulações do campo de presença encontram resposta na 

percepção do sujeito, que vai, então, sentir um retardamento do encerramento 

daquela totalidade. A reação do sujeito resulta, pois, do efeito de sentido de 

incompletude, construído por essas janelas criadas no espaço da plataforma, as 

quais reconfiguram e deixam entrever novos limites para aquela totalidade. 

Por fim, à medida em que a topologia reafirma, por meio da localização mais 

lateral desses ícones – postos lado a lado na parte superior direita da página –, o 

lugar do YouTube como ponto de “encontro entre uma série de comunidades 

alternativas” (JENKINS, 2009, p. 348), acreditamos que, inserida em um projeto 

transmídia, a ideia de atravessamento, edificada com recursos verbo-visuais 
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próprios da plataforma, pode ser direcionada de modo orientar o deslocamento por 

meio de uma estratégia, ponto ao qual retomaremos no terceiro capítulo.  

 

1.3.2. YouTube e a temporalização  

 

A realidade temporal, a qual se vivencia por meio da memória, do olhar ou 

da espera, é uma construção da linguagem. Para desenvolver esse argumento, 

Fiorin (2010), remonta às reflexões apresentadas na obra As Confissões, de Santo 

Agostinho, da qual extrai alguns pontos profícuos para seus estudos linguísticos 

sobre a categoria do tempo.  

Um dos princípios filosóficos retomado pelo semioticista é a distinção feita 

por Santo Agostinho entre tempo cósmico – aquele medido com base nos 

movimentos dos astros – e o tempo da alma – aquele sentido e representado a 

partir das impressões humanas. Ao assumir com Agostinho que a definição 

astrônoma de tempo não é satisfatória, pois “nenhum movimento oferece uma 

medida fixa de comparação”, Fiorin (2010, p. 135) se volta para a experiência 

humana da temporalidade como “uma categoria da linguagem, pois é intrínseco à 

narração”, o que o leva a concordar com Agostinho quando este diz que  

 

nem o futuro nem o presente existem. Nem se pode dizer que os tempos 
são três: passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os 
tempos são: o presente do passado; o presente do presente; o presente 
do futuro. E estes estão na alma; não os vejo alhures. O presente do 
passado é a memória, o presente do presente é o olhar, o presente do 
futuro é a espera. (Agostinho, XXIV, 31 apud FIORIN, 2010, p. 132). 

 

 

Como observa Fiorin (2010, p. 139-40), existe no gesto de Santo Agostinho 

um embrião do que posteriormente se solidificaria como postulados do estudo da 

discursivização do tempo e da narratividade. Para explicar a apreensão do tempo, 

seja pela memória, pelo olhar ou pela espera, o semioticista aplica as categorias 

concomitância vs não-concomitância – esta última desdobrável em anterioriedade 

vs posterioriedade - em relação ao momento da enunciação (FIORIN, 2010, p. 139). 

Como consequência disso, o progresso dos acontecimentos em uma narrativa 

corresponderia a uma transposição de espaços, que acarretaria transformações 

manifestadas pela “sucessão, antecipação, lembrança, instabilidade” das ações e 

dos fatos narrados.  
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De toda argumentação apresentada por Agostinho e evocada para a 

explicação semiótica pelas mãos de Fiorin (2010), convidamos a olhar mais 

detidamente a compreensão de sucessão temporal como percursos que vão de 

tópos, isto é, de lugares passados (anteriores) a futuros (posteriores). Se as 

transformações correspondem a uma movimentação entre lugares discursivos 

sucessivos é possível pensar na configuração espacial como em recursos de 

linguagens visuais que construam a cronologia dos textos, uma vez que a 

apreensão do tempo está diretamente relacionada a aspectos espaciais – vide o 

fato de medirmos os anos, os dias e as horas pelo deslocamento espacial dos 

astros. No YouTube, como os sentidos ligados à temporalidade são gerados pela 

organização topológica? 

Tomando a página do Porta dos Fundos para analisar a construção da 

espacialidade na plataforma, percebe-se que o vídeo em destaque, posicionado no 

meio da página, é aquele mais recente. A partir desse posicionamento central do 

último vídeo postado pelo grupo, instaura-se, senão um agora, um tempo mais 

próximo da enunciação, que se atualiza a cada acesso do usuário por meio de um 

a debreagem temporal enunciativa. É esse o marco temporal que estabelecerá as 

balizas para uma cronologia. Observemos uma segunda imagem da página: 

 

 

Figura 8 – Visão geral do canal Porta dos Fundos, na segunda rolagem da aba 

“início” 
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Em comparação com a imagem anterior, vemos que não há mudanças nas 

informações que são dadas nas bordas da página. Isso porque, tanto os elementos 

à esquerda – ferramentas da plataforma –, como aqueles posicionados à direita –

canais destacados pelo enunciador – e a faixa superior – com a foto do elenco do 

canal – são informações mais duradouras, que, apesar de serem alteradas de 

tempos em tempos, constituem a identidade visual do canal, sendo, por isso, da 

ordem da permanência. Por outro lado, na parte central, as atualizações são 

constantes, não só porque novos vídeos são lançados três vezes na semana, mas 

porque este espaço pode ser usado para a divulgação de alguma outra produção 

recente da franquia.  

Nesse sentido, é interessante observar, na figura 9, que o vídeo em destaque 

é o trailer do “Especial de natal” do canal que, em 2018, diferentemente dos anos 

anteriores, foi disponibilizado na íntegra apenas no Netflix. Já na figura 10, o vídeo 

mais recente é um esquete intitulado “Netflix”, em que um casal, procurando o que 

assistir na plataforma, se depara com o “Especial de Natal” do Porta dos Fundos.  

 

                       

Figura 9 – Imagem de divulgação do 
“Especial de Natal”, disponibilizado, 
inicialmente, apenas no Netflix; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Cena do esquete produzido 
para divulgar o “Especial do natal” 
lançado no Netflix; 
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 Com base nessa breve análise, observou-se que há duas construções 

temporais no canal. A primeira está expressa na relação espacial entre periferia 

e centro, em que é reservado à parte periférica os conteúdos estáveis, com maior 

duração temporal por estarem sempre ali à disposição do enunciatário. São 

elementos marcados pelo traço semântico da constância, que constituem a 

identidade do canal e atribui estabilidade àquilo que é lançado ali. Aquilo que se 

encontra na área mais central, por seu turno, é da ordem da fluidez, onde são 

encontrados os conteúdos frequentemente renovados, já que novos vídeos são 

lançados semanalmente.  

Como as atualizações acontecem na parte central, espaço em que o 

enunciatário sente realmente o tempo passar, é nessa faixa do canal que a 

oposição entre anterioridade – homologada como passado – e posterioridade, – 

homologada como futuro – pode ser observada enquanto topos narrativos 

(FIORIN, 2010, p. 139). A primeira está relacionada aos conteúdos mais à direita 

e mais abaixo, onde se encontram os vídeos mais antigos do canal, os vídeos 

mais próximos do presente e aqueles que antecipam conteúdos futuros, como 

foi o caso do trailer do programa especial de Natal, estão mais à esquerda e mais 

acima.   

Um dos efeitos resultantes dessa cronologia é que, ao acessar o 

YouTube, tem-se a sensação de disponibilidade permanente, o que inclusive é 

uma das características desse tipo de transmissão assíncrona. Diferentemente 

da TV, onde se tem uma “transmissão linear em fluxo ou a transmissão direta 

(ao vivo)” (Sousa, 2013, p. 168), a plataforma não requer simultaneidade entre a 

transmissão e presença do espectador.  

Por outro lado, as atualizações frequentes promovidas pelo enunciador 

inscrevem, no enunciatário, contribuem para instaurar nos susjeitos uma eterna 

falta, e leva-los a se sentir em permanente defasagem com relação ao objeto 

ofertado, já que acompanhar todos os conteúdos lançados dentro e fora do canal 

demandaria muito tempo.  
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1.3.3. YouTube e a actorialização 

  

As projeções de pessoa são responsáveis por inscrever no discurso 

múltiplas vozes, que podem tanto convergir em uma mesma direção, como 

divergir entre si ou ainda se complementarem, ao presentificar em um texto 

pontos de vista dissonantes. A configuração sintagmática que se constrói assim 

funciona como estrutura combinatória por meio da qual se dá um 

intercruzamento de dizeres, cujo sentido polêmico ou contratual só é 

reconhecível pela análise do revestimento semântico que preenche esse 

construto. É no imbricamento desses dois componentes do nível discursivo que 

se encontra uma importante chave para a compreensão do caráter 

argumentativo do discurso. 

Nesse ponto do percurso gerativo de sentido, aquilo que se encontrava 

atualizado no nível narrativo, por meio de um percurso narrativo de manipulação 

relativo à narrativa pressuposta, irá se manifestar no patamar mais superficial, 

em que o actante da enunciação, atuando como destinador-manipulador,  

comunica valores a outro actante, aquele no papel actancial de destinatário, 

como explica Teixeira: 

 

Originalmente a primeira etapa da sequência canônica da narrativa, a 
manipulação argumentativa realiza-se no discurso, mediante a ação de 
um enunciador que pretende conquistar a adesão de um enunciatário. 
Para analisar esse programa, marcado não só pela relação entre dois 
sujeitos em torno de valores, mas também pelas modalizações das 
ações persuasiva e interpretativa, será necessário observar os dois 
sujeitos envolvidos e seu modo de constituição narrativo-discursiva. 
Para isso, a metodologia de análise não poderá fixar-se em distinções 
canônicas nem entre níveis nem entre componentes. Só se pode dar 
conta dos mecanismos argumentativos considerando-se, ao lado das 
projeções de pessoa, tempo e espaço, relativas ao componente 
sintático, as coberturas figurativas que as transformam em atores, 
locais e marcos temporais, relativas ao componente semântico. E para 
tratar a argumentação como programa de manipulação, será 
necessário narrativizar o percurso do sujeito que enuncia. (TEIXEIRA, 
2006, p. 151).  
 

 

Uma das abstrações teóricas que a teoria dispõe para particularizar as 

mudanças na relação do sujeito com os objetos e os sujeitos diz respeito à 

sintaxe narrativa e toma por base a “posição que os actantes sintáticos ocupam 

no percurso e da natureza dos objetos-valor com que se relacionam” (BARROS, 
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2011, p. 26-7). Porém, os valores investidos nesses objetos só se dão a 

conhecer por meio da análise do componente semântico do nível discursivo.  

Trata-se de um arcabouço de análise por meio do qual o semioticista 

separa aquilo que nos textos aparece de maneira indissociável. Posto isso, neste 

ponto do trabalho, buscaremos compreender a complexa rede de “modo de 

constituição narrativo-discursiva” (TEIXEIRA, 2006, p. 151) que subjaz aos 

diferentes papéis temáticos – por trás do fazer participativo atribuídos aos 

sujeitos projetados no YouTube.  

 

1.3.3.1 Construção do fazer participativo 

 

Antes de analisar mais detidamente uma ação específica do sujeito 

destinatário, faz-se necessário mencionar que os objetos semióticos podem se 

apresentar aos sujeitos no modo de presença virtualizado, por representar como 

algo da ordem do desejo; no modo atualizado, quando as competências se 

encontram mobilizadas para a performance, mas ainda não há ação; ou 

realizado quando a performance ocorre e se estabelece uma relação juntiva 

entre sujeito e objeto (BERTRAND, 2003, p. 423). As mídias digitais fornecem 

elementos que nos ajudam a compreender esses diferentes modos de 

apresentação dos objetos aos sujeitos, como demonstra a análise feita por 

Sousa (2013): 

 

Na Internet, por exemplo, a virtualidade corresponderia aos dados 
digitalizados que estão virtualmente presentes em vários pontos da 
rede. Os links, que funcionam como portas de entrada a esses dados, 
estariam no modo atualizado. Ao clicar sobre um link o sujeito o realiza. 
Notemos que é na junção que sujeito e objeto se realizam. O ato de 
clicar em um, dois, dez links corresponde narrativamente à 
performance, pois somente neste momento é que o link passa do modo 
atualizado ao realizado. (SOUSA, 2013, p. 182-3). 

 
Uma reflexão parecida a essa pode ser feita com relação aos modos de 

participação tão essenciais para o funcionamento da plataforma YouTube. Isso 

porque, independentemente de serem “boas” ou “ruins”27, para alcançar uma 

 
27 O YouTube é um espaço potencial de disseminação de criações não só profissionais, que não têm ou 
também têm espaço na grande mídia, mas também amadoras, consideradas por muitos “de mau gosto 
ou desprovida de talento”, mas que Burgess e Green (2009, p. 47) preferem tratar como expressão da 
“criatividade vernacular”, que articula “grande quantidade de práticas criativas cotidianas (de escrever 
recados em fotos de família postadas na internet à narração de histórias no meio de um conversa casual.” 
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audiência ampla, as produções hospedadas na plataforma dependem que a 

atuação dos usuários vá além da fruição e que faça jus a vocação do YouTube 

de “mídia espalhável” (JENKINS, 2009, p. 349). A fim de entender como essa 

participação está inscrita no site, partimos da premissa de que o potencial 

participativo da plataforma é construído por meio da manifestação textual de 

possíveis atuações do enunciatário que, apesar de não serem exclusivas desse 

espaço, em outras mídias, se encontram em outro modo de existência semiótico. 

A primeira ação é o fazer-interpretativo do sujeito, aquele responsável 

por modificar o crer do destinatário à medida que este aceita ou recusa um 

contrato, por julgá-lo desejável, possível ou necessário (BARROS, 2011, p. 28-

9). Trata-se da atribuição de competência semântica prevista em todos os textos. 

Porém, sua expressão em mídias tradicionais, por exemplo, se encontra no 

modo virtualizado, pois, apesar do enunciatário sempre poder qualificar ou não 

uma obra e indicá-la ou não a alguém, isso é uma ação da ordem da 

possibilidade. 

Já em mídia mais participativas, a manifestação textual do fazer-

interpretativo dos sujeitos se encontra atualizada por meio de ícones que 

permitem ao usuário marcar “gostei” ou “não gostei”, ou do espaço para 

comentário, onde é possível registrar suas considerações sobre o objeto em 

comentários.  Para além desse ato avaliativo, os sujeitos podem realizar outras 

funções que concretizam a idealização de um fazer participativo, pois contribuem 

para que determinado vídeo adquira relevância na plataforma ao validar seu 

conteúdo.   

Continuaremos nossa análise, olhando mais detidamente para a ação 

colaborativa do usuário através do compartilhamento, a fim de perceber como 

essa atuação representada por meio do percurso narrativo do sujeito-

destinatário se converte em propriedade da plataforma pertencente ao nível 

discursivo. A imagem abaixo fornece alguns elementos para seguirmos a 

análise:  
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Figura 10 – Espaço da plataforma reservado aos comentários dos usuários;  

 

  

Figura 11 – Ícones por meio dos quais os usuários podem qualificar os vídeos, 

clicando em “gostei” ou “não gostei”; compartilhá-lo e/ou salvá-lo, caso tenha uma conta 

no YouTube;  

 

A definição semiótica de sujeito da enunciação corresponde à instância 

pressuposta bipartida em enunciador, “destinador implícito da enunciação” e 

enunciatário, “não só destinatário da comunicação, mas também sujeito 

coprodutor de discurso” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 150). Esses actantes 

da enunciação, quando projetados no YouTube por meio de debreagens se 

convertem a actantes da enunciação enunciada, sendo chamados de narrador e 

narratário. Se ocorre uma segunda debreagem, que instaura “um simulacro da 

estrutura da comunicação [...] no interior do discurso” por meio de “um diálogo”, 
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temos que o “narrador dá voz a um actante do enunciado”, instância também 

bipartida em interlocutor e interlocutário (FIORIN, 2010, p. 67).  

A distinção dessas duas debreagens enunciativas de pessoa é 

importante porque “as diferentes instâncias enunciativas e as diferentes vozes 

presentes no enunciado constituem um modo fundamental de funcionamento do 

discurso, a heterogeneidade” (FIORIN, 2010, p. 71). É nesse sentido, por 

exemplo, que tanto a caixa de comentário quanto as marcações de “gostei” e 

“não gostei” funcionam como ferramentas de manifestação no texto da voz do 

outro, pois possibilitam a incorporação da opinião do tu projetado no texto, 

assimilada independentemente desta ser contratual ou polêmica, quer dizer, 

reafirmar ou refutar os valores manifestados no texto ( FIORIN, 2007, p. 45).  

Relacionando isso no que concerne à narrativa pressuposta, observa-se 

que, subjacente às debreagens actanciais enunciativas, há, no nível anterior, um 

encadeamento de programas narrativos que organizam as diferentes vozes 

projetadas em etapas subsequentes. O primeiro passo para compreender essa 

articulação entre os níveis é identificar dentro dessa organização uma hierarquia 

entre o programa de base (PB) – aquele mais geral, definido pela relação entre 

um sujeito com um objeto –, e os programas de uso (PU) – aqueles necessários 

para a realização do programa narrativo principal e subordinados a ele 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 354). Assim, é possível pensar que, ao assistir 

o vídeo, o enunciatário cumpre uma etapa final do programa narrativo do sujeito 

(doravante PN1), no qual, manipulado por tentação - já que foi oferecido um valor 

positivo ao destinatário, o sujeito aceita e passa a querer-fazer e realiza a 

performance de entrar em conjunção com o vídeo (BARROS, 2011, p. 33).  

Porém, sob uma perspectiva mais ampla, o PN1 seria um programa de 

uso de um programa de base global (PN2), em que o enunciador, no papel 

actancial de destinador-manipulador, busca levar o sujeito a contribuir para a 

projeção do canal por meio de performances que vão desde a qualificação do 

esquete ao compartilhamento daquele conteúdo.  

A peculiaridade desse processo é que, uma vez que o PN1 se realize – 

que o sujeito entre em conjunção com os valores do vídeo -, há, embutido ao 

primeiro e manifestado textualmente por meio de ícones, um outro PN 

subsequente projetado na plataforma no modo atualizado. Pode-se dizer, então, 

que nessa mídia, as interações preveem um programa de continuidade, não 
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necessariamente acionado pelo enunciatário, mas projetado ali pelo enunciador, 

já que “o consumo [no YouTube] não é visto necessariamente como ponto final 

da cadeia de produção e sim como um espaço dinâmico de inovação e 

crescimento” (BUGESS; GREEN, 2009, p. 31). 

Articulando esses elementos aos do nível discursivo, vê-se que o 

enunciador, por meio de uma primeira debreagem actancial enunciativa, instaura 

no texto um narratário, que condensa em si o papel temático realizado de 

espectador, que irá fruir o vídeo, e o papel temático atualizado de colaborador, 

que só irá se realizar caso o sujeito inicie as novas narrativas. Esse 

encadeamento de funções é explicado, no nível anterior, pelo imbricamento de 

programas que entrelaça no texto o papel actancial de destinatário-julgador de 

uma primeira enunciação – em seu fazer-interpretativo - e destinador-

manipulador de um programa de continuidade, isto é, de um novo PN cujos 

papéis actanciais já estão ali mobilizados. 

A análise demonstrou a vocação integradora do YouTube pode ser 

explicada pelo modo específico que a mídia inscreve, em suas páginas, as 

categorias de espaço, tempo e pessoa. Como vimos, instauração da categoria 

de espaço no YouTube produz como efeito de sentido uma incompletude de uma 

totalidade, à medida em que são espalhadas na plataforma portais que levam a 

outros caminhos de fruição e de colaboração em outras mídias. 

Tal imagem é reforçada pelo procedimento de temporalização, que 

constrói uma sensação de eterna defasagem, uma vez que produz um novo 

canal a cada momento, com novos vídeos, novos desdobramentos em outros 

espaços e até mesmo novos comentários. A esse objeto dinâmico, corresponde 

um sujeito participativo, ali delineado em seu modo atualizado e já modalizado 

por um poder transitar em múltiplos espaços midiáticos e circular não só como 

consumidor, mas também como avaliador-legitimador e propagador de 

conteúdo.  

O quadro abaixo organiza aquilo que a análise nesse tópico do capítulo 

demonstrou: 



71 
 

Quadro 1 – Resumo 

Mecanismos de 
inscrição das 

categorias 
enunciativas na 

plataforma 

Procedimentos Efeitos de sentido 

 
Categoria de espaço 
 
 

•Embreagem 
espacial 
enunciativa  

• Organização topológica 
de elemento da linguagem 
visual; 
 

• Oposição entre central/ 
periférica homologada à 
oposição entre aqui/lá; 

• Neutralização das distâncias 
entre os diferentes pontos de 
contato; 
 

• Com isso, ocorre também o 
apagamento das oposições entre 
generalização/particularização, 
totalidade/parcialidade; 
 

• Sujeito responde a isso com 
sentido de incompletude; 
 

Categoria de tempo  
 

•Debreagem 
temporal enunciativa 

 

• Organização topológica 
de elemento da linguagem 
visual; 
 

•Oposição entre esquerda/ 
direita e alto/baixo  
homologada à oposição 
entre agora (mais à 
esquerda e mais para cima) 
e então (mais à direita e 
mais pra baixo) 

• Transmissão assíncrona dos 
conteúdos produzidos; 
 

• Espaço central reservado para 
elementos instantâneos; 
 

• Sentido construído é de eterna 
defasagem do sujeito em relação 
ao conjunto dos conteúdos;   

Categoria de pessoa 
 

• Debreagem 
actancial 
enunciativa  

• Manifestação textual que 
estrutura um jogo de vozes 
ainda no modo atualizado; 
 

• Sequência de PNs de uso 
que subjazem ao 
imbricamento de 
diferentes níveis 
enunciativos; 

 

• Encadeamento actancial 
do papel de destinatário-
julgador e de destinador-
manipulador de um novo 
PN; 

• Edificação de um fazer 
participativo; 

 

• A articulação dos níveis é 
sintetizada no papel temático de 
sujeito participativo. 

 
 
 
 

 

A partir das formulações e proposições deste capítulo, analisaremos 

mais detidamente a seguir o nível do texto-enunciado por meio de amostras de 

vídeos do canal Porta dos Fundos. Nosso objetivo será descrever o gênero 

textual esquete e de que maneira esse tipo de texto se molda às propriedades 

do YouTube, com vistas a promover o engajamento e, consequentemente, a 

colaboração dos espectadores. Na mesma direção, ao depreender do recorte do 

corpus um modo de enunciar próprio desse coletivo de humor, será possível 
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compreender de que maneira a marca “humorística” do canal constitui uma força 

propulsora para as ações participativas dos enunciatários.  
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Capítulo 2  

Porta dos Fundos: o humor de cara limpa 
 

Forçando um pouco a analogia, pode-se dizer que a história do humor 
brasileiro foi uma espécie de desnudamento progressivo, e já me 
explico. Ele foi deixando pelo caminho peças de roupa e adereços: 
colarinho largo e o nariz vermelho do palhaço de circo, a roupagem 
caipira e o dente preto das duplas sertanejas (no tempo em que as 
duplas sertanejas eram engraçadas de propósito), a maquiagem 
exagerada do cômico de teatro de revista, depois os estereótipos 
beirando o grotesco dos humorísticos da televisão, ou as 
caracterizações beirando o genial de um Chico Anysio, até chegar ao 
humor de cara limpa, sem adereços, sem roupa diferente e sem 
nenhum dente faltando do stand-up.  

Luis Fernando veríssimo  

 

 

 

O humor sem adereços, do qual nos fala Luis Fernando Veríssimo no 

posfácio do livro “Porta dos Fundos”, lançado em 2013, é uma das marcas desse 

grupo humorístico que aposta na primazia do roteiro sobre a paramentação dos 

atores. Longe de querer dizer que o Porta dos Fundos abre mão de figurinos ou 

que o grupo não se vale de caracterização ou de fantasias em suas criações, 

essa afirmação significa que o canal é representante, e de certo modo precursor, 

daquela que Veríssimo chama de “geração Porta dos Fundos, filha da internet”, 

caracterizada por um tipo de humor cara limpa, no qual a palavra é o principal 

recurso para provocar o riso.  

Mas se a exposição ao ridículo, “algo que se relaciona diretamente com 

[...] os objetivos do humor de criticar e denunciar” (TRAVAGLIA, 2017, p. 118), 

já não é mais expresso primordialmente por adereços, como esse tipo de texto 

constrói o efeito de humor? Se há um gênero textual em que o Porta dos Fundos 

é expoente, quais são as suas especificidades? 

Para responder a essas perguntas, consideraremos os vídeos textos 

sincréticos, em que a relação entre as linguagens é submetida a uma enunciação 

única, ou seja, como “semiótica sincrética [que] constitui um todo de significação 

e, portanto, [em que] há um único conteúdo manifestado por diferentes 

substâncias da expressão” (FIORIN, 2009, p. 35). Nosso objetivo, é perceber as 

regularidades que nos permitam identificar as especificidades que o gênero 
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esquete adquire em seu formato para YouTube, bem como depreender desse 

corpus um estilo humorístico, determinado pela “recorrência formal das relações 

na construção do significado, o resultado da própria individualização” (DISCINI, 

2013, p. 26). 

 A conjugação da noção de gênero e de estilo se justifica porque, 

conforme aponta Discini (2013, p. 35), enquanto o primeiro está relacionado à 

“previsibilidade de um modo de fazer e de ser, [que] remete a uma unidade 

virtual”, o segundo diz respeito à sua “realização em situações de comunicação”. 

Ambas as descrições são importantes para a compreensão da estrutura desse 

objeto e para, mais adiante, compreender como esse texto-esquete se propaga 

por meio da transmidialidade.  

De antemão, sabemos que o humor consolidado nos vídeos do canal 

Porta dos Fundos se insere em uma classe ampla de textos humorísticos, que 

inclui uma gama de gêneros textuais, como piada, anedota, charge, tirinha e 

também esquetes. Sendo esse último nosso objeto de análise, faz-se necessária 

uma breve reflexão sobre a noção de gênero para que possamos, em seguida, 

definir as especificidades do gênero que procuraremos delinear com base na 

análise semiótica dos vídeos.  

 

2.1. Esquete de YouTube: a caracterização de um gênero  

 

Apesar de o “falante organizar sua maneira de veicular o discurso” 

(FIORIN, 2007, p. 42), há nos enunciados produzidos em trocas enunciativas, 

uma dimensão social, que vincula determinados modos de enunciar a situações 

comunicacionais prototípicas. Do desequilíbrio entre forças sociais 

estabilizadoras e individuais desestabilizadoras, emergem coerções que atuam 

sobre toda produção discursiva, isto é, certas regularidades que o falante toma 

como modelo mais ou menos fixo para dizer algo em determinada esfera de 

circulação, os chamados gêneros do discurso.  

Enquanto a linguística textual trata esses formatos como “formas culturais 

e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 18), uma abordagem semiótica possível seria pensá-las 

como “universo compartilhado de expectativas entre enunciador e enunciatário” 

(TEIXEIRA, 2012, p. 243), já que, nas interações, o estabelecimento de um 
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repertório comum entre os sujeitos permite aos interlocutores acionarem 

esquemas socialmente cristalizados com vistas a assegurar a eficiência da 

comunicação, isto é, “fazer-se entender” (GOMES, 2009, p. 577). 

Seja qual for a perspectiva teórica adotada, qualquer reflexão 

contemporânea sobre gênero terá que considerar a noção introduzida por 

Mikhail Bakhtin (1997), para quem  

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 
estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de 
surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 
variados como as próprias esferas da atividade humana, o que não 
contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 
únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 
recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —
, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 
três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 
fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, 
mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 279, grifos do autor). 

 

Entendido dessa maneira, como uma espécie de retomada do que há de 

permanente nos inúmeros enunciados produzidos em dada situação 

comunicacional, o gênero é fator de continuidade e, portanto, de conservação de 

características. No entanto, sendo o discurso lugar não só de “determinação”, 

mas também de “autonomia” dos sujeitos, como nos lembra Fiorin (2007, p. 17-

9), há também, nos tipos relativamente estável de enunciados, aquilo que é da 

ordem da inovação e da criatividade.  

A difícil percepção daquilo que se mantém e daquilo que se perde nas 

transformações por que passa cada gênero fica ainda mais turva na migração 

de uma mídia à outra, pois, muitas vezes, por trás de mudanças radicais de 

ordem tecnológica, encontram-se mantidos elementos formais que nos permitem 

reconhecer uma regularidade.  

Por isso, neste capítulo, lançaremos mão do aparato metodológico da 

Semiótica para identificar as particularidades do gênero esquete em sua versão 

para YouTube, pois acreditamos que esse tipo de texto humorístico apresenta 
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certas especificidades em função de propriedades da plataforma. Para tanto, 

partimos da noção de gênero bakhtiniana e a relacionaremos à caracterização 

de esquete feita por Travaglia (2017). Tomaremos a reflexão de Travaglia como 

baliza norteadora para uma descrição semiótica do gênero, designado aqui 

como esquete de YouTube. 

Ao voltarmos o nosso olhar para os textos humorísticos, nos deparamos 

com uma categoria ampla de enunciados que têm como característica geral a 

argumentação por meio de recursos do humor, isto é, textos cuja manipulação é 

sobredeterminada por um fazer rir. 

Para conhecermos as particularidades de cada tipo de texto humorístico 

seria necessário investigar o modo de organização do gênero, a fim de identificar 

os componentes de um formato, como aqueles que definem, por exemplo, a 

piada e a anedota como narrativas típicas da oralidade, constituídas de “poucos 

episódios” e caracterizadas por sua “extensão curta” (TRAVALGIA, 2017, p. 39). 

É possível também fazer recortes mais generalizantes, que se aplicam aos textos 

humorísticos como um todo, especialmente no que diz respeito às temáticas 

recorrentemente abordadas.  

Possenti (1998) vai dizer que esses gêneros textuais versam, quase 

sempre, sobre “temas que são socialmente controversos”, como sexo, política, 

racismo, loucura, morte, defeitos, sofrimento, entre outros, sendo, por essa 

razão, fonte abundante de repertório para que o analista reconheça (ou confirme) 

“diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados” 

(POSSENTI, 1998, p. 25). A caracterização da charge, por exemplo, precisa 

considerar a manifestação em linguagem visual e verbal, seu estilo combativo e 

sua esfera de circulação, já que o gênero “tem lugar de destaque em jornais, 

revistas e na Internet” (SILVA, 2004, p. 13).  

Especificamente sobre o gênero esquete, trata-se de um texto narrativo 

comumente realizado “dentro de uma esfera de ação discursiva do 

entretenimento, como em teatros, estações de rádio e televisão, circos, canais 

de divulgação de trabalhos na internet como o YouTube e outros.” (TRAVAGLIA, 

2017, p. 130). Apesar de se assemelhar bastante à piada, por ser uma narrativa 

curta, cômica e da oralidade, que utiliza originalmente “como suporte a voz 

humana”, se diferencia desta por ser um texto sincrético, por articular “uma 

encenação teatral” a um script ou roteiro escrito (ibidem).  
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Na presente pesquisa, investigaremos especificamente o gênero esquete 

tal como ele aparece na plataforma YouTube. Como dissemos, nosso ponto de 

partida será o trabalho desenvolvido por Travaglia28 (2017) em sua pesquisa 

sobre o gênero. Nele, o autor elenca os critérios usados para distinguir o esquete 

de outros textos humorísticos: 

 

a) ele é uma peça teatral curta. Há inclusive quem determine uma 
duração máxima de dez minutos para um esquete; 
b) ele é apresentado em lugares diversos: teatro, teatro de revista, 
circos, cafés concerto, televisão, rádio, escolas, igrejas, empresas, 
etc.; 
c) ele é referido como geralmente cômico, humorístico; 
d) ele é comumente parodístico sobre algo, mostrando o ridículo desse 
algo o que se relaciona diretamente com seu aspecto humorístico e 
com os objetivos do humor de criticar e denunciar. 
e) ele comumente tem um viés satírico. (TRAVAGLIA, 2017, p. 118, 
grifos nossos). 
 
 

Com base nesses aspectos, estabelecemos algumas balizas por meio das 

quais buscaremos definir o gênero esquete de YouTube sob a perspectiva 

semiótica, considerando, assim, a caracterização proposta por Travaglia a partir 

de elementos considerados pela teoria. Nossa proposição será organizada por 

meio de uma progressão que vai de aspectos mais internos até os mais externos 

do texto-enunciado:  

 
A) Do nível do enunciado 

• Estrutura composicional  

• Temáticas recorrentes 

• Estratégias enunciativas do PC 

 

B) Da relação entre PE e PC (manifestação desse enunciado) 

• Linguagens mobilizadas  

• Esfera de circulação  

 
A análise da i) estrutura composicional dos vídeos tem por fim 

depreender uma forma de organização típica do gênero esquete de YouTube, o 

 
28 No artigo “Esquete: caracterização de um gênero oral e sua possível correlação com outros gêneros”, 
o linguista faz uma descrição detalhada do gênero esquete, a qual recorremos para estabelecer um 
parâmetro para a nossa proposição de tipificação.   
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que nos permitiria perceber se o formato adotado pelo grupo sofre algum 

ajustamento com vistas a atender a propriedades da plataforma e, 

posteriormente, de que modo as especificidades do gênero servem a uma 

estratégia transmídia do canal. Outro aspecto importante nesse sentido é a 

duração média dos esquetes, caracterizado como narrativas curtas, cuja 

organização será observada por meio da análise de elementos do nível narrativo 

dos textos 

Já as ii) temáticas recorrentes do gênero ou, para usar a expressão de 

Fiorin (2006, p. 62), dos “domínios de sentido” mais comuns nos esquetes serão 

descritas por meio da observação do componente semântico do nível discursivo 

dos textos. Por fim, serão descritas as iii) estratégias enunciativas mais 

utilizadas pelo enunciador, a fim de identificar um modo repetido de construir o 

sentido, isto é, de relacionar os elementos dos diferentes níveis do percurso 

gerativo de sentido. 

Para depreendermos as recorrências no modo de enunciar típico do canal 

Porta dos Fundos, no entanto, será preciso entender como essa organização do 

plano do conteúdo se manifesta nas iv) linguagens mobilizadas, bem como 

perceber articulação entre as linguagens e a função que cada uma cumpre na 

estruturação do gênero. A plataforma em que os vídeos são postados também 

determina a v) esfera típica de circulação, a qual consideraremos a esfera de 

comunicação em que o gênero se encontra abrigado e a partir do qual esse tipo 

de esquete se espalha por outros espaços midiáticos. 

Uma vez estabelecidos os critérios a serem considerados, passaremos à 

descrição dos vídeos selecionados do nosso corpus, com vistas a depreender 

não apenas características do gênero que chamaremos de esquete de YouTube, 

mas também regularidades concernentes à concretização do estilo enunciativo 

do Porta dos Fundos, isto é, o modo de fazer humor do grupo.  
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2.2. Estrutura composicional 

 

Logo no ano de seu lançamento, o Porta dos Fundos realizou algo inédito: 

foi o primeiro canal a ganhar o prêmio promovido pela APCA (Associação 

Paulista dos Críticos de Artes) de Melhor programa de Humor da TV29, que, 

diferentemente do que nome sugere, naquela oportunidade, atribuiu a premiação 

a um canal do YouTube e não a um programa televisivo. O feito ilustra bem uma 

reconfiguração recente dos meios de comunicação que, gerando novas 

possibilidades, fazem surgir gêneros textuais marcados, dentre outros aspectos, 

por reafirmar valores típicos da internet. Nesse sentido, são lançados produtos 

cujos formatos e conteúdos corroboram essa ideia de aparente liberdade e 

ineditismo, impressões que nem sempre resistem a uma análise mais detida.  

A fim de observar esses e outros aspectos do gênero esquete, 

selecionamos alguns exemplares retirados da lista de 50 esquetes30 

classificados como “mais populares” do canal. Como os esquetes possuem 

estrutura muito similar, fizemos uma seleção de esquetes exemplares, que 

acreditamos compor uma amostra representativa para a caracterização do 

formato adotado nos vídeos do Porta dos Fundos. 

 

               

 
29  Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/blogs/cristina-padiglione/deu-avenida-brasil-marcelo-
adnet-fdp-e-porta-dos-fundos-na-apca-2012/. Acessado em: 24 MAI 2017.  
30 A tabela dos 50 esquetes, com as respectivas sinopses e os links para acessá-los no canal encontra-se 
no final do trabalho. 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/cristina-padiglione/deu-avenida-brasil-marcelo-adnet-fdp-e-porta-dos-fundos-na-apca-2012/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/cristina-padiglione/deu-avenida-brasil-marcelo-adnet-fdp-e-porta-dos-fundos-na-apca-2012/
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Figura 12 – Imagem dos 50 esquetes classificados como mais assistidos na ordem 

decrescente, começando do mais popular; 

 

Começamos a distinguir os esquetes de YouTube comparando o modo 

como esse gênero é apresentado na TV com relação à forma como são 

abrigados no canal Porta dos Fundos. Iniciamos essa reflexão atentando para o 

esforço inicial do grupo de se apresentar como um contraponto aos programas 

humorísticos feitos para a TV, como podia ser lido, em 2016, na descrição do 

canal feita no site oficial.   

 

PORTA DOS FUNDOS é um coletivo de humor criado por cinco 
amigos que, insatisfeitos com a falta de liberdade criativa da TV 
brasileira, decidiram montar um canal de esquetes de humor no 
YouTube31. 

 
Antes de tomar essa apresentação como marca inequívoca do canal, faz-

se necessário definir o gênero humorístico da televisão para que se possa ter 

um parâmetro de comparação com o que é feito no YouTube. Iniciemos, assim, 

retomando a fala do humorista Chico Anysio, em entrevista para a revista 

Seleções. Ela expõe, em linhas gerais, aquilo que ele considera traço distintivo 

do humor brasileiro, na comparação com aquele tipicamente americano: 

 

                       Seleções – O que distingue o tipo de humor que se vê aqui no Brasil? 
Chico Anysio – Temos um humor em que o personagem volta a toda 
semana. Em esquetes. O que se vê na Zorra Total, na Praça é nossa, 
o que se via no Chico Anysio Show, no Viva o Gordo. O humor 

 
31 Disponível: http://www.portadosfundos.com.br/sobre/. Acessado em: Out 2016. 



82 
 

tipicamente americano é o sitcom, a comédia de situação. (SOUZA, 
2004, p. 127).  

 

A fórmula citada pelo humorista é aquela verificada em programas como 

Escolinha do barulho! da Rede Record, Ô, coitado!, do SBT, e o Zorra Total, da 

TV Globo, todos caracterizados como uma compilação de esquetes. Nos 

quadros, apresenta-se um conflito e a personagem tipo, agindo sempre ao seu 

modo, encerra a cena com um bordão, como “Eu só abro a boca quando eu 

tenho certeza!”, da personagem Ofélia, personagem de um quadro originalmente 

exibido no humorístico Balança Mas Não Cai , na década de 1980, que depois 

foi relançado no programa Zorra Total.  

