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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar, sob a ótica da Teoria Ator-Rede, os fatores que 

levaram o coletivo de humor do ciberespaço, Porta dos Fundos, a ser um fenômeno em seu 

canal do YouTube, identificando em sua rede sociotécnica os actantes (humanos e não 

humanos), os mediadores, as conexões, os intermediários e toda a translação existente na trama, 

traçando a cartografia das controvérsias a partir da abertura de sua caixa-preta. 

Foram utilizados os conceitos da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e seu Círculo como 

suporte teórico para as investigações realizadas. 

A pesquisa foi delimitada no recorte espaço-temporal do primeiro ano de existência do grupo, 

numa imersão dos estudos do cotidiano e suas práxis.  

 

Palavras-chave: Porta do Fundos, Mídia e Cotidiano, Teoria Ator-Rede, Filosofia da 

Linguagem, Mikhail Bakhtin 
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ABSTRACT 

 

This work aims to identify, from the perspective of the Actor-Network Theory, the factors that 

led to the phenomenon of the cyberspace humor collective, Porta dos Fundos, on its YouTube 

channel, identifying in its sociotechnical network the actants (human and non-human), the 

mediators, the connections, the intermediaries and all the translation existing in the plot, tracing 

the cartography of the controversies from the opening of its black box. 

The concepts philosophy of language by Mikhail Bakhtin and his Circle were used as theoretical 

support for the investigations carried out. 

The research was delimited in the space-time frame of the first year of the group existence, in 

an immersion of daily life studies and their praxis. 

 

Keywords: Porta dos Fundos, Media and Daily Life, Actor-Network Theory, Philosophy of 

Language, Mikhail Bakhtin 
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1 MEIAS PALAVRAS 

 

A cibercultura é a expressão artística difundida e desenvolvida juntamente com o 

crescimento da “era digital” e a expansão da internet, a qual possibilitou uma certa “democracia 

cultural” (LACERDA, 2010), principalmente com a ascensão do advento das redes sociais e 

suas novas formas comunicacionais. Essa manifestação gera uma convergência cultural que é 

amplificada pela progressão exponencial ao acesso de novos usuários, das mais variadas 

camadas socioculturais de todas as partes do mundo. Para Lévy (2010, p. 17), a cibercultura é 

“um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamentos e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”, 

amalgamando, assim, um paradigma para essa forma de expressão que se disseminou em escala 

global, gerando novas possibilidades e uma maior flexibilização das produções, viabilizando 

que qualquer indivíduo com acesso à rede possa elaborar e externar essas criações para outros 

que tenham o mesmo acesso. Todo esse novo arcabouço comunicacional se desenvolve numa 

velocidade sem parâmetros, com atualizações diárias, por vezes em horas, o que torna muito 

difícil o acompanhamento acadêmico e editorial sobre o assunto, tornando obsoletos, em muito 

pouco tempo, compêndios profundos sobre o conteúdo. 

À vista disso, fazem-se necessários estudos mais estáticos sobre assuntos relevantes da 

internet, sua comunicação, sua cultura, seus produtos midiáticos e as práxis cotidianas que 

compõem esses novos hábitos, ancorados em estereótipos que não são (tão) alterados com a 

translação ocorrida no meio, mas que podem servir de pontos de partida para investigações de 

modelos correntes e que tenham um radical específico e similar. O ambiente virtual da internet 

é praticamente irreconhecível se comparado à sua gênese, porém a “virtualização” não perdeu 

seu fator original, que é imbuído da comunicação em rede, da troca de informações e das 

interações “sem limites”. A própria palavra “virtual” tem em seu cerne a ideia de força, do latim 

virtus, a qual é trazida pelos escolásticos na idade média como algo que perdura em potência, 

mas não em prática; não se opondo diretamente a “real”, mas a “atual” (LÉVY, 2001, p. 15). A 

utilização das ferramentas do “virtual” nas práticas do cotidiano mostra que é “real” em 

potência, mesmo não sendo concreto. Essa essência permeia o ciberespaço, gerando a noção de 

que as mutações factíveis das práticas não negam as raízes dos arquétipos originais. É notória 

a dessemelhança entre internet discada e banda larga. Essa diferença se faz ainda maior com os 

dispositivos que foram popularizados nos últimos anos e suas possibilidades de mobilidade: 



2 
 

notebooks, tablets e, principalmente, smartphones. Produtos e serviços surgiram com a maior 

velocidade, mas a intenção de se expressar para o mundo segue no âmago dos internautas. 

Essa necessidade de expressão eclode como um fenômeno com o surgimento das redes 

sociais. Elas trouxeram uma nova prática na comunicação, tanto num âmbito micro, quanto 

macro, revolucionando os hábitos de interlocução e participação na rede. Para Letícia Beatriz 

Gambetta Abella: 

 
As redes sociais têm mudado profundamente a dinâmica das comunicações. Os 

aspectos principais em que estas mudanças se materializam são a nova concepção do 

espaço, a velocidade da transmissão da informação e a interatividade por parte dos 

usuários. As novas regras ainda não muito claras para a maioria, reformularam o 

cenário da Comunicação Social e da Sociologia. As mudanças estão se manifestando 

em diversas esferas da sociedade e atingem desde a comunicação interpessoal a 

fenômenos massivos de transmissão de informação. (GAMBETTA ABELLA, 2016, 

p. 15) 

 

Esses modernos ambientes implementaram novos estudos sobre a utilização das 

ferramentas da internet, sua importância, sua orientação, seus vieses e seus paradigmas, numa 

complexa indexação de laboração interdisciplinar acadêmica, muitas vezes analisadas sob 

óticas díspares. Para Fuchs: 

 
A socialidade virtual não é inédita. Um aspecto específico do Facebook e das 

plataformas relacionadas é que elas integram ferramentas que suportam várias formas 

de socialidade em uma única plataforma. São ferramentas de cognição, comunicação 

e cooperação. (FUCHS, 2016, p. 9) 

  

As redes sociais também permitem uma maior autonomia dos usuários na exposição de 

suas opiniões, uma interação generalizada e que permeia de dialogismos o ciberespaço, 

trazendo uma convergência nas informações geradas nesses meios. Isso faz com que os usuários 

entendam “a internet como um veículo para ações coletivas” (JENKINS, 2013, p. 248) e, a 

partir desse ponto, sejam coautores dos produtos constituídos nela. Jenkins continua: 

 
De fato, sugerimos que é a ação – e a tensão – recíproca entre a força de cima para 

baixo da convergência corporativa e a força de baixo para cima da convergência 

alternativa, que está impulsionando muitas das mudanças que observamos na 

paisagem midiática. (JENKINS, 2013, p. 248) 

 

Esse dialogismo nas redes sociais tem características próprias, principalmente por serem 

interpostas pelas mídias – computadores, celulares, tablets – próprias para o acesso à internet, 

e arquitetam as associações e conexões entre os “atores sociais” que a constituem (RECUERO, 

2014, p. 24). Essas práticas são exprimidas principalmente por meio de falas baseadas em 

enunciados, que geram o dialogismo (BAKHTIN, 1997 [1979]) e responsividades ativas – em 

forma de atitudes ou apenas reflexivas. Esses enunciados são uma nova forma de interação e 



3 
 

necessitam ser estudados continuamente, devido, principalmente, à velocidade mutacional 

dessas formas comunicacionais e dialógicas. Para Bakhtin (1997 [1979], p. 279) “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”, e na Web os enunciados estão em constante entrelaçamento com outros 