Esse modelo, consagrado na TV brasileira, é marcado por seu gosto pelo 

grotesco e por “piadas picantes de apelo sexual” (SOUZA, 2004, p. 128), tendo 

sofrido poucas alterações durante o século XX. Ele proporcionou “dezenas de 

reprises de programas produzidos há mais de uma década”, como foi o caso de 

Os Trapalhões, exibido durante anos na TV Globo, e também do remake da 

Escolinha do professor Raimundo, que reedita o programa, mas mantêm os 

bordões dos personagens, e até mesmo a frase conclusiva dita pelo professor, 

“E o salário ó!”.  

Como vemos, o gênero esquete já fazia parte da tradição humorística 

consagrada no país e era apresentado ao público por meio de estruturas 

diversas, como aponta Souza (2004) em sua descrição do formato dos principais 

humorísticos brasileiros: 

 

Os formatos aplicados ao humor na TV seguem vários estilos, de 
tradicionais, como o de auditório, aos mais ousados, como 
documentário ou entrevistas. Os profissionais do humor brasileiro são 
parte da história do gênero. Moacyr Franco, Ronald Golias, Dedé, Didi, 
Mussum e Zacarias (Os Trapalhões), Chico Anysio, Jô Soares, quase 
todos tiveram programas como seu nome. Era uma forma de a 
emissora divulgar o programa, que vem num formato de sucesso já 
conhecido do público. Os formatos mais utilizados pelos humorísticos 
são o de auditório, como Família Trappo (Record) e Sai de Baixo 
(Globo), e os quadros ou esquetes, como em a Praça é nossa (SBT) e 
Casseta e Planeta (Globo), este com vários formatos internos – 
reportagens, telejornal, videoclipes e outros. (SOUZA, 2004, p. 128). 
 

Ao descrever o formato do gênero humorístico, o autor chama a atenção 

para a pluralidade de estilos que este abarca, desde programa de auditório, de 

entrevista, de quadros variados até documentário. Apesar dessa variedade 
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interna, percebe-se que a organização do gênero é sempre descrita como um 

programa, cujo horário de exibição irá variar, mas vai sempre se encaixar em 

determinada programação de grade fixa.  

Sendo esse modo de disponibilização em programas o primeiro ponto a 

partir do qual os esquetes de YouTube se diferenciam daqueles exibidos na TV, 

passamos a descrição dos vídeos do Porta dos Fundos, com vistas a identificar 

como os esquetes do canal se encontram abrigados na plataforma. Nosso intuito 

é observar, com relação ao formato, o que nos esquetes de YouTube realmente 

os difere do que era (e ainda é) feito na televisão, e, se o faz, por que o faz; o 

que repete o formato da TV e por qual motivo. 

 

2.2.1. Esquete na TV e no YouTube: manutenção e ruptura  

 

É interessante pensar que, apesar do YouTube realizar “ruptura cultural e 

econômica” (BURGESS; GREEN, p. 33) no modo como se produz e se consome 

produtos audiovisuais, a mídia é herdeira de práticas midiáticas anteriores, já 

que essa revolução não se dá como uma “colisão e sim como uma coevolução 

aliada” (ibidem). É por essa razão que a própria ideia de se ter canais no 

YouTube é tributária do modo de organização consagrado pela TV, em que se 

tem estações televisivas com um fluxo de transmissão contínuo com uma 

programação proposta e disponibilizada pelo enunciador. 

 Mesmo a plataforma possibilitando a negação desse modelo – inclusive 

há nessa mídia muitos vídeos lançados de maneira avulsa –, o formato de canal 

é mantido no YouTube  como uma estratégia para ser notado, já que “ter um site 

compartilhado significa que essas produções obtêm uma visibilidade muito maior 

do que teriam se fossem distribuídas por portais separados e isolados” 

(JENKINS, 2009, p. 348).  

Os canais do YouTube constroem sua identidade visual a partir de um 

modelo de funcionamento e um tipo de conteúdo produzido, com o qual os 

usuários vão poder interagir de modo mais regular, se inscrevendo como 

seguidores e recebendo alertas de produções novas, adicionando os vídeos 

como favoritos ou elaborando uma playlist, ou apenas esporadicamente, 

assistindo a vídeos específicos. Observemos como se apresentam alguns dos 

maiores canais do Brasil. 
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Figuras 13, 14, 15 e 16 –As identidades visuais, com as datas de lançamentos de novos 

vídeos, dos canais, da esquerda para direita, Parafernalha,5 minutos, Jout Jout prazer e 

Porta dos Fundos;  

 

A interface padronizada da plataforma permite que o internauta se depare, 

logo ao acessar as páginas, com informações sobre os dias e horários de 

lançamento, os vídeos lançados anteriormente, as outras plataformas em que os 

conteúdos são disponibilizados, as redes sociais em que se encontram mais 

informações, canais relacionados e as possibilidades de atuação, como 

comentar, curtir, compartilhar, entre outras.  

Especificamente no que diz respeito à fixação de dias e horários para 

lançamento dos vídeos, vale ressaltar que essa característica não seria 

necessária, já que, como qualquer plataforma online, a mídia permite uma 

flexibilização tanto da inclusão de novos conteúdos quanto de seu consumo. 

Essas características das novas mídias vem sendo, paulatinamente, 

incorporadas pela televisão brasileira, que passou a transmitir suas produções 

também , ou às vezes exclusivamente, em plataformas streaming, isto é, aquelas 

que possuem transmissão contínua, em que os conteúdos “podem ser exibidos 

e consumidos fora da grade de programação” (SOUSA, 2017, p. 56). 



85 
 

Assim, apesar de não haver uma coerção da mídia quanto a fixação de 

horário, alguns dos maiores canais do YouTube brasileiro, como o de humor 

Parafernalha, o 5 minutos, da Kéfera, o canal da Jout Jout e o do Porta dos 

Fundos, representados nas imagens acima, estabelecem de dois a três dias da 

semana, ou, pelo menos, a periodicidade semanal para o lançamento de seus 

vídeos como estratégia para fidelizar seus espectadores. 

Buscando também conquistar a confiabilidade de seus espectadores, uma 

das estratégias adotadas pelo Porta dos Fundos para se diferenciar, 

inicialmente, dos outros esquetes hospedados na plataforma, foi subverter o 

modo de apresentação típica do gênero no YouTube. Por conta disso, o primeiro 

vídeo lançado pelo canal seguia o formato de programa para, justamente, 

remeter a um formato conhecido pelo enunciador e chamar a atenção para a 

adoção desse modelo em um espaço midiático da internet, como lemos na fala 

de Antônio Tabet, um dos fundadores do grupo:  

 

Quando você põe um programa, com apresentador, intervalo 
comercial, créditos no fim era uma coisa nova, as pessoas não tinham 
visto aquilo antes. E quando viram pensaram ‘Uau! É um programa! No 
YouTube!’, você está invertendo um pouco a lógica das coisas. 32  

 
As imagens nos mostram como essa estratégia foi concretizada 

textualmente. 

   

 

Figura 17 – Imagem de apresentação do primeiro vídeo lançado do canal, feito em 
formato de programa; 

 

 

 

 
32 Disponível em: https://www.YouTube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM. Acessado em: Jun. 2015.   
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Elementos constituintes:   

   

Figura 18 – Vinheta de abertura do 
programa “Porta dos Fundos nº 1”;  
 

Figura 19 – Imagem do comediante 
Totoro apresentando o programa “Porta 
dos Fundos nº 1”;   

 

   

Figura 20 - Imagens da vinheta de 
intervalo no programa “Porta dos Fundos 
nº1”;  

Figura 21 - Imagens do apresentador no 
encerramento do programa enquanto 
sobem os créditos;   

 

No “Programa nº 1”, chamado de programa piloto devido a seu caráter 

experimental, o grupo opta por  trazer para o YouTube elementos típicos de 

programas televisivos, como  apresentador (figura 19), uma música típica que 

acompanha a abertura e o encerramento de um programa (figura 18 e 21), 

intervalo entre os esquetes (simulando um intervalo comercial da TV), créditos 

finais (figura 21). Todos elementos que remetem ao formato no qual os esquetes 

costumam ser encontrados na televisão brasileira, sempre compilados em 

programas humorísticos. 

Mesmo recuperando de uma mídia precedente como a TV, a adesão a 

um modelo já conhecido foi um diferencial do canal que contribuiu não só para 

despertar a atenção do usuário da plataforma, mas também para evocar certas 
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expectativas de regularidade relacionadas à programação televisiva, ponto ao 

qual retomaremos posteriormente no trabalho.  

Por ora, vale reforçar que, se, em um primeiro momento, a adoção desse 

formato mais longo serviu para gerar confiança o canal e fidelizar o acesso do 

usuário em busca de novidade, posteriormente, essa estratégia precisou ser 

revista para atender as especificidades da mídia, especialmente aquelas 

relativas à organização dos esquetes em programas. 

 

2.2.2. Duração  

 

De acordo com Bakhtin (1997), as formas de gênero moldam, dentre 

outros aspectos, nossas expectativas quanto a duração do enunciado. Parte-se, 

então, de um volume previamente aprendido com base no qual é possível prever 

quando será a finalização do texto. Ao argumentar nesse sentido, o autor 

demonstra que uma das dificuldades de um estudo sobre as formas estáveis de 

enunciado se deve “à extrema heterogeneidade da estrutura composicional 

delas e às particularidades de seu volume (a extensão do discurso): que vai da 

réplica monolexemática ao romance em vários tomos”. (BAKHTIN, 1997, p. 281). 

Apesar de reconhecer essa dificuldade de sistematização, o autor afirma que o 

aprendizado desses modelos, por seu turno, se dá quase que naturalmente nas 

trocas linguageiras, nas quais  

 

aprendemos a moldar a nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a 
fala do outro, sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, 
pressentir lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (a extensão 
aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, 
prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, somos sensíveis ao todo 
discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 
diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no 
processo da fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos 
enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. (BAKHTIN, 
1997, p. 302, grifos nossos). 

  

Na amostra analisada até aqui, viu-se que o formato de compilação de 

esquetes em um programa de duração mais longa foi uma estratégia de 

captação da atenção dos usuários, como declarou Tabet na continuação da 

entrevista para o canal “Jovem nerd”, em que diz: “A gente planejou que o 

primeiro programa seria de 15 minutos (..) por que a gente achou que se a gente 
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estreasse com um esquete só seria só mais uma no YouTube”. Essa estratégia, 

no entanto, precisou ser restrita ao momento do surgimento do Porta dos 

Fundos, como observamos nos esquetes que compõem o nosso corpus de 50 

vídeos mais populares do canal.  

 

            

Figura 22 – Imagem inicial do esquete 
“Rola”, o mais curto do corpus e o mais 
assistido do canal;  

Figura 23 - Imagem inicial do esquete 
“Amigo secreto”, o que tem maior 
duração do corpus; 

 

Ao buscar estipular um tamanho médio desses esquetes, notou-se que o 

vídeo mais popular, intitulado “Rola”, é também aquele que tem menor duração 

dentro desse recorte, com apenas 1 minuto e 18 segundos. O vídeo mais longo, 

intitulado “Amigo secreto”, dura 5 minutos e 41 segundos. Entre esses dois 

extremos, a extensão dos esquetes varia bastante, apresentando uma média de 

3 minutos e 19 segundos.  

Apesar do vídeo mais popular ser também o mais curto dentre os 

analisados, não é possível dizer que há uma correlação entre a extensão do 

esquete e a sua posição no ranking de vídeos mais populares. Antes de fazer 

essa afirmação, é preciso certa cautela, pois há outros fatores que contribuem 

para essa colocação, como a data de lançamento – o vídeo encontra-se 

disponível desde janeiro de 2013 - e, conforme demonstraremos mais adiante, a 

temática e a sua estratégia enunciativa de produzir humor.  

Mesmo que não haja uma relação necessária entre a extensão desse 

vídeo e sua posição na lista classificatória, é possível dizer que o tamanho do 

esquete, de certo modo, cooperou para que este alcançasse a significativa 

marca de 31.548.067 visualizações33. A razão dessa associação se deve ao fato 

de o acesso do consumidor ao vídeo só ser contabilizado quando este é assistido 

até o fim. Sendo assim, ao conseguir desenvolver o mote narrativo em pouco 

 
33 Em nossa última consulta, feita em janeiro de 2019, o vídeo possuía 31.548.067 visualizações.  
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mais de 1 minuto, o enunciador corre menos risco na gestão do fluxo de atenção 

do enunciatário, bem como aumenta a chance de visualizações inteiras e, 

consequentemente, de compartilhamento do esquete, o que, como já dito, é de 

suma importância para que o canal se destaque do YouTube34.   

De maneira semelhante, a inclusão de mais uma cena ao final do vídeo é 

outra estratégia que visa à manutenção da presença do enunciatário durante a 

apresentação dos dados relativos à produção do vídeo, como nomes dos 

roteiristas, do elenco, figurinistas, entre outros.  

Assim, entre o aparecimento da logomarca do canal, quando também se 

ouve a vinheta de encerramento – ambas indicações do fim da primeira cena do 

esquete –, e a finalização total do vídeo, transcorrem 20 segundos de uma cena 

adicional à situação narrada inicialmente. Essa extensão da narrativa ora 

privilegia uma outra perspectiva ou até mesmo uma visão oposta do que foi 

exposto na cena principal, ora reforça o argumento apresentado no esquete. 

Para exemplificar, observemos o esquete “Rola”, representado nas imagens 

abaixo:   

 

  

Figuras 24 e 25 - Imagem inicial do esquete “Rola” e a cena final, exibida enquanto sobem 
os créditos; 

 
(atendente, aos gritos, faz alguns pedidos para a cozinha, na hora que a cliente chega) 

 
Cliente: Oi! Por favor, vou querer um cheesefrango com salada 
e um suco de laranja sem gelo e sem açúcar. 
Atendente: E rola? 
Cliente: Hein? 
Atendente: Rola. Quer uma rola? Quente! 
Cliente: Desculpa eu não entendi..  
[...] 

 
34 O ajustamento do gênero para atender a práticas próprias da plataforma será um ponto ao qual   
retomaremos mais adiante. 
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Atendente: Vou pedir uma rola pra senhora gostosa! É verão, 
rola no verão cai bem! 
Cliente: Oi, desculpa, eu vou ficar no cheesefrango mesmo! 
Atendente: Cheesefrango não tem, só rola mesmo. 
Cliente: Me vê então duas rolas e um suco por favor.  
Vinheta de encerramento 
(cena adicional atendente faz pedidos inusitados à cozinha) 
Atendente: Sai uma tapioca verdadeira, sai um kiwi sem pelo 
morto, sai fruta do conde esquecido.35 
 

 

No esquete “Rola”, em que o atendente da lanchonete oferece, como 

sugestão de lanche, uma “rola” para cliente, a cena principal é finalizada com o 

pedido da cliente, que, ao se render a argumentação do atendente, pede “Me vê 

então duas rolas e um suco, por favor”. Em seguida, em uma cena posterior, o 

atendente faz pedidos inusitados à cozinha. Aos gritos, como se costuma fazer 

em lanchonetes populares, ele pede coisas do tipo “sai uma tapioca verdadeira”, 

“sai um kiwi sem pelo morto” ou “sai fruta do conde esquecido”.  

Nesse caso especificamente, essa segunda cena do esquete reafirma o 

efeito de absurdo produzido no enunciado. Já em outros vídeos, a relação entre 

as cenas pode ser de negação, como veremos no próximo tópico, em que 

observaremos esse e outros aspectos concernentes à estrutura composicional 

por meio da descrição da estrutura narrativa do esquete. 

   

2.2.3. Estratégia narrativa 

 

Em sua versão canônica, o esquema narrativo é composto pelos 

percursos de manipulação, competência, performance e sanção. Uma vez que 

os esquetes são gêneros definidos como narrativas curtas, em que não há 

muitos desdobramentos, esse tipo de texto tende a focar na resolução de uma 

das etapas do esquema narrativo, estrutura composta por percursos narrativos, 

que “são organizações hierárquicas de programas narrativos, concebidos [...] 

como organizações de pelo menos um enunciado de transformação que opera 

sobre enunciados de estado de conjunção ou de disjunção” (BARROS, 2011, p. 

196).  

Continuando a análise do esquete “Rola”, vê-se que, nesse vídeo, o foco 

recai sobre a etapa da manipulação da cliente que, ao fazer o seu pedido em 

 
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h1A9Kc5iNkQ. Acessado em : ABRIL 2019 
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uma lanchonete, é convencida pelo atendente a querer trocar o seu salgado por 

um pênis, sugerido pela oferta “quer uma rola quente?”. Nesse caso, o 

atendente, assume o papel actancial de destinador da narrativa, que em seu 

fazer, modaliza a cliente, no papel actancial de destinatário, a querer fazer, isto 

é, a mudar seu estado inicial com relação ao objeto que lhe está sendo ofertado. 

Uma vez que o destinador atribui valor positivo ao objeto oferecido, dizendo “vou 

pedir uma rola quentinha pra você, rola no verão cai bem”, a manipulação, nesse 

caso, se dá por tentação.  

Já no vídeo “Na lata”, a cliente Kellen, no papel de sujeito da ação vai ao 

supermercado em busca de uma latinha de Coca-cola com seu nome impresso, 

mas não encontra. Ao pedir ajuda ao funcionário Welerson, a moça recebe a 

informação de que não pode comprar, isto é, que não teria a competência 

necessária, pois “nome de puta a coca não faz”. Welerson, que deveria cumprir 

o papel de adjuvante e auxiliá-la a entrar em conjunção com o objeto desejado, 

se mostra, na verdade, um antidestinador da busca que realiza, pois, além de 

julgá-la inapta para a ação, a convence, diante de sua impotência, a procurar 

seu nome “Kellen” no refrigerante Dolly, mais ajustado à sua condição.  

Na continuação do esquete, vemos que a sugestão foi aceita, quando 

Kellen finalmente realiza a performance e entra em conjunção com aquilo que 

pode obter: uma garrafa de Dolly com seu nome.   

 

     

Figuras 26 e 27 - Imagem inicial do esquete “Na lata”, seguido do momento em que o 
funcionário aborda a cliente no supermercado, enquanto ela procura seu nome na latinha; 
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Figura 28 – Cena final do vídeo “Na lata”, em que a cliente procura seu nome na 
embalagem de refrigerante Dolly; 

 

No esquete “Essa é pra você”, a namorada Clarice mostra para o 

namorado Gregorio uma música depreciativa em que expõe todos os seus 

defeitos. Logo na primeira frase da canção, que diz “Meu amor, eu não aguento 

mais você”, o sujeito Clarice, no papel de destinador-julgador, sanciona 

negativamente seu namorado por ele não ser aquilo que ela espera, como fica 

claro no trecho em que diz “meu amor, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo da 

sua baba e dessa sua camisa verde”, evidenciando a etapa da sanção. 

 

 

                       Figura 29 – Cena do esquete “Essa é pra você”; 

 

Invertemos a ordem canônica e deixamos a performance por último para 

examinar, de maneira mais detalhada, o roteiro do esquete intitulado 

“Casamento”, transcrito a seguir conforme aparece no livro “Porta dos Fundos”36  

 

 
36 O livro “Porta dos Fundos”, lançado em 2013, traz os roteiros mais assistidos do canal em seu primeiro 
ano de existência. O conteúdo, ao qual retomaremos no último capítulo, faz parte da estratégia 
transmídia do canal.  
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Figuras 30 e 31 – Cena inicial do esquete “Casamento” e do momento em que o padre 

declara os noivos casados; 

 

 

Figura 32 – Cena do esquete “Casamento”, momento em que o personagem Cléber 
interrompe a cerimônia e faz revelações sobre o noivo;  
 
 

  
 

(interior de uma igreja. Padre está casando os noivos sob os olhares 
atentos dos convidados) 

 
Padre: Stela, você aceita Carlos como seu legítimo esposo? Para amá-
lo e respeitá-lo, na alegria na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza 
e na pobreza, até que a morte os separe? 
Stela: Aceito. 
Padre: Eu vos declaro... 
Cléber: (se levanta, interrompendo a cerimônia) – 
Eeeeei! Peraí! Desculpa. Como vai? Tudo bem? Desculpa interromper, 
sei que não é legal... De repente, é coisa minha, mas não faltou aquela 
parte: “Se alguém souber de alguma coisa...” Não tem isso, gente? 
Porque, de repente, surge alguma coisa que alguém saiba a respeito 
de ontem à noite... Não? Em Búzios, não? Que tava com o noivo ontem 
à noite, ninguém sabe nada ... Não digo eu, não! De repente o Gustavo 
(vira pro homem ao seu lado) quer falar alguma coisa, se pronunciar? 
(percebe que Gustavo não tem nada pra falar) Tá ótimo... porque, de 
repente, a pessoa tem necessidade... (olha em volta) Ok... Búzios, 
não? Os padrinhos...não? Ok, hein... que depois foi pro quarto já 
meio... (faz sinal de quem bebeu)Então, tá ótimo. Não quer 
falar...Rolou um gato mia no escuro...ligou pro pessoal: “Ah! Vem pro 
quarto” Então, tá ótimo! Se não quer falar agora... porque é bom falar 



94 
 

agora! (olha pra trás) Olha lá! Levantou a mão ali, hã? (vira pra frente) 
Não ... ele, só coçou a cabeça, achei que tivesse levantado a mão. A 
pessoa fica com vergonha e daqui a dez anos ela pensa: “Puxa, devia 
ter levantado a mão! Devia ter falado aquele detalhe...” Não? Do ano-
novo, hein? Fala...(se exasperando) Não? Cláudia?! Quer falar nada 
não, Sandra? Hein, Michele? Ok, sem problemas... Dou-lhe uma, 
alguém? Dou-lhe duas, quem? Dou-lhe três,,, (de forma corrida) eu e 
o noivo temos um caso há mais de dois anos e ele me jurou amor 
eterno e só está se casando pra manter as aparências porque ele é 
gaaaay... Ninguém... Ok! Ok! Muito bem. Vamos seguir o casamento, 
eu fiz a minha parte. Queria deixar claro que eu quero que seja tudo 
muito bom, muito feliz, tudo ok! 
(Claramente se contendo, olha pra trás como se esperasse que alguém 
intercedesse)  
(PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 186-7). 

 

O casamento, enquanto ritual, consiste em uma performance, em que os 

noivos mudam de estado inicial de solteiros para o estado final de casados. Se 

essa transformação se realiza, quer dizer que, em programas narrativos 

anteriores, logicamente pressuposto a esse, tanto o noivo quanto a noiva foram 

modalizados por um querer ou dever fazer. 

No momento da realização da ação, além dos sujeitos noivos, é 

necessária a presença de uma autoridade – padre, juiz, rabino, entre outras 

possíveis – que, no papel actancial de destinado-julgador, consagra a união do 

casal. Geralmente, há também a presença de amigos e familiares dos noivos 

que comumente compartilham a alegria e festejam a união do casal, atuando, 

assim, como sujeitos adjuvantes, pois contribuem para torná-la um momento 

especial. E é justamente esse aspecto da cerimônia que é subvertido no esquete 

“Casamento”.  

 A subversão ocorre quando o convidado Cléber toma a palavra e começa 

a fazer insinuações sobre o seu envolvimento com o noivo, como na frase em 

que diz ”porque, de repente, surge alguma coisa que alguém saiba a respeito de 

ontem à noite...”, querendo que alguém revelasse seu suposto envolvimento com 

o noivo e que contasse “que foi pro quarto...” e que “rolou um gato mia”. Ao trazer 

à tona revelações que poderiam fazer com que o casamento não se realizasse, 

o sujeito Cléber rompe o contrato previamente estabelecido entre ele e os noivos, 

que lhe atribuíram a função de adjuvante, e passa a cumprir um papel actancial 

de antissujeito, dificultando a realização do programa e a união do casal.  

Ao fazer essa inversão, o texto propõe um outro desfecho para o 

programa narrativo relativamente estável e ritualístico de uma cena de 
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casamento. Porém, esse procedimento, por si só, ainda não estabeleceria um 

tratamento cômico, já que em uma novela, por exemplo, essa estrutura poderia 

ser revestida por componentes semânticos que levassem a uma leitura 

dramática. 

O efeito de humor é alcançado pela concretização do programa do 

convidado nessa participação inusitada por meio de interferências 

constrangedoras, o que deixa claro que o convidado protagoniza um 

contraprograma com relação ao casamento, já que expõe as situações 

vivenciadas pelo noivo em sua despedida de solteiro. A intervenção de Cléber, 

no entanto, não impede o casamento, que, para sua frustação, segue o curso 

normal, como fica claro na expressão conformada do convidado e amante ao 

final (figuras 31 e 32). 

A análise da estruturas narrativa do esquete joga luz sobre a hipocrisia 

muitas das vezes presente nas escolhas socialmente aceitas. Por meio da 

inversão de papéis actanciais, o que parecia ser uma união entre duas pessoas 

que se amavam, era, segundo a versão apresentada por Cléber, uma relação 

que só tinha a função de manter as aparências “porque ele é gaaaay...”.  

Um dos momentos mais interessantes do vídeo, porém, é reservado para 

a cena adicional do esquete que, dentro dessa estrutura, serve de pano de fundo 

para a divulgação de outros vídeos, inserção do link de inscrição no canal e a 

exibição dos créditos, ou seja, os elementos mais relacionados à enunciação 

que ao enunciado. É nesse momento que Fabio Porchat, que participa do vídeo 

como personagem principal, aparece atuando agora como diretor, interrompe a 

gravação do esquete e troca o ator que faz o noivo, enquanto mantém a atriz 

que faz a noiva em sua posição original.  

Depois que a mudança é realizada, o “novo noivo” – que parece ser o 

noivo da atriz na vida real – se ajoelha, mostra o anel e faz um pedido real de 

casamento. Assim, na continuação da narrativa há uma mudança do nível 

projetado, do enunciado, para o pressuposto, da enunciação. Por meio da 

enunciação enunciada, que se projeta pelas câmeras, o diretor do programa 

interrompendo a cena que simula um making of, cria o efeito de que o 

enunciatário está dentro dos bastidores participando de momentos que 

correspondem à produção do esquete. A cena clássica de pedido de casamento 
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acaba por reafirmar o valor do matrimônio e do romantismo, posto em dúvida, 

até então, no enunciado.  

 

     

Figuras 33 e 34 – Cenas finais do esquete “Casamento”, quando Fábio Porchat troca o 

ator que faz o noivo por outro. Na sequência, ocorre um pedido de casamento entre atores 

do elenco; 

   

Figuras 35 e 36 – Todos os atores do elenco (nível da enunciação) comemoram e, na última 
imagem, a atriz exibe sua aliança de noivado;  

 

Para compreender melhor os mecanismos relativos às modalizações do 

ser e do parecer, mencionados rapidamente nesse ponto do trabalho, seguimos 

ao próximo tópico para aprofundar a investigação das modalidades veridictórias.  

 

 

2.2.3.1. Entre o ser e o parecer 

 

Ao adotar uma perspectiva discursiva, a Semiótica abandona a 

problemática da verdade para se debruçar sobre a questão da veridicção, ou 

seja, sobre o efeito de sentido produzido por um fazer-parecer-verdadeiro de um 

destinador, o qual um destinatário, em seu fazer-interpretativo, realiza seu 

julgamento. Na teoria, parte-se da premissa de que, para que o enunciatário 
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considere um enunciado verdadeiro, é necessário que a troca comunicativa se 

funde na crença em um dizer verdadeiro, “acordo tácito [...] designado pelo nome 

de contrato de veridicção” (GREIMAS, 1980, p. 54-5, grifos do autor). 

É a ação sancionadora do destinatário que irá qualificar como verdade, 

aquilo que lhe parece e se mostra ser de fato;  ou falsidade, o que não lhe parece 

e realmente não é; mentira, o que lhe parece, mas demonstra não ser;  ou 

segredo,  aquilo que é, mesmo não parecendo inicialmente.  Todos esses 

“modos de veridicção são resultantes da dupla contribuição do enunciador e do 

enunciatário”, ambas imagens inscritas no enunciado (GREIMAS, 1980, p. 117).   

 

Se a verdade é apenas um efeito de sentido, conclui-se que sua 
produção consiste no exercício de um fazer particular, um fazer-
parecer-verdadeiro, isto é, a construção de um discurso cuja função 
não é o dizer-verdadeiro, mas o parecer-verdadeiro. Esse parecer não 
visa mais, como no caso da verossimilhança, à adequação ao 
referente, mas à adequação da parte do destinatário a quem se dirige 
e por quem procura ser lido como verdadeiro. Tal adesão só pode ser 
obtida se corresponder à sua expectativa; ou seja, a construção do 
simulacro da verdade é fortemente condicionada não diretamente pelo 
universo axiológico do destinatário, mas pela representação que dele 
fizer o destinador, artífice de toda manipulação e responsável pelo 
sucesso ou fracasso de seu discurso. (GREIMAS,1980, p. 122, grifos 
do autor). 

 

A “construção do simulacro da verdade” é estudada em Semiótica no 

componente semântico do nível narrativo presente em todos os textos, tanto 

naqueles que, conforme Greimas (1980, p. 123), apresentam uma “camuflagem 

objetivante”, como os da esfera jurídica e cientifica, como aqueles que possuem 

“camuflagem subjetivante”, como os textos poéticos, em que existe a crença em 

um actante inscrito no texto que cumpriria o papel de porta-voz da verdade. Esse 

mecanismo pode ser verificado, por exemplo, na versão cristã para a criação do 

mundo, que se funda na confiança em um dizer verdadeiro no texto bíblico por 

parte de um enunciatário cristão, que, sendo temente a Deus e confiante em sua 

palavra, o vê como um “eu fiador da verdade”, como explica Greimas (ibidem).  

Nesse caso específico fica claro que esse contrato se estabelece não 

entre um leitor e um escritor ou produtor de carne e osso, mas entre perfis 

enunciativos projetados no texto por um destinador, que erige sua argumentação 

a partir dessa imagem delineada de seu destinatário fiel. Em um dos esquetes 

produzidos pelo Porta dos Fundos, intitulado “Dez mandamentos”, esse 



98 
 

mecanismo é explicitado e usado de gatilho para produzir efeito de humor, como 

demonstraremos na análise. 

 

  

Figuras 37, 38 e 39 – Imagens do esquete “10 mandamentos”. Na ordem, momento que o 
personagem Moisés apresenta os novos mandamentos para os hebreus ali presentes e, 
por fim, a imagem das intervenções feitas pelos outros habitantes do local;  

  

(Deserto. Vemos um grupo de pessoas em trajes bíblicos sentadas na 
areia, conversando. Ao fundo um homem corre na direção delas. É 
Moisés trazendo os Dez Mandamentos.) 
 
Moisés: Povo hebreu! 
(Grupo cumprimenta Moisés) 
Observador 1: E aí, Moisés? 
Moisés: Eu trago notícias do Senhor Deus! São mandamentos que 
vocês vão ter que seguir à risca a partir de agora, tá? 
Senão, vocês vão queimar no inferno... Posso começar? 
Observador 1: Peraí, peraí... Deus escreveu isso aí? 
Moisés: Foi, foi sim.  
Observador 1: Na pedra? 
Moisés: Isso. Era o que Ele tinha lá à mão.  
Observador 1: Onde? 
Moisés: Em cima do monte... 
Observador 1 & 2: Do Monte?! 
Observador 1: Do monte?! Deus apareceu lá em cima do monte? 
Moisés: Ele veio falar comigo! 
Observador 2: E você tava no monte? 
Moisés: Eu tava... 
Observador 2: Nunca te vi no monte e, de repente, você tava no monte 
falando com Deus?! 
Moisés: Eu tava indo falar com Deus.  
Observador 1: Tava só você e Deus lá? Mais ninguém?  
Moisés: É¹ A gente marcou lá ... 
Observador 1: O monte tá sempre cheio, mas só tava você e Deus lá? 
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Moisés: era de manhã cedo! Vocês nem tavam acordados essa hora! 
Observador 2: fala, Moisés! O que você tem aí pra falar? O que tem 
escrito aí, nesse troço? 
Moisés: “Não roubarás!” ... 
Observador2: Desculpe. Você não foi roubado semana passada? 
Moisés: Que que tem? 
Observador 2: não roubaram cabras? 
Moisés: E o que que tem a ver com isso...? 
Observador 2: E agora não pode mais roubar? 
Moisés: Não ... 
Observador 2: Ah Deeeus falou ... 
[...] 
(PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 160-1) 

 

 No vídeo “Dez Mandamentos”, ao chegar com as novas regras ditadas 

por Deus, Moisés é questionado sobre as circunstâncias daquela conversa com 

o supremo e sobre o interesse dele por trás das leis estabelecidas. A cada relato 

do autoproclamado mensageiro de Deus, os outros representantes do povo 

hebreu mostram não estar firmado previamente um contrato de veridicção entre 

os sujeitos, já que os observadores 1 e 2 desconfiam da história supostamente 

enviada por Deus.  

Diante do relato de Moisés, os outros habitantes consideram os fatos 

narrados da ordem da falsidade, uma vez que nem parecem e nem são 

convincentes, já que ele nunca foi visto no monte “e, de repente, [...] tava no 

monte falando com Deus?!”. Em seu fazer-interpretativo, os observadores 1 e 2 

não partem de um crer prévio e, diante da manipulação do sujeito, consideram o 

estabelecimento daquelas normas convenientes para Moisés, que foi “roubado 

na semana passada” e agora recebe uma mensagem suprema dizendo que não 

se pode mais roubar porque é pecado.   

Ao projetar na narrativa um interlocutor incrédulo, o enunciador Porta dos 

Fundos joga luz sobre o pacto que precisa ser firmado previamente para que os 

dogmas e as crenças religiosas sejam considerados do polo da verdade – aquilo 

que é e parece. De maneira geral, a estratégia discursiva de desconstruir 

modalizações veridictórias cristalizadas em determinado discurso é bastante 

recorrente nos esquetes do canal. Tal estratégia, fica ainda mais evidente nos 

esquetes que tematizam tabus e polêmicas sociais, como política, família e 

religião. Nesses casos, a edificação de verdade pela qual se sustentam certos 

valores é resultante de construções discursivas milenares. A dificuldade na 

abordagem desses temas, por meio do humor, é proporcional ao potencial que 
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representam para a construção da crítica, por meio da ironia e do sarcasmo, que 

caracterizam a abordagem do Porta dos Fundos.  

Especialmente com relação às temáticas relacionadas à religião, apesar 

de o canal ser acusado, em processos judiciais, de perseguição religiosa37, não 

há foco em um grupo religioso específico.  

Em um dos vídeos sobre religião, que se passa em uma igreja evangélica, 

o esquete intitulado “Demônio”, um pastor afirma que o fiel Washington está 

“possuído pelo demônio”. Após essa constatação, o pastor começa a tentar 

demonstrar para o público os prejuízos que isso estaria causando na vida de 

Washington, como, por exemplo, levando à “falta de dinheiro”. Ao responder, o 

diabo rebate a crítica dizendo “Mas isso todos aqui estão, a diferença é que o 

Washington gasta o dinheiro dele com ele”, revelando, assim, a mentira contada 

pelo pastor, pois aquilo que parece prejudicial, na verdade não é, até porque “o 

Washington tá ótimo, tá malhando, tá comendo verdura, tá dormindo.”  

 

 

Figuras 40 e 41 – A primeira imagem é referente ao esquete “Demônio”, na qual o pastor 
aparece tentando expurgar o suposto demônio do corpo de um fiel. Na sequência, cena 
em que o pastor e o demônio negociam a saída da entidade do corpo de Washington; 

 

Já a construção da verdade fica clara no esquete intitulado “Deus”, em 

que, ao morrer, uma moça descobre que o verdadeiro Deus era aquele pregado 

por uma tribo da Polinésia, e não o Deus católico, o qual ela havia seguido a vida 

inteira. O vídeo rendeu inclusive um bordão “errou feio, errou rude”, frase dita 

pela suposta divindade ao verificar a religião da moça em sua ficha.    

 

 
37 https://www.gazetadopovo.com.br/justica/processo-de-r-5-mi-contra-porta-dos-fundos-questiona-
respeito-a-religiao-chmyccb546lsr0lwz33oe0ymh/ 
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Figuras 42 e 43 – Imagem inicial referente ao esquete “Deus”, na qual aparece a figura que 
representa a divindade polinésia. À direita, cena em que a personagem católica é avisada 
que o Deus “correto” seria o Deus da polinésia;  
 

As modalizações que incidem sobre o ser e o parecer são um mecanismo 

por meio do qual o destinatário julga a manipulação proposta por um destinador. 

O arranjo modal resultante dessa avaliação está presente em todos os textos, 

inclusive naqueles em que se constroem verdades incontestáveis, como dogmas 

religiosos, verdades científicas, ou naqueles cristalizados socialmente, como os 

preconceitos e os ditos populares.  

Ao descortinar o arranjo modal que está por trás desses discursos, o Porta 

dos Fundos joga luz sobre as possíveis incoerências, motivações e implicações 

das “verdades” construídas nos e pelos textos, produzindo, com isso, além de 

efeito de humor, um texto com caráter de denúncia.   

Por meio da observação de estratégias narrativas usadas nos esquetes, 

é possível depreender algumas características do gênero. A duração curta é 

conseguida por meio de a) recorte de uma das etapas do esquema narrativo, 

isto é, de um percurso narrativo, geralmente, composto por poucos programas 

narrativos, o que possibilita o desenvolvimento da narrativa em um curto espaço 

de tempo, e b) a resolução da etapa recortada, que sempre apresenta uma 

passagem de um estado inicial a um estado final do sujeito, o que confere um 

sentido de totalidade encerrada àquela narrativa. 

Por conta disso, há nos esquetes c) um número reduzido de papeis 

actanciais, o que pode ser explicado pela ausência de histórias paralelas ou 

desdobramentos narrativos no interior do esquete. Já d)a revisão de arranjos 

modais cristalizadas, por meio da explicitação de contratos de veridicção, é 

uma estratégia que atribui um tom denunciador ao canal, uma vez que muitos 
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dos esquetes produzidos evidenciam as contradições de certas configurações 

modais tidas como dadas porque se construíram como evidências38.  

Posto isso, passamos agora à análise das temáticas mais recorrentes nos 

esquetes do Porta dos Fundos.   

 

2.3. Temas, temáticas e tematização 

 

Os conteúdos temáticos compõem, juntamente com a construção 

composicional e o estilo, o conjunto de três elementos elencados por Bakhtin 

(1997) para a caracterização de gênero, sendo, também, um dos critérios 

adotados por Travaglia (2017) para distinguir o esquete de outros gêneros orais, 

como a piada e o stand up.  

Neste tópico, examinaremos as temáticas mais recorrentes dos esquetes 

por meio da análise do componente semântico do nível discursivo. Vale ressaltar 

que, conforme aponta Fiorin (2006, p. 62), como elemento constituinte de um 

tipo específico de enunciado, o conteúdo temático diz respeito ao “domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero”, estudado, em semiótica por meio da análise 

do processo de tematização.  

Na televisão, a manutenção de um formato passa pela questão da 

temática, como aponta Maurício Sherman (SOUZA, 2004, p. 128). Segundo o 

diretor, o modelo de programa humorístico perpetuado na televisão brasileira se 

justificou, durante todo século XX, porque “[n]esse formato fica mais fácil 

apresentar os bons e velhos temas de piada de que o público mais gosta: sexo, 

o caipira na cidade grande, a escatologia, o político corrupto e as dificuldades 

financeiras do país”. 

Com isso em mente, investigaremos, neste tópico, se esse recorte 

temático se mantém nos esquetes de YouTube, como parte integrante da 

estrutura composicional do gênero, e se o faz, qual o tratamento figurativo que 

ele recebe nos vídeos do canal. 

Segundo Travaglia (2017, p. 119), o esquete gira quase sempre em torno 

de temáticas ligadas a “uma situação em uma área qualquer da vida social”, 

desenvolvida por meio de “um amplo leque de vivências diversas em que 

 
38 Para a Semiótica, a evidência é uma “forma particular de certeza [de um crer-ser,] que não exige o 
exercício do fazer-interpretativo” (GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 171).  
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estamos envolvidos por meio dos personagens”. O autor cita como exemplo 

vivências de trabalho em diversas áreas, envolvendo comunicação, no comércio, 

fatos da vida escolar, das relações familiares, festividades, religião, 

comportamentos, entre outras. Como se vê, a delimitação de um domínio 

temático dos esquetes é ampla, pois abarca experiências que ocorrem em 

diferentes esferas de atividade humana. 

Neste tópico, tomamos como base a circunscrição de “conteúdos 

temáticos típicos” proposta por Travaglia (2017, p. 115) a fim de observar se esta 

coincide com aquela encontrada nas produções do Porta dos Fundos. Para isso, 

analisaremos o componente semântico do nível discursivo manifestado nos 50 

vídeos do corpus, cujas temáticas abordadas organizamos na tabela abaixo; 

 

Temática 

principal 

Esquete Temática Secundária 

Situações de 

trabalho em 

diferentes 

profissões; 

“Filme pornô” 

Ejaculação precoce em ator de filmes 

pornôs. 

▪ Problemas sexuais 

“Cantada” 

Cantadas feitas por pedreiros.  

▪ Aspecto 

comportamental 

“Bom dia” 

Pessoas que chegam de bom-humor 

para trabalhar na segunda-feira.  

▪ Aspecto 

comportamental 

“A vida como ela é” 

Fala motivacional em reunião de 

trabalho. 

▪ Característica física e 

aspectos fisiológicos 

“Pobre” 

Em uma excursão pela favela, o guia 

turístico transforma as dificuldades dos 

moradores em atrativo.  

▪ Diferença de classe 

 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Quem nunca” 

Ao brincar de “Quem nunca” fez algo 

estranho na empresa, uma das colegas exagera 

nos relatos. 

▪ Aspectos 

comportamentais  

Situações 

comerciais e 

serviços: 

“Rola” 

Atendente faz oferta inusitada à cliente 

de uma lanchonete. 

▪ Relação sexual 

“Na lata” ▪ Diferença de classe 
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Funcionário explica à cliente porque ela 

não encontrará seu nome na lata da Coca-Cola. 

“Academia” 

Funcionária explica ao casal os planos 

oferecidos pela academia. 

▪ Aspecto 

comportamental 

“Spoleto” 

Atendente se mostra irritado com a 

indecisão da cliente. 

▪ Aspecto 

comportamental 

Situações da 

vida escolar 

“Merenda” 

Professora descobre que um de seus 

alunos é um anão infiltrado para comer 

merenda. 

▪ Atividades ilícitas 

 

Relações 

familiares: 

“Quem manda” 

O pai da jovem tenta intimidar o 

namorado da filha.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

 

Situações de 

festas e datas 

comemorativas: 

“Amigo secreto” 

Amigos compram presentes caríssimos 

em amigo oculto de 50 reais. 

▪ Diferenças entre classe 

social 

“Casamento” 

Um dos convidados do casamento 

revela ter um caso com o noivo. 

▪ Relacionamento a dois 

Situação 

envolvendo  

religiões 

diversas 

“Dez mandamentos” 

Reação das pessoas aos mandamentos 

entregues por Deus a Moisés.   

▪ Aspectos de 

convivência 

 

“Deus” 

Jovem católica descobre que o Deus 

“certo” era o Deus de uma tribo da Polinésia.  

▪ Diferenças culturais 

“Demônio” 

O demônio negocia com um pastor a 

guarda compartilhada de um fiel da igreja.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

Situações de 

convívio e/ou de 

amizade  

 

“Bafo” 

Pessoas tentam encontrar uma forma 

de avisar ao amigo que ele tem bafo. 

▪ Característica física e 

aspectos fisiológicos 

“Viado” 

Dois homens se esbarram no bar e um 

ofende o outro dizendo que ele é heterossexual. 

▪ Aspecto 

comportamental 

“Amigos” 

Homens reunidos para jogar pôquer 

descobrem que um deles está grampeado pela 

esposa. 

▪ Relacionamento de 

Casal 

▪ Aspectos 

comportamentais 
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“Banheiro feminino”  

Ao ir ao banheiro juntas, uma das 

amigas se espanta das necessidades 

fisiológicas da outra não gerar produtos caros. 

▪ Aspectos fisiológicos 

▪ Aspectos 

comportamentais 

▪ Diferenças de classe 

Situações 

envolvendo 

relacionamento 

de casal e /ou 

relações 

sexuais 

 

 

“Essa é pra você” 

Namorada aproveita a música nova 

para dizer o que pensa do namorado. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Sobre a mesa” 

A insatisfação do marido com a 

sobremesa é a deixa para a esposa expor suas 

verdadeiras fantasias sexuais. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Ménage” 

As diferentes reações do homem quanto 

à proposta de convidar um homem ou uma 

mulher para o sexo. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Pra mim chega” 

O namorado chega ao limite com o 

ciúme da namorada. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Gostosa” 

O namorado erra o apelido da 

namorada e isso gera reações de ciúmes.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Término de namoro” 

Diante da vontade do namorado de 

terminar o relacionamento, a namorada cria 

vários contra-argumentos.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Ciúmes” 

O ciúme da namorada gera paranoia.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Pau do bem” 

 O pênis pequeno do homem é 

considerado bom por não causar incômodos e 

desconforto. 

▪ Característica física 

“Sexo por telefone” 

Casal faz sexo por telefone. 

▪ Situações envolvendo 

meios de comunicação 

“Calma” 

A esposa encontra o telefone do marido 

destravado e o chantageia para conseguir o que 

quer. 

▪ Situações envolvendo 

meios de comunicação 

“Log out” 

O namorado deixa o Facebook aberto 

no computador de casa e a esposa encontra. 

▪ Situações envolvendo 

meios de comunicação 
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“Tamanho” 

O namorado compra uma blusa 

tamanho G para a namorada. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Posição” 

Casal encontra a posição perfeita para 

dormir de “conchinha” e não quer mais sair. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Mulheres” 

O que quer que o homem faça, a mulher 

está sempre insatisfeita.   

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Oitavo andar” 

Diante do fim do relacionamento, a 

namorada tem um surto psicótico. 

▪ Aspectos psicológicos 

“Peido” 

A flatulência da esposa faz evacuar o 

prédio.               

▪ Escatologias  

“O homem que não sabia mentir” 

O namorado muda a voz toda vez que 

vai mentir sobre algo 

▪ Aspectos físicos 

▪ Aspectos 

comportamentais 

Aspectos da 

vida política e 

da relação do 

cidadão com o 

estado: 

“Bala de borracha”; 

Um grupo de policiais tem aula de ética 

para aprender a lidar com as manifestações 

civis. 

▪ Situações da vida 

escolar 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Dura” 

Cidadão faze uma operação para 

fiscalizar a atuação dos policiais. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

Pessoas 

públicas/marcas 

famosas 

 

“Xuxa Meneguel” 

Xuxa visita uma fã que demora a 

reconhecê-la e se frustra ao perceber que o 

programa não transformará um aspecto de sua 

vida. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

“Milk shake” 

Um cliente caracterizado de Ronald Mc 

Donald tenta comprar cinquenta mil milk shakes 

do Bob’s.   

▪ Disputas comerciais 

Situações 

relacionadas ao 

uso de 

entorpecentes 

“Depois do fim do mundo” 

Ao perceberem que o mundo não 

acabou, homem se arrepende de tudo que fez 

por acreditar na profecia.  

▪ Aspectos 

comportamentais 

Atividades 

ilícitas 

“Carona” ▪ Aspectos 

comportamentais 



107 
 

Ao pegar uma carona com um grupo 

suspeito, um homem fica apreensivo com a 

demora para chegar ao destino. 

“Reunião de traficante” 

Diante das ameaças do aquecimento 

global, um grupo de traficantes presos resolve 

rever algumas de suas práticas. 

▪  

▪ Aspectos 

comportamentais  

 

“Pirataria” 

Ao comprar alguns itens pirateados, a 

cliente verifica se os danos causados estão 

incluídos no produto ofertado. 

▪ Aspectos 

comportamentais 

 

 

 

 

Conforme está demonstrado no quadro, cada esquete articula, pelo 

menos, uma temática principal, responsável por orientar a escolha da 

ambientação, a caracterização das personagens e o tipo de ocorrências 

relacionadas a certas áreas da vida social, e uma temática secundária, relativa 

a algum comportamento típico seja de um ramo profissional, de membros de 

uma família ou a situações relacionadas ao convívio social ou a características 

físicas. O intercruzamento de temáticas se concretiza por meio de textos pluri-

isotópicos, aqueles em que se tem uma co-ocorrência de múltiplas isotopias, 

cada qual correspondendo a uma isotopia temática, ou uma coexistência de 

isotopias figurativas diversas que correspondem a uma única isotopia temática 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 246). A análise de alguns esquetes ajuda a 

entender essa relação que é construída nos vídeos. 

No vídeo “Reunião de traficantes”, cuja temática principal trata de 

atividades ilícitas, a cena se passa em uma cela lotada, em que traficantes 

presos convocam uma reunião para discutir questões relativas ao aquecimento 

global, temática secundária que envolve mudança comportamental.  

 



108 
 

  

Figura 44 – Cenas do esquete “Reunião de traficante”. À direita, momentos em que os 
presos decidem uma alternativa à prática de queimar pessoas em pneus;  

 

Uma das questões levantadas por um dos presos é o problema de 

queimar pessoas em pneus, “porque isso faz uma fumaça tóxica do caralho”. 

Como solução o mesmo traficante sugere que eles passem a queimar pessoas 

“com citronela, que faz uma fumaça que mata o mosquito da dengue”. A junção 

de temáticas que raramente ou nunca são relacionadas, seja porque os domínios 

de sentido são díspares, seja porque a associação não é usual, é um mecanismo 

recorrente nos vídeos do Porta dos Fundos que atribui um tom inusitado aos 

esquetes. 

No vídeo “Rola”, por exemplo, temos a temática de serviço, figurativizada 

pela ambientação da lanchonete, pelo traje do atendente, todos elementos do 

cenário e do figurino manifestados na linguagem visual. Já no verbal, temos o 

pedido da moça, que se dirige ao atendente e diz: “Oi, por favor, eu vou querer 

um x-frango com salada, um suco de laranja sem açúcar e sem gelo”. Todos 

esses elementos são figuras que concretizam no texto a situação circunscrita 

pela temática “relações comerciais”, que evoca uma situação corriqueira em que 

um sujeito funcionário anota o pedido de outro sujeito, a cliente, com o objetivo 

de servi-la.  

Essa isotopia temático-figurativa é abruptamente interrompida quando o 

funcionário faz a sugestão inusitada, que quebra o tópico da conversa e introduz 

uma isotopia sexual sem qualquer conexão, ao dizer “E rola, vai querer?”, 

gerando um sentido de absurdo e produzindo enfeito de humor. A cena é 

ilustrada nas imagens abaixo. 
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Figura 45 e 46 – Cenas referentes ao esquete “Rola”. Momentos em que o atendente tenta 
convencer a cliente a mudar o seu pedido;  

 
Já no esquete “Bala de borracha”, o tema da instituição policial – 

figurativizado na corporação uniformizada com fardas e nas falas padronizadas, 

sempre seguidas do vocativo “senhor” – é relacionado, por meio de um conector 

de isotopias, a saber, unidade do nível discursivo responsável por “introduzir uma 

ou várias leituras diferentes” (GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 73), ao tema 

educação – concretizado na sala de aula, com carteiras enfileiradas, quadro 

branco na disposição das cadeiras, na figura do palestrante, professor de direitos 

humanos, e nas palavras escritas na lousa, como vemos nas imagens abaixo. 

 

 

Figuras 47 e 48 – Cenas do esquete “Bala de borracha”. À esquerda, integrantes da 
corporação assistindo à aula; à direita, a imagem do comandante da corporação 
apresentando o professor de ética aos policiais; 

 

O efeito de humor, nesse caso, é alcançado pela sobreposição das 

diferentes visões de mundo suscitadas pela figura do professor. A contraposição 

de duas configurações temático-figurativas antagônicas, que ora associa a figura 

do professor a imagem do mestre, a quem se deve respeito, ora à imagem do 

manifestante, que, para a corporação, seria um alvo a ser combatido pelo 

policial. Para além de fazer rir, o esquete faz uma crítica a ação automatizada da 
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polícia, que reage de maneira indistinta em qualquer situação em que é 

chamada.  

Continuamos com a análise, focando agora na associação dessas 

temáticas às figuras que as concretizam nos esquetes do Porta dos Fundos.  

 

2.3.1. Configuração temático-figurativa 

 

A relação entre a configuração temática e a figurativa é entendida em 

semiótica como “um continuum em que se vai, de maneira gradual, do mais 

abstrato ao mais concreto” (FIORIN, 2011, p. 91). O estudo dos conteúdos 

figurativos de um discurso nos permite, segundo Bertrand (2003, p. 213), 

identificar a isotopia temática que subjaz às figuras, para depreender dessa 

ancoragem os caminhos de leitura a que conduzem o texto. Isso porque  

 

a tematização consiste em dotar uma sequência figurativa de 
significações mais abstratas que têm por função alicerçar os seus 
elementos e uni-los, indicar sua orientação e finalidade, ou inseri-lo 
num campo de valores cognitivos ou passionais. (BERTRAND, 2003, 
p. 213). 
 

Para além dos temas que representam situações corriqueiras do dia a dia, 

há, no humor, conforme observou o linguista Sírio Possenti (1998) em seu estudo 

sobre piadas, certa preferência por temas controversos, como “sexo, política, 

racismo (e variantes que cumprem papel semelhante como etnia e 

regionalismo), canibalismo, instituições em geral (igreja, escola, casamento, 

maternidade, as próprias línguas)”, entre outros. 

 

Em primeiro lugar, as piadas são interessantes para os estudiosos 
porque praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente 
controversos. Assim, sociólogos poderiam ter nelas um excelente 
corpus para tentar reconhecer (ou confirmar) diversas manifestações 
culturais e ideológicas, valores arraigados. Nesse sentido, as piadas 
são uma espécie de sintoma, já que, tipicamente, são relativas a 
domínios discursivos “quentes”.  (POSSENTI, 1998, p. 25) 

 

Expandimos a noção de “temas quentes” apresentada pelo linguista para 

incluir sob essa alcunha aqueles que fazem referência a algum assunto ou 

acontecimento em alta no momento do lançamento do vídeo. Para ilustrar, 

retomamos a análise do vídeo “Na lata”, esquete inspirado na ação da Coca-
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Cola, que, no final de 2012, lançou uma campanha publicitária em que incluía 

nomes próprios nas embalagens de Coca-zero39.  

Para a ação, a empresa selecionou, com base nos dados fornecidos pelo 

IBGE, os 150 nomes mais comuns no Brasil e os imprimiu nas latinhas do 

refrigerante. Por conta dessa triagem, a publicidade excluiu muitos nomes 

encontrados no país, mas que, por serem menos comuns e/ou criados a partir 

de outros nomes, ficaram fora da campanha. Essa seleção operada pela 

empresa foi o mote inspirador para o vídeo do Porta dos Fundos, em que a 

cliente chamada Kellen procura o seu nome na embalagem do refrigerante, mas 

é informada por um funcionário do mercado que “Kellen é um nome ruim, um 

nome merda” e que “nome de puta a Coca não faz”.  

 

   

Figuras 49 e 50 – Cenas do vídeo “Na lata”. A primeira se refere ao momento em que a 
cliente procura seu nome na embalagem de refrigerante Coca-Cola Zero, em seguida, 
imagem da reação de Kellen, quando o funcionário a informa que ela não encontraria o 
que estava buscando; 

 

 

Figura 51 – Cenas final do vídeo “Na lata”, momento em que se veem os nomes que podem 
ser encontrados no refrigerante Dolly; 

 
39 https://www.amcham.com.br/noticias/gestao/campanha-que-imprimiu-nomes-proprios-nas-latinhas-
reposicionou-a-coca-cola-zero-no-brasil 
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Com base nesses exemplos, podemos pensar que aquilo que Possenti 

(1998, p. 25) chama de “domínios discursivos quentes” pode ser explicado, 

semioticamente, pela característica própria dos textos e dos discursos de serem, 

segundo Fiorin (2007, p. 48), “ambos arena de conflito e palco de acordos”. A 

escolha de temas controversos, como consumo, representatividade, classe 

social, vulgaridade, seria, pois, um recorte de cadeias temático-figurativas que 

tendem a evidenciar disputas ideológicas, em que conflitos se deixam entrever 

por certas representações sociais sedimentadas e, por vezes, preconceituosas. 

No caso do esquete “Na lata”, fica clara a tensão que existe no país entre 

classes sociais, já que “nomes merdas” ou “nomes de puta” só podem ser 

encontrados em refrigerantes mais baratos, destinados a consumidores de 

menor poder aquisitivo, como Dolly ou Sukita. A fala do funcionário, dizendo que 

nessas marcas seria possível encontrar, inclusive, nome errado como “Kréber”, 

vincula esse discurso à uma formação ideológica que demonstra certo desprezo 

a registros linguísticos referentes a classes sociais mais baixas.   

 

2.3.2. Figurativização e os modos de realce  

 

A estratégia que analisaremos diz respeito ao processo de figurativização 

nos textos, e tem como objetivo ressaltar um ponto de vista por meio da 

construção da figuratividade. Conforme explica Fiorin (2014, p. 10), em seu 

estudo sobre as figuras da retórica40, não se trata, de um mero enfeite ou de 

embelezamento e, sim, de um mecanismo próprio do discurso que “sempre tem 

uma dimensão argumentativa, pois elas estão a serviço da persuasão, que 

constitui a base de toda relação entre enunciador e enunciatário”.  

Por isso, as figuras da retórica são recursos argumentativos, ou seja, são 

operações enunciativas de intensificação por meio das quais o destinador 

“realça”, isto é, “faz brilhar uma ideia” com vistas a convencer o destinatário 

 
40 No livro “Figuras de retórica, Fiorin (2014) propõe um estudo das chamadas figuras de linguagem, como 
ironia, hipérbole, metáfora, metonímia, eufemismo, entre outras, sob uma perspectiva discursiva, isto é, 
como mecanismos de construção do discurso, e não como adornos ou recursos estilísticos utilizados em 
textos literários.  
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(FIORIN, 2014, p. 27). A análise do tratamento figurativo em algumas temáticas 

específicas nos ajudará a mapear o uso dessas estratégias enunciativas.  

O domínio temático do “relacionamento a dois”, por exemplo, a mais 

frequente nos esquetes, é tematizado em diferentes tipos de relação amorosa, 

como namoro, casamento e relações casuais. Esses temas são figurativizados 

em diferentes situações rotineiras de um casal, como relação sexual, a busca 

pela melhor posição para dormir, as vozes que os cônjuges usam em momentos 

íntimos. 

Há também vídeos que focam na passagem por diferentes fases do 

relacionamento, com estabelecimentos e quebras de contratos entre os 

envolvidos, ou seja, como o ato  de “’contrair’ uma relação intersubjetiva que tem 

por efeito modificar o estatuto [...] de cada um dos sujeitos em presença” 

(GREIMAS;COUTÉS, 1979, p. 84) . Com relação a esse último, há muitos 

esquetes que explicitam a dificuldade de se manter certos acordos firmados 

entre pessoas que desejam se relacionar.  

Para explicitar essa estratégia, analisemos o vídeo “Sobre a mesa”. O 

esquete, um dos mais assistidos do canal, simula uma conversa de um casal 

sentado à mesa de sua sala logo após o jantar. Assim que termina a refeição, o 

marido, Mário Alberto, pergunta à esposa “O que tem de sobremesa, Odete?”, e 

ela responde “Abacaxi...”. Ao ouvir sua resposta, Mario Alberto fica indignado e 

esbraveja: 

 
                          Figura 52 – Imagem inicial do vídeo “Sobre a mesa”; 

 
Mário Alberto: Ô, Odete! Do jeito que tá, pra mim não dá! 
Eu saio desta casa às seis da manhã todo dia e vou trabalhar que nem 
um condenado. E tudo que eu espero, quando volto pra jantar em casa, 
é que tenha uma porcaria de um pudim! Não precisa ser pudim se você 
não gosta. Você quer outra coisa? Sei, lá um sorvete? O que você 
quer? 
Odete: O que eu quero, Mário Alberto? 
Mario Alberto: É, Odete o que você quer?  
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Odete: Bom... eu quero é foder, Mário Alberto. Eu quero foder! Agora, 
repara que eu não falei fazer amor... eu não falei transar... não falei 
fazer nheco-nheco, eu falei foder. Fo-der. Agora, eu não quero foder 
só com você. Quero foder com o seu chefe, com o meu personal 
trainer, eu quero foder com o Malvino Salvador, eu quero foder com o 
George Clooney. Eu quero foder com aquele menino que faz piada na 
internet. Quero foder com o time da Nigéria, com o Exército de Israel. 
Até com Toinho, o porteiro. Quem sabe até com seu irmão, Mário 
Alberto. Mas eu não quero um de cada vez. Quero todos ao mesmo 
tempo.[...]  (PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 59).  

 

 
Ao verbalizar a sua insatisfação, dizendo “Do jeito que tá, não dá pra 

mim!”, fica claro que, do ponto de vista do marido, ouve uma quebra de contrato 

por parte da esposa ao deixar de providenciar uma sobremesa a seu agrado, 

que poderia ser até “uma porcaria de um pudim” ou um “sorvete”. A resposta da 

esposa revela, no entanto, que um outro contrato, referente à realização sexual 

da mulher, e, portanto, mais fundamental para a manutenção do casamento do 

que aquele mencionado por Mário Alberto, tampouco estava sendo cumprido. 

O aspecto para o qual chamamos atenção, neste tópico do capítulo, é que 

a isotopia figurativa construída na fala da esposa, para se referir ao tipo de 

experiência sexual que ela gostaria de vivenciar, convoca traços sensoriais que 

remetem à abundância, pois ela não deseja apenas outros homens - “não quero 

foder só com você” -, mas “o time da Nigéria”; e também à simultaneidade -

“quero todos ao mesmo tempo”. O exagero se opõe a figuras ora mais objetivas 

ou mais infantilizadas, as quais ela se recusa a usar, como quando ela diz “eu 

não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco”. 

A crescente intensificação da figurativização da temática sexual, gradação 

pela qual o enunciador constrói o ponto de vista da mulher, ocorre à medida que 

se diz “de maneira mais forte alguma coisa, [chamando] atenção para aquilo que 

está sendo exposto” (FIORIN, 2014, p. 75). Essa operação enunciativa de 

intensificação da figuratividade é conhecida como hipérbole, e está presente no 

texto por meio de um escalonamento progressivo que culmina na imagem final 

evocada pela esposa: “Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo 

assim, dobrado dentro de mim e eu não vou nem sentir”   
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Figura 53 –  Momento em que a esposa descreve como  
ela gostaria que fosse a relação sexual que ela deseja; 
 

Para demonstrar como esse recurso é recorrente, escolhemos uma 

sequência de três esquetes protagonizados por um casal de homem e mulher. A 

trilogia “Gostosa”, “Ciúmes” e “Pra mim chega” está entre os esquetes mais 

populares do canal. 

 

 

 

Figuras 54, 55 e 56 – Na sequência, as imagens iniciais da trilogia 
composta pelos esquetes “Gostosa”, “Ciúmes” e “Pra mim chega”; 
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No primeiro esquete da sequência, “Gostosa”, uma tomada única mostra 

um homem chegando e cumprimentando a namorada como “minha gostosa”. Ao 

ouvir o apelido, a moça não o reconhece como algo referente a ela e começa a 

esbravejar – “minha gostosa é o caralho, né, Roberto!” – e a interrogá-lo – “quem 

que é minha gostosa?” –, desconfiada de que ele a está tratando pelo apelido de 

uma ex-namorada. Quando ela indaga “que história é essa de minha gostosa?” 

e ele explica “ué! eu te olhei e te achei gostosa”, ela vocifera “o meu cu, o meu 

cu pode ser gostoso, porque eu tô gorda”.  

E a cada nova tentativa de explicação, mais raivosa é a reação da 

namorada, que começa, então, a reagir com mais violência às suas falas – 

beliscões e tapas que aparecem na linguagem visual –, atrelando assim o tema 

do ciúme à violência e à insanidade, já que leva a conclusões absurdas e a ações 

descabidas. 

 

       

Figuras 57 e 58 – Cenas do esquete “Ciúmes”. Momento em que a namorada agride o 
namorado com tapas e beliscões; 

 
É também por meio dessa construção hiperbólica que o texto relaciona à 

mulher certa disposição investigativa, usada para detectar qualquer deslize do 

cônjuge, uma vez que é imbuída da extraordinária intuição feminina, a qual utiliza 

para tomar conta e controlar cada passo do parceiro.  

Nesse esquete, o tema do ciúme é revestido por uma progressão 

figurativa que reforça a imagem da mulher paranoica, agressiva e descontrolada 

a quem não adianta dar explicação, pois isso só a deixará cada vez mais fora de 

si. Essa mulher louca só se acalma com juras de amor incondicional, capazes 

de restaurar a paz até que qualquer descuido desencadeie outra briga, como 

vemos no desfecho do esquete: 
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Figura 59 – Cenas do esquete “Ciúmes” no momento em que o casal faz as pazes; 

 

Namorada: Olha só, vou engordar vinte quilos [...] vou ficar tipo um 
pálio, e você não vai ter motivo para me chamar mais de minha gostosa  
Roberto (namorado):E eu vou continuar te amando mesmo assim, você 
obesa mórbida, porque eu gosto de você acima de tudo.  
Namorada: Sei... 
Roberto (namorado): Agora passa o controle da TV ali, Lívia. 
Namorada: Do que você me chamou, Roberto? Ah! Foda-se! 

 

A leitura é confirmada na descrição do vídeo “Gostosa”, lida logo abaixo 

do esquete no canal: 

  

Mulheres possuem um sexto sentido super apurado. Em outras 
palavras, é tipo um radar que fica ligado 24 horas por dia detectando 
possíveis cagadas dos cônjuges. Qualquer movimento estranho no 
Facebook ou uma palavra errada dita durante o sexo é suficiente para 
alertá-lo. E, quando isso acontece, o que era pra ser um sábado 
tranquilo vira um jogo de xadrez nada gostoso.  
 

 

Um adendo pode ser feito em relação ao esquete “Gostosa”.  Na 

continuação da cena, exibida durante os créditos, narra-se uma situação similar, 

na qual o mesmo casal inicia uma discussão quando a namorada apelida 

Roberto com um adjetivo com o qual ele não se identifica. Apesar de fazer um 

contraponto com a primeira, mostrando que o ciúmes não é exclusivo das 

mulheres, é com base na construção figurativa da namorada louca e disposta a 

tudo para obter a verdade de seu parceiro que se dá continuidade ao esquete 

nos outros dois vídeos da trilogia.  

Uma vez que a ideologia se manifesta na concretização de temas em 

figuras, a análise semiótica do componente semântico do nível discursivo seria 

profícua para mapear a recorrência de certas ideologias, como correntes que 
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atrelam a imagem da mulher a determinadas tarefas domésticas, posturas, tipo 

de comportamento sexual ou até mesmo desequilíbrio emocional. Observar o 

modo como essas visões de mundo são textualizadas seria, portanto, uma 

maneira do analista contribuir para a desconstrução de representações 

prejudiciais.  

 

2.3.2.1.  A sintaxe discursiva e a construção da ironia  

 

O esfumaçamento das barreiras entre enunciação e enunciado é uma 

estratégia recorrente do grupo, mencionada anteriormente na análise do vídeo 

“Casamento”, em que atores da enunciação ficam noivos na cena final do 

esquete; ou no vídeo “O Porta dos Fundos foi vendido”, e tem como objetivo 

geral criar a ilusão de proximidade entre as instâncias produtoras e 

consumidoras.  

Também por meio da instauração de um jogo de vozes, ou seja, “quando 

se afirma no enunciado e se nega na enunciação” (FIORIN, 2011, p. 80), cria-se 

um efeito de ironia, já que dois sentidos opostos são evocados por “duas vozes 

em conflito, uma expressando o inverso do que disse a outra” (FIORIN, 2014, p. 

70). 

O jogo de vozes que produz a ironia pode ser usado também para criar 

efeitos diversos, que vão desde o gracejo até o “sarcasmo, escárnio, zombaria 

e desprezo” (FIORIN, 2014, p. 70). Esse último parece ser o caso do vídeo “Essa 

é pra você”. 

 

Figuras 60 e 61 – Cenas do esquete “Essa é pra você”. À esquerda a imagem inicial do 
vídeo, em que Clarice mostra sua composição a Gregorio, e, à direita, a reação do 
namorado;  
 

 
Meu amor, eu já não amo mais você 
Esse namoro já acabou há muito tempo 
E só você não percebeu 
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Meu amor, eu não aguento mais você 
Agora mesmo te olhando me veio um refluxo 
Mas já desceu 
Meu amor, eu tenho nojo de você 
Eu tenho nojo da sua barba 
Dessa sua camisa verde 
E do seu cheiro 
 
Gregorio, meu amor, eu tenho ódio de você 
E quando você vai gravar um vídeo pro Porta dos Fundos 
Eu dou pro porteiro 
E nem sempre é pro do nosso prédio 
Que às vezes ele tá em horário de almoço 
E não adianta olhar pro lado, porque não tem mais ninguém aqui nessa 
sala 
Uma coisa que eu odeio em você é quando você se faz de sonso 
Que nem ontem, eu peguei um cara na sua frente e disse que foi minha 
irmã gêmea 
Você sabe muito bem que eu sou filha única 
E se você me perguntar se é pra você 
Eu vou negar e vou dizer que nada a ver 
 
Clarice: E aí? 
Gregorio: Clarice, essa música é pra mim? 
Clarice: Tá maluco, Gregorio! Claro que não, nada a ver!41 
 

 

Lembrando que a projeção no texto de um diálogo é tratada pela 

Semiótica como a instauração “de um simulacro da estrutura da enunciação 

criado no interior do discurso” (FIORN, 2010, p. 67), analisaremos o componente 

semântico e sintático do nível discursivo para demonstrar as contradições entre 

o que é dito nos diferentes níveis enunciativos.  

O vídeo se constrói em torno da relação de Clarice com seu namorado 

Gregorio, ambos atores do enunciado que revestem a voz projetada de um 

interlocutor, em uma debreagem interna de segundo grau. O interlocutor Clarice, 

ao tocar a música, evoca a voz de outro eu, o locutor, procedimento por meio do 

qual se faz “ressoar na voz do interlocutor [...] a fala de outrem” (ibidem, p. 70).  

O enunciador na letra da música cantada, locutor do ponto de vista geral 

do texto, é a namorada Clarice que, ao terminar com seu namorado Gregorio, 

expõe todas as manias, os trejeitos e os hábitos do parceiro que se tornam 

insuportáveis para ela, desde sua “barba”, sua “camisa verde”, característica 

mostradas na linguagem visual, até  seu “cheiro” e suas atitudes, tipo quando ele 

“se faz de sonso”. 

 
41 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4WryP4KxHaU. Acessado em: Abr 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=4WryP4KxHaU
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Ao expressar seu descontentamento, Clarice, como destinador da 

canção, constrói a referenciação a partir da pessoa da enunciação eu, por meio 

dos  pronomes pessoais (reto e oblíquo) eu, você (com valor de tu), me, os 

possessivos meu, seu, minha; do lugar da enunciação aqui, por meio dos 

demonstrativos esse e desse e os advérbios de lugar aqui; e do momento da 

enunciação agora, através do advérbio de tempo agora. 

O uso dos dêiticos caracteriza uma debreagem enunciativa, fazendo com 

que todos os enunciados proferidos nessa interação passem a corresponder aos 

atores que preenchem figurativamente o papel actancial de destinatário, que, no 

caso do namorado da canção, seria o ator do discurso produzido na canção, 

Gregorio. Porém, essa debreagem é neutralizada quando se opera, no interior 

do texto, uma embreagem enunciativa, pois, ao dizer ele, a namorada da canção 

quer dizer tu, produzindo, desse modo, o efeito de desprezo, pois subestima a 

percepção do outro por meio do recurso da ironia. 

Mais uma camada de sentido é adicionada quando percebemos que os 

atores do enunciado se identificam com os da enunciação pressuposta, ou seja, 

os integrantes do Porta dos Fundos, o casal que era formado pela cantora e atriz 

Clarice Falcão e o ator e roteirista Gregorio Duvivier.  

O exemplo reafirma uma característica do grupo de fazer "autochacota", 

em outras palavras, de zombar de si mesmo. Essa estratégia também ajuda a 

construir uma imagem de destinatário pressuposto que conhece o elenco, 

acompanha a vida dos sócios, suas personalidades e relacionamentos, o que 

contribui para promover a identificação do enunciatário com o canal.  

A autorreferenciação é recurso corrente nos vídeos do Porta dos Fundos, 

em que as referências ao canal e ao grupo de humor aparecem tematizadas nos 

esquetes. Além disso, o recurso da metalinguagem também é visto no canal, 

especialmente nos esquetes produzidos para fazer merchandising, como no 

caso da peça publicitária encomendada pela franquia de restaurante Spoleto, 

caso que analisaremos no próximo capítulo. Por ora, mencionamos o vídeo para 

ilustrar como o mecanismo da metalinguagem é utilizado.  

Depois da enorme repercussão do vídeo Spoleto, que satirizava o modo 

de funcionamento dessa cadeia de restaurante, o grupo foi contratado para fazer 

mais dois vídeos em continuidade. O terceiro vídeo da série, o esquete intitulado 

Spoleto 3, se passa no set de gravação da propaganda, enquanto o grupo usa o 
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mesmo cenário do vídeo Spoleto e a mesma cena, em que a cliente é 

pressionada para escolher os ingredientes em restaurante da franquia, para 

divulgar a nova coleção de pratos lançada pela rede. 

No decorrer da gravação, a cada tentativa do elenco, um ator do 

enunciado interrompe e diz “Está ruim, corta”. E a cada vez que se pensa estar 

diante da representação da enunciação daquele enunciado, uma outra 

enunciação pressuposta passa a ser projetada no texto como enunciação 

enunciada. A interrupção é revestida figurativamente pela ação do diretor, ator 

da enunciação que passa a ator do enunciado, que grita “corta” por acha que o 

resultado é insatisfatório. 

 

  

Figura 62 e 63– Cenas do esquete “Spoleto 3”; 

 

 Nesse exemplo, além de aparecer como atores projetados no enunciado, 

há também uma menção direta à produção de vídeos encomendados e a 

dificuldades para que esses esquetes mantenham o padrão dos outros vídeos.  

Essa estratégia enunciativa é um recurso que reforça a imagem de que o canal 

faz uma autochacota, pois, ao fazer conteúdo patrocinado, eles debocham de si 

e do cliente, ao produzirem uma sátira da campanha que estão fazendo.  

 

2.4. Estratégias enunciativas do plano de conteúdo 

 

A análise dos vídeos feita neste capítulo demonstra haver uma 

“recorrência formal das relações na construção do significado”, analisadas aqui 

por meio da descrição de dois dos “três níveis componentes do conteúdo ou da 

imanência discursiva” (DISCINI, 2013, p. 19), isto é, do conjunto de 
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procedimentos de edificação do sentido relativos aos níveis narrativo e 

discursivo.  

Começando pelo nível narrativo, o primeiro mecanismo que destacamos 

foi o recorte proposto, a partir do qual cada esquete mantém o a) foco em uma 

das etapas variadas do esquema narrativo, de modo que haja uma variação 

de percursos narrativos e das situações abordadas. Outrossim, ao se fixar em 

uma das etapas do esquema narrativo, o esquete precisa desenvolver um 

argumento de maneira concentrada. 

Ainda nesse sentido, destacamos a b) evidenciação da interpretação 

veridictória operada tanto pelo sujeito-destinatário, que irá, em seu fazer-

interpretativo, julgar a manipulação do destinador como verdade, mentira, 

falsidade ou segredo — como no esquete “Dez mandamentos” — quanto pelo 

fazer-julgador, que verifica se a ação do sujeito está ou não em conformidade 

com o quadro de valores estabelecido pelo destinador-manipulador — como no 

vídeo “Na lata”, em que o sujeito desejoso, não sendo modalizado de um poder 

fazer, não entra em conjunção como o objeto-valor que é o refrigerante Coca-

Cola com seu nome na lata (BARROS, 2011). 

Ao explorar as modalizações veridictórias para produzir efeito de humor, 

o grupo joga luz sobre certas construções de verdade, questionando a 

naturalização de certos postulados. Por vezes, no entanto, ao romper o âmbito 

das aparências, com vistas a um efeito de irreverência, esse enunciador pode, 

ao invés de questionar, reforçar certas ideologias dominantes. 

As questões relativas aos pontos de vista ideológicos recebem uma 

atenção mais direcionada no exame do componente semântico do nível 

discursivo. Destaca-se como procedimento de realçamento desses conflitos o c) 

imbricamento de cadeias temático-figurativa díspares, manifestados em 

textos bi-isotópicos e pluri-isotópicos, nos quais as temáticas aparentemente 

distantes são relacionadas por meio de conector de isotopias às vezes pouco 

usuais. É o caso do esquete “Bala de borracha”, em que as duas visões de 

mundo antagônicas são confrontadas a partir da figura do professor.  

O intercruzamento de construções temático-figurativas ajuda a produzir 

um efeito de sentido de originalidade, uma vez que a junção de isotopias 

improváveis constrói um texto inusitado e com um tratamento figurativo muitas 

vezes inédito. Juntam-se a esse procedimento, d) operações de intensificação 
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da figuratividade, que promovem escalonamento crescente dos revestimentos 

figurativos, dando um tom hiperbólico aos textos. Como exemplo, temos as 

ações da namorada ciumenta na trilogia analisada acima, que começam em 

beliscões e tapas e, no último esquete da série, são figurativizadas pelo porte de 

uma arma de fogo.  

Por fim, no que concerne à sintaxe do nível discursivo, o e) cruzamento 

de níveis enunciativos é um recurso bastante utilizado para criar diferentes 

efeito de sentido relacionadas à ironia. No caso do pedido de casamento que 

ocorre no vídeo “Casamento”, essa contradição entre o enunciado e a 

enunciação enunciada mostra que a postura cética com relação ao matrimônio, 

construída no vídeo, não é necessariamente a do enunciador, criando, assim, 

um contrapondo com o próprio ponto de vista construído pelo esquete. 

 Em “O Porta dos Fundos foi vendido”, esse recurso serve para o grupo 

fazer, por meio da autochacota, uma defesa prévia da venda dos conteúdos para 

a Viacom. Já no vídeo “Essa é pra você”, o jogo de vozes cria um efeito de 

autochacota por meio do desprezo direcionado aquele namorado que causa 

“nojo” e até “refluxo” na namorada, mas que prefere acreditar que a música não 

é para ele. Apesar das particularidades, em comum, esses esquetes tem o fato 

de deixar entrever ao enunciatário aspectos relativos aos atores da enunciação, 

causando, assim, a ilusão de proximidade entre enunciador e enunciatário. As 

estratégias enunciativas e seus respectivos efeitos estão organizadas no quadro 

a seguir: 
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Quadro 2 – Estratégias e seus efeitos 

 

Estratégias enunciativas do plano de conteúdo Efeitos de 

sentido produzidos 

a) foco em etapas variadas do esquema narrativo ✓ Variedade  

✓ Concentração   

b) evidenciação da interpretação veridictória  ✓ Desnudamento  

✓ Tom 

questionador/ 

denunciador 

c) imbricamento de cadeias temático-figurativa 

díspares 

✓ Tom inusitado  

✓ Originalidade  

d) operações de intensificação da figuratividade ✓ Absurdo  

✓ Tom 

hiperbólico 

e) cruzamento de níveis enunciativos  ✓ Autodefesa  

✓ Autochacota  

✓ Proximidade 

 

Passemos a uma breve análise dos aspectos visuais dos esquetes e de 

categorias do plano de expressão para, finalmente, tecermos algumas 

considerações sobre a esfera de circulação desses vídeos.   

 

2.5. Aspectos do plano de expressão 

 

Dentre as mudanças ocorridas com o surgimento do YouTube, já 

mencionamos como o acesso mais fácil a ferramentas tecnológicas permitiu que 

pessoas comuns, não apenas as grandes empresas de mídia, realizassem 

projetos pessoais e os disponibilizassem na plataforma. Porém, além das muitas 

produções amadoras abrigadas no site, o YouTube também se consagrou como 

espaço alternativo e/ou complementar para o lançamento de produções 

profissionais que, por motivos diversos, não eram exibidas em outras mídias de 

massa.  

Esse último é o caso do Porta de Fundos, que, conforme podia ser lido 

na apresentação original do canal (ver tópico 3.2.1. ), é formado por atores, 

roteiristas e produtores com vasta experiência em teatro — como Gregorio 
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Duvivier que já havia atuado em peças como Zenas Improvisadas — e/ou 

programas de televisão — como Antônio Tabet e sua experiência de roteirista do 

Caldeirão do Huck.  

O fato de o grupo ser formado por profissionais, com vasta atuação na 

TV e no teatro, ajuda a explicar, por exemplo, o rápido reconhecimento da crítica 

especializada, que, logo em 2012, pela primeira vez, concedeu a um programa 

da internet o prêmio da APCA ( Associação Paulista de Críticos de Arte), o mais 

importante e o mais tradicional do país.  

O alto nível das produções dos vídeos pode ser verificado na qualidade 

do roteiro, que, conforme procuramos demonstrar até aqui, mobiliza estratégias 

discursivas diversas, e também por aspectos da linguagem visual, os quais 

procuraremos explicitar neste tópico. Para realizar essa descrição, parte-se do 

pressuposto que, como herdeiro direto dos gêneros teatrais (TRAVAGLIA, 2017, 

p. 125), o esquete faz a manutenção de alguns elementos próprios dessa 

linguagem, como  

 

[...] gestos, atitudes corporais, expressões fisionômicas, movimentos 
corporais em geral (estas quatro modalidades constituindo as ações 
encenadas), a luz, a música (no corpus essa utilização não foi muito 
grande), sons diversos produzidos por efeitos de sonoplastia, a 
caracterização dos personagens em termos de maquiagem, 
vestuários, posturas, gestos, imitação de vozes ou modos de dizer 
específicos de grupos sociais representados, em termos de seus 
dialetos e registros usados em situações específicas. (TRAVAGLIA, 
2017, p. 124). 

 
   

As particularidades de cada uma dessas formas de expressão, desde o 

gestual, das expressões faciais, passando pela iluminação, o figurino, a 

maquiagem, até aquelas mais ligadas ao plano de expressão verbal como as 

imitações de vozes, serão de certo modo neutralizadas para que pensemos nos 

sentidos produzidos por um plano de expressão sincréticos, que “aglutina [todas] 

essas materialidades significantes” (TEXEIRA, 2009a, p. 58) a uma enunciação 

única. Isso porque 

 

o sincretismo da forma da expressão é, assim, o estabelecimento de 
uma forma de expressão distinta da forma de expressão de cada uma 
das semióticas que entram em sincretismo, pois os traços particulares 
de cada uma delas deixam de ser levados em conta isoladamente e 
passam a expandir e condensar efeitos de matéria e de sentido no 
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atrito, sobreposição, contração, contato entre as materialidades das 
diferentes linguagens. (TEIXEIRA, 2009a, p. 59). 

 

Uma vez feita a descrição do plano de conteúdo, iniciamos agora a 

análise dos vídeos, para observar de que maneira as estratégias mapeadas 

concernentes ao nível narrativo e ao discursivo se manifestam através de 

recursos do plano da expressão visual. Esse procedimento será analisado com 

base no exame da categoria cromática — considerando as “possibilidades de 

combinações de cores, como procedimento constitutivo de significantes, 

observável por meio de oposições do tipo puro/mesclado” —, as categorias 

eidéticas, — “que constroem as formas, serão examinadas como combinações 

de linhas, volumes e cores superpostas”, — e das categorias topológicas —que 

“levam em conta a oposição e a orientação das formas e do movimento no 

espaço, podendo realizar-se sob a forma dos contrastes”, das quais 

destacaremos características como “a oposição entre alto/baixo, 

central/periférico, esquerdo/direito, etc.” (TEIXEIRA, 2008, p. 303) 

Antes de passarmos ao exame do vídeo selecionado para observação 

desses aspectos, vale retomar exemplos já mencionados e extrair da análise 

realizada alguns pontos de partida. No esquete “Sobre a mesa”, a progressiva 

exacerbação da figuratividade, que vai em um crescente, chegando a concretizar 

o tema do desejo por meio de fantasias como “foder com o time da Nigéria”, se 

contrapõe à figura de uma esposa contida e discreta.  

A intensidade dessa figura é construída na linguagem verbal não só por 

elementos do plano do conteúdo, como por elementos da expressão, como tom 

de voz baixo, fala pausada, e é reforçada na linguagem visual pelo contraste do 

que é falado com a sobriedade construída pela isotopia cromática neutra, pelos 

cabelos presos da mulher, roupa fechada e gestos comedidos, que fazem com 

que a fala da esposa seja ainda mais inesperada. Nesse esquete, percebemos 

que a articulação dos dois planos, tem como característica principal a construção 

de uma rede temático-figurativa contraditória cujos sentidos sobrepostos 

contribuem para dar o tom chocante ao vídeo.  
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Figuras 64 e 65– Cenas do jantar em casa do esquete “Sobre a mesa”; 

 

Além de investigar como se dá, de modo geral, essa articulação entre os 

elementos verbais e visuais, no presente tópico, buscaremos também perceber 

qual a função dos elementos imagéticos na manutenção de características do 

gênero esquete de YouTube.  

 

 

2.5.1. “Quem manda” e a articulação das linguagens 

 

Para analisar os aspectos mencionados acima, selecionamos o vídeo 

“Quem manda”, cuja transcrição, com descrições de expressões e gestos, foi 

retirada do livro “Porta dos Fundos”. O esquete começa com um homem de meia-

idade sentado à mesa, lendo jornal, quando a filha, de 15 anos, entra em casa 

com o namorado e inicia a conversa com uma voz baixa e de forma infantilizada: 
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Figuras 66, 67 e 68 – Cenas do esquete “Quem manda”. Em cima, a imagem inicial do 
esquete, abaixo, a chegada da filha com o namorado e o momento que ela o apresenta a 
seu pai;  

Filha: Oi, paizinho! 
Pai:Oi, filha! 
(Filha beija o pai, que sorri) 
 
Filha: Tudo bem? 
Pai: Tudo bom? 
Filha: Pai, esse aqui é Marcelo. Má, eu vou lá dentro trocar de roupa e 
a gente já sai, tá? Pai... 
(ela dá um tapinha carinhoso no braço do pai e olha sorrindo para o 
namorado antes de sair)  
 

 

Observando as cores que aparecem na cena, percebe-se uma 

continuidade cromática que harmoniza elementos do ambiente, todo em tons 

claros com pouquíssima variação de cor, a parede branca, cortina bege, cadeiras 

bege combinando, a camisa do pai, em tom cinza claro, harmoniza com a cor do 

jornal, quase da mesma coloração de sua roupa. Essa monocromia, que pode 

ser associada a um estado inicial relaxado do chefe da família, só é quebrada 

pelo vermelho do rótulo da cerveja e do biscoito salgado em cima da mesa, 

objetos organizados ao redor do pai, o que reforça um estereótipo de 

masculinidade e remete ao estado de descontração em que o sujeito se 

encontra, cercado de coisas que lhe dão prazer. 

A importância da figura do pai é construída tanto por sua posição central 

no cômodo, quanto pela posição diante daquilo que está consumindo. Essa 

centralidade é ainda enfatizada pelo plano da câmera, que situa o pai sempre no 

meio da cena e à frente, lugar do qual controla não só o acesso ao quarto da 

filha (figura 69), como o acesso à própria filha (figura 70).  

A chegada da filha com um namorado é o fato que irá interromper aquele 

momento harmonioso, pois, na leitura do pai, ameaça a sua conjunção com o 

comando daquela família, inclusive da vida sexual da filha.  
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Figuras 69 e 70 – Cenas da conversa entre o namorado da filha e o pai da jovem, no 
esquete “Quem manda”; 

 
Pai: Senta aí, Marcelo. 
(Marcelo se senta. Pai dobra o jornal) 
Pai: Tudo bem? 
Marcelo: Tudo ótimo E com você? 
Pai: Você, não. Senhor.  
Marcelo: Errr ... desculpa. Tudo bem com o senhor? 
Pai: O que você acha? Se você tivesse criado uma princesinha que 
nem essa nos últimos quinze anos, só para um moleque vagabundo de 
merda passar o piru nela, como é que você ia estar se sentindo? 
Marcelo: Oi? 
Pai: Mas a minha sorte é que você não é um moleque vagabundo de 
merda, né, Marcelo? 
Marcelo: Isso. Não. Imagina! Era o que eu ia falar pra você ag ... 
Pai: Nem quer passar o piru nela, né? 
[...] 

 

As palavras duras do pai são faladas sem grandes alterações de voz ou 

de sua expressão facial sorridente, que apresenta apenas alterações pontuais 

ao longo do texto, o que atribui a essa figura masculina total controle da situação. 

Marcelo, em contrapartida, com suas falas curtas, quase inaudíveis, e expressão 

facial assustada demonstra perplexidade diante das insinuações do pai.  

A figura inexperiente e franzina do namorado da filha, de voz baixa e 

suave, se contrapõe à figura corpulenta do pai, com cabelos grisalhos e uma fala 

sem hesitações, formantes da expressão que podem ser atreladas, no plano do 

conteúdo visual, à fragilidade do namorado e à imponência e experiência do pai. 

É nesse momento que a necessidade de se reafirmar como autoridade máxima 

da família começa a ser associada a atitudes animais para reafirmar liderança, 

daí o nome do esquete, “Quem manda”.  
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Figuras 71 e 72 – Momentos finais do esquete “Quem manda”, momento em que o pai 
mostra os testículos pintados ao namorado da filha e, à direita, momento em que a filha 
pergunta à mãe por que seu esmalte azul está com pelos; 

 

Marcelo: É que ... o saco do senhor saiu pelo lado do short. 
Pai: (olha para o próprio saco e depois fixamente para Marcelo) É ...  
É a minha bola ... 
Marcelo: Tá azul... 
Pai: É... pintei minha bola de azul. 
Marcelo: Por que o senhor fez isso? 
Pai: Discovery Channel. Macaco de bola azul manda na porra toda! 
Quem é o macho dominante aqui desta casa, Marcelo? Fala pra mim, 
quem é? 
Marcelo: É o senhor. 
Pai: É! Eu sou o gorilão da bola azul! E, você, você quer comer a filha 
do gorila, não quer? Não quer, Marcelo? Eu tô vendo que a bola azul 
precisa de uma demão. O azul tá descascando, tá saindo. Então, vem 

passar aqui na bola do macaco-rei, vai! Vai, porra! Pega a tinta, vai! 
Filha: Ô, manhê!!! Meu esmalte azul tá cheio de cabelinho de novo! 

 

 

Figura 73 e 74 – Cena final do esquete “Quem manda”, quando o personagem do pai toma 
banho e vê-se escorrer a tinta azul;  

 

A isotopia da animalidade, presente na linguagem verbal pela fala 

“macaco da bola azul manda na porra toda”, “quem é o macho dominante aqui 

dessa casa?”, “vem passar aqui na bola do macaco-rei”, é apenas insinuada na 
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linguagem visual pela imagem mencionada, dos testículos do pai pintado de azul, 

mas não mostrada no esquete.  

Na cena final, no entanto, em que aparecem apenas os pés do pai 

enquanto ele toma banho, a coloração do esmalte que o pai usou para imitar o 

“macaco de bola azul” escorre junto da água pelo ralo. Ao deixar essa imagem 

no âmbito da imaginação, o enunciador demonstra que, mesmo no YouTube, há 

alguns limites a serem respeitados e, mesmo representando a hierarquia familiar 

por meio de figuras explícitas, o vídeo não ultrapassa a fronteira do inapropriado.  

Conforme verificou-se na análise desse vídeo, a linguagem visual 

cumpre papel fundamental nos esquetes porque possibilita comunicar, logo na 

primeira cena, a ancoragem espacial e temporal em que se passa a narrativa, 

construída, principalmente, por meio do cenário, o figurino e outros recursos de 

caraterização dos personagens. Busca identificá-los, na maioria das vezes, 

como pessoas comuns, em situações corriqueiras da vida social.  

Especificamente no esquete analisado, por meio de elementos cênicos, 

como a decoração sóbria de um apartamento de classe média, cujas cores se 

encontram em perfeita conformidade com os trajes do personagem central, o 

enunciador comunica, de maneira rápida e direta, o estado inicial em que se 

encontra o sujeito pai, em total relaxamento em seu território. A mudança de 

estado começa, quando a figura robusta e de corpo expansivo do pai parece 

encontrar no gestual recolhido do namorado não uma ameaça, mas uma vítima 

perfeita para sua demonstração de poder. As características dadas pela reunião 

das linguagens verbal e visual expõe de modo sincrético a cena, por meio da 

posição dos atores, de enquadramento, de caracterização, elementos que, 

nesse vídeo, ajudam a forjar na cena um simulacro de sistema patriarcal.  

Por fim, é possível afirmar também que, com relação às estratégias de 

sincretismo, vê-se que, nesse vídeo, à medida em que convergem em um 

mesmo sentido, as linguagens articuladas se intensificam mutuamente, 

caracterizando, assim, um sincretismo por concomitância, conforme explica 

Sousa (2011): 

 

[...] o sincretismo por concomitância é marcado pela “reiteração”, pela 
concordância enquanto o sincretismo por discrepância é constituído no 
“contraponto” [...]. O contraponto marca a desestabilização, o desvio, 
como ocorre no sincretismo por discrepância. Já na reiteração se acha 
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o reforço, a estabilidade, como no sincretismo por concordância. 
(SOUSA, 2011 p. 83).  

 

Tal estratégia pode ser vista também na trilogia da namorada ciumenta. 

O enunciador Porta dos Fundos conjuga as falas desmedidas da namorada, que 

xinga, agride verbalmente, desconfia de tudo, mesmo diante de um pedido de 

casamento — “você está me pedindo em casamento porque eu tô grávida?” — a 

gestos expansivos, a sobreposição de corpos, como quando a mulher invade o 

espaço do namorado ao agredi-lo.  

. 

    

Figura 75 – Cena do esquete “Ciúmes”;        Figura  76 – Cena do esquete “Pra mim chega”; 
 

Como vimos anteriormente, há uma repetição, na linguagem visual, 

daquilo que encontramos no verbal, o que acentua a constituição do personagem 

enquanto mulher descontrolada emocionalmente, produzindo, assim, o tom 

hiperbólico da cena, em que essa insanidade é levada às últimas consequências. 

Essa configuração temático-figurativa segue um vetor crescente de modo a 

construir a imagem dessa mulher ciumenta e agressiva, que belisca e dá tapas 

no namorado enquanto o interroga, e que, pouco a pouco, dá lugar a uma 

namorada completamente louca e perigosa, que aponta uma arma para o 

cônjuge enquanto faz acusações cada vez mais delirantes.  

Já no vídeo “Porta dos Fundos foi vendido”, analisado no capítulo 1, 

concluiu-se que o tom irônico foi erigido por meio de uma contradição entre o 

que realmente faz o ator da enunciação Porta dos Fundos – que produz um vídeo 

em que critica a venda de parte das ações do grupo —, com o que diz que será 

obrigado a fazer — se adequar ao formato televisivo e produzir vídeos 

incondizentes com o estilo do canal. A ironia, responsável pela autochacota, é 
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reforçada na contradição do que é observado na linguagem visual em oposição 

ao que é dito no verbal, o que constitui um sincretismo por discrepância.  

 

Figura 77 – Cena do esquete “Porta dos Fundos foi vendido”; 

 

Assim, quando Fabio Porchat diz que, caso eles realmente vendam 51% 

das ações para a Viacom, vão ter “que ficar focados deles não mexerem no que 

a gente sabe fazer de melhor; é liberdade total ou isso aqui não está valendo”,  

isso se opõe ao que se vê: os sócios com as roupas dos desenhos exibidos nos 

canais onde seus conteúdos serão televisionados. Nesse texto, a ironia serve 

para “tranquilizar” o enunciatário dos vídeos ao demonstrar que, aquilo que 

parece alterar o conteúdo do canal, não é de fato determinante. 

Por fim, nota-se que o enunciador vai lançar mão, em seu fazer 

persuasivo, tanto da estratégia de sincretismo por concordância — quando busca 

reiterar ou intensificar traços da configuração temático-figurativa, criando efeito 

de sentido de absurdo — quanto da estratégia de sincretismo por discrepância, 

quando o enunciador contrapõe o sentido manifestado no verbal com aquele 

construído por elementos visuais, obtendo, como principal efeito, a ironia.  

 

2.6. Esfera de circulação  

 

Neste ponto do trabalho, faremos um recorte, dentro do campo de atividade 

humana do entretenimento (teatro, televisão, internet) e de outras esferas 

midiáticas em que circulam os esquetes, para focarmos na esfera de 

comunicação específica em que os textos são abrigados, a fim de observar as 

coerções sobre esse tipo de enunciado.  
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É com base no que foi analisado até este ponto do capítulo, que propomos 

pensar no gênero esquete de YouTube como um tipo específico de texto 

humorístico, em que  tanto a estrutura composicional, quanto a duração e as 

linguagens mobilizadas atendem a propriedades da esfera midiática na qual é 

lançada e a partir da qual passa a circular em outros espaços midiáticos. É essa 

esfera de comunicação “espalhável” que irá determinar as particularidades do 

gênero esquete de YouTube, à medida que os mecanismos de construção do 

discurso serão ajustados com vista à eficácia comunicacional dentro do 

YouTube.  

Longe de ser de origem apenas tecnológica, a eficácia, entendida não 
tanto como sucesso, mas antes como procedimento que permite obter 
resultados levando um conta o conjunto das pré-condições explícitas, 
beneficia-se certamente do domínio, em nossa época, do fazer sobre 
o ser. [...] De fato, se a comunicação não é simples transferência de 
saber, mas um instrumento de persuasão e interpretação situado no 
interior de uma estrutura polêmico-contratual, ela está fundada na 
relação fiduciária dominada pelas instâncias mais explícitas do fazer-
crer e do crer, em que a confiança nos homens e em seu dizer conta 
certamente mais que as frases ‘bem-feitas’ ou a verdade concebida 
como verdade exterior.  (GREIMAS, 1980, 27-8, grifos nossos). 

 

A delimitação de um contrato fiduciário de base, que ponha “em jogo um 

fazer persuasivo de parte do destinador e, em contrapartida, a adesão do 

destinatário” (GREIMAS; COUTÉS,1979, p. 184) não é tão nítida em espaço 

midiático “de natureza integrativa e compósita”, como é o caso do YouTube 42. 

Para descrevê-la, nos restringiremos, nesse momento, à anàlise feita tanto do 

nível narrativo e do nível discursivo para percebermos como a esfera de 

circulação contribui para estabelecer uma relação fiduciária, da qual emanam 

certas expectativas com relação ao gênero.  

 

2.6.1. Do YouTube para a TV: os diferentes contratos fiduciários  

 

A “confiança nos homens”, de que nos fala Greimas na citação acima, 

começa a ser construída no gênero na relação polêmica-contratual que existe 

entre as duas esferas de circulação do gênero esquete mencionadas neste 

trabalho: a TV e o YouTube . Isso pôde ser observado na análise da estrutura 

 
42 Uma vez que a mídia conjuga diferentes níveis de pertinência – textual, objetal e prático -, voltaremos 
a esses aspectos no próximo capítulo. 
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composicional padrão da plataforma, em que há a manutenção de alguns 

elementos constitutivos da TV, como a concepção de canal e a datas fixas para 

a inclusão de novos vídeos.  

No que concerne ao Porta dos Fundos, a escolha inicial de adotar o formato 

de programa, serviu para destacar as produções do canal, e estabelecer um 

contrato fiduciário entre destinador e destinatário baseado em “um crer-

verdadeiro que o enunciatário atribui ao estatuto do discurso-enunciado” 

(GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 184) que, nesse caso, seria a crença na 

constância da programação do canal e na coerência de seu modo de enunciar. 

Isso contribuiu para que o espectador confiasse na regularidade do programa, 

acreditasse na sua permanência no ar e conhecesse o tipo de humor que iria 

encontrar no canal.  

Atrela-se a isso a crença em um modo de dizer livre, construído, 

especialmente, pela figurativização dos temas, com o uso de variedades 

linguísticas consideradas inadequadas na televisão, como o linguajar chulo 

exemplificado pelo título do vídeo “Rola”, ou nas figuras de linguagem que 

tendiam ao exagero no esquete “Sobre a mesa”. Todos esses exemplos 

demonstram como a escolha lexical e, consequentemente, o processo de 

figurativização, ajudam a erigir a crença em uma suposta liberdade que seria 

própria dos produtos hospedados na plataforma. 

Os aspectos supracitados chegaram a ser textualizados na propaganda do 

programa em ocasião do seu lançamento na Fox Brasil.  

 

   

Figuras 78 e 79 – Chamada de divulgação do programa Porta dos Fundos na Fox Brasil;  

Terça, os vídeos que fizeram sucesso na internet e que você podia 
assistir a qualquer hora e em qualquer lugar vieram para sua televisão! 
Agora você só vai poder assisti-los no sofá da sala, no horário que a 
gente quiser e você não vai mais poder rir sozinho ou compartilhar com 
os amigos, mas vai passar pelo constrangimento enquanto sua avó 
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passa pela sala! Porta dos Fundos, novos episódios toda terça às dez 
da noite na Fox. 43 

 

Na chamada para o programa que estrearia na Fox, usa-se como 

estratégia a comparação do quadro fiduciário da esfera de circulação da internet 

com aquele observado na TV44. A propaganda de lançamento de um programa 

que passaria a exibir o conteúdo do canal na Fox argumenta apresentando as 

desvantagens de se assistir os vídeos na televisão, já que assim “só vai poder 

assisti-los no sofá da sala” e terá que “passar pelo constrangimento enquanto a 

sua avó passa”.  

A aparente crítica à migração de uma mídia mais livre para uma mais 

cerceadora, construída no nível do parecer, serve para (re)afirmar, no nível do 

ser, um contrato fiduciário em que o grupo se compromete a manter o tipo de 

humor produzido pelo canal por meio da manutenção de uma das suas 

estratégias mais recorrentes, a autochacota.  

A confrontação na propaganda do canal Porta dos Fundos é um indício 

do ajuste que o enunciador lança mão em seu fazer persuasivo para adequar o 

seu discurso às expectativas do enunciatário nas diferentes mídias. Vale 

ressaltar, nesse sentido, que, o “uso de linguagem de baixo calão e mesmo o de 

gírias” (TRAVAGLIA, 2017, p. 143) se deve ao fato de as escolhas lexicais 

dependerem muito “de onde o esquete é apresentado, do horário (no caso da 

televisão e do rádio) e do público a que se destina”.   

Por isso, acreditamos que, dada a menor incidência de regulação do 

conteúdo no YouTube, há, nos esquetes originalmente pensados para a 

plataforma, uma intensificação desse recurso. Assim, enquanto Travaglia (2017, 

p. 129) cita como exemplo palavras como “escambau”, em roteiros que analisa 

do programa Zorra Total, no vídeo “Gostosa”, por exemplo, encontramos 

vocábulos como “minha gostosa é o caralho” e “meu cu tá gordo”, frases como 

“era na Lívia que vc estava pensando? Aquela puta, que tinha uma raba desse 

tamanho”.  

 
43 Disponível em: Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=M0K6dnsD4Bc . Acessado em: ABRIL 
2019. 
44 Essa discussão será retomada no próximo capítulo, no qual aprofundaremos as expectativas evocadas 
na interação de cada mídia no conceito de regime de crença 

https://www.youtube.com/watch?v=M0K6dnsD4Bc
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O uso vulgar da linguagem, bem como os outros aspectos analisados ao 

longo deste capítulo serão sistematizados no último tópico de nossa 

caracterização do gênero, no qual procuraremos explicitar os mecanismos 

discursivos, do plano do conteúdo e do plano da expressão,  que constituem o 

estilo enunciativo, isto é, um modo de enunciar que nos permitem identificar a 

marca humorística do Porta dos Fundos. 

  

2.7. Estilo enunciativo  

 

Para identificar as regularidades que particularizam o gênero esquete de 

YouTube, é preciso examinar o estilo, já que este “está indissoluvelmente ligado 

ao enunciado e a formas típicas de enunciados, isto é, aos gêneros do discurso” 

(BAKHTIN,1997, p. 282-3). Dentro dos limites desse gênero, o Porta dos Fundos 

cunhou uma identidade humorística, isto é, um estilo que nos permite reconhecer 

“a turma do Porta”, como os denomina Veríssimo, logo nos primeiros segundos 

dos esquetes. Por isso, neste capítulo, procuramos descrever, por meio do 

aparato fornecido pela Semiótica, elementos que nos permitirão, neste tópico 

identificar o estilo Porta dos Fundos e caracterizar o gênero esquete de 

YouTube. 

Partimos da definição proposta por Norma Discini (2013, p, 57) para 

quem, de maneira geral, “o estilo é efeito de sentido e, portanto, uma construção 

do discurso”, e assumimos, com a semioticista, que este emerge de uma regra, 

“determinada por recorrências de procedimentos na construção do sentido, 

desde os níveis mais profundos até os mais superficiais do percurso gerativo do 

sentido” (DISCINI, 2013, p. 36-7). Ainda segundo a autora, o estilo se dá a ver 

na repetição de determinadas relações estabelecidas pelo enunciador, da qual 

é possível extrair um modelo de previsibilidade e regularidade do modo de 

construção de sentido (DISCINI, 2013, p. 35).  

A totalidade dos esquetes analisados, como dissemos, será a nossa base 

para a definição do estilo do canal, caracterizado pela recorrência de elementos 

do plano de conteúdo e da expressão. Com relação aos elementos internos, 

referentes à imanência textual, procuramos observar, no nível narrativo, o 

recorte de percursos narrativos, a quantidade de papéis actanciais, a relação 

entre programas narrativos e modalizações do ser e do parecer. 
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No nível discursivo, a ênfase recaiu sobre a recorrência de temas, 

tratamento temático-figurativo e a relação que o enunciador constrói entre a 

enunciação e o enunciado. Quanto aos elementos mais externos, focamos no 

tipo de articulação entre as linguagens, que constrói ora um sincretismo por 

concordância, ora um sincretismo por discrepância, e na função assumida pela 

linguagem visual do gênero. É esse enfeixe de procedimentos que irá nos 

permitir relacionar o modo de fazer humor do canal próprio do Porta dos Fundos 

a um gênero adaptado para atender às propriedades do YouTube. 

 

2.7.1. “A turma do Porta”: estilo Porta dos Fundos 

 

A análise do nível narrativo dos esquetes nos mostrou que, logo nos 

primeiros segundos, em uma tomada mais geral da cena, o vídeo irá apresentar 

o estado inicial dos sujeitos por meio de elementos da linguagem visual, bem 

como os poucos papéis actanciais, concretizados pro um número reduzido de 

personagens.  

Nesse momento, o enunciatário conhece também o tipo de modalização 

que estará em jogo na narrativa, se será uma modalização do fazer ou uma 

modalização do ser. A do primeiro tipo pode ser vista em vídeos que focalizam 

o fazer-fazer de um destinador que manipula um destinatário, como no esquete 

“Rola”, ou naqueles cujo foco recai sobre um ser-fazer, aquela que alteram a 

competência do sujeito operador, seja por instaurar um querer ou um dever-

fazer, seja por qualificá-lo com um saber ou poder-fazer, este último 

exemplificado pelo esquete “Na lata” (BARROS, 2011, p. 42-52).  

Dessa maneira, o enunciador se vale de uma característica do gênero, 

que opera um recorte do esquema narrativo, para desenvolver uma grande 

variedade de conflitos, desenvolvidos por meio de percursos narrativos variados. 

Outrossim, esse foco em uma etapa do esquema atrelado à curta duração do 

esquete e propicia um modo de narrar direto, que trata sem rodeios dos mais 

diversos temas.  

Especificamente no que diz respeito às modalizações do ser, o grupo 

adota um estilo, cuja chave operatória é uma espécie de “desnudamento”, para 

usar mais uma vez um termo escolhido por Veríssimo (ver epígrafe do capítulo 

2), que irá revelar os dispositivos modais por trás de certas verdades 
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construídas. O Porta dos Fundos revisita, então, situações e comportamento 

socialmente cristalizados para destituir-lhes o status de algo dado ou evidente.  

Para tanto, o enunciador revela que, por trás desses postulados 

naturalizados, existem mecanismos discursivos que tendem a ser ocultados 

quando um dito popular ou um dogma religioso se estabiliza no senso comum. 

Suprime-se, assim, a atuação do destinatário que, ao comparar aquilo que 

parece (nível da manifestação) como aquilo que é (nível da imanência), sanciona 

a ação do destinador como verdadeira, falsa, mentirosa ou secreta, tal como 

analisado no esquete “Dez mandamentos”.  

Articulando essas características a estratégias do nível discursivo, 

destaca-se que a revelação da lógica pela qual operam certos discursos é 

acentuada por meio do cruzamento de isotopias temáticas díspares, como no 

esquete “Reunião de traficantes”, o que contribui para um efeito de sentido de 

originalidade. Mesmo que esse mecanismo sofra um desgaste natural do tempo, 

uma vez que, como procedimento recorrente, ele passa a ser reconhecido e até 

mesmo previsto pelo enunciatário, sempre será possível cruzar temas sem 

qualquer ligação e criar a impressão de se estar diante de algo criativo.  

Como a análise sugeriu, o enunciador parece estar sempre em busca de 

revelar e ironizar construções discursivas naturalizadas socialmente por meio do 

desvelamento dos mecanismos que subjazem aos efeitos de sentido. Outro 

recurso muito utilizado é o realçamento de determinada visão de mundo por meio 

de operações enunciativas de intensificação da figuratividade, como hipérbole 

ou ironia que são produzidas, respectivamente, por meio da exacerbação de 

traços semânticos – como no esquete “Pra mim chega”, em que a violência da 

namorada chega ao extremo —, e pelo esfumaçamento de da distinção dos 

níveis enunciativos, — como no esquete “Essa é pra você”, em que o 

imbricamento de vozes projetadas no texto dá o tom irônico do esquete.  

Vale ressaltar, no entanto, que, ao fazê-lo, o grupo não adota, 

necessariamente, uma postura progressista, isto é, contrária a visões 

preconceituosas. Isso porque, apesar de evidenciar algumas construções 

ideológicas consideradas prejudiciais, como o vídeo “Sobre a mesa” que deixa 

às claras os privilégios do homem em uma sociedade em que o machismo ainda 

é forte, por vezes, o grupo também lança mão de representações estereotipadas 

em sua argumentação. 
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Por isso, preferimos considerar seu estilo provocador. Isso porque, seja 

para criticar uma outra postura, como no vídeo “Demônio” que retrata uma 

instituição religiosa, seja por partir de lugares comuns, como na trilogia da 

namorada ciumenta, o enunciador também vai se valer , muitas vezes,de 

estereótipos - de fiéis, no primeiro, e da mulher desequilibrada, no segundo - 

para comunicar seu ponto de vista.   

Por fim, conclui-se que o gênero esquete de YouTube é representado 

pelos vídeos do canal que foi, como aponta Veríssimo no posfácio do livro “Porta 

dos Fundos”, precursor da “geração da internet”. Como características principais 

desse gênero, no que concerne ao plano de conteúdo, vê-se a estrutura 

composicional em episódios curtos, com a extensão média de 3 minutos e 19 

segundos, dividido em duas cenas, uma mais longa, em que é desenvolvido o 

percurso narrativo central, e uma cena adicional, de aproximadamente 20 

segundos, em que este percurso pode ser continuado ou complexificado com 

outras perspectivas.   

Por apresentar duração curta própria do gênero, os esquetes se 

concentram em alguma etapa do esquema narrativo canônico, a partir da qual 

uma problemática inicial é desenvolvida por meio de um número reduzido de 

actantes até a resolução da etapa. Isso está ligado à brevidade, uma 

característica do gênero que foi essencial para o seu sucesso no YouTube, uma 

vez que facilita a visualização completa e o compartilhamento, que é propiciado 

por seu formato avulso.  

Por essa razão, a maneira como são abrigados em uma mídia e em outra 

é essencial para particularizar os esquetes de YouTube daqueles exibidos na 

televisão, já que, enquanto esses são compilados em programas de humor como 

Zorra Total, aqueles são disponibilizados separadamente e disponibilizados em 

um canal na plataforma. A necessidade de adaptar o formato dos vídeos para 

que promovesse a circulação foi comprovada pela revisão da estratégia inicial 

do canal de agrupar os esquetes em programas de 15 minutos. A ação, que 

funcionou muito bem como um cartão de visita, isto é, para apresentar ao público 

o estilo provocador adotado pelo grupo, só pôde ser utilizada em um primeiro 

momento.  

Quanto às temáticas recorrentes no gênero, destacam-se aquelas 

relativas a situações cotidianas, como as vividas por casais, ou aquelas 
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vivenciadas em estabelecimentos comerciais, referentes a práticas religiosas, 

bem como aqueles referentes às mais diversas instituições, desde a polícia, o 

casamento e até mesmo a própria língua. 

Essa temática mais abrangente amplia aquele leque de temas recorrentes 

no esquete da TV, em que o formato padrão insistiu, durante todo século, em 

temáticas clichês, como sexo, o caipira na cidade grande, a escatologia, o 

político corrupto e as dificuldades financeiras do país. O tratamento temático-

figurativo dado a esses temas parte de uma temática principal, ligada a alguma 

situação prototípica, e uma temática secundária, geralmente relacionada a 

comportamentos automatizados, a características físicas e fisiológicas ou a 

algum protocolo de convivência, e nos parece, complexificar o tratamento desses 

e de outros temas considerados “quentes”. 

A grande diferença estaria, pois, em um espectro mais amplo de pontos 

de vistas privilegiados, já que se evita focar em uma minoria historicamente 

ridicularizada e que não se assume um viés ideológico único. Atrela-se a isso, o 

uso de linguagem informal, beirando, algumas vezes, à vulgaridade. A falta de 

cerceamentos, percebida pelo emprego frequente de expressões chulas e de 

palavrões, reforçam esse sentido de uma fala provocativa, espontânea, sem 

pudores e sem a coerção. Como principal consequência, o canal constrói a 

crença em um fazer livre de coerções, atrelado ao YouTube enquanto midiática 

originária.  
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Quadro 3 - Gênero: esquete de YouTube 

Gênero: esquete de YouTube 

      Estrutura 

Composicional 

• Recorte de um percurso do esquema narrativo; 

• Subdivisão em cena principal e cena adicional;  

• Resolução da etapa recortada; 

• Número reduzido de papeis actanciais; 

• Revisão de arranjos modais; 

• Duração breve 

Temática Temática principal  Temática secundária  

• Situações em diferentes áreas 

da vida social, como trabalho, 

situações comerciais e 

serviços, da vida escolar, de 

festas e datas comemorativas; 

 

• Práticas religiosas diversas; 

• Relacionamento a dois; 

• Relações familiares; 

 

• Aspectos 

comportamentais; 

• Regras de 

convivência; 

• Características 

físicas; 

• Necessidades 

fisiológicas; 

Estratégias 

enunciativas 

• Variação de percursos narrativos privilegiados; 

• Evidenciação da interpretação veridictória; 

• Imbricamento de cadeias temático-figurativa díspares; 

• Operações de intensificação da figuratividade; 

• Cruzamento de níveis enunciativos; 

Linguagem • Texto sincrético áudio visual 

• A articulação das linguagens reforça as estratégias enunciativa 

mobilizadas; 

• A linguagem visual possui plano de expressão que inclui 

gestos, figurino, cenário, etc.; 

• A linguagem visual cumpre a função de comunicar, de maneira 

rápida, a ancoragem espaço-temporal dos vídeos; 

Esfera de 

circulação 

• Esfera midiática que abriga o texto é YouTube; 

• Contrato fiduciário se constrói na crença em um espaço do 

dizer livre, sem cerceamento; 

Estilo • Direto e questionador, já que busca desvelar, pelo humor, 

lógicas normalizadas na sociedade; 
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• Inusitado, por atrelar de maneira original configurações 

temático-figurativas díspares; 

• Provocador, cujo humor não poupa nenhuma instância e nem 

a si mesmo; 

• Plural, porque apresenta pontos de vista variados na totalidade 

de suas produções.   

 

O estilo provocador do Porta dos Fundos tem revisitado, desde 2012, 

aspectos da vida social brasileira e, apesar, de ter perdido a aura de novidade 

depois de sete anos, ainda garante a vitalidade do canal até o presente 

momento. Em um contexto de convergência, isso demonstra que o grupo foi 

capaz de cooptar o público não apenas como espectador, em uma prática da 

fruição, mas também como legitimador e distribuidor dos conteúdos produzidos.  

Para compreender de que maneira o enunciador Porta dos Fundos 

agencia diversas práticas coexistentes no YouTube com aquelas pertencentes a 

outros espaços midiáticos, de modo a congregá-las em um projeto transmídia, 

passaremos agora a examiná-las, sob a perspectivas da Semiótica das Práticas. 

Esse arcabouço teórico nos permitirá ir além do texto-enunciado e pensar esse 

objeto como uma estratégia global manifestada por um plano de expressão 

transmidiático, sobre o qual nos debruçaremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 3  

Protocolos midiáticos sob a perspectiva 
das práticas 

 

A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá 
sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que circula é pior 
que a falta de informação. O excesso de informação provoca a 
amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o 
que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é 
cortar, é selecionar. 

Umberto Eco em entrevista à revista Época (30/12/2011) 

 

 

Ao refletir sobre a internet, Umberto Eco chama atenção para o fato desse 

ser um espaço definido tanto por um excesso de dados como pela dificuldade de 

lidar como eles. Em face a essa oferta abundante, os sujeitos se veriam imersos 

em uma massa de objetos disforme, que produz, segundo Eco, muito mais 

ofuscamento que esclarecimento.  

Especificamente no YouTube , diante do caos, a própria mídia oferece, 

logo na primeira rolagem da página inicial, uma seleção de vídeos 

“recomendados”, “playlists personalizadas” de acordo com aquilo que o usuário 

costuma assistir na plataforma, uma faixa com as novidades dos canais nos 

quais se está inscrito, entre outras sugestão propostas com base em algoritmos45 

gerados. 

 Essas ações, em outras mídias de massa, integram o fazer editorial e se 

encontram no modo de existência semiótico realizado, como no jornal, no rádio 

e na televisão, por exemplo, em que a organização das notícias em cadernos ou 

dos programas em grades fixas de programação é estabelecido pelo enunciador. 

Todos esses recursos que recuperam procedimentos de “seleção” e “corte” 

 
45 Os algoritmos são muito utilizados na área de programação, para descrever as “etapas que precisam 
ser efetuadas para que um programa execute as tarefas que lhe são designadas”. No YouTube, são 
usados para identificar padrões de atividades dos usuários na plataforma e orientar sugestão de 
conteúdos e possíveis ações de marketing. Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/programacao/2082-o-que-e-algoritmo-.htm. Acessado em: JANEIRO 
2019.  

https://www.tecmundo.com.br/programacao/2082-o-que-e-algoritmo-.htm
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aparecem na plataforma como sugestões (atualizadas) que o usuário pode ou 

não seguir (realizar).  

De maneira semelhante, acreditamos que esse seja o papel assumido 

pelos canais do YouTube. Ao organizar os conteúdos produzidos por um 

enunciador em um só endereço, a plataforma mantém procedimentos de 

organização de mídias antecedentes, conservados, como buscamos demonstrar 

no capítulo anterior, na ideia de canal, no estabelecimento de dias fixos para 

lançamento de vídeo e na delimitação de um estilo enunciativo. 

 Tais aspectos visam a, sob a perspectiva do enunciador, delinear sua 

identidade dentro daquela totalidade e, por parte de um enunciatário, facilitar a 

busca por conteúdos diante da vasta gama de produtos oferecidos. Porém, para 

além de recuperar esses protocolos relacionados a modos de interação já 

conhecidos de outras mídias, sabemos que o YouTube possibilitou novas e 

redimensionou antigas práticas, especialmente aquelas relacionadas à produção 

e ao consumo de produtos audiovisuais. E é sobre esse aspecto que 

pretendemos nos debruçar no presente capítulo. 

 

3.1. Mídias e protocolos 

 

A historiadora Lisa Gitelman (2006), quando propõe a definição de mídia 

citada por Jenkins (2009) em Cultura da convergência, nos lembra o fato da 

palavra media ser, na verdade, o plural da palavra latina medium, e chama 

atenção para alguns apagamentos causados pelo o uso do termo em sua forma 

singular “a mídia”, como entidade única.  

Segundo a autora, a ideia de unicidade nos leva a confundir estruturas de 

comunicação complexas com o aparato tecnológico necessário para seu 

funcionamento. Outro ponto importante que ela destaca em sua reflexão é que 

a herança histórica de cada nova mídia carrega práticas de representação e/ou 

de protocolos de meios precedentes (GITELMAN, 2006, p. 2). 

 
Eu defino mídia como estruturas de comunicação realizadas 
socialmente, em que estruturas incluem tanto as formas tecnológicas 
quanto os protocolos concomitantes, e em que a comunicação é uma 
prática cultural, uma colocação ritualizada de pessoas diferentes no 
mesmo mapa mental, compartilhando e engajando-se com ontologias 
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populares de representação. (GITELMAN, 2006, p. 10, tradução nossa 

e grifos nossos)46. 

 

Dentre os aspectos apontados por Gitelman (2006), destacamos três 

esferas. A primeira diz respeito às mídias como 1) estruturas de comunicação 

realizadas socialmente, isto é, baseada em trocas linguageiras intersubjetivas 

pelas quais se estabelecem relações sociais; a segunda perspectiva é como 2) 

formas tecnológicas próprias, ou seja, como “meios” propriamente ditos, que 

acionam suportes específicos para comunicação; e a terceira como 3) conjunto 

de protocolos concomitantes, que a autora define como certas “normas sobre 

como e onde [as mídias] são usadas” (GITELMAN, 2006, p. 5).  

O desdobramento do conceito de mídia em diferentes esferas de 

apreensão será relacionado por nós à estratificação que Jaques Fontanille 

(2005) faz dos objetos semióticos, proposta sintetizada sob a designação de 

Semiótica das Práticas, da qual lançaremos mão no presente capítulo. Nossa 

proposta é partir da retomada que Jenkins (2009, p. 41) faz da autora, ao definir 

meio como “um conjunto de protocolos associados ou práticas sociais e culturais 

que crescem em torno da tecnologia”, para compreender as mídias como um 

conjunto das experiências comunicacionais organizadas por meio de variadas 

cenas predicativas.  

Enquanto mídia integrativa, o YouTube é um espaço de agenciamento de 

diferentes práticas — como assistir a vídeos, avaliar e compartilhar conteúdos, 

divulgar e consumir uma marca — que, uma vez articuladas na franquia Porta 

dos Fundos, compõem uma estratégia global que mobiliza diferentes planos de 

imanência em uma ação transmidiática. Cria-se, assim, um senso de conjuntura 

entre as múltiplas dimensões de significação, ou seja, dos textos-enunciados, 

veiculados em diferentes objetos-suportes, acionados por variadas práticas 

socioculturais.   

Neste ponto do trabalho, analisaremos esse entrelaçamento de práticas 

construído pelo enunciador Porta dos Fundos a partir do YouTube, entendido 

aqui como mídia de massa integrada às outras mídias de massa e, portanto, 

 
46 Traduzido do original: “I define media as socially realized structures of communication, where structures 
include both technological forms and their associated protocols, and where communication is a cultural 
practice, a ritualized collocation of different people on the same mental map, sharing or engaged with 
popular ontologies of representation.” (GITELMAN, 2006, p. 10). 
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pertencente a um sistema midiático complexo e convergente. Ampliaremos, 

portanto, o que foi demostrado no capítulo 1, relativo às propriedades da 

plataforma, aditando à análise aspectos relativos aos diferentes níveis do 

percurso gerativo da expressão. Pela análise de um caso, procuraremos 

compreender como se organiza a estratégia global erigida na plataforma por 

meio de uma regulação tática (FONTANILLE, 2005, p. 41) do enunciador.   

 

3.2. Os níveis de pertinência do projeto transmídia Porta dos Fundos  

 

Desde a década de 1980, sem perder de vista o rigor metodológico que 

atribuiu “singularidade e autonomia à semiótica” (HÉNAULT, 2006, p. 151), a 

teoria vem expandindo paulatinamente seu campo de investigação a partir dos 

direcionamentos apontados nos últimos trabalhos de Greimas, a saber, Da 

Imperfeição (1987) e Semiótica das paixões (1991). Em decorrência dessa 

perspectiva, questões que haviam sido deixadas de lado, pela pesquisa 

semiótica, foram reincorporadas ao escopo da disciplina, como “as emoções e 

as paixões, a percepção e seu papel na significação, as relações com o mundo 

sensível e sua conivência para a fenomenologia” (FONTANILLE, 2011, p. 24). 

 Com isso, o recorte metodológico proposto inicialmente foi, pouco a 

pouco, redimensionado para que a Semiótica ampliasse seus limites de análise 

e incluísse em seu domínio de interesse experiências significativas apreendidas 

não apenas como totalidade acabada, mas também enquanto processo ou, dito 

de outra maneira, em sua instabilidade, como nos lembra Fontanille (2011): 

 
O estruturalismo postulou como princípio que somente os fenômenos 
descontínuos e as oposições chamadas “discretas” são inteligíveis e 
pertinentes. No entanto, o discurso e sua enunciação não são o único 
reflexo da língua e de seu sistema: eles compreendem, antes de tudo, 
os processos de emergência e de esquematização do sistema e, 
principalmente, os processos que formam a partir da percepção de 
mundo. Hoje, portanto, relativizaríamos o propósito original e diríamos 
que certamente, só as descontinuidades são inteligíveis, mas essas só 
o são completamente se levarmos em conta os processos que 
conduzem a elas. Isso significa que os processos são pertinentes tanto 
quanto as oposições discretas que deles resultam. (FONTANILLE, 
2011, p. 23, grifos nossos). 
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A fim de dar conta dos novos desafios empreendidos, o semioticista 

passou a se dedicar ao desenvolvimento de ferramentas teóricas que tornassem 

possível a descrição dos procedimentos semióticos relacionados às diferentes 

 dimensões do texto47 – enunciativa, aspectual, passional, plástica, social – e, 

conforme explicitaremos mais adiante, questões que vão além do texto-

enunciado, relativas às deliberações estratégicas, e ao tom, só perceptíveis e 

explicáveis, como propõe hoje Jacques Fontanille (2005, p. 11), no interior das 

cenas e práticas.  

Sempre atento às solicitações dos novos objetos que se apresentam ao 

analista, Jacques Fontanille escreveu, em coautoria com Greimas, a obra 

Semiótica das Paixões (1991), uma proposta de abordagem discursiva para a 

análise do componente passional dos textos. Também nesse sentido, elaborou 

juntamente com Claude Zilberberg, em Tensão e significação (1998), um modelo 

de análise das relações sintagmáticas e paradigmáticas, que fornece um 

arcabouço tensivo para a sistematização das forças afetivas produzidas no 

discurso. Como consequência do caminho percorrido até então e dos trabalhos 

que vinham sendo desenvolvidos pelos semioticistas, Fontanille (2005; 2008; 

2014) propõe uma revisão dos limites do objeto semiótico, de modo a possibilitar 

a compreensão e a descrição dos fenômenos que vão além do texto-enunciado.  

Sua proposta consiste em uma estratificação das experiências semióticas, 

hierarquizada em um percurso que vai da experiência da figuratividade dos 

signos à experiência comportamental da forma de vida, uma complexificação 

progressiva em que, a cada um dos seis planos de imanência, uma dimensão 

semiótica é acrescida.  

O arcabouço forjado por Jacques Fontanille conserva, como vemos, o 

princípio gerativo com base no qual Greimas formulou o percurso gerativo de 

sentido, marcado pela “passagem do simples ao complexo, do profundo ao 

 
47 Com os progressos teóricos obtidos nas últimas décadas, foram elaborados instrumentos de análise 
com vistas a abordar, por exemplo, o estudo dos afetos, como na proposta tensiva, concebida inicialmente 
por Jaques Fontanille e Claude Zilberberg (2004), e desenvolvida posteriormente em outros trabalhos por 
Zilberberg (2004;2011).  Outrossim, foram empreendidos esforços para a descrição dos procedimentos 
de construção de sentido nas mais variadas linguagens, como em textos pictóricos, com as formulações 
da Semiótica Plástica, proposta por Floch (1985), ou em textos que combinassem, sob uma enunciação 
única, múltiplas linguagens, com os estudos da Semiótica sincrética. Ambos os campos contam com 
contribuições relevantes de Teixeira (2008; 2009a, 2009b), cujos trabalhos têm ênfase em questões 
referentes às relações entre linguagens.  
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superficial, das instâncias virtualizadas às instâncias realizadas”, conforme 

aponta Portela (2008, p. 99). Como principal ganho metodológico, destacamos 

que a proposta de Fontanille justifica a inclusão de aspectos, que, conforme 

mencionamos, já vinham sendo investigados, mas passaram a ser considerados 

pelo semioticista enquanto formantes de uma experiência semiótica mais 

complexa do que aquela proporcionada pela interpretação de textos.  

Sob a forma de um percurso gerativo do plano da expressão, Fontanille 

(2005) categoriza os objetos de análise conforme o tipo de experiência 

construída, como é possível visualizar no esquema abaixo: 

 

Figura 80 – Percurso gerativo do plano da expressão (FONTANILLE, 2005, p. 36); 

 

Dada a variedade composicional do projeto transmídia do Porta dos 

Fundos, o corpus nos convida a ir além “como sentido é produzido no texto?”, 

para pensar como a experiência semiótica é concebida enquanto planejamento 

estratégico. Assim, com base nas formulações de Fontanille consideramos o 

projeto transmidiático do Porta dos Fundos como semiótica-objeto cuja 

experiência proporcionada encontra-se no nível da estratégia, conforme postulou 

Sousa (2018, no prelo), em seu artigo “Transmidialidade: plano de expressão e 

níveis e pertinência”: 

 

Resta-nos pensar que, para realizar o que foi projetado, é necessário 
o deslocamento do enunciatário pelos labirintos de um PE  por vocação 
sincrético, multimodal, plurimidiático. [...] Nesse percurso, que pode ir 
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do texto à estratégia transmidiática ou vice-versa, o PE é um compósito 

de textos, objetos e práticas. (SOUSA, 2018, no prelo).  
 

 Posto isso, procuraremos compreender como se dá essa integração 

entre elementos constituintes dos diferentes níveis de pertinência, desde o nível 

da figura-signo, passando pelo texto-enunciado, enfatizado no capítulo anterior,  

pelos objetos-suportes da plataforma, que mobilizam regimes de crença as 

práticas coexistentes no YouTube  e cooptadas para ampliar o potencial de 

realização de um projeto transmídia. 

 

3.2.1. O Porta dos Fundos e a experiência da figuratividade  

 

Para explicar a experiência vivenciada no nível mais elementar do 

percurso, retomamos a definição de signo linguístico como elemento que 

articula, segundo concebe Saussure (1969), um significante (imagem acústica, 

materialidade sonora) a um significado (imagem psíquica, conceito). Tal 

postulação, expandida por Hjelmslev (1975) na concepção de função semiótica 

–  junção de plano de expressão (manifestante) a um plano de conteúdo 

(imanência) –, estabelece como princípio constituinte da linguagem um percurso 

entre a percepção de um mundo exterior ao sujeito, exteroceptivo, à sua 

internalização em um domínio interior, interoceptivo, pelo intermédio de um 

corpo sensível, proprioceptivo, cuja primeira interação com o objeto é da ordem 

do sensível e se dá quando o sujeito percebe uma presença ( FONTANILLE, 

2011, p. 44-7, grifos do autor).  

A instauração da presença seria, pois, a “primeira articulação semiótica” 

operada por um sujeito que “perceb[e] algo - antes de identificar [isso] como uma 

figura pertencente a uma macrossemiótica” (FONTANILLE, 2011, p. 47). Esse 

“direcionamento do fluxo de atenção”, de que fala Fontanille (ibidem), decorre 

das propriedades sensíveis e materiais primeiramente percebidas pelos sujeitos 

que, em seu fazer “intero-extero-proprioceptivo” (FONTANILLE, 2011, p. 44), as 

converterá na experiência semiótica da figuratividade, localizada no nível das 

figuras-signos. É nesse plano de imanência, portanto, que, como corpo 

significante cooptado por essa presença, o sujeito irá selecionar grandezas 
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pertinentes, identificar limites e reconhecer um dado objeto semiótico 

(FONTANILLE, 2005, p. 17).   

Antes de passarmos à análise de uma figura-signo, lembramos que, de 

acordo com a proposta fontanilleana, a investigação semiótica pode concentrar-

se em um único plano ou se expandir para os outros níveis do percurso. Assim, 

além da perspectiva analítica mais “intensa”, designada como detalhamento 

porque “se restringe [a] um único nível por vez”, a Semiótica das Práticas prevê 

a perspectiva gerativa, aquela considerada mais “extensa”, na medida em que 

adota o modo de análise do realçamento, que opera “pela integração entre dois 

ou mais níveis” (FONTANILE, 2008, p. 28).  

O modo de análise do realçamento pode ser ainda operacionalizado por 

dois vetores analíticos: o de integração ascendente, em que se “produz um 

desdobramento, devido ao aumento do número de dimensões”, e a 

descendente, em que há “uma condensação, devido à perda de um certo número 

de propriedades”, (FONTANILLE, 2008, p. 32).   

Conforme descreve Fontanille (2008, p 29-33), a integração ascendente, 

considerada canônica, privilegia o processo de adensamento, ou seja, de 

complexificação crescente caracterizado pelo aumento de dimensões 

consideradas. Sob essa perspectiva, descreve-se como “um texto estará inscrito 

num objeto e manipulado em uma prática.” (ibidem, p. 31). Trata-se de um ponto 

de vista analítico em que se parte de um nível englobante para entender de que 

modo ele integra os inferiores, seja através de operações de integração 

ascendentes regulares ou por meio de síncopes ascendentes, em que ocorre um 

“salto” de um ou mais níveis no percurso de integração canônico” (FONTANILLE, 

2008, p. 31).   

Já na análise das operações de integração descendente, “cada nível 

superior pode manifestar-se nos níveis inferiores”. Assim, enquanto a 

“integração ascendente atua por complexificação e por acréscimo de dimensões 

suplementares, a integração descendente atua por redução do número de 

dimensões” (FONTANILLE, 2008, p. 31), como fizemos ao analisar como a 

prática de compartilhar vídeos se inscreve no texto como sequência de 

programas narrativos projetados na página do canal no YouTube.  
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Sob a perspectiva do realçamento, tanto as várias versões da vinheta48 

desenvolvida para os canais da franquia como a logomarca, por exemplo, 

operam uma síncope descendente, à medida que, enquanto figura-signo, 

remetem a um estilo provocador do canal, que, por sua vez, é desenvolvido em 

produtos em múltiplas plataformas de linguagem – como YouTube , TV, jogos, 

cinema, entre outras – e reunidos em um projeto que agencia diferentes práticas 

de maneira estratégica, como assistir a vídeos, compartilhar informações e 

consumir produtos. Isso porque  

 

o logotipo de uma marca obedece formalmente aos mesmos princípios 
da síncope descendente e de condensação. No entanto, como se trata 
de um “texto”, ou até mesmo de uma simples “figura”, essa 
condensação é produzida por uma sincope de maior amplitude, que 
produz dessa vez um efeito de simbolização: o logotipo manifesta 
então, sem mediação, tanto uma cena figurativa típica (um texto), uma 
pratica (a missão da marca), quanto uma forma de vida (valores, um 
estilo estratégico etc.). Da mesma maneira, a eficácia estratégica 
dessa condensação depende de sua capacidade de produzir uma 
tensão problemática, que leva a reorganização interpretativa 
ascendente. A simbolização é, portanto, a versão mais radical da 
condensação, com sincope descendente. (FONTANILLE, 2008, p. 33, 
grifos do autor) 

 

Para entendermos como esse princípio de síncope é evocado para 

condensar sentidos na logomarca do Porta dos Fundos, analisemos mais 

detidamente a imagem: 

 

Figura 81 – Camisa com a logomarca do canal;  

 
48 A vinheta é mais um elemento que o Porta dos Fundos importa dos gêneros televisivos, que 
costumam apresentar “uma pequena música que se toca no início, encerramento ou reinício de um 
programa de rádio ou televisão, para identificar o programa, a estação ou o patrocinador”. Disponível 
em: https://www.google.com/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=vinheta . Acessado em: 07 ABRIL 2019. 

https://www.google.com/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=vinheta
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Na figura acima, temos o símbolo internacional que em nossa cultura 

significa uma saída pelos fundos, aquela opção de esvaziamento que os 

estabelecimentos precisam ter em caso de emergência quando a saída principal 

não possa ser utilizada, ou não seja o suficiente para que se tenha acesso ao 

local. Essa isotopia temática ligada ao caráter alternativo dessa porta é o gancho 

que levou o grupo a adotar esse símbolo como marca do canal49, como lemos 

na postagem em que se anunciava a estreia do programa Porta dos Fundos: 

 

Depois de muitos anos, e principalmente por conta de vídeos de 
sucesso que lançamos por aqui (como a “Dança do Quadrado”, “CSI: 
Nova Iguaçu”, etc.), vários leitores passaram a nos perguntar quando 
teríamos nosso próprio programa de TV, como se o caminho trilhado 
por algumas webcelebridades, que tentaram a sorte – a maioria em 
vão, diga-se de passagem – na televisão, fosse um padrão a ser 
seguido. E não seguimos. 
Como vocês todos sabem, um programa para entrar pela porta da 
frente de um lar através de um canal de TV precisa passar pelo crivo 
de muitas pessoas e, quase sempre, acaba pasteurizado, engessado 
e formatado para atender a uma série de quesitos que, justos ou não, 
têm sua razão de ser. 
Por isso, resolvemos arriscar menos, fincar bandeira em território 
amigo e fazer outro caminho: veicular um “programa de TV” na internet, 
sem rodeios, sem censura, sem vergonha de usar a saída de 

emergência da mídia tradicional. 50 
 

A imagem adotada como marca do canal, como se vê, evoca uma 

construção simbólica amplamente conhecida em nossa sociedade para, então, 

ressignificá-la ao estabelecer uma nova associação entre a categoria da 

expressão com uma categoria do conteúdo por meio de uma outra relação 

simbólica (FONTANILLE, 2011, p. 136-8).  

A nova relação estabelecida é considerada motivada, uma vez que, ao 

dar a essa representação gráfica um novo sentido, o enunciador, ao mesmo 

tempo, recupera e transforma alguns dos significados associados ao símbolo 

(BARROS, 2011, p. 89). Assim, os traços temático-figurativos de caminho 

 
49 Uma curiosidade que os integrantes costumam contar em entrevista é que a ideia do nome Porta dos 
Fundos surgiu enquanto o grupo de amigos, que hoje forma o coletivo de humor, brincava de mímica, e 
um dos participantes tinha que fazer gestos que levassem os outros a descobrir o termo “Porta dos 
Fundos”, mas ninguém acertou. A cena, que virou uma espécie de piada interna entre eles, serviu para a 
inspiração na escolha de um nome que, como revela Antônio Tabet, eles queriam que tivesse um 
significado para o público, mas também representasse um momento especial na história dos amigos.    
50 Disponível em: https://www.kibeloco.com.br/?s=entrar+pela+porta+dos+fundos . Acessado em: 
ABRIL 2019. 
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alternativo, de entrada menos nobre, de acesso com menos notoriedade, são 

então incorporados como parte de sua identidade do Porta dos Fundos.  

Considerando aspectos concernentes apenas ao nível da figura-signo, 

isto é, privilegiando uma análise por detalhamento, vê-se que essa imagem 

condensa todos esses sentidos. Isso faz com que, ao ser replicado, o signo 

provoque, rapidamente, o reconhecimento de uma proposta alternativa, que vai 

de encontro à fórmula consagrada na televisão brasileira e repetida durante 

décadas.  

A experiência da figuratividade se dá à medida em que nossa atenção é 

atraída pelo contraste das cores, oposição cromática preto/branco, por 

construção de formas por meio da combinação de traços retilíneos e 

reconhecemos, nesses elementos mínimos, a identidade visual do Porta dos 

Fundos.  A essa logomarca se associa, então, ao estilo humorístico do canal, 

seu senso de humor provocativo e inusitado que será impresso em suas 

produções nas mais diversas mídias, como demonstraremos no último capítulo 

do trabalho. Por ora, vejamos algumas versões dessa logomarca feitas para três 

canais lançados pelo grupo, mas que hoje não se encontram em atividade: 

   

Figuras 82 - Logomarca 
do canal de making of, 
Fundos da Porta, em que 
o espectador encontrava 
cenas dos bastidores de 
gravação;  

Figuras 83 – Logomarca 
do canal Portaria, em 
que membros do elenco 
debatiam os vídeos 
lançados; 

Figuras 84 - Logomarca 
do canal Backdoor, onde 
era possível assistir 
vídeos com legenda em 
inglês. 
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Nas três figuras, há uma manutenção do sentido simbólico evocado pela 

logomarca, adaptado aqui de acordo com conteúdo produzido em cada canal. 

Assim, a primeira versão (figura 82) limita a cor branca aos contornos da mesma 

imagem, que, por sua vez, é feito com uma linha trêmula, como se se tratasse 

de um desenho feito à mão. Essas características estariam associadas à função 

do canal Fundo da Porta, que disponibilizava o making of das produções, com 

imagens dos bastidores, as relações de sociais entre os componentes do elenco, 

da produção, em cenas de intimidade e descontração.  

Já na segunda (figura 83), a porta representada na imagem não 

corresponde à entrada lateral e alternativa, mas sim à principal, uma vez que 

ocupa uma posição central do círculo. Esses traços remetem àquilo que era 

exibido no canal Portaria, dedicado a debates entre atores e roteiristas do Porta 

dos Fundos, recebidos naquele espaço criado por eles e para eles, obviamente, 

pela porta da frente. A última versão (figura 84), por sua vez, apresenta somente 

uma mudança cromática, o que também está associado ao fato de o conteúdo 

do canal Backdoor exibir de diferente apenas versões legendadas de algumas 

das produções disponibilizadas no canal principal.  

Nota-se, então, que a experiência figurativa é um mecanismo de 

economia, que, como nos casos analisados acima, condensa sentidos a serem 

desdobrados em outros níveis de pertinência semiótica, entre eles aqueles 

construídos no nível do texto-enunciado.    

 

3.2.2. O texto “Sobre a mesa” 

 

No nível imediatamente superior ao nível das figuras-signos, o do texto-

enunciado, o interesse recai sobre as relações dos componentes que constroem 

os discursos. É nessa totalidade discursiva que, para além de “identificar e 

reconhecer as figuras pertinentes” (FONTANILLE, 2005, p. 17), o sujeito é 

convocado a interpretar a intencionalidade de um projeto argumentativo, 

analisado semioticamente como um percurso gerativo de produção e de 

interpretação do sentido no texto.  

Como textos sincréticos – verbovisuais –, os vídeos do canal Porta dos 

Fundos articulam formantes de ambas as linguagens mobilizados por uma 
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enunciação única com vistas a conduzir a leitura do enunciatário. Para ilustrar 

como esse processo se dá, retomaremos rapidamente ao vídeo “Sobre a mesa”, 

analisado mais detidamente no capítulo 2.  

 

Figura 85- Imagem inicial do esquete “Sobre a mesa”; 

 

Começando pelo título, podemos perceber que o sintagma “sobre a mesa” 

é uma unidade significativa cuja imagem acústica pode ser associado a, pelo 

menos, dois significados distintos. O primeiro seria o sentido convocado pela 

aproximação sonora com o vocábulo sobremesa, parte da refeição que sucede 

o prato principal; enquanto o segundo corresponde ao sentido figurado de deixar 

as coisas às vistas de todos, não esconder nada ao colocar tudo em cima da 

mesa.  

A escolha dessa expressão é uma maneira de sintetizar as duas temáticas 

entrelaçadas no esquete, a saber a temática da relação a dois, figurativizada por 

uma situação cotidiana, como uma refeição compartilhada pelo casal, e a 

temática comportamental, concretizada no esclarecimento dos contratos 

(explícitos ou tácitos) que orientam as atitudes nas relações.  Como visto no 

capítulo anterior, por meio de operações de intensificação da figuratividade, 

ocorre uma crescente intensificação das figuras que distanciam, 

progressivamente, os desejos da mulher da realidade que a vida de casal lhe 

proporcionava.  

A relação conflituosa entre o papel atribuído à mulher e aquele que ela 

deseja ocupar se deixa ver na fala da esposa por meio de um jogo de vozes, que 

dá a palavra à personagem feminina, isto é, a um interlocutor actoralizado como 

uma mulher casada que, em um momento corriqueiro da rotina do casal, revela 

seu desejo sexual por meio de uma escala de fantasias,  que vai desde “foder 



157 
 

com o personal trainer” até as mais exacerbadas, como “foder com o time da 

Nigéria”.  

A concretização dessas fantasias, por meio de um escalonamento da 

isotopia figurativa sexual, deixa cada vez mais claro que o casal estava vivendo 

no âmbito do parecer, e que, se ele quer mudar o contrato, ela também terá o 

direito de expor a ele aquilo o que realmente deseja. Essa contraposição entre 

aparência e essência é manifestada no texto por meio da combinação das 

linguagens verbais e visuais.  

 

          

  Figuras 86 e 87 - Cenas do esquete “Sobre a mesa”. À esquerda a imagem do 

marido e, à direita, a esposa; 

 

Observando as imagens, percebe-se que a imagem do marido (figura 86), 

quando ele pergunta à esposa “o que tem de sobremesa?”, é um espelho da 

imagem da esposa, quando ela revela suas fantasias. Como se vê na imagem 

(figura 87), Odete se mantém impávida ao dizer frases como “Vou querer que 

me chamem de putinha, de vaca, de vadia, de cachorra e, depois de putinha de 

novo”, sem alterar suas expressões faciais. Essa contraposição das linguagens 

visual e verbal constrói no texto um “acento de sentido”51 (ZILBERBERG, 2011, 

p. 75), à medida que associa a fala de uma mulher voluptuosa à imagem de 

esposa recatada, edificada por meio do figurino – roupa fechada, em tons 

neutros – do penteado sóbrio – um coque em que o cabelo está completamente 

 
51 O esquematismo tensivo, proposto por Claude Zilberberg, e designado como a vertente tensiva 

da Semiótica, procura dar conta das oscilações que produzem sentido por meio de uma sintaxe 
que possibilite cifrar as “direções tensivas” ou “afetantes” produzidas no e pelo discurso 
(ZILBERBERG, 2004, p. 72). As mudanças podem ser medidas por uma variação mútua entre 
grandezas da intensidade, referentes ao estado de alma, e da extensidade, referentes ao estado 
das coisas, e produzem como resultado um “acento de sentido”, decorrente do aumento da 
tonificação – mais mais –,  ou enfraquecimento, decorrente do aumento da atonização – mais 
menos (ZILBERBERG, 2011, p. 75). 
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preso – e do gestual contido – movimentos reduzidos, mantendo os braços 

sempre próximos do corpo.   

A dissonância entre aquilo que é manifestado em cada uma das duas 

linguagens nos autoriza a dizer que o texto se caracteriza por um sincretismo por 

discrepância, uma vez que, de acordo com Sousa (2011, p. 83), o sentido final 

do vídeo resulta de uma divergência desestabilizadora entre o que é dito no 

verbal e o que é dito no visual. A sobreposição das duas linguagens seria, 

portanto, uma estratégia do nível do texto-enunciado para manifestar posições 

ocupadas pela mulher, que se aliam a diferentes visões de mundo. De um lado, 

mostra-se a imagem da esposa recatada e do lar, responsável por cozinhar, 

fazer as sobremesas e agradar o marido e, de outro, por meio da fala, essa 

imagem é descontruída. 

Sendo assim, a análise no nível do texto busca explicitar de que maneira 

o enunciador leva o enunciatário a assumir, em sua conjunção com o texto, 

determinado ponto de vista. Especificamente nesse esquete, a argumentação 

privilegia, como vimos, a perspectiva da mulher, enfatizada na medida em que é 

construída em forma de hipérbole e realçada por meio de um sincretismo por 

discrepância. A exposição dos desejos da esposa adquire, então, um tom grito, 

que revela o quão absurda é a exigência do marido por uma sobremesa a seu 

gosto quando as vontades da esposa não eram sequer conhecidas e muito 

menos atendidas. 

 

3.2.3. “O que eu quero, Mário Alberto?”: transposição para outro objeto-suporte  

 

Após o enorme sucesso do vídeo, até hoje entre os cinco mais assistidos 

do canal, a pergunta “O que eu quero, Mário Alberto?” foi transposta para 

camisas e canecas e disponibilizada para venda na loja do Porta dos Fundos52. 

A passagem representa o momento em que o enunciador, por meio de uma 

debreagem actancial enunciativa, dá voz ao interlocutor, actante do enunciado 

revestido pelo recobrimento semântico da esposa insatisfeita.  

 
52 Assim como alguns canais mencionados anteriormente, a loja com produtos acessórios com 

frases extraída dos vídeos do canal foi desativada. O que não impede, no entanto, que os 
produtos que eram vendidos na loja virtual sejam considerados, em nosso trabalho, como parte 
das estratégias transmidiáticas do canal.  
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Figuras 88 e 89 - Reprodução da frase “O que eu quero, Mário Aberto?” em objetos de uso 
pessoal que eram vendidos na loja do canal;  
 

A reprodução da pergunta que desencadeia toda a exposição de Odete 

seria, pois, uma forma de recuperar, por meio de uma síncope descendente esse 

grito manifestado no texto. Assim, seja na camisa, seja na caneca, o novo texto-

frase manterá com o texto-vídeo uma relação de intertextualidade, já que 

incorpora um trecho de outro texto nesse novo enunciado, e como  uma relação 

transmidiática, pois promove um deslocamento para outro espaço (SOUSA, 

2016, p. 249). Enquanto ação estratégica, a transposição da frase para objetos 

de uso pessoal serve para propagar o conteúdo do vídeo com vistas a “manter 

o interesse, o envolvimento e intervenção criativa do consumidor de mídias no 

universo proposto” (FECHINE et al. 2013, p. 33). 

Sob a perspectiva da integração ascendente, podemos observar que, ao 

ser inscrito no objeto-suporte da camisa, por exemplo, a mensagem passa a 

circular no corpo do sujeito. Porém esse texto, em si não faz o sentido completo, 

pois precisa da transmidialidade entre camisa e esquete, isto é, entre o 

enunciado gravado no tecido e carregado pelo corpo e o vídeo assistido em 

algum dispositivo, para fechar a grade de sentido.  

Além disso, essa circulação com o objeto junto à estrutura física do sujeito, 

indica um alto grau de crença e adesão a esse texto, se aproximando ao 

comportamento típico de fã. Nesse caso, o texto passa a ser considerado não 

apenas todo de sentido, mas também parte de práticas distintas da prática de 

assistir vídeos na plataforma, isto é, passa a integrar uma prática de consumo 

associada a uma prática de construção de identidade, tal como menciona 

Polivanov (2014): 
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[...] o consumo tem uma dimensão simbólica e cultural e, portanto, 
comunicativa, uma vez que nos revela como os sujeitos sentem, 
pensam e se organizam, propiciando-lhes ao mesmo tempo material 
para a construção de suas próprias micronarrativas. [...] Esse processo 
corrobora o entendimento das práticas de consumo na 
contemporaneidade [...] como práticas de (redes) construção 
identitárias cotidianas, que se dão tanto material quanto 
simbolicamente. (POLIVANOV, 2014, p. 58). 
 

A transposição para objetos que pertencem à esfera do uso pessoal 

permite que os esquetes, condensados em frases e impressos em um novo 

suporte, sejam postos em circulação entre os sujeitos nas mais variadas ações 

cotidianas, como se vestir, tomar uma bebida, circular pela cidade.  

Por isso, se analisados pelo vetor analítico da integração descendente, os 

objetos-suporte caneca e/ou camisa condensam as práticas de consumo, à 

medida em que operam uma síncope da experiência semiótica ampliada em que 

estão inscritos enquanto actante-objeto. Cada uma dessas práticas evocaria, 

pois, novas “enunciações desse objeto”, que, por sua vez, apresentam 

“estruturas materiais dotadas de uma morfologia, de uma funcionalidade e de 

uma forma exterior identificável” (FONTANILLE, 2005, p. 19).  

A camisa, por exemplo, possui uma estrutura material para uso individual, 

cuja superfície pode servir de suporte para mensagens a serem lidas junto ao 

corpo de quem a veste. Assim, em uma análise intensa, que privilegiaria o nível 

do objeto, esses traços seriam propriedades materiais do objeto, enquanto em 

uma análise extensa, seriam considerados vestígios a serem desdobrados e 

(re)conhecidos nos outros níveis de pertinência semiótica.  Isso porque o 

 
[...] nível do objeto-suporte, em seu movimento de integração as 
práticas, é um caso exemplar do tratamento das propriedades 
materiais. Enquanto corpo material, na verdade, o objeto entra nas 
práticas e os usos dessas práticas são em si mesmos “enunciações” 
do objeto. Sob esse aspecto, o objeto em si só pode conter traços 
desses usos (inscrições, desgaste, pátina etc.), ou seja, “vestígios 
enunciativos”. Para dar conta de sua “enunciação-uso” global, para 
além desses “traços” inscritos, será preciso passar ao nível superior, o 
da estrutura semiótica das práticas, em que encontraremos 
manifestações observáveis dessas enunciações, elas mesmas 
analisáveis em conteúdos de significação. (FONTANILLE, 2008, p. 25).  

 

Pensando agora na diferenciação de um vídeo lançado no YouTube e 

esse mesmo vídeo em um celular – pelo aplicativo Porta dos Fundos, feitos para 

serem baixados em celulares e tablets – é possível perceber como as 

propriedades materiais alteram as experiências práticas do sujeito. No que diz 
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respeito, especificamente, ao telefone portátil, aspectos como as dimensões – o 

tamanho da tela, a espessura –, a capacidade de armazenamento e a interface 

simples compõem um conjunto formal projetado para o uso pessoal, que farão 

com que a experiência do usuário no aplicativo seja de outra ordem que aquela 

experimentada na mídia social YouTube  em um computador de mesa ou em 

uma smart TV. 

  Além disso, a “enunciação-uso” do aplicativo remete a uma prática da 

fruição já direcionada, pois tende ao polo do específico, em que o sujeito, já 

previamente manipulado a assistir aos vídeos do canal, passa a ter acesso direto 

aos esquetes do grupo.  A prática de fruição na plataforma do YouTube, por sua 

vez, seria da ordem do genérico, como em uma “videoteca” em que serão 

requeridas mais etapas do enunciatário para acessar o conteúdo desejado, 

podendo, inclusive, acontecer da atenção do sujeito ser cooptada por outros 

objetos hospedados no site. Como podemos ver, as mudanças na morfologia do 

objeto-suporte alteram a temporalidade, já que o aplicativo elimina etapas e 

sinaliza sua menor disposição para se inserir em uma disputa de fluxo de 

atenção do usuário.   

Essas diferenças não serão experimentadas pelos sujeitos sem que 

atribuam ao tempo de espera sentidos diversos, como de demora ou prontidão, 

foco ou dispersão, apropriação ou consulta, que forjam as expectativas que ele 

tem com relação a uma mídia. Por isso, voltamos a nos ocupar do YouTube  para 

depreender o conjunto de expectativas que a plataforma aciona, aquilo que 

Fontanille (2014) vai chamar de regime de crença. 

 
 

3.3. YouTube e os regimes de crença 

 

Conforme explica Fontanille (2014, p. 59), a partir de uma crença textual, 

por exemplo,  o sujeito reconhece elementos de textualidade que compõem uma 

totalidade, tais como narratividade – que pressupõe a mudança de um estado 

inicial para um estado final –,  articulação interna entre os componentes dos 

níveis mais profundos aos mais abstratos, relação intertextual dessa totalidade 

com outras unidades textuais, enfim, pontos de partida que irão orientar a 

interação no nível do texto-enunciado.  



162 
 

 Já no nível do objeto-suporte, essa crença irá estabelecer expectativas de 

outra ordem, relativas à manutenção, ao uso e à função de um dado objeto. No 

caso da camisa, uma peça do vestuário que, ao ser vestida, passa a compor a 

identidade visual, pois o sujeito adere aos valores de irreverência, ironia, 

enfrentamento referentes ao estilo provocador do Porta dos Fundos.  

Porém, diferentemente do que esses dois exemplos podem fazer parecer, 

esses regimes de crença não aparecem isolados em objetos semióticos bem 

delineados, e, sim, conjugados e confrontados em experiências complexas.  Isso 

fica claro quando voltamos nosso olhar para a mídia social YouTube e 

percebemos a complexidade do quadro fiduciário que ela aciona, uma vez que  

 
Semióticas-objeto por natureza integrativas e compósitas, como as 
mídias, que implicam todos os planos de imanência ao mesmo tempo, 
propõem, consequentemente, regimes de crença de grande labilidade 
e complexidade. (FONTANILLE, 2014 p. 60, grifos nossos) 

 

A dificuldade de se estabelecer um regime de crença de certo modo mais 

puro, no caso do YouTube, seria agravada pelo fato da plataforma apresentar 

como característica um “potencial integrador” (JENKINS, 2009, p. 349). A 

incorporação de práticas características de mídias precedentes pôde ser 

observada na análise da estrutura composicional do canal, quando percebemos 

que a plataforma faz a manutenção de elementos com canais temáticos e grade 

de horário fixa, a fim de importar, para outro espaço midiático, o regime de crença 

concernente à televisão. 

 Dessa maneira, a seleção de conteúdo reúne em um mesmo endereço 

as produções de um enunciador identificado por um estilo, o que ajuda a 

construir a crença, por parte do enunciatário, na regularidade do lançamento dos 

esquetes, bem como a confiabilidade quanto à sua permanência no ar. Do 

mesmo modo, por meio da similaridade com um programa de  TV , o enunciador 

destaca o seu canal na plataforma, erigindo, assim, uma crença na permanência, 

já que as produções televisivas raramente saem da programação sem um aviso 

prévio de que é a última temporada ou os últimos capítulos. 

Por seu papel de mídia integradora, o YouTube  nos parece um suporte 

especialmente complexo, na medida em que conjuga semiótica-objetos de todos 

os níveis e os articula por meio de síncopes ascendentes e descendentes, 
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promovendo, a todo momento, atualizações das “regras do jogo”, isto é, das 

condições de interpretação de dado objeto (FONTANILLE, 2004, p. 176) .  

Seria o caso, por exemplo, do ícone de compartilhamento, nível da figura-

signo, que leva o enunciatário de uma prática de fruição à prática de construção 

identitária por meio de um salto; ou da logomarca que, como vimos, vai remeter 

a um estilo enunciativo reiterado nos vídeos produzidos pelo canal. Esses textos, 

por sua vez, são integrados no arcabouço formal de práticas distintas, à medida 

em que, na direção hierárquica ascendente, passam a “elementos da prática 

argumentativa” (FONTANILLE, 2008, p. 38), essencial para a permanência do 

sujeito em um conjunto de práticas e envolvimento em tantas outras.  

Uma vez que no YouTube algumas práticas cotidianas são 

ressignificadas, como aquelas ligadas ao entretenimento, à troca de informação, 

ao consumo, passamos a mapear os regimes conjugados por meio do 

entrelaçamento de práticas na plataforma.  

 

3.3.1. O YouTube e as práticas  

  

O regime de crença em suporte-objetos midiáticos faz parte de um 

conjunto de protocolos, ou seja, de configurações típicas necessárias para a 

realização das interações em cada mídia, as quais correspondem às cenas 

predicativas componentes das diferentes práticas.  

Nesse sentido, se pensarmos na prática de ir ao cinema, por exemplo, 

vemos que se trata de uma situação semiótica que pressupõe i) compra e venda 

de ingresso; ii) a adaptação de uma agenda pessoal ao horário de exibição das 

salas, bem como ao período que o filme permanecerá em cartaz; e iii) o 

deslocamento físico do sujeito, que precisa ir até uma sala para assistir ao filme. 

Consideradas separadamente, cada uma dessas etapas do processo, que 

Gilteman (2006) chama de protocolo, corresponderia a uma cena predicativa, 

pois constituem arranjos típicos necessários para o desenvolvimento de uma 

prática por um sujeito. Vejamos a definição dada por Fontanille em uma 

entrevista a Portela (2006, p. 181). 

 
Uma prática é constituída em sua superfície por um conjunto de atos, 
cuja significação raramente é conhecida de antemão, e que se constrói 
“em tempo real” por adaptações desses atos em relação uns aos 
outros. Ela se define também pela temática principal, que fornece um 
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“predicado” central da prática, ao redor do qual se organiza um 
dispositivo actancial que compreende um operador, um objetivo, e 
sobretudo, outras práticas com as quais a prática de base interage. 
(PORTELA, 2006, p. 181, grifos nossos).   

 

O encadeamento das cenas predicativas descritas comporia uma prática 

coletiva de ir ao cinema, que envolve a reunião, em uma sala, de várias pessoas, 

cujas vidas terão que ser ajustadas, já que o filme tem horário marcado, o 

espectador tem que comprar ingresso na bilheteria ou pela internet, tem que 

assistir ao filme durante o período que está em cartaz. Tudo isso compõe um 

conjunto de atos que serão regidos pela crença na experiência coletiva.  

Se considerarmos esses mesmos aspectos no YouTube, notaremos que 

essa é uma prática cujo dispositivo possibilita, e até mesmo favorece, a fruição 

individual, devido ao tipo de transmissão on demand, ao acesso rápido e à 

disponibilidade em aparelho pessoais, como computadores e smartphones.  

Outrossim, na comparação entre essas duas práticas, vemos que para que a 

prática de ir ao cinema se realize, é necessário um engajamento somático muito 

mais intenso que a disposição depreendida na fruição de um produto audiovisual 

no YouTube. Uma vez que a solicitação corpórea do sujeito é de outra ordem, o 

potencial participativo do enunciatário também é redimensionado, já que a 

disposição física para se engajar é extremamente minimizada na plataforma.  

Outro ponto a ser destacado é que, por mais que o sucesso de bilheteria 

possa influenciar decisões como o tempo de permanência dos filmes em cartaz, 

entre ida do espectador ao cinema e atitude do distribuidor de manter ou retirar 

a película das salas, há uma instância de poder representada pela indústria 

midiática. É ela que irá ajustar as práticas culturais, que envolvem um sujeito 

operador com o objetivo de consumir bens culturais, às mercadológica, que 

pressupõem um sujeito operador que visa a promover e/ou vender uma 

mercadoria ou uma marca. Já no YouTube, cria-se o efeito de apagamento 

dessa instância reguladora, à medida que essa atribuição é inscrita na imagem 

do enunciatário e a performance de sancionar um conteúdo positiva ou 

negativamente está inscrita nessa mídia no modo de existência atualizado.  

Por todos esses aspectos, o YouTube constrói um regime de crença da 

liberdade, que é erigido por elementos que vão desde escolhas lexicais, no nível 

do texto, passam por propriedades da plataforma – de compartilhamento, 
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avaliação, comentário – que empoderam a ação do sujeito, chegando ao papel 

central que o sujeito assume enquanto articulador de diferentes práticas.  

Conjuga-se a essa crença o regime de crença participativo, já que a mídia 

irá unir e projetar no enunciatário as funções de legitimar ou não, por meio de 

avaliações positivas ou negativas, de distribuir e, inclusive, de promover 

engajamentos somáticos para a adesão a outras práticas, o que aparece 

condensado nos ícones inscritos no objeto-suporte. 

   

Figuras 90 e 91 – À esquerda, o espaço para comentário, situado logo abaixo dos 

vídeos.  Á direita, ícones relacionados às ações possibilitadas na plataforma: avaliação 

do vídeo, pelos ícones “gostei” e “Não gostei”, compartilhamento e a opção de “salvar”;  

 

Na comparação com a televisão tradicional, o regime de crença da 

participação fica ainda mais evidente.  Se na TV cabia ao enunciador selecionar 

e assim atribuir o traço semântico de relevância àquilo que era exibido nos 

nossos televisores – o que demonstrava uma soberania dessa mídia enquanto 

instância legitimadora de assuntos, abordagens e estilos –, na plataforma essa 

legitimação foi descentralizada.  Assim, para que uma produção consiga certo 

destaque, o enunciador inscreve na imagem de enunciatário as atribuições de 

legitimar o conteúdo, seja adicionando o vídeo aos favoritos, seja repercutindo-

o por meio de um novo vídeo em resposta ao original, ou ainda comentando os 

vídeos, que passam a ter relevância cultural à medida que geram discussões 

entre os consumidores. 

A importância do desempenho dessas funções é constatada na acepção 

positiva dos termos “viral” ou “viralizar”, termos que “carregam um sentido maior 

de ação por parte do usuário” (JENKINS, 2009, p. 349), e nos quais está contida 

ideia de contaminação, de transmissão pessoa a pessoa.  “Viralizar” seria, então, 

uma forma máxima de envolvimento do público, medido, por seu turno, pelas 
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categorias de popularidade do YouTube, a saber, “Mais Vistos”, “Mais Acionados 

aos Favoritos”, “Mais respondidos” e “Mais Comentados” 

 

Cada uma dessas medições de popularidade categorizam o YouTube 
de acordo com uma lógica diferente de envolvimento da audiência. Ao 
passo que todas essas medições se apoiam em estimativas 
quantitativas – todas contabilizam coisas, as categorias Mais 
Respondidos, Mais Comentados e Mais Adicionados aos Favoritos 
favorecem um caminho para acessar não só as medições de atenção 
que antes predominavam-na Era da Radio-fusão. Apesar das 
categorias Mais vistos lembrar a maneira de medição de atenção 
agregadas utilizadas pelas industrias na mídia de massa como um 
meio de contar “globos oculares em frente a uma tela”, cada uma das 
outras três sinalizam determinado grau de participação na comunidade 
YouTube – no mínimo, todas elas exigem que o usuário tenha uma 
conta. (BURGESS; GREEN, 2009, p. 63-4). 
 

Um exemplo, citado na entrevista do Porta dos Fundos para o canal 

Jovem Nerd, demonstra como a viralização nem sempre ocorre ao acaso, 

podendo também fazer parte de certa ação estratégica, como na ação pensada 

para datas comemorativas como o Natal:  

 

Foi no Natal que a gente teve o boom de views. É muito engraçado 
esse fenômeno relacionado a vídeo de humor, principalmente, que as 
pessoas se juntam, quantas vezes você não quer mostrar para 
alguém? Imagina, no Natal que as famílias se juntam? Então, o Natal 

é o dia mais viralizante.53 

  
 

No que se refere ao número de visualizações, algumas observações 

precisam ser feitas. Primeiramente, é importante saber que apenas as exibições 

completas do vídeo e aquelas “originadas por incorporações externas apenas 

uma vez por IP” são contabilizadas (TOBEMOGUL, 2007 apud BURGESS; 

GREEN, 2009, p. 194). Em segundo lugar, o número de visualizações tem 

relação com a chance de realização dos programas narrativos subsequentes 

inscritos na plataforma. Por conta disso, esse é um dos critérios mais importantes 

com base no qual os canais do YouTube são ranqueados no mundo e no Brasil54.  

O número de exibição de um vídeo é levado em consideração no 

YouTube. Consideramos também que a presença do espectador diante de 

produtos audiovisuais está ligada a um programa de continuidade seguido ou 

 
53 Disponível em: https://www.YouTube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM  Acessado em: 07 Maio 2017. 
54 Essa lista é atualizada anualmente. Disponível em: https://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-
10-maiores-canais-do-youtube . Acessado em: JAN 2019.  

https://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube
https://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube
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não pelos sujeitos, isto é, a um PN2 que envolve não só a ação de compartilhar 

– conforme demonstramos no primeiro capítulo –, mas também de acionar em 

listas, comentar e responder. Em vista disso, propomos tratar a visualização 

como um dos modos imperativos de participação, entendendo que a presença 

do corpo do enunciatário diante da tela o insere necessariamente nas diversas 

práticas convergentes na plataforma.  

É nesse sentido que esse corpo fronteira que, para Fontanille (2011, p. 

44-5) seria um “invólucro sensível” inscrito no texto como operador semiótico 

complexo, está inserido em uma cultura da participação, na qual, segundo Shirky 

(2011, p. 25, grifos nossos), “participar é agir como se sua presença importasse, 

como se, quando você vê ou ouve algo, sua resposta fizesse parte do evento”  

Por isso, o regime de crença participativo se calca na sobreposição de 

papeis temáticos – espectador, distribuidor e legitimador de conteúdo – isto é, 

em um sincretismo operacional, que estaria ligado aos papeis actanciais 

assumidos pelo sujeito operador em diferentes cenas predicativas relativas à 

prática complexa de assistir a vídeos no YouTube. Assim, o sujeito determinado, 

ao assistir ao vídeo, atua simultaneamente, como a) espectador, papel ainda 

próximo da imagem de consumidor, em uma prática de fruição. Porém, ao fazê-

lo, ele se insere também em uma prática cultural que atua como b) legitimador 

de conteúdo, já que a visualização em si já é uma das formas que a plataforma 

dispõe para que o vídeo alcance projeção. Por mais que a atuação possa ser 

intensificada com a inserção de comentários e marcação de “gostei” ou “não 

gostei”, a simples visualização já destaca o vídeo entre os demais.  

Se o sujeito realiza o programa sequencial e compartilha o vídeo, ele é 

também um b) distribuidor de conteúdo. A cena predicativa de 

compartilhamento, diferentemente da cena da visualização, inscreve-se ali, por 

meio de uma síncope descendente, presente no modo de existência atualizado. 

Isso implica dizer que a sua realização demanda a adesão a um PN de 

continuidade, ali mobilizado como possibilidade. Ao realizar a performance, o 

sujeito assume o papel de sujeito operador em outra cena predicativa, relativa à 

pratica de construção identitária. Com isso, ele se posiciona – a favor ou 

contrário – aos valores do texto replicado, que passa as ser incorporado em suas 

micronarrativas construídas em páginas pessoais. 
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O imbricamento desses papeis sugere um intercruzamento não apenas 

de práticas concorrentes, mas também de cenas predicativas congruentes, que 

convergem em um só ato do sujeito operador (FONTANILLE, 2008, p. 45; 54). 

Já na passagem do nível da prática para o nível da estratégia, esse sujeito terá 

que rearranjar as cenas devido a locomoção do corpo que, “a cada nova posição, 

irá reconfigurar a série ‘intero-extero-propriocepção” (FONTANILLE, 2011, p.44).  

Esse ajuste do corpo significante ocorre à medida que o sujeito se 

constitui enquanto “operador semiótico complexo, com múltiplas facetas (ponto-

referência, invólucro-memória, carne-movimento)” (ibidem) e vivencia os 

sentidos agenciados por um fazer tático, que organiza diferentes práticas por 

uma estratégica global. Analisemos um caso para compreender quais os 

elementos que constituem um arcabouço formal dessa estratégia.  

 

3.3.2. Estratégia no caso Spoleto  

 

Para compreender “como experiência de ajustamento entre muitas 

interações paralelas, entre muitas práticas complementares ou concorrentes” 

(FONTANILLE, 2005, p. 25) conduz à experiência de conjuntura, escolhemos um 

caso bastante emblemático, ocorrido em decorrência do lançamento do vídeo 

hoje nomeado de Spoleto, publicado em agosto de 2012.  

 

 

Figura 92 – Imagem inicial do vídeo “Spoleto”; 

 

Cliente: Bom dia! 
Atendente: Bom dia! 
Cliente: Eu queria penne. 
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Atendente: (grita para a cozinha) Penne! (colocando a massa 
rapidamente na água fervente) Molho! 
Cliente: Eu queria molho de tomate... 
Atendente: Acompanhamento? 
Cliente: Eu queria milho. 
Atendente: (jogando o ingrediente na panela de modo rude) Milho! Que 
mais? 
Cliente: Pres... 
Atendente: Presunto. Que mais? 
Cliente: Presunto... 
Atendente: Isso. Milho, presunto. Que mais? 
Cliente: É ...calma! 
Atendente: Fala! O que mais que você quer? Quer mais o quê? 
(gritando) Fala! Vambora!  
Cliente; calma! É ...pimentão. 
Atendente: Que mais? Vambora! 
Cliente: Ai, meu Deus! Odeio pimentão... 
[...] (PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 28). 
 
 
 

O esquete mostra uma jovem, em horário de almoço, tentando montar sua 

refeição segundo às normas da franquia da rede de restaurantes de massas em 

que se encontra. O inusitado acontece quando começa a selecionar os 

condimentos, e o funcionário, sem qualquer paciência, os joga em seu prato, de 

maneira brusca para pressioná-la a dizer logo os próximos ingredientes. Diante 

da indecisão da mulher, a grosseria do atendente aumenta, chegando ao cúmulo 

de arremessar-lhe o palmito no rosto.  

 

    

Figuras 93 e 94 – Á esquerda, o atendente na cena em que age de modo impaciente com 
a cliente, e, à direita, a cliente tentando escolher os ingredientes de seu prato;  

 

O vídeo, inicialmente, foi nomeado de “Fast food”, cabendo ao espectador 

inferir, com base no modo de funcionamento do restaurante e pela 

caracterização do espaço e dos atores (constituição figurativa), que se tratava 

de uma famosa franquia de restaurante chamada Spoleto. Para que o efeito de 
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humor fosse completo, portanto, a experiência narrada projetava um universo de 

referências partilhado entre enunciador e enunciatário.  

Enquanto espectador inserido em uma prática de fruição, o grande público 

identificou a experiência vivida naquela rede de restaurantes e, enquanto sujeito 

distribuidor e legitimador de conteúdo, compartilhou o vídeo citando a rede de 

fast-food, fazendo com que o vídeo, em menos de um mês, viralizasse e 

atingisse a marca de 400 mil visualizações55.   

Diante do sucesso alcançado, a rede de restaurante resolveu tirar proveito 

da alta repercussão e pagou para que o grupo rebatizasse o esquete de 

“Spoleto”. Além disso, resolveu contratá-los para fazer mais dois vídeos em 

continuidade ao primeiro, como conta Fábio Porchat, autor do roteiro: 

 

Este foi o primeiro vídeo que eu escrevi pro Porta dos Fundos e nosso 
primeiro estouro de mídia também. Tentamos gravar o esquete em 
uma filial do Spoleto, mas não deixaram. Fizemos em outro lugar e o 
título original era “Fast-food”. Quando estourou, o Spoleto veio atrás da 
gente querendo patrocinar o vídeo e encomendou outros dois. Foi a 
nossa grande virada: um, porque entrou dinheiro; dois, porque acordou 
as empresas para um tipo de propaganda que elas não imaginavam 
que seria possível ou que daria repercussão; e três, pela forma como 
o público nos comprou. Comer em lugares assim, com muita fila e 
esquema fast-food, dá um desespero, mesmo que a pessoa tenha 
ficado na fila um tempão, na hora trava. Todo mundo sabe disso. A 
identificação do público com esse vídeo foi uma das maiores. Até hoje 
me chamam de palmito na rua! (PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 28). 

 

No vídeo encomendado pelo Spoleto como continuação do primeiro, 

intitulado “Spoleto 2”, o atendente é confrontado com as imagens de seu 

comportamento agressivo e é demitido. Depois de uma longa busca por emprego 

e por várias tentativas em outros postos de trabalho, ele volta à loja e aparece 

em treinamento, tentando se controlar diante da indecisão dos clientes.  

 

 
55 http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2012/08/30/spoleto-tira-proveito-de-viral-
ironico.html 
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Figuras 95 e 96 – Imagens do gerente e do funcionário no esquete Spoleto 2. Á esquerda, 
o gerente mostra as imagens do atendimento rude do atendente, e, à direita, o atendente, 
após ser demitido, procura emprego; 

  

Figuras 97 e 98– Cenas do esquete Spoleto 2. À esquerda, a roupa do atendente indicando 
que ele retorna à loja, mas agora encontra-se em treinamento, e, à direita, o atendente se 
esforçando para ser simpático em seu atendimento;  

 

Quando o esquete acaba, lemos a seguinte mensagem: “Isso jamais deve 

acontecer. Mas às vezes foge do controle... Se foi mal atendido no Spoleto, conte 

com a gente e nos ajude a melhorar”; e o contato do serviço de atendimento ao 

cliente. 

    

Figuras 99 e 100 – Mensagem lida ao final do esquete Spoleto 2; 
 

Houve ainda uma terceira produção (figuras 101 e 102), já mencionada 

no capítulo 2, em que a cena da cliente com o atendente estava sendo usada 

pelo canal para fins publicitários e, a cada vez que se repetia a situação do 
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primeiro esquete, Fábio Porchat, no papel de ator do enunciado, interrompe a 

gravação e diz que aquela cena está “ruim”, que tá “falso”, pois dava para 

perceber que tudo não passava de um anúncio da coleção de pratos decorados, 

lançada pelo Spoleto. 

  

Figuras 101 e 102 – Cenas do esquete Spoleto 3. No vídeo, o grupo foi contratado para 
fazer a campanha da promoção de pratos decorativos dados pelo restaurante em 

determinadas compras, 
 

O exemplo dos três vídeos ilustra como a reconfiguração do papel do 

espectador abrange diferentes práticas sociais, referentes às diferentes esferas 

de atividade humana e aos diversos papéis que ocupamos nas interações que 

ocorrem na plataforma – para citar algumas delas, entre os usuários, entre os 

produtores de conteúdo e os usuários e entre marcas que se promovem pela 

plataforma.   Como o sentido de cada prática é dado na sua relação com outras 

práticas,  

 
as práticas recebem uma “forma” (constituintes) de sua confrontação 
com as outras práticas e, por isso, de um lado, integram os elementos 
materiais dos níveis inferiores (signos, textos, objetos) para torná-los 
elementos distintivos e pertinentes e lhes dar “sentido”, e de outro lado, 
recebem um “sentido” de sua própria participação nos níveis superiores 
(estratégias e formas de vida). (FONTANILLE, 2008, p. 23)  

 

Na prática da fruição, o processo se dá em torno do predicado persuadir, 

no qual o enunciador Porta dos Fundos (sujeito operador 1) mobiliza um 

arcabouço modal do actante objeto-suporte, a plataforma, que o capacita (poder 

fazer) a disponibilizar vídeos ao usuário (sujeito operador 2). Inserida em um 

fazer tático, a prática da fruição terá o valor modal de fazer-fazer, isto é, levar a 

diferentes graus de envolvimento com a narrativa.  
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Qualquer que seja a atuação – desde a simples visualização até o 

compartilhamento –, o papel actancial do usuário será, simultaneamente, 

reconfigurado em torno do predicado avaliar e colaborar, sincretizando, assim, o 

papel de sujeito legitimador e colaborador, já em que a sua presença tem valor 

de ação. Nessa nova cena predicativa, a performance do sujeito operador 2 terá 

valor de sanção (fazer ser), pois irá legitimar a relevância social à medida em 

que se insere em uma prática cultural, que beneficia, por sua vez, o sujeito 

operador 1.   

 Pode haver ainda um imbricamento com a performance dos sujeitos na 

“construção de suas próprias micronarrativas” (POLIVANOV, 2014, p. 58), à 

medida que esses vídeos são compartilhados e passam a figurar como parte de 

um perfil em outros sites de rede social. Nesse caso, a cena tem um arcabouço 

modal de fazer crer em subjetividades, na prática de construção identitária, mas, 

ao mesmo tempo, cumpre a função de distribuir o conteúdo por meio de uma 

performance, de um fazer.  

Ao coexistirem na plataforma, as práticas aqui elencadas podem ser 

cooptadas pela prática mercadológica, uma vez que o YouTube não deixa de ser 

essa empresa que vende seu espaço para anunciantes, bem como possibilita 

que o canal também promova marcas e/ou mercadorias. Nesse contexto, o 

predicado seria promover e, no caso analisado, as práticas anteriores são 

cooptadas e passam a servir para uma marca fazer-crer nos valores de uma 

empresa e, assim, manter a confiabilidade do consumidor.  

O nível da estratégia seria, então, o patamar em que essas práticas 

encadeadas são ajustadas para compor aquilo que seria uma conjuntura de 

convergência, para semiotizar o termo cunhado por Jenkins (2009. Dentro dessa 

conjuntura, o fazer tático de um enunciador-estrategista vai gerenciar práticas 

participativas, realizadas por meio do deslocamento dos sujeitos entre as 

diferentes cenas predicativa, e reconfigurá-los de acordo com o papel que 

desempenha em uma estratégia.   

Sob a perspectiva do enunciatário, poderíamos pensar, então, que 

estamos diante de um sujeito operador itinerante, que, em seu deslocamento 

entre os espaços midiáticos, reorganiza as cenas predicativas constituintes das 

diversas práticas “concomitantes ou não-concomitantes” (FONTANILLE, 2005, 

p. 26).  
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A dimensão estratégica resulta, portanto, da conversão em dispositivo 
de expressão de uma experiência de conjuntura e de ajustamento entre 
cenas predicativas práticas. [...] A situação-estratégica reúne práticas 
para fazer delas conjuntos significantes novos, mais ou menos 
previsíveis (usos sociais, ritos, comportamentos complexos), através 
da programação de percursos e de intersecções, ou de ajustamentos 
em tempo real. (FONTANILLE, 2005, p. 27). 

 

Nesse sentido, o caso do vídeo Spoleto ilustra como a articulação de 

diferentes práticas por um enunciador-estrategista depende de um sujeito 

operador que, em um nível estratégico, se engaja no percurso proposto e circula 

para promover a tão desejada convergência midiática por meio da de seu fazer-

participativo, como procuramos resumir no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema da circulação do sujeito enunciatário inserido em diferentes 

práticas  

 

Do mesmo modo, a transmidialidade resulta de uma integração 

orquestrada por um fazer tático que irá propor determinadas ligações 

intertextuais, manipulação de diferentes objetos, circulação por espaços distintos 

– tanto midiáticos quanto físicos. A organização desses percursos em um projeto 

transmídia implica, por parte do enunciador, ajustamentos espaciais e temporais, 

criando sequência de ações transmidiáticas, e de propriedades sensíveis e 

materiais dos textos feitos para atender às características de dada mídia.  

Sujeito operador 
itinerante 

Prática  

Fruição 

Prática de 

Construção 

Identitária 

 

Prática  
Cultural 

Prática  
Mercadológica 

Fazer-
participativo  
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 Isso pôde ser observado no caso dos objetos vendidos na loja do Porta 

dos Fundos, geralmente relacionados aos vídeos específicos mais populares do 

canal, em que o grupo lançava camisas e das canecas que citam trechos dos 

textos. Essas ações, que ocorrem, logicamente, após os vídeos, precisam 

também ter em vista o momento preciso em que o esquete alcança maior 

popularidade para, então, lançar os acessórios nesses períodos de maior 

repercussão.  

Já sob o ponto de vista do enunciatário, esse deslocamento irá presumir 

um saber fazer do sujeito que, a partir de então, será modalizado a crer, a querer 

ou dever e a poder fazer, isto é, a realizar aquilo que está no modo atualizado 

em um projeto transmídia.  

Acreditamos que, na experiência transmidiática erigida pelo Porta dos 

Fundos, a modalização do sujeito resultará da articulação das propriedades do 

YouTube – mídia de base do projeto –, de um tipo de humor sarcástico – que 

aborda desde situações triviais da vida cotidiana até temas tabus – e de uma 

ação estratégica – que ao mesmo tempo abarca e transcende o texto.  De que 

modo esses elementos se organizam em um projeto transmídia, que conjuga, 

além das variadas linguagens no nível do enunciado, diferentes objetos-suportes 

e práticas sociais, é a pergunta que procuraremos responder no último capítulo 

do nosso trabalho.  
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Capítulo 4  
 

Projeto transmídia do Porta dos Fundos 
 

Hoje em dia estamos todos em movimento. Muitos mudam de lugar 
– de casa ou viajando entre locais que não são da residência. 
Alguns não precisam sair para viajar: podem se atirar à Web, 
percorrê-la, inserindo e mesclando na tela do computador 
mensagens provenientes de todos os cantos do globo. Mas a 
maioria está em movimento mesmo se fisicamente parada – 
quando, como é habito estamos grudados na poltrona e passando 
na tela os canais de TV via satélite ou a cabo, saltando para dentro 
e para fora de espaços estrangeiros com a velocidade muito 
superior à dos jatos e foguetes interplanetários, sem ficar em lugar 
algum tempo o suficiente para ser mais do que visitantes, para nos 
sentirmos em casa. No mundo que habitamos, a distância não 
parece importar muito. Às vezes parece só existir para ser anulada, 
como se o espaço não passasse de um convite contínuo a ser 
desrespeitado, refutado e negado [...].  

Zygmunt Bauman  
 

 

Um dos principais fatores que levaram à reconfiguração de uma ordem 

mundial globalizada foi o surgimento de novas e o desenvolvimento de antigas 

tecnologias da informação e da comunicação, conforme já apontava Bauman no 

final da década de 1990. O processo contínuo de globalização56, que fez com 

que os limites espaciais e temporais fossem cada vez mais relativizados, reduziu 

drasticamente as fronteiras entre espaços midiáticos, os quais transpomos até 

mesmo “grudados na poltrona” (BAUMAN, 1998, p. 85).  

Trata-se de uma presunção do movimento que rege múltiplas esferas de 

atividade humana e que torna o mundo menor, na medida em que nos impele ao 

deslocamento, seja “viajando entre locais”, “saltando [...]para fora de espaços 

estrangeiros”, “percorrendo a Web” ou “passando entre telas”.  

A ideia de que a distância tenha se tornado, na contemporaneidade, um 

mero “convite contínuo” à sua transposição, já foi desenvolvida nos tópicos 

anteriores. Voltamos a ela, neste último capítulo do trabalho, para a 

 
56 Segundo o jornalista norte-americano Thomas L. Friedman (2005, p. 10), a globalização pode ser 
dividida em três fases. A globalização 1.0, na era das grandes navegações, foi protagonizada por governos 
de países europeus atrás de novos mercados. Na globalização 2.0, que começou na Revolução industrial 
e foi até os anos 2000, foram as empresas multinacionais que conduziam a integração global. E a 3.0 
corresponde à globalização atual, em que os indivíduos estão conectado, contexto viabilizado pela difusão 
do acesso individual às novas ferramentas de softwares. 
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compreensão de como se dá a movimentação do sujeito, ao mesmo tempo, 

conduzido por e reconduzido a um projeto transmídia. Isso está expresso na 

máxima para a qual a transmidialidade busca dar resposta: “se algo não se 

propaga, está morto” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 1).  

A frase, lida na introdução de Cultura da Conexão: criando valor e 

significado por meio de mídia propagável, sintetiza bem o valor basilar das 

narrativas estrategicamente pensadas para promover circulação de conteúdo e 

de pessoas tanto por espaços digitais – mídias sociais, aplicativos, internet, 

game e canais de TV – como físicos – salas de cinema, parques e lojas.  O 

motivo está relacionado ao fato de que “nenhuma mídia hoje, e certamente 

nenhum evento de mídia, parece fazer seu trabalho cultural isoladamente de 

outras mídias, assim como não pode trabalhar isoladamente de outras forças 

sociais e econômicas57” (BOLTER; GRUSSIN, 2000, p. 15).  

Nesse cenário, as relações entre textos e mídias, já existentes 

anteriormente, são redimensionadas e passam a ser organizadas de modo a 

compor um projeto transmídia articulado por uma instância produtora. É um 

enunciador estrategista que, exercendo uma “regulação tática”, como preconiza 

Fontanille (2005, p. 41), irá estabelecer sequências e hierarquizar produtos, de 

modo a mobilizar a disposição emocional e corpórea do enunciatário e promover 

seu deslocamento pelos pontos de contato espalhados.  

As ações transmidiáticas organizadas em uma estratégia constituem, 

portanto, uma experiência erigida por um fazer tático. É um objeto semiótico do 

nível da estratégia resultante de uma atuação estratégica de um destinador 

global, com vistas a conduzir o sujeito itinerante por um percurso em diferentes 

espaços, que    

 

podem ser a televisão, a internet, o espaço da casa onde se faz uma 
filmagem que possivelmente possa integrar um dos capítulos de 
novela, o espaço do próprio corpo do sujeito, suporte de camisas e 
fantasias de personagens em cujos universos os fãs buscam habitar. 
(SOUSA, 2016, p. 249).  

   

 
57Tradução livre do original: “ No medium today, and certainly no single media event, seems to do its 
cultural work in isolation from other media, any more than it works in isolation from other social and 
economic forces.” (BOLTER; GRUSSIN, 2000, p. 15). 
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Neste último capítulo do trabalho, nosso interesse recairá sobre essa 

estratégia que articula diferentes níveis de pertinência no projeto transmídia do 

Porta dos Fundos. Propomos pensá-la como um fazer tático do enunciador que 

mobiliza e conjuga diferente cenas predicativas de modo a criar um sentido de 

conjuntura.   

No caso específico do Porta dos Fundos, acreditamos que as condições 

oferecidas pelo YouTube, conjugadas a elementos propulsores do nível do texto 

e ao contexto de intercruzamento e ajustamento entre práticas, formam um tripé 

sobre o qual é edificado o projeto transmídia do canal. Por isso, com isso em 

mente, observaremos a função que cada ponto desses três pilares representa 

na experiência transmidiática construída pelo Porta dos Fundos.  

Nesse sentido, retomaremos as análises feitas nos capítulos anteriores, 

buscando atribuir um valor modal para cada um desses pontos de apoio dentro 

do projeto transmídia do canal, ou seja, da plataforma, objeto-suporte que serve 

como mídia de partida; dos esquetes, enquanto texto de referência; e da 

participação dos sujeitos, entendida como inserção em diferentes práticas.    

 

4.1.  Os três pilares do projeto transmídia do Porta dos Fundos   

   

4.1.1. O papel da “mídia espalhável” 

 

  A análise do YouTube, nos permitiu conhecer os mecanismos 

discursivos responsáveis pela construção desse espaço integrativo por 

excelência. Em nossa investigação, na qual propusemos uma descrição dessa 

mídia social, observamos que a vocação do YouTube para “mídia espalhável” 

(JENKINS, 2009, p. 249) é construída pela organização topológica que 

corresponde à inscrição das categorias de espaço, tempo e pessoa. Isso ajuda 

a entender porque o surgimento da plataforma representou uma quebra no 

paradigma no modo como se produz e se consome audiovisual na sociedade, 

ao conciliar atos como postar vídeos ou assisti-los on-line, criar perfis da rede, 

se conectar a pessoas, compartilhar conteúdo. De fato,  

nenhuma dessas atividades é nova, mesmo no contexto da mídia 
digital, mas o Youtube foi o primeiro a unir essas três funções [- 
produção, seleção e distribuição-] numa única plataforma e a direcionar 
tanta atenção ao papel das pessoas comuns nesta paisagem 
transformada da mídia. (JENKINS, 2009, p. 249).  
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Como mídia base do projeto transmídia do Porta dos Fundos, o YouTube 

assume um papel de ponto de partida tanto no que concerne aos conteúdos 

hospedados – que irão se espalhar para outros espaços – quanto aos sujeitos – 

que, a partir dessa prática de fruição, podem se tornar sujeitos operadores em 

outras cenas predicativas.  

A propensão para mídia de articulação entre outras mídias faz dessa 

ferramenta elemento central de uma estratégia transmidiática. Especialmente ao 

que concerne às ações do grupo, em cumpre o papel de nave-mãe, o YouTube 

tem a função de narrativizar a passagem do internauta pela plataforma de modo 

a atribuir-lhe um sentido de continuidade. 

Esse direcionamento é parte da ação do enunciador estrategista que, em 

um projeto transmídia, pode ser entendido como a narrativização em nível 

estratégico, processo que decorre da instauração de um sintagma que 

estabelece uma relação orientada entre sujeito e objeto (GREIMAS, 1980, p. 

36;40). Conjuga-se, assim, a ideia de um percurso - “levar de um ponto a outro” 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 326) – e de narratividade – “transformação 

situada entre dois estados sucessivos e diferentes” (FIORIN, 2011, p. 27), para 

aplicá-las à experiência da transmidialidade.  

O enunciador do projeto cumpre o papel actancial de destinador, sujeito 

do fazer que propõe um percurso de transformação de sentido entre pontos de 

partida e de chegada situados em mídias distintas. A dimensão topológica dessa 

definição se reflete, como vimos, na construção da espacialidade da plataforma, 

em que a posição periférica dos outros espaços - representados ali em seu modo 

atualizado - manifesta o caráter expansivo dessa espacialidade.   

Outrossim, ao explicar a transmidialidade por meio da ideia de um 

percurso de narratividade que vai de um espaço midiático a outro, chegamos a 

uma construção de sentido, em nível estratégico, edificada na articulação de 

múltiplos patamares de significação.   

  Assim, no nível do objeto-suporte, a transmidialidade está inscrita como 

potencialidade da plataforma por meio, entre outros aspectos, de uma 

embreagem espacial, cujo principal efeito de sentido o apagamento da diferença 

entre lá e aqui (FIORIN, 2010, p. 48). Pensando no aspecto tensivo dessa 

neutralização, tem-se que a oposição entre generalização – referente a uma 
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totalidade de produções que compõem o projeto transmídia Porta dos Fundos – 

e pontualidade - relativa a cada uma das produções autônomas hospedadas no 

canal –, também é diminuída por essa organização topológica do YouTube, que 

reúne ícones ou links que levam, em dois cliques, a outros pontos de contato do 

projeto.   

Como consequência disso, há uma sobredeterminação do espaço 

enuncivo – que poderia ser expresso pela locução adverbial em algum lugar -, 

pelo espaço enunciativo – expresso pelo advérbio aqui (FIORIN, 2010, p. 269-

70).  O que decorre disso é a prevalência da perspectiva do eu e, por 

conseguinte, da construção subjetiva da experiência inacabada.  Uma vez que a 

organização espacial dos elementos constituintes da plataforma retarda o 

encerramento, isso produz, no enunciatário um senso de incompletude. Essas 

conclusões podem ser resumidas no quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Procedimento de espacialização na plataforma 

Espaço enuncivo 

Em algum lugar 

Espaço enunciativo 

Aqui  

Generalização Pontualidade 

Projeto transmídia Produto específico 

Embreagem espacial 

Sobredeterminação do espaço enuncivo pelo espaço enunciativo 

Efeitos de sentido:  incompletude 

 

O apelo sensorial de retardamento do fim seria, portanto, uma 

propriedade da mídia, bem como é próprio da plataforma a motivação da busca 

do sujeito, como resposta a esse estado de alma, por outros espaços midiáticos 

a fim de cessar essa falta.  

Nesse projeto transmídia, o espaço da plataforma será, portanto, o lugar 

em que sujeitos e objetos são conduzido e selecionados “a uma existência 

semiótica” (GREIMAS, 1980, p. 39).  Sendo assim, seu valor na narrativa 

construída é virtualizante, pois constitui a proposição de um contrato, a partir do 

qual o enunciador visa a levar o enunciatário a crer nos valores integradores 

vinculados a esse espaço midiático. 

 A assunção dessa relação fiduciária pode instaurar a falta, ao produzir o 

sentido de incompletude, e qualificar o sujeito para repará-la, ao fornecer meios 



181 
 

para migrar em busca da expansão da experiência.  A transformação que esse 

estado causa no ser do sujeito nos é explicada por Tatit: 

 

De fato, a falta pressupõe a perda de algo que pertencia ao sujeito e 
que, portanto, lhe provoca a insuportável sensação de incompletude. 
Não se trata apenas do desaparecimento de um objeto externo, mas 
de um desfalque no próprio ser do sujeito[...]. O sentimento de falta já 
representa essa fase de reparação do mal (a atualização), em que o 
sujeito assume de vez o seu vazio como condição para que haja busca 
e supressão da carência. (TATIT, 2011b, p. 36, grifos nossos). 

 

Como dissemos, o YouTube, antes de atuar no sentido de modalizar os 

sujeitos a poder-fazer -, é um ambiente digital que tem potencialidade para 

modalizar os sujeitos pelo crer, já que, na plataforma, a atuação mais 

participativa do usuário é associada ao papel legitimador, por exemplo. Por outro 

lado, uma vez que a adesão a programas de continuidade já se encontra inscrita 

na mídia por meio de ícones de curtidas, compartilhamento, o espaço para 

comentários, entre outros, a performance participativa se torna, de certo modo, 

mais átona, pois pode ocorrer até mesmo de forma automatizada e esvaziada 

de sentido. Constrói-se, assim, a imagem de um sujeito que participa não só por 

forte envolvimento, como é o caso do fã, mas também por hábito, de forma 

automática.  

A temporalidade, por seu turno, é erigida, conforme se observou no 

capítulo 1, pela homologação entre posicionamento, à esquerda e acima ou mais 

à direita e abaixo e os respectivos sentidos temporais de posterioridade e 

anterioridade. Nessa organização topológica, as novidades ocupam lugar de 

destaque (central), que devem ser sempre atualizados para que o canal 

mantenha a dinamicidade.  

Tais considerações dizem respeito à análise da estrutura mais volátil, 

situada no centro, espaço daquilo que é fluido, onde o usuário encontrará 

conteúdos constantemente renovados e disponibilizados em ordem, do mais 

atual para o mais antigo. Em contrapartida a isso, o site conta com uma espécie 

de borda mais fixa, localizada na parte superior e na lateral da página, onde as 

informações costumam permanecer as mesmas durante longo período de 

tempo.  
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Com relação à franquia Porta dos Fundos, há um esforço de ajustamento 

da temporalidade do canal com aquilo que o projeto lança em outras mídias. Por 

isso, o lugar do “agora” é constantemente ocupado por trailers, propagandas ou 

vídeos de divulgação de produtos que serão exibidos em outras plataformas. É 

o caso, por exemplo, do trailer do “Especial de Natal”, postado no canal no dia 

07 dezembro de 2018, que antecipou o conteúdo a ser lançado no Netflix no dia 

21 de dezembro de 2018.  

Além desse procedimento de propagação do conteúdo que ainda seria 

ofertado, houve também, após o lançamento no streaming, uma ação de reforço 

dessa divulgação no dia 22 de dezembro de 2018, com o esquete intitulado 

“Netflix”, em que os personagens, navegando pela plataforma, se deparam com 

o trailer do especial e decidem assisti-lo.  

 

                   

Figuras 101 - Imagem do trailer do 
“Especial de natal” feito disponibilizado 
exclusivamente do Netflix;  

Figura 102 – imagem do esquete Netflix, 
lançado no canal;                         

 

 

 Mais do que sincronizar conteúdos, essa organização temporal e os 

deslocamentos espaciais revelam uma noção de conjuntura que requer que 

olhemos para esses aspectos sob a perspectiva das práticas. 

Levando em consideração que as propriedades materiais de um nível só 

adquirem sentido nos níveis superiores, o objeto-suporte plataforma, em uma 

perspectiva de integração ascendente, cumpre o papel de objeto do processo 

em uma estratégia transmidiática. Já as práticas participativas possibilitadas pelo 

YouTube assumiriam um valor modal no caso do projeto transmídia - nível da 

estratégia. No nível superior, então, o sentido adquirido é essencialmente modal, 
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já que busca modificar o crer do sujeito operador, levando-o a assumir como seu 

os valores de uma cultura da participação, e a poder fazer, isto é, a participar. 

Para manter o paralelismo com a sequência trabalhada nos capítulos, 

seguindo nossa descrição do projeto passando, a seguir, para o nível do texto-

enunciado. Nossa intenção é entender o valor modal que a adesão gerada pelos 

os vídeos assumem no projeto do Porta dos Fundos.  

 

4.1.2. O apelo sensorial do texto 

  

Uma breve retomada da análise dos vídeos nos servirá de base para a 

compreensão do papel actancial e modal que o nível do texto-enunciado assume 

na estratégia transmídia. Fundaremos nossa percepção, especialmente, em 

aspectos referentes à estrutura composicional, temática e estratégias 

enunciativas mobilizadas nos esquetes do Porta dos Fundos. 

 A estrutura composicional do gênero tem como característica focar em 

apenas um percurso narrativo, realizando, assim, um recorte de uma das etapas 

do esquema narrativo canônico. O principal efeito que extraídos disso, conforme 

já mencionamos, é um modo de comunicar concentrado, que comunica seu 

argumento de maneira rápida e direta. Essa particularidade do nível do texto 

corresponde a uma característica do gênero esquete e também a uma 

característica da plataforma, onde, até pouco tempo58 registrava uma preferência 

do usuário por vídeos curtos. Seja para manter a atenção do expectador até o 

fim ou para favorecer o compartilhamento em outras mídias, na adaptação do 

gênero para a plataforma, os esquetes de YouTube passaram a ser 

disponibilizados de maneira avulsa e não mais em formato de programa.  

Paralelamente a isso, os esquetes do Porta dos Fundos apresentam como 

característica uma enorme variedade temática, que abarca desde vivências 

cotidianas, nas variadas esferas de atividade humana, até temas considerados 

tabus, como política, religião, instituições como a família, entre outros. As cenas, 

que geralmente partem de situações corriqueira, ganham tonicidade à medida 

 
58  O crescente interesse dos usuários de mídias sociais por vídeos de longa duração se reflete, por 
exemplo, na nova ferramenta que possibilita o usuário do Instagram a postar vídeos de até 50 minutos 
de duração nessa mídia. https://www.brasil247.com/pt/digiclub/digiclub/362758/IGTV-Instagram-TV-e-
o-impacto-nas-plataformas-e-marcas.htm 

https://www.brasil247.com/pt/digiclub/digiclub/362758/IGTV-Instagram-TV-e-o-impacto-nas-plataformas-e-marcas.htm
https://www.brasil247.com/pt/digiclub/digiclub/362758/IGTV-Instagram-TV-e-o-impacto-nas-plataformas-e-marcas.htm
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em que servem de pano de fundo para mostrar as contradições referentes a 

certos comportamentos, atitudes e verdades socialmente aceitas. Janta-se a 

isso a utilização de linguagem vulgar, cenas grotescas ou que beiram o 

nonsense.  

Para ressaltar algum argumento produzido, uma das principais estratégias 

é o intercruzamento de temáticas díspares ou pouco prováveis de aparecerem 

juntas, como no esquete “Reunião de Traficante”, em que a temática do crime 

organizado é atrelada à temática da sustentabilidade, conforme já mencionamos.  

Ao unir temas provenientes de domínios de sentido distantes e os concretizar 

em cadeias figurativas exageradas e, por vezes, escatológicas, o enunciador 

opera uma intensificação da figuratividade. 

A união de uma medida espaço-temporal baixa, dado que se trata de 

narrativas curtas – em média pouco mais de 3 minutos – a discursos que buscam 

manter a tonicidade de seus argumentos aumenta o apelo sensorial dos textos 

produzidos. Porque, tal como prevê a perspectiva tensiva (ZILBERBERG, 2011, 

p. 90), “os valores semióticos são resultantes da convergência da intensidade e 

da extensidade”.  A correlação entre uma valência do eixo da intensidade e uma 

do eixo da extensidade é expressa no seguinte quadro: 

 

Quadro 5 - Relação entre as valências tensivas e os valores semióticos 
(ZILBERBERG, 2011, p. 90). 

 

definidos  

definidores 

 

Valores de absoluto  

 

 

Valores de universo 

 

 

intensidade impacto tenuidade 

extensidade concentrado difuso 

 

Conforme nos explica o autor: 
 

(ii) na perspectiva dos valores de absoluto, sensíveis principalmente às 
valências intensivas, os valores de universo são difusos, mas tênue; os 
valores de absoluto, por seu turno, são por certo concentrados, mas 
seu impacto compensa amplamente esse defeito. (ZILBERBERG, 
2011, p. 91). 

 

  Essa formulação se aplica aos esquetes do Porta dos Fundos porque 

esses são narrativas breves que, ao associar temáticas improváveis e 
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imprimirem um tratamento figurativo fundado no exagero, resultam em arranjos 

semânticos inusitados e, por vezes, absurdos. O principal efeito do impacto 

gerado é um acento de sentido produzido no e pelo texto, experimentado pelo 

sujeito como aquilo que é demais ou pouco demais. Assim,  

 

se o demais é atingido, o sujeito é deportado da esfera familiar desse 
agir para sofrer. Não podendo ser diretamente observada, a tonicidade 
depende de um conhecimento oblíquo, e tudo indica que ela tem com 
plano de conteúdo a mudança de atitude modal do sujeito, mudança 
esta determinada pelo excesso ou pela falta de tonicidade. 
(ZILBERBERG, 2011, p. 289).     

 

É nesse sentido que propomos considerar o apelo sensorial do texto como 

uma ferramenta pela qual o destinador irá mobilizar afetivamente os sujeitos. 

Sua atuação seria, portanto, sob a modalização do querer do sujeito, instituindo 

um desejo pela ampliação da experiência textual para a experiência 

transmidiática da conjuntura. Por isso, ao ressignificar o texto no nível da 

estratégia, o estilo Porta dos Fundos passa a ser compreendido como uma força 

propulsora que irá impulsionar o sujeito operador para que ele realize o 

deslocamento espacial, seja para ler o livro, ver o filme do Porta dos Fundos, 

comprar os produtos, jogar os jogos criados com base nas narrativas, enfim, 

promover a tão esperada transmidialidade. O mais importante nesse percurso é 

que, por onde passa, o sujeito deixa rastros que podem levar outros sujeitos a 

se interessarem pela franquia ou, ao menos, pelo canal.  

Mesmo que o impacto gerado inicialmente pelos vídeos do grupo não seja 

o mesmo depois de sete anos de sua estreia, o Porta dos Fundos parece ter sido 

eficaz na gestão dessa tonicidade, que ao invés de se extinguir, se diluiu em 

diferentes canais e produtos pertencentes à franquia. A estratégia transmídia 

contribui, portanto, para a manutenção da crença na liberdade e na originalidade 

do grupo, o que explicaria a longevidade do sucesso do canal. 

Dentro de um projeto transmídia, as estratégias enunciativas se 

convergem, então, em estratégias transmidiáticas. Nessa nova totalidade, a 

imagem de um enunciador debochado, que trata todo e qualquer assunto com 

seu estilo provocador, funciona como um traço comum dos produtos da franquia 

Porta dos Fundos.  
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4.1.3. Situações práticas e estratégicas  

 

 As práticas coexistentes, quando subordinadas a um projeto global 

precisam ser organizadas espacial e temporalmente de acordo com um fazer 

tático. O youtuber, por exemplo, faz uma regulação tática de cenas predicativas 

que se encontram potencializadas na plataforma. Isso porque, enquanto 

estrategista, esse sujeito orientará as próximas ações do usuário naquela mídia, 

para que ele, após assistir ao vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no 

canal.   

O que ele propõe, então, é um arranjo predicativo, que seleciona de um 

eixo paradigmático de ações possíveis, no caso as cenas referentes às diversas 

práticas, e as combina em um eixo sintagmático, que segue uma lógica 

estratégica.   Essa disposição sintagmática das cenas é orientada pela tática de 

espalhar os conteúdos ali hospedados e retroalimentar o canal, como podemos 

observar nessa breve análise da cena final do esquete “Sobre a mesa”  

 

  

 

Figura 103 – Cena final do esquete “Sobre a mesa”; 
 
Sabe o que eu vou fazer com quem se inscrever aqui, Mário Alberto? 
Eu vou xafuscar a chapeleta de geral que nem eu fiz com o Ian SBF. 
Sabe o que mais? Depois que ele se inscrever, ele vai poder entrar no 
meu canal toda vez que ele quiser.  

  

 No nível da estratégia, a cena final assumirá o papel actancial de 

adjuvante para que o destinador leve o sujeito a se engajar em um percurso de 
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continuidade. O trecho do esquete, que passa depois da vinheta, cumpre essa 

função porque ajuda a fazer a gestão do fluxo de atenção do destinatário 

enquanto ele é manipulado, conforme já dito no capítulo 2.  

Observando o exemplo acima, vê-se que a combinação de práticas 

participativas forma um arranjo estratégico que se encontra condensado no nível 

do texto-enunciado por meio de uma síncope descendente, já que os próximos 

passos daquele percurso estratégico são condensados, no nível do texto, como 

parte do roteiro. Ao fazê-lo, o enunciador-destinador apresenta como objeto-

valor (nível do texto) um arranjo predicativo (nível da estratégia) por meio de um 

salto dentro do percurso de integração descendente, que projeta as ações 

participativas do sujeito no texto. O enunciado construído integra, portanto, os 

diferentes níveis de pertinência, sem perder de vista o tom provocador que marca 

o estilo do canal – “Depois que ele se inscrever, ele vai poder entrar no meu 

canal toda vez que ele quiser”.  

 

4.2. Transmidialidade na franquia Porta dos Fundos  

 

No que diz respeito ao projeto transmídia do Porta dos Fundos, sabemos 

que a estratégia global tem como objetivo a gestão do interesse pelos produtos 

do grupo. A manutenção desse interesse pode ser feita, segundo a 

categorização proposta por Fechine et al. (2013), ora pela estratégia de 

propagação – que ocorre por ressonância e retroalimentação –, ora pela de 

expansão – que ocorre por “transbordamentos” do universo narrativo. 

Hierarquizando essas duas estratégias, tem-se que as ações transmidiáticas 

estariam subordinadas a um fazer tático geral. 

Uma vez que cada um desses procedimentos é relacionado pela autora a 

um tipo de conteúdo gerado, propomos depreender dos produtos que compõem 

o nosso corpus uma correlação entre as estratégias transmídias, tipificadas por 

Fechine et al. (2013), e as estratégias enunciativas identificadas no capítulo 2 

como parte do estilo provocador do canal.   

Nossa hipótese é de que a articulação entre os produtos criados para 

diferentes dispositivos de mídia (nível do objeto-suporte) se dá por meio de uma 

integração entre procedimentos de propagação e de expansão (nível da 

estratégia) e os mecanismos discursivos mobilizados (nível do texto). Entre os 
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produtos que compõem a franquia, elegemos três produções, que, de alguma 

maneira, visam a transpor os limites da mídia mãe do projeto e adensar outros 

sentidos à experiência textual vivenciada no canal. São elas: 

 

• a coleção de camisa Porta dos Fundos, criada em 2013; 

• o livro homônimo do canal, também lançado em 2013; 

• o jogo “O Gorilão da Bola Azul”, criado em 2014;  

 

Partimos da premissa de que cada uma dessas propostas se relaciona 

com os textos à medida em que recuperam alguma estratégia enunciativa 

reconhecida no estilo do Porta dos Fundos.   Essas estratégias, do nível do texto 

enunciado, ao serem adaptadas para objetos-suporte distintos, produzem 

diferentes tipos de experiência de corporeidade, cada qual passível de ser 

analisada a partir da descrição da morfologia dos objetos. O sentido produzido 

só é conhecido, no entanto, no interior de uma cena predicativa, nível em que as 

propriedades sensíveis e materiais dos objetos são relacionadas a um 

determinado tipo de experiência prática, como ir ao cinema, ler um livro, comprar 

objetos pessoais, jogar um jogo de tabuleiro ou do aplicativo. 

Ao serem reorganizadas por um fazer tático, o valor das cenas é 

dimensionado, então, na relação que cada prática adquire dentro de uma 

estratégia global organizada em um projeto transmídia. Uma vez que o objetivo 

final é a reafirmação da marca Porta dos Fundos, pretendemos observar como 

se dá o envolvimento do enunciatário por meio de uma tipificação dos 

engajamentos propostos. Ao descrever os elementos mobilizados nos diferentes 

níveis de pertinência pelo enunciador-estrategista, será possível, então, 

observar 1) os tipos de experiências evocadas pelo Porta dos Fundos, bem como 

depreender desse projeto transmídia, 2) um estilo de transmidialidade.    

 

4.2.1 “Camisetas Porta dos Fundos”: eles não usam, mas você usa 

 

 Seguindo a ordem em que os produtos da franquia foram lançados, a 

primeira ação transmidiática proposta foi o lançamento das camisas com as fotos 

de personagens marcantes ou frase retiradas dos esquetes. Vejamos alguns 

exemplos: 
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Figura 104 – Algumas peças da coleção “Camisetas Porta dos Fundos”; 

  

Cada camisa reproduz em sua estampa um novo texto criado a partir do 

esquete do canal, com o qual manterá uma relação de intertextualidade, já que 

retoma uma relação semiótica já existente no vídeo por meio de uma citação 

(GREIMAS; COUTÉS, 1979, p. 242). Analisando o novo texto inscrito na camisa, 

é possível depreender dessa totalidade uma manipulação prévia – feita pelo 

destinador (canal Porta dos Fundos) – a partir da qual o sujeito dessa nova 

enunciação tenha assumido como seus os valores construídos no vídeo do 

canal. O ato de enunciação manifestado no uso da camisa seria, portanto, 

logicamente posterior ao ato de assistir ao vídeo.   

Ao entrar em conjunção com esses valores, o sujeito dá início a uma nova 

enunciação em que, no papel de destinador, busca fazer crer em uma imagem 

que constrói de si. Nessa nova situação cena, o objeto-suporte camisa não será 

mais um objeto-valor ofertado pelo destinador Porta dos Fundos, mas, sim, 

actante de um outro processo (FONTANILLE, 2005, p. 23-4). A função desse 

suporte no processo se dá a conhecer pela observação de aspectos 

concernentes a materialidade do objeto, que passam a constituir o conjunto 
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significante da prática em que se inscreve, no caso, a de construção identitária 

(ibidem, p. 27).  

Diferentemente de livros, bilhetes ou panfletos, a camisa, enquanto 

suporte de um texto, permite o acesso mais rápido a seu conteúdo, uma vez que 

o imprime na altura do dorso de quem a usa e no primeiro plano no olhar do 

outro. Sua estrutura material, moldada para acompanhar os movimentos do 

sujeito como se dele fosse extensão, propicia a associação do texto com o sujeito 

operador da cena (usuário da camisa). A superfície lisa e monocromática, como 

a que é vista na coleção “Camisetas Porta dos Fundos”, contribui para deixar a 

mensagem, impressa nela em outra cor, em destaque.  

Como se pode ver, enquanto suporte para os textos, as camisetas 

instauram o predicado central em torno do qual se organiza um novo ato de 

enunciação. Além disso, a morfologia do objeto nos permite dizer que se trata de 

um dispositivo de inscrição portátil e adaptável a várias situações, que 

acompanha o sujeito nas diferentes práticas em que ele se insere. É por essa 

razão que as propriedades da camisa a qualificam como um instrumento para a 

expressão de uma subjetividade e, por isso a inscrevem em uma prática de 

construção identitária, em que cumpre o papel de actante objeto do processo de 

expressão (FONTANILLE, 2005, p. 24-33).   

Com base no que observamos até aqui, pôde-se perceber que a 

intertextualidade é um procedimento do nível do texto por meio do qual o 

enunciador promove a transmidialidade e, consequentemente, a inserção do 

texto de origem – ou elementos retirados dele – em novas cenas práticas. O tipo 

de experiência vivenciada, por seu turno, dependerá do novo suporte de 

inscrição, já que é a morfologia desse dispositivo será responsável por organizar 

a cena predicativa da qual o sujeito fará parte como operador do processo.  

O percurso analítico feito até aqui privilegiou a perspectiva gerativa do 

realçamento, que, ao seguir um vetor ascendente de análise, procura explicitar 

a conversão de propriedades sensíveis dos níveis inferiores e elementos formais 

dos níveis imediatamente superiores. Para compreender de que modo a 

estratégia transmídia se encontra manifestada nos níveis inferiores, seguimos 

agora adotando a perspectiva inversa da integração descendente.  O primeiro 

passo é identificar o tipo de ação transmidiática (nível da estratégia) que é 

concretizada nos conteúdos da coleção.  
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De acordo com a proposta de Fechine et al. (2013, p. 37), as camisetas 

podem ser consideradas um tipo de conteúdo de extensão lúdica, que decorre 

de uma estratégia de extensão de marca. Segundo a autora, esses “são 

conteúdos que estendem o envolvimento e o consumo do universo narrativo do 

nível simbólico para o material” (FECHINE et al., 2013, p. 56). Como resultado 

dessa estratégia, temos um tipo de adesão que se manifesta por meio de 

práticas de consumo, isto é, pela compra de produtos de uma marca, a qual está 

associada uma identidade depreendida do universo narrativo proposto, conforme 

explica a pesquisadora: 

 

Como toda marca, esse universo narrativo possui uma identidade que 
se difunde, entre outras coisas, por conteúdos promocionais [...] Esses 
conteúdos, ao mesmo tempo em que colaboram para afirmar o 
programa (uma telenovela, no nosso caso) como marca, manifestam 
uma filiação pública do consumidor com aquele universo narrativo. 
(FECHINE et al., 2013, p. 56).  

 

No caso do Porta dos Fundos, essa identidade corresponde ao estilo 

humorístico do grupo, depreendido não especificamente de um “universo 

narrativo” relativo a um texto, mas de um conjunto de narrativas em que se 

reconhece um modo de enunciar do canal. Isso fica claro quando, seguindo um 

percurso descendente de análise, verificamos que o enunciador textualiza as 

cenas predicativas nas quais espera que as camisas sejam inscritas como objeto 

do processo. Para observar essa questão, examinemos algumas imagens 

proveniente do vídeo de divulgação dos produtos ao serem lançados pelo canal: 
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Figura 105 e 106 – Cenas do vídeo promocional de lançamento da coleção “Camisetas Porta 
dos Fundos”59;  

 

         

Figura 107 e 108 – Cenas do vídeo promocional de lançamento da coleção “Camisetas 
Porta dos Fundos”;  
 
 

Analisando rapidamente o videoclipe, produzido para divulgação da 

coleção, vemos um casal de jovens, em roupas elegantes, conversando e 

trocando olhares enquanto tomam vinho em um restaurante sofisticado (figura 

105). Ao fundo dessa imagem, meio desfocado inicialmente, vê-se um homem 

atrapalhado, que, ao comer o cachorro-quente na barraquinha em frente ao 

estabelecimento, deixa escorrer molho e suja a camisa. 

 Quando a imagem congela, vemos que é uma camisa da coleção do 

Porta dos Fundos. Na sequência, uma mulher elegante, com óculos, bolsa e 

blazer, desce de seu carro e, ao caminhar, passa por um homem deitado no 

chão. A imagem de um homem na sarjeta que aparece ao fundo é, pouco a 

pouco, aproximada e mostra mais uma camisa da coleção utilizada pelo 

indivíduo jogado na rua. 

 
59 Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=bQhMWnTpQlU. Acessado em: Mar 2019.   

https://www.youtube.com/watch?v=bQhMWnTpQlU
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Ao final do vídeo aparece a seguinte mensagem: “eles não usam, mas 

você usa”. O “você” projetado no texto é o enunciatário projetado do canal, 

figurativizado nesse novo enunciado como um sujeito desprendido o suficiente 

para rir de si mesmo, assim como os integrantes do canal riem e fazem piada 

uns dos outros.  

Depois de um ano de canal – o vídeo foi lançado em 2013 –, a 

autochacota do grupo é estendida também àqueles que o assistem. Baseado no 

contrato fiduciário que presume uma aproximação entre o enunciador e 

enunciatário, algo recorrentemente reiterado no canal, o enunciador projeta no 

texto um sujeito que se identifica mais com a comicidade da imperfeição – 

figurativizada por atores do enunciado atrapalhados ou malsucedidos – do que 

com a plasticidade da perfeição – representada por personagens elegantes e 

bem-sucedidos sob uma lógica capitalista, ou seja, construídos como homens 

de negócio, homens e mulheres do mundo corporativo, endinheirados e 

preocupados com a moda e a elegância 

 A narrativa do vídeo, dentro da estratégia, cumpre o papel de atribuir 

sentido ao uso das peças da coleção. As cenas predicativas em que o 

enunciador espera que as camisas circulem são textualizadas, assim, como 

práticas concorrentes à prática identitária, como aquelas relativas à mobilidade 

urbana, à alimentação diária, entre outras. Todas essas situações perpassam e 

são perpassadas, no vídeo, pela prática de construção identitária, por meio da 

qual o sujeito constrói sua subjetividade à medida em que reforça discursos 

veiculados no canal.  

O intercruzamento de níveis de pertinência nos permite perceber de que 

maneira os valores dos objetos semióticos são reconfigurados de um nível a 

outro. Nesse caso, especificamente, o videoclipe cumpre o papel de adjuvante 

da estratégia, uma vez que indica, quase como um manual de instrução, o uso 

esperado das camisetas. Outrossim, por meio da análise menos canônica 

(descendente), ficou ainda mais claro o tipo de engajamento proposto pelo 

enunciador. Isso porque essa passagem possibilitou observar que, ao assumir o 

papel de sujeito itinerante e circular pelas múltiplas cenas práticas que compõem 

sua vida, o sujeito, de certo modo, se filia ideologicamente com os valores 

subversivos construídos como efeito de sentido nos vídeos do canal.  
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Por fim, vale ressaltar que a estratégia transmidiática de propagação do 

Porta dos Fundos sintetiza no texto o estilo provocador do canal em uma frase. 

Porém, para que o sentido se complete, é preciso que se conheça o esquete de 

onde a frase foi retirada.  É por essa razão que esse tipo de adesão faz girar o 

ciclo de retroalimentação do canal, fazendo com que pessoas que circulem em 

outros espaços, para além das plataformas digitais, conheçam e venham a se 

interessar pelo conteúdo produzido no canal.  

 

4.2.2. Livro “Porta dos Fundos” 

 

Pouco mais de um ano após a criação do canal, o Porta dos Fundos 

lançou o livro homônimo com roteiros e fotos de 37 vídeos selecionados entre 

seus esquetes mais populares. Para começar a analisar esse objeto, 

observemos a capa e a contracapa do livro “Porta dos Fundos”. 

                      

Figura 109 e 110 – Capa e contracapa do livro “Porta dos Fundos; 
 

 

Vemos que a identidade visual do grupo é representada na capa do livro 

por alguns dos formantes que compõem a logomarca, mais especificamente a 

sobreposição cromática – o fundo preto atrás da figura em branco – e o contorno 

do boneco em posição de fuga e com o corpo voltado para parte de trás do livro. 

Isso permite que o leitor, cuja imagem é inscrita no texto como um enunciatário 
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familiarizado com os vídeos do grupo, reconheça de imediato que se trata de um 

produto da franquia. Já as informações contidas na contracapa, em que lemos o 

posfácio escrito por Luís Fernando Veríssimo, apontam para o tipo de conteúdo 

adicional que será encontrado na obra.  

  O texto assinado por Veríssimo tem como principal objetivo situar o tipo 

de humor praticado pelo Porta dos Fundos dentro de um recorte histórico do 

humorismo brasileiro, destacando a ruptura que a ascensão do canal representa 

dentro de uma tradição que vinha sendo seguida. A voz do escritor e humorista, 

que é bem popular e conhecido, serve para angariar a confiança especialmente 

nos roteiros do grupo. O trecho abaixo nos permite perceber o viés ratificador da 

espécie de resenha crítica na contracapa: 

A turma do Porta não se priva de apelar, vez que outra, para fantasias 
– de super-heróis, de profetas barbudos, de Jesus Cristo –, mas a 
maior parte do seu humor é feito por pessoas normais em roupa de 
todo dia (em situações anormais e dementes, é verdade, mas poderiam 
ser você e eu). O tal desnudamento progressivo do humorismo 
brasileiro que deu a geração do Porta, filha da internet, também deu na 
valorização da palavra, no texto acima de tudo. (PORTA DOS 
FUNDOS, 2013, contracapa).  

 

Fica claro que a noção de texto adotada pelo humorista não é a mesma 

que orienta o nosso trabalho. Em sua concepção, Veríssimo considera apenas 

os elementos concernentes à linguagem verbal, na qual ele vê a força do grupo 

como algo explicável pela “valorização da palavra, do texto acima de tudo”. A 

apresentação elogiosa foca, portanto, nos roteiros, e serve para legitimar a 

transposição desse conteúdo para um novo suporte. Na adaptação para esse 

outro objeto-suporte, dimensões de elementos da expressão serão perdidos, 

enquanto outros serão recuperadas ou ressaltados, como procuraremos 

demonstrar.  

O livro é impresso em papel fotográfico brilhante, com gramatura densa e 

dimensões aproximadas de 19 cm de largura por 25 cm de altura. Tais aspectos, 

relativos à materialidade, compõem um conjunto significante do nível do objeto-

suporte. É nesse patamar que a morfologia do livro passa a ser associado às 

categorias semânticas do plano do conteúdo. Assim, a alta nitidez das fotos, seu 

brilho e a superfície lisa do material está associada à vivacidade, assim como a 

textura espessa conduz a conceitos como durabilidade e resistência.  
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Essa morfologia diferencia o manuseio do livro daquele evocado pela tela 

– seja qual for o dispositivo –, representando, por isso, mudanças de sentidos 

observáveis no patamar de pertinência superior. Dentro desse projeto, a prática 

de leitura que tem o livro como suporte, o objetivo já não é mais o mesmo 

daquele reconhecido na prática de assistir ao vídeo no YouTube, centrado na 

fruição do texto humorístico. Isso fica claro quando observamos, pela 

perspectiva da integração ascendente – do suporte inscrito na cena predicativa 

–, que tanto as falas dos personagens e as imagens, quanto as descrições das 

cenas e as indicações dos gestos dos atores cumprem a função informativa à 

medida em que trazem detalhes do processo produtivo que originou no vídeo.  

A transcrição dos roteiros, contendo informações relativas ao gestual e/ou 

à entonação da voz, discretiza elementos que aparecem sincretizados na 

encenação dos esquetes. Assim, ao manifestar esses elementos em linguagem 

verbal e, principalmente, ao manifestá-los no plano de expressão impresso – 

menos volátil e mais tangível – o enunciador possibilita o exame mais minucioso 

desses aspectos. Essa potencialidade inscrita no objeto livro serve bem ao 

propósito do grupo de “eternizar os textos dos esquetes”, explicitado em 

entrevista dada pelo sócio e roteirista Gregorio Duvivier:  

 

Um dos sócio-fundadores do canal, o ator e roteirista Gregorio Duvivier 
revela que o grupo sempre quis eternizar os textos dos esquetes, e por 
isso a ideia de produzir um livro neste formato. “Todo mundo conhece 
os nossos vídeos e nem todos prestam atenção nos textos. Até porque, 
na comédia, muitas vezes o texto é subestimado e parece que foi feito 
de improviso. E não é bem assim. A gente quase sempre reescreve o 
roteiro, e quisemos mostrar essa qualidade e esse cuidado que temos 
quando criamos”, afirma.60 

 

 Comparando as duas manifestações, tem-se que, nos textos 

audiovisuais, a linguagem verbal é manifestada pelo som, materialidade que 

aciona o sentido da audição e, em si, mais etérea61. Já em texto escrito, o 

conteúdo da linguagem verbal é mais palpável e o sujeito precisa acionar o 

sentido da visão para decodificá-la. Sendo a imagem menos fugaz que a 

 
60 Disponível em: https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/09/16/noticia-e-
mais,146451/augusto-boal-ganha-reedicao-de-seus-principais-livros.shtml . Acessado em Abril 2019.  
61 Mesmo sendo possível voltar o vídeo, salvá-lo e/ou revê-lo depois, em termos de propriedades 
sensíveis, o registro escrito, por ser acessado com o olhar, permite um contato mais duradouro com o 
texto verbal.  

https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/09/16/noticia-e-mais,146451/augusto-boal-ganha-reedicao-de-seus-principais-livros.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/09/16/noticia-e-mais,146451/augusto-boal-ganha-reedicao-de-seus-principais-livros.shtml
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sonoridade, a versão escrita de um texto possibilita uma observação mais detida 

de escolhas vocabulares, construções sintáticas, marcações de registro, bem 

como precisa sinalizar (verbalmente) a entonação, as hesitações e outras 

emoções expressas anteriormente pela voz.  

Por isso, apesar do conteúdo do roteiro e das fotos, no nível do texto-

enunciado, ser bastante similar em ambos os produtos, os textos verbais 

inscritos ora na tela, ora no livro não só pertencem a diferentes práticas como 

cumprem papéis actanciais distintos. Enquanto roteiro encenado, ele é objeto-

valor com o qual o destinador quer que o sujeito entre em conjunção, mas, 

enquanto transcrição, é objeto do processo de conhecer um modo de fazer do 

grupo.  Isso se confirma na introdução, onde se lê um pouco mais sobre a história 

do canal e um resumo daquilo que vai achar no livro, como se lê no excerto 

abaixo: 

 

O Porta surgiu no momento em que se começou a perceber que um 
produto para a internet não precisa ser necessariamente tosco. Ou 
involuntário. O povo da internet não é diferente do resto do povo: ele 
quer qualidade. 
Cada um dos textos presentes aqui passou por uma equipe de 
redatores perfeccionistas, frescos e mimados, e foi reescrito pelo 
menos uma vez. Nunca filmamos nenhum roteiro que não passasse 
por esse crivo. Na maioria das vezes, é bem divertido. Mas quando 
uma ideia é atacada com fervor, as reuniões podem ser 
intermináveis.[...]   
Quando alguém não gosta de um vídeo e diz que vai nos processar, a 
gente tem a consciência tranquila. Lembramos das reuniões 
intermináveis e de como foi difícil chegar àquele texto do vídeo. [...] E 
tudo isso para vocês, que são nossos amigos. (PORTA DOS FUNDOS, 
2013, introdução). 

 

  A introdução reafirma a elaboração por trás do roteiro, na medida em 

que se opõe ao sucesso “involuntário”, bem como deixa claro o quanto foi “difícil 

chegar ao texto do vídeo” e atender às exigências – o “crivo”  de uma equipe de 

“redatores [...] perfeccionistas – por trás da feitura de cada roteiro.  As etapas 

desse trabalho poderão agora ser lidas no livro, organizado em 37 partes, cujo 

formato pode ser observado nas fotos abaixo: 
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Figuras 111, 112 e 113 – Parte interna do livro “Porta dos Fundos”; 

 

Cada esquete começa a ser apresentado da mesma forma que aparece 

no canal, com uma foto que ocupa as duas páginas iniciais (figura 111). Na 

terceira, antes do roteiro propriamente dito, há uma síntese, escrita pelos 

roteiristas, de como surgiu a ideia do esquete e/ou de alguma curiosidade sobre 

a gravação do vídeo. Antes do roteiro de “Na Lata”, por exemplo, lemos que a 

inspiração do roteirista veio da experiência do próprio Fábio Porchat, que não 

conseguiu encontrar seu nome na latinha: 
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Eu nunca achei meu nome na latinha — e olha que eu me chamo Fábio! 
Isso me fez pensar: se eu não encontro o meu nome, o que dirá a 
Brigite. Foi o ponto de partida para brincar com nomes esquisitos, 
difíceis, feios… enfim, nomes. Curioso que, ao escolher como 
chamaria os personagens, minha primeira opção foi Kélen e Uélerson. 
Acho interessante imaginar como as pessoas reagem a seus próprios 
nomes. Se elas gostam, odeiam, consideram diferentes… 
O tom do personagem quem me deu foi o Ian SBF. Eu estava um pouco 
expansivo demais e ele pediu pra eu segurar. Ficou preciso: um cara 
calmo que tem noção das coisas. As pessoas riem daquilo que elas 
conhecem, sobre o que têm alguma referência. Os nomes na latinha 
viraram uma febre, todo mundo queria se achar, comprar e guardar em 
casa como um troféu. Foi uma campanha simples e ótima da Coca. 
Principalmente pra sacanear! — F.P. (PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 
144). 

 
Na sequência, os roteiros aparecem detalhados, todos incrementados 

com descrição de cenário, figurino, gestual, voz, entre outros aspectos da 

atuação dos atores. No caso do esquete “Na lata”, a ambientação da situação é 

descrita da seguinte maneira: “Supermercado. Na prateleira, várias Coca Zero. 

Mulher olha uma a uma as latinhas procurando seu nome. Uma atendente se 

aproxima.” Durante a transcrição do roteiro, o gestual e o tom também aparecem 

explicitados em frases e palavras em itálico: 

 

ATENDENTE — Ah, tá. Kélen é legal? Kélen agora é um puta nome. 
É um nome bíblico, a mãe de Cristo… (faz aspas com os dedos no ar) 
Kélen. Kélen é ruim. Meu nome é Uélerson e não é por isso que tô aqui 
procurando meu nome na latinha, porque Uélerson é um nome bosta e 
eu tenho consciência disso… 
[...] 
  ATENDENTE — Você não vai (enfatiza) achar. Se quiser 
achar, procura na promoção aqui embaixo, que é a promoção do Dolly. 
É bem semelhante, só que com nome merda. (retira embalagens de 
Dolly da prateleira) Tem Sâmila, Tábata, muito bacana. Tem nome 
errado também, Cráudio. Tem um que gosto muito, que é Grória. Essa 
levei pra minha mãe. Se não achar no Dolly, acho que a promoção da 
Sukita é a tua onda! (PORTA DOS FUNDOS, p. 144-5, grifos do autor).  

 

Com relação àquilo que pode ser visto no canal, as novidades consistem 

em informações sobre o processo criativo, a atuação dos atores ou sobre os 

bastidores da gravação de um vídeo. Como ação transmidiática, o conteúdo 

gerado com a transposição do roteiro para outra mídia adiciona dados para 

enriquecer o conhecimento do consumidor. Nesse caso, são acrescidas 

informações que dizem respeito à enunciação pressuposta ao esquete, que, ao 

serem projetadas, passam a fazer parte do novo texto-enunciado.  
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Enquanto ação transmídia, seguindo a proposta de Fechine et al. (2013, 

p. 43), constitui-se uma estratégia de propagação realizada por meio da oferta 

de conteúdos informacionais – no caso, curiosidades sobre a concepção do 

roteiro – que visa a alimentar o interesse do enunciatário pela narrativa.  Sendo 

assim, devido a seu caráter complementar, está inscrito no livro um enunciatário 

em busca de mais e disposto a dar mais de si – de seu tempo, de seu dinheiro, 

de sua atenção.  

A adesão a essa estratégia pressupõe uma mudança na cena predicativa 

A nova enunciação-ato solicita o corpo do sujeito de maneira distinta não só 

porque implica outros processos – como aquisição do objeto, que pode significar 

uma disponibilização financeira e a inserção em práticas de consumo –, mas 

também porque irá apelar a outros sentidos corporais – devido a sua forma de 

manuseio, o apelo tátil e até mesmo olfativo que os livros possuem.   

Como visto, o encadeamento dessa prática atende, do ponto de vista do 

enunciador, a uma necessidade mercadológica de reforço da marca Porta dos 

Fundos; e, sob a perspectiva do enunciatário, ao desejo  previamente criada no 

canal, no nível do texto-enunciado pelos vídeos, que modaliza o sujeito por um 

querer saber mais e um querer fazer mais. O fazer tático do enunciador-

estrategista consistiria, então, na gestão do estado de alma dos sujeitos, de 

modo a transformá-lo em força de ação no momento preciso entre seu auge e 

sua natural dissipação, tendência natural daquilo que é impactante.  

Sendo a retroalimentação um objetivo que orienta as estratégias de 

propagação, o retorno ao canal é uma das ações que pertencem à combinação 

de cenas predicativas proposta pelo destinador sob a forma de um arranjo 

predicativo. O movimento de retorno seria, então, a etapa final dessa 

organização sintagmática do nível da estratégia, atualizada pelo fazer tático de 

um enunciador e realizada pelo sujeito operador itinerante.  

No livro, essa ação de retorno aparece condensada, por exemplo, no 

código QR, sigla da expressão em inglês Quick Response que significa “resposta 

rápida”.  Esse código de barras aparece como uma figura-signo inscrita no texto 

(canto superior à direita na figura 111), que, ao ser lido por aplicativos 

disponibilizados para aparelhos móveis, conduz o leitor diretamente ao vídeo do 

esquete disponibilizado no canal do YouTube. 
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Como elemento icônico, o código QR se encontra no nível do texto-

enunciado como vestígio tanto da prática de assistir a vídeos no YouTube, 

quanto da estratégia transmidiática. Isso porque a enunciação-ato de acessá-lo 

é um processo que realiza uma estratégia, à medida em que transporta o sujeito 

a outro espaço midiático e o inscreve em outra cena predicativa. Seu sentido de 

transporte só se dá a conhecer, portanto, dentro de uma experiência de 

conjuntura em que cumpre o papel de objeto do processo migratório.  

A inserção do código permite que o livro remonte, de certo modo, à 

experiência da plataforma, onde o encadeamento de práticas, como vimos, 

aparece como programas narrativos projetados no modo de existência 

atualizado, como no caso dos ícones de compartilhamento. Ao fazer isso o 

enunciador deixa claro que o conteúdo do livro, com o conteúdo complementar 

ao do vídeo, tem valor de aprofundamento dentro da ação transmidiática de 

propagação.  

Passaremos para o próximo objeto afim de perceber que outros 

elementos podem cumprir esse papel de ligação.  

 

4.2.3. Jogo “O Gorilão da Bola Azul” 

 

O jogo “O Gorilão da Bola Azul”, lançado em 2014, faz parte de uma 

estratégia de extensão lúdica que expande o texto por meio de um elemento 

narrativo do vídeo “Quem manda”, analisado por nós no capítulo 2. Trata-se de 

um advergame62, peça publicitária criada para vender um produto e/ou reafirmar 

uma marca por meio de uma interação lúdica proposta em um game.   

Esse tipo de produto, dentro da franquia Porta dos Fundos, recebe o nome 

de Porta Game e era disponibilizado no site do grupo para os sistemas 

operacionais Android e iOS. No jogo, denominado “O Gorilão da Bola Azul”, o 

jogador assume o papel de Marcelo, o adolescente que, no vídeo, deseja levar 

a namorada ao cinema, mas é impedido pelo pai ciumento da moça.  

 
62 O termo vem da fusão das palavras “Advertise” + “Game”, que na tradução literal significa 
propaganda em jogo, que nada mais é que uma estratégia de marketing que utiliza os games como 
ferramenta para comunicar uma ideia, divulgar e promover marcas, produtos, serviços, instituições, etc 
Disponível em: .http://www.marketingegames.com.br/advergame-o-que-e/. Acessado em: Mar 2019.  
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A etapa narrativa textualizada no esquete é a da performance, em que o 

sujeito realiza a ação visando a passar do estado de disjunção para o de 

conjunção com o objeto-valor “levar a namorada ao cinema”. Ainda no vídeo, 

durante a fase da performance, Marcelo percebe que o julgamento de sua 

competência não era feito pela jovem, mas, sim, por seu pai, o verdadeiro 

destinador-julgador da narrativa. O namorado é, então, sancionado 

negativamente pelo destinador, pois o pai não o considera apto para sair com 

sua filha.  

A descoberta de “quem manda”, como explicita o título do esquete, é o 

gancho para o desdobramento dessa narrativa no aplicativo de jogo, como se lê 

na mensagem mostrada no início da primeira fase:  

  

Figura 114 – Mensagem que aparece no início do jogo “O Gorilão da Bola Azul”; 

 
Um PN de uso de competência, vivenciado no jogo pela perspectiva do 

sujeito-destinatário em sua busca pela permissão do pai, isto é, de ser 

modalizado por um poder fazer, é figurativizado pelo caminho que o jogador 

precisa percorrer dentro da casa até chegar à moça, localizada no terceiro andar. 

Inspirado no clássico de vídeo game Mario Bros, em que os torneiros mecânicos 

enfrentam desafios para salvar a princesa, também no jogo desenvolvido pelo 

Porta dos Fundos, para chegar à filha do “gorilão”, o jogador precisa vencer 

inúmeros obstáculos.   
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 O autoritarismo do pai com relação à vida amorosa/sexual da filha, que o 

leva a pintar os testículos para firmar a posição de “quem manda” na casa, é 

representado pela figura do gorila azul. É ele que, situado ao lado da filha, na 

parte mais alta da residência, solta bolas azuis para dificultar a aproximação do 

namorado.  A espacialidade é concretizada pelos elementos da casa apenas na 

primeira fase e, conforme o jogador avança, o espaço de referência muda, como 

podemos ver nas imagens abaixo: 

      

Figura 115, 116 e 117 – Da esquerda para a direita, a ambientação do jogo na fase 
1, fase 2 e fase 3;  

 
Cada uma das imagens corresponde a uma das três fases do jogo. Na 

primeira, o jogador entra na casa da namorada e, à medida que sobe cada lance 

de escada, chega mais perto de encontrá-la. Porém, ao vencer todos os 

empecilhos e conseguir se aproximar da filha, ele lê a seguinte mensagem: “Não 

vai pegar a minha filha, seu vagabundo de ...”, e, então, passa para a segunda 

fase.  

Na fase seguinte, a espacialidade é figurativizada pela “Serralheria no 

Catumbi”, uma figura proveniente do esquete e que, no texto original, 

representava o lugar aterrorizante onde o pai precisou morar em sua juventude, 

conforme ele próprio descreve no vídeo. Já a última e mais difícil das etapas se 

passa no cinema e, caso o jogador consiga chegar até a filha, finalmente vence 

o jogo.  
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Durante o trajeto, é possível observar que, para além dos elementos do 

nível narrativo, a intertextualidade entre o jogo e o vídeo se constrói pela cadeia 

temático-figurativa. Há tanto a repetição de figuras concretizadas na linguagem 

visual – a caracterização dos personagens, a construção figurativa do espaço, o 

gorila azul e as bolas azuis –, quanto recuperação de frases do roteiro do vídeo, 

como podemos observar na figura 115, por exemplo, em que lemos “Cadê meu 

esmalte, mãe?”. A reprodução de elementos visuais provenientes do esquete 

“Quem manda” e das falas dos personagens conecta os dois produtos por 

ligações do nível do texto-enunciado. No entanto, ao fazê-lo, cruzam-se também 

plataformas distintas, isto é, objeto-suportes, inscritos por em práticas diferentes: 

assistir a um vídeo no YouTube e jogar um Porta game – nome dado a linha da 

franquia dedicada a jogos.  

Privilegiando, nesse momento, a perspectiva da integração, sabemos que 

arcabouço predicativo, actancial, modal e temático da prática é condicionado 

pela morfologia do suporte de inscrição (FONTANILLE, 2008, p. 24). Assim, o 

ato de enunciação “jogar” implica a existência de um jogador - no papel actancial 

de sujeito operador -, e o aplicativo de jogo como objeto do processo. Nesse 

papel, o Porta game assumirá também um valor modal, pois possibilitará as 

ações do sujeito dentro do jogo, modalizando-o para poder fazer, isto é, poder 

comandar as ações do sujeito Marcelo, projetado na narrativa. Dentro dessa 

expressão prática, o texto seria o adjuvante do processo, na medida em que 

constitui o universo narrativo de fundo, por meio do qual o enunciador de 

instaurar um crer e um querer no sujeito. 

Uma vez que o jogo faz parte de uma estratégia global, ao baixar o 

aplicativo e começar a jogar, o enunciatário se insere em uma das possibilidades 

de percurso de deslocamento do usuário. Um dos arranjos predicativos 

propostos prevê, por exemplo, a combinação de uma prática de consumo, à 

medida em que, ao avançar nas fases do game “O Gorilão da Bola Azul”, o jogador 

acumula pontos que se convertem em descontos na compra de camisetas do canal. 

Ou ainda, caso o jogador faça o login, por meio de sua conta em uma rede social, 

participa  também de um ranking que classifica os melhores desempenhos atingidos 

na plataforma, em práticas coletivas.   

A partir do que foi analisado, extraímos algumas conclusões acerca do 

conjunto de expressões produzidas e articuladas em diferentes mídias pelo Porta 
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dos Fundos. O primeiro ponto a ser destacado é o fato desse conjunto se 

organizar não em torno de uma narrativa específica, referente a um dos vídeos 

do canal, mas de um universo narrativo dos vídeos do canal. Esse conteúdo, é 

criado pelo enunciador e distribuído em múltiplas plataformas digitais nas quais 

é possível ter acesso aos esquetes lançados, como YouTube, Facebook do 

canal, site oficial e aplicativo do Porta dos Fundos.  

Isso vai ao encontro do tratamento dado por Scolari (2013, p. 26) ao 

conceito de “mundo transmídia”, sobre o qual o autor afirma: “Em um mundo 

transmídia tanto o público quanto seus criadores compartilham a mesma imagem 

mental de mundo, isto é, uma série de características que distinguem um certo 

universo narrativo”63.  

As características que determinariam, a nosso ver, o universo narrativo do 

canal corresponde à reiteração de um modo de narrar, ou seja, ao estilo 

enunciativo do grupo, identificadas em análise apresentada no capítulo 2. É esse 

modo de enunciar provocativo que será condensado nas camisas da “Coleção 

Porta dos Fundos”, em frases ou figuras que remetam a esquetes exibidos no 

canal. De modo semelhante, as informações adicionais trazidas no livro ajudam 

a traçar uma imagem do enunciador pressuposto, que, em um relato em primeira 

pessoa, narrativiza e compartilha a prática de criação dos textos e objetos.  

Postos em sinergia, isto é, em cooperação mútua que articula forças 

econômicas, tecnológicas, criativas e participativas, esses elementos constituem um 

projeto transmídia, em que o fazer tático da instância produtora vai regular todas as 

manifestações (JENKINS, 2009, p. 47). Assim, a experiência transmidiática 

demanda pontos de interseção que ajudam a garantir a coesão entre os diferentes 

níveis.  Sendo a intertextualidade, a articulação que se dá no nível do texto, vê-se 

articulações semelhantes, entre textos e objetos, entre objetos e cenas práticas. 

Esses pontos de articulação, ao promoverem retomadas a elementos já 

apresentados ou antecipações, dependendo do ponto em que se localiza o 

enunciatário constroem estrategicamente a coesão do projeto transmídia. 

A movimentação proposta pode ser representada visualmente por meio de 

um sistema de engrenagens, em que cada ponta representa a contribuição de um 

 
63 Traduzido do original: En un mundo transmídia tanto el público como sus creadores comparten una 
misma imagen mental de la worldness, o sea una serie de rasgos que distinguen un determinado 
universo narrativo. (SCOLARI, 2013, p. 26) 
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nível arrolada por um enunciador-estrategista. Ao acionar as partes desse 

mecanismo, o sujeito aumenta a potência de giro do disco central, que, no caso da 

franquia Porta dos Fundos, representa a nave-mãe do projeto, alargando a gama de 

produtos lançados pelo grupo no canal e fora dele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema visual do funcionamento do projeto transmídia do Porta dos Fundos 

 

Atualmente, a enorme gama de conteúdos de humor produzidos pelo 

Porta dos Fundos demonstra a aptidão do grupo de adaptar seu estilo para as 

mais diferentes formatos e mídias em uma lista que não para de crescer - além 

dos produtos analisados, existem séries, filme, jogo de tabuleiro, peça de teatro. 

Com essa pluralidade de produções, o grupo reafirma sua versatilidade e 

capacidade de traspor, por meio da circulação de pessoas e produtos, o espaço 

mais periférico - próprio das manifestações culturais que surgem como 

alternativas, em conformidade com aquilo que o grupo procurava refirmar 
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inicialmente - para ser incorporado por um grande conglomerado de mídia, a 

Viacom.   

O percurso, entre a apresentação do grupo com uma alternativa para a 

TV e a compra de grande parte das ações da produtora para empresa detentora 

de canais tradicionais da TV paga, como Comedy Central, MTV, Nickelodeon e 

Paramount, aponta para um dos caminhos que a transmidialidade pode seguir. 

Uma vez que a relação entre as mídias não é de superação e, sim, de 

convergência e, consequentemente, de assimilação de práticas midiáticas essa 

capacidade de fazer as pessoas se moverem acaba sendo “copiada” pelas 

empresas de mídia.  

No caso do Brasil, temos como exemplo o caso da Globo que se viu 

forcada a rever seus modelos de produção e a investir com forca nas diversas 

plataformas.  Se um “coletivo de humor” pode arregimentar tantas pessoas e 

fazer rodar tantos produtos, o que esperar então dos grandes conglomerados? 
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Conclusão  

 

Em uma realidade midiatizada, na qual  passamos grande parte de nossas 

vidas saltando de tela em tela, a necessidade humana de narrativizar vivências 

levou ao surgimento de propostas de narrativização do deslocamento quase 

imperativo dos sujeitos pelos espaços midiáticos. Dentro de um contexto de 

convergência, aparecem, então, produtos de linguagem que propõem 

encaminhamentos e visam a direcionar a experiência transmidiática do 

enunciatário, de modo a conduzi-la ao efeito desejado.   

O conceito de projeto transmídia é proposto para que se possa 

compreender esses novos objetos semióticos. Partindo da proposição concebida 

por Fechine et al. (2013), chegamos à conclusão que esse tipo de projeto resulta 

da ação estratégica do destinador-produtor, cujo papel é construir um percurso 

narrativo que leve o enunciatário de um ponto de contato, em uma mídia, a outro 

estabelecido em outra mídia. Com base nessa compreensão, concebida ao final 

do quarto capítulo, buscamos, neste momento do trabalho, "atar as pontas", para 

usar as palavras de Fiorin (2010, p. 301), entre "as intenções" da tese e o 

“produto” da pesquisa empreendida. 

Para analisar como o fenômeno da transmidialidade se concretiza em 

objeto semiótico, lançamos mão do aporte metodológico fornecido pela 

Semiótica Discursiva. Dada a complexidade do projeto transmídia, fez-se 

necessário observá-lo sob a perspectiva das práticas, bem como incluir, em 

nosso escopo, o estudo tensivo dos apelos afetivos evocados pelo objeto.  

 O primeiro passo do nosso trabalho foi analisar a mídia de base do projeto 

transmídia do Porta dos Fundos, o YouTube.  Nosso intuito foi observar de que 

modo as projeções das categorias de espaço, tempo e pessoa são manifestadas 

em na plataforma e quais os efeitos de sentido extraídos dessa construção. 

Olhando para as propriedades dessa mídia, foi possível perceber que a 

espacialidade é forjada no site por meio de uma embreagem espacial 

enunciativa. O principal resultado desse mecanismo de inscrição da categoria de 

espaço é a presentificação no espaço da totalidade textual, disponibilizada no   
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aqui do site, de uma totalidade transmidiática, pertencente ao lá e integrada ao 

site por meio de links e ícones. 

Esse artifício contribui para produzir, sob o ponto de vista dos 

enunciatários, o efeito de incompletude, segundo o qual assistir aos vídeos 

hospedados no canal não seria o fim, mas parte de uma experiência maior. Tal 

característica corresponde ao potencial integrador dessa mídia, que tem como 

uma das suas especificidades sempre apontar para espacialidades localizadas 

fora dela.  

O sentido de atravessamento, que instiga o comportamento migratório 

dos usuários da plataforma, é também erigido pelo mecanismo de inscrição da 

categoria de tempo. Por meio de uma debreagem temporal enunciativa, o tempo 

do agora, na página inicial de um canal de YouTube, será sempre o presente em 

relação ao acesso do sujeito. Isso explica o tipo de transmissão assíncrona 

majoritariamente encontrada na plataforma – em comparação com a 

transmissão “ao vivo” encontrada em menor escala. Ajuda também a entender 

como se instaura, nesse espaço midiático, a sensação de permanente 

defasagem dos sujeitos com relação ao conteúdo ofertado nos canais.  

Tomando como referência o canal analisado, vimos que, ao assistir aos 

vídeos do Porta dos Fundos, os sujeitos, ao mesmo tempo em que entram em 

conjunção com determinada produção do grupo, entram em contato também 

com os outros produtos da franquia, lá hospedados no modo de existência 

semiótica atualizado.  

Sendo assim, é possível afirmar que ambos os procedimentos de 

espacialização e temporalização contribuem para modificar o crer do 

destinatário, pois reforçam valores da contemporaneidade que primam pela 

atualização constante, pelo conhecimento das últimas novidades e pela 

conectividade permanente.  

Paralelo a isso, para que se projete nesse espaço uma imagem de 

enunciatário participativo, imbuído de um fazer participativo, o procedimento de 

actoralização se dá por meio de debreagens actanciais enunciativas de primeiro 

e de segundo graus, inscrevendo na plataforma as vozes dos usuários. Tais 

projeções correspondem à possibilidade – um poder-fazer – de atuação 

participativa projetada no YouTube, manifestada sob a forma de programas 
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narrativos subsequentes sintetizados, principalmente, nos ícones de 

compartilhamento, de “gostei” e “não gostei” e no espaço do comentário.  

A continuação de programas narrativos ali inscritos no modo atualizado 

será motivada pelo envolvimento despertado pelos textos hospedados no canal. 

Partindo das questões apontadas, no segundo capítulo, procuramos demonstrar 

de que modo o tipo de humor produzido pelo Porta dos Fundos atrelado a outras 

características que particularizam o gênero esquete de YouTube funcionam 

como uma força propulsora para a atuação mais participativa.  

A análise de vídeos emblemáticos retirados do corpus demonstrou que a 

circulação desses textos para além da plataforma é facilitada por aspectos 

estruturais, como a disponibilização avulsa dos esquetes nos canais, em 

contraposição ao formato privilegiado pela TV, onde são tradicionalmente 

compilados em programas. Uma vez que o gênero esquete se caracteriza como 

narrativa curta, a duração breve dos vídeos contribuiu para seu 

compartilhamento. 

Dada a brevidade dos textos, é preciso que o enunciador estruture o texto 

de maneira concisa, e comunique de maneira direta e rápida seu ponto de vista. 

Essa característica é determinante para que o gênero privilegie o 

desenvolvimento de uma das quatro etapas do esquema narrativo.  

Dividido em duas cenas, a principal mais longa e a secundária com uma 

média de 20 segundos, os esquetes de YouTube precisam expor a situação 

conflituosa e apresentar um desfecho em vídeos que duram, em média, pouco 

mais de 3 minutos.  O argumento desenvolvido na cena principal será, então, 

reforçado ou refutado em uma segunda cena, exibida enquanto passam os 

créditos. Esse formato é essencial para a manutenção do fluxo de atenção do 

enunciatário, e serve para que o enunciador proponha caminhos de 

continuidade, como a inscrição no canal e todas as outras ações mencionadas 

anteriormente, enquanto são exibidas informações técnicas. 

A estrutura composicional dos esquetes é fator importante também para 

compreender a variação dos conflitos apresentados nas produções, que podem 

ser relativas à fase da manipulação, da competência, da performance ou da 

sanção.  Atrelada à conjugação de temas díspares ou improváveis de serem 

associados, essa característica confere versatilidade às produções, uma vez que 
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possibilita que múltiplas temáticas triviais ou polêmicas sejam vistas ou revistas 

de um ponto de vista pouco explorado.  

A diversificação dos tipos de transformação abordados nos esquetes se 

alia à confrontação do nível da manifestação (parecer) e o da imanência (ser), 

decorrente da explicitação das modalidades veridictórias sustentadas nos textos. 

Essa é uma das estratégias do Porta dos Fundos para jogar luz sobre afirmações 

que adquirem, em nosso meio social, status de verdades incontestáveis, mas 

que, vistas por outro ângulo, podem se mostrar questionáveis e frágeis. As 

análises demonstram, então, que o humor praticado pelo grupo pode operar um 

desnudamento e adquirir um tom de denúncia, pois deixa entrever as filiações 

ideológicas por trás de atitudes, frases feitas, costumes e dogmas naturalizados 

na sociedade.  

Os procedimentos de desvelamento do nível narrativo são intensificados, 

no nível discursivo, por um escalonamento do revestimento figurativo. Com isso, 

o grupo, enquanto destinador pressuposto, emprega, exageradamente, 

argumentos e exemplos para defender e sustentar as premissas expostas nos 

textos. O grupo constrói o ridículo não mais pela caracterização exagerada dos 

personagens – formato consagrado pelo gênero -, mas pelo recobrimento 

temático-figurativo, que desloca figuras de um contexto temático típico para uma 

situação diferenciada, causando estranhamento e humor. 

Como textos sincréticos, os esquetes reforçam um sentido denunciante 

por meio da contraposição entre as linguagens. A contradição entre o que se fala 

e o que se faz, produzida pelo sincretismo por discrepância, conduz ao sentido 

de ironia e autochacota; enquanto o exagero, resultado de um sincretismo por 

concomitância, dá um tom hiperbólico aos textos (SOUSA, 2013, p. 83).  

Todas essas estratégias produzem um acento de sentido que pode se 

converter em engajamento afetivo do destinatário pelo estilo provocador do 

grupo Porta dos Fundos, elemento central para levar o enunciatário a uma 

experiência transmidiática.  Isso porque, embora a transmidialidade estenda a 

interação em outras mídias, ela o faz a partir dos aspectos analisados nos 

enunciados do YouTube. 

No capítulo 3, buscou-se, então, esmiuçar de que maneira cada nível 

contribui para erigir essa experiência de conjuntura, uma vez que se entende 
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que a estratégia global por trás do projeto transmídia é responsável por articular 

objetos semióticos pertencentes a níveis de pertinência semiótica distintos.  

Como se viu, para que a transmidialidade se realize, os produtos precisam 

se integrar nos mais variados níveis de pertinência simultaneamente. A exemplo 

disso, no nível da figura-signo, a logomarca e os ícones promovem saltos que 

oferecem atalhos aos enunciatários ora para patamares superiores – a 

logomarca com relação ao texto -, ora para patamares inferiores – quando a 

prática de compartilhamento é condessada em um ícone. 

 O nível do texto-enunciado é central para o projeto, já que as estratégias 

enunciativas construídas textualmente são responsáveis pela adesão ao projeto, 

bem como funcionam como elo de ligação entre essa totalidade transmidiática. 

Dito de outra maneira, é nesse nível que o enunciador vai reforçar a prática da 

fruição e construir a força afetiva tão necessária para que o enunciatário se 

engaje em um programa narrativo de continuidade em busca de 

desdobramentos que estendam a experiência inicial. 

Ao observarmos o nível do objeto-suporte, retomamos a análise da 

plataforma YouTube para compreendê-la como espaço midiático de interseção 

de práticas. Nele, a atuação do sujeito se encontra presente não apenas como 

possibilidades, mas como ferramentas mobilizadas e disponibilizadas ao 

usuário.  

A assunção do papel de sujeito itinerante é resultado da filiação a um 

regime de crença participativo. Ao transitar entre as diferentes práticas inscritas 

na plataforma, o sujeito reforça a marca Porta dos Fundos, à medida em que a 

torna actante das cenas predicativas em que se inscreve, seja na prática de 

construção identitária, cultural, mercadológica ou de consumo. A partir dessa 

adesão, o usuário assume o papel de sujeito operador itinerante, responsável 

por alinhavar as cenas práticas arranjadas por um enunciador-estrategista.  

É esse sujeito que irá, no nível da estratégia, realizar a experiência de 

conjuntura orientada por um fazer tático. O resultado final é um arranjo 

sintagmático de atuações selecionadas no eixo paradigmático com diversos 

caminhos possíveis. Em um extremo, o sujeito operador pode realizar apenas 

uma visita esporádica ao canal, em outro pode assumir o comportamento de fã 

e aderir, de modo apaixonado e fiel, a tudo que é proposto no canal.  
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Consideramos que o esquete do Spoleto e os desdobramentos ocorridos 

seja um caso exemplar dos efeitos alcançados pela participação. Na análise, foi 

possível observar que a força propulsora do texto leva ao compartilhamento em 

grande escala, isto é, a viralização do vídeo. Depois há, por parte de uma 

empresa, no caso, a franquia Spoleto – a cooptação desse engajamento para 

reforçar os valores da rede de restaurantes. E, por fim, um retorno ao canal para 

mais conteúdos ligados à mesma narrativa ou a outros esquetes no mesmo 

estilo. Por mais que esse caminho não tenha sido planejado de antemão, o caso 

deixa ver que existe um percurso que organiza a transformação de uma energia 

gerada pelo texto, e a sequência em encadeamento de práticas que extrapolam 

a mídia de origem e, por isso, não deixa de propor um atravessamento de mídias.  

Com essa ferramenta de análise em mente, no capítulo 4 da tese, 

voltamos nosso olhar para os produtos que compõem o projeto transmídia do 

Porta dos Fundos. Cada uma das interações analisadas foi tomada como uma 

cena predicativa correspondente a uma determinada prática.  Assim, na coleção 

de camisetas, frases são reproduzidas de modo a remeter aos textos assistidos 

no canal. Há, portanto, uma relação intertextual, expressa muitas vezes por meio 

de uma figura que produz síncope descendente, e conjuga também uma relação 

entre práticas distintas. Já no livro, além da intertextualidade, a proposta é 

estender o conhecimento do enunciatário a respeito da prática criativa por trás 

dos vídeos, bem como adensar outros apelos táteis e visuais à prática de leitura 

dos esquetes. 

O cruzamento de práticas fica ainda mais claro quando pensamos no QR 

code como um atalho para o atravessamento de espaços midiáticos e, 

automaticamente, como caminho rápido que leva a outra cena predicativa.  De 

maneira similar, o jogo " Gorilão da bola azul " propicia vivenciar uma experiência 

narrativa sob o ponto de vista do namorado Marcelo, personagem do vídeo, e 

oferece, como recompensa para o bom desempenho, pontos para a compra de 

camisas na loja do Porta dos Fundos.  

A análise empreendida nos possibilitou observar como funciona, nesse 

projeto, a integração entre os níveis de pertinência semiótica, que, tal como 

postula Fontanille (2005), segue um vetor vertical ora ascendente, ora 

descendente. Viu-se, por exemplo, como a logomarca evoca o texto – por meio 

de uma síncope descendente –, ou a plataforma inscrita nas práticas e as 
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práticas que manipulam textos – que se tornam objetos do processo –, ou, ainda, 

estratégias que integram todos os níveis anteriores – articulando-os e 

organizando-os em arranjos de cenas predicativas.  

Para além dessa integração vertical entre níveis, porém, a investigação 

mostrou que os produtos do projeto se relacionam no conjunto de maneira 

horizontal, isto é, apresentam uma relação entre elementos do mesmo nível. Por 

isso, seria possível falar em uma relação interfigurativa, no caso, por exemplo, 

das diferentes versões da logomarca e das vinhetas associadas aos diversos 

canais. No nível do texto, a relação intertextual que, apesar de ser concomitante 

de todas as outras, se situa especificamente nos desdobramentos – sejam 

narrativos, discursivos ou estilísticos – dos textos-vídeos lançados no canal em 

outros produtos da franquia.  

A relação intermidiática, no nível do objeto-suporte, corresponderia ao 

“conceito guarda-chuva” mencionado por Rajewsky (2012, p. 18), que a 

considera, de maneira ampla, a intermidialidade como um “cruzamento de 

fronteiras entre mídias”. Entendida, para fins analíticos, como a relação entre 

objetos do mesmo patamar, ela se refere, tão somente, à articulação entre 

múltiplos suportes, como no caso do livro, do aplicativo de game e das camisas 

da coleção “Camisetas do Porta”.  

Porém, conforme demonstramos ao longo do trabalho, o intercruzamento 

de mídias implica, necessariamente, o imbricamento interprático, na medida em 

que cada suporte midiático disponibiliza ao enunciador práticas distintas a serem 

concatenadas, como a prática de jogar ou de consumo atrelada à prática de 

construção identitária, entre outras.   

O último nível analisado, o da estratégia, seria, portanto, resultado de uma 

função entre esses dois vetores, associando, assim, pontos de integração a 

pontos de inter-relação. Em outras palavras, o projeto transmídia se realiza por 

meio da correlação da integração vertical dos níveis e da inter-relação horizontal 

entre os produtos. É nesse sentido que o fazer tático pode ser considerado, 

então, uma regulação do enunciador-estrategista com vistas a direcionar a 

movimentação do enunciatário ora para um percurso ascendente ou 

descendente, ora para um percurso inter-relacional, ou seja, interfigurativo, 

intertextual, intermídiático ou interprático. A tabela seguinte sintetiza essa 

formulação:  
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Modos de integração em um projeto transmídia 

 Níveis de pertinência 

semiótica 

Tipo 

de 

relação 

Exemplo 

Porta dos Fundos 

Figura-signo Interfigurativa  Entre as logomarcas  

Textos-enunciados Intertextual  Entre os produtos  da 

franquia 

Cenas predicativas  Interpráticas  Entre práticas midiáticas 

Estratégia Transmidiática  Projeto transmídia  

 

 

Por fim, vale ressaltar que o tripé plataforma, texto e ajustamento 

estratégico de práticas forma a base de sustentação do projeto transmídia do 

Porta dos Fundos, cujo o objetivo, para além de reforçar a marca do canal, seria 

demonstrar a versatilidade do enunciador e dos conteúdos representantes do 

estilo provocador do coletivo de humor. Para isso, o enunciador diversifica as 

produções de modo a torná-las adaptáveis às mais diferentes mídias, ajustando-

as aos múltiplos espaços midiáticos e corroborando a polivalência de seus 

produtos.  

A pesquisa permitiu que atestássemos a proficuidade da metodologia 

semiótica, em seus diferentes desdobramentos teóricos, para a análise de 

objetos complexos da contemporaneidade. Mais especificamente no que 

concerne à perspectiva das práticas, a formulação mostrou ser potente para 

explicar as particularidades das ações transmidiáticas, estratégias que se tornam 

cada vez mais comum ao mesmo tempo em que se desenvolvem ferramentas 

para compreendê-las 

Se é verdade que aquilo que não se espalha pelas mídias está condenado 

a desaparecer, é bem verdade também que as teorias da linguagem precisam 

ser capazes de descrever os novos objetos midiáticos e transmidiáticos que se 

apresentam aos analistas. A nosso ver, a Semiótica tem oferecido meios válidos 

e se lançado ao desafio de compreender os objetos de linguagem 

contemporâneos. Contribuir com essa tarefa foi o intuito desta tese. 
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Lista dos vídeos e links para acessá-los 
 

1. Rola  
https://www.youtube.co
m/watch?v=h1A9Kc5iNkQ  
2. ESSA É PRA VOCÊ 
https://www.youtube.co
m/watch?v=4WryP4KxHa
U  
3. NA LATA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NZb0XKHgtjo  
4. SOBRE A MESA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=6EYmKAs7mz
c&t=120s  
5. CASAMENTO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=6EYmKAs7mz
c&t=120s  
6. FILME PORNÔ 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QDwQEWWY
Oz8   
7. MÉNAGE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UwlPVpBfk_I  
8. PRA MIM CHEGA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=5d4sCg1RZH
Q  
9. AMIGO SECRETO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=C9nSNkqv_x8  
10. QUEM MANDA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0b_l0bE_E9s  
11. CANTADA 

https://www.youtube.co
m/watch?v=_S92oZVf8w4  
12. GOSTOSA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1HIAcA5yIoo
&t=2s  
13. SEXO POR 
TELEFONE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=cPf2DlzCLjk&t
=3s  
14. 10 
MANDAMENTOS 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eLawrQ1KQn
o  
15. TÉRMINO DE 
NAMORO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eL71_oNwlUk  
16. ACADEMIA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mXANY0T1UT
k  
  
17. CIÚMES 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WHVjHuvPAF
Y  
18. POBRE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8NlLQp2xmZ
8  
19. MULHERES 

https://www.youtube.co
m/watch?v=WBh57pNIdY
8  
20. O HOMEM QUE 
NÃO SABIA MENTIR 
https://www.youtube.co
m/watch?v=gFT6WO44kZ
s  
21. PAU DO BEM 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KUhZQJVmht
4  
22. BALA DE 
BORRACHA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=RXJb5n3h8rg  
23. XUXA MENEGHEL 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ru8zohJM65Y  
24. DEUS 
https://www.youtube.co
m/watch?v=t11JYaJcpxg  
25. SPOLETO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Un4r52t-cuk  
26. BANHEIRO 
FEMININO  
https://www.youtube.co
m/watch?v=2YmH2T21ZB
A  
27. BOM DIA  
https://www.youtube.co
m/watch?v=rp34FE01Q3
M  
28. VIADO  
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https://www.youtube.co
m/watch?v=3GM7Htcc5n
A  
 
29. A VIDA COMO ELA 
É 
https://www.youtube.co
m/watch?v=rcsJ7QPgjJw  
30. CLARICE FALCÃO - 
OITAVO ANDAR  
https://www.youtube.co
m/watch?v=v4kXoDE6Wic  
31. QUEM NUNCA?  
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=JRj_vEpaTPg  
32. SORVETE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8aDRbKSyO-
M  
33. BAFO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=4ukpG_iPx1Q  
34. DEPOIS DO FIM 
DO MUNDO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QQZojVWXl
WQ  
35. CALMA 

https://www.youtube.co
m/watch?v=qFllqv6AvMA  
36. ÔNIBUS 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HTP0VL0oL7s  
37. AMIGOS 
https://www.youtube.co
m/watch?v=H8ezy9ShA6I  
38. LOG OUT 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Y1J1pd1CP50  
39. CARONA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=nI9tpbQIULM  
 
 
40. DURA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=DyPb15CHde
w  
41. DEMÔNIO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=4myZO7n1nc
Q  
42. VERSÃO 
BRASILEIRA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ykgZvSzcuDk  
43. REUNIÃO DE 
TRAFICANTE 

https://www.youtube.co
m/watch?v=FqDsnTLpkRU  
44. TAMANHO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LLhHD6alz7E  
45. POSIÇÃO 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Qat832zxkCw  
46. MILK SHAKE 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NAWQ5WQJr
Jg  
47. PIRATARIA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=E5cDOyw0BQ
o  
48. MERENDA 
https://www.youtube.co
m/watch?v=yTQ9vVl8u0k  
49. PEIDO  
https://www.youtube.co
m/watch?v=tCLBNLbGWQ
Q  
50. COM QUEM 
SERÁ?  
https://www.youtube.co
m/watch?v=_o0nVHUMw
Mw 
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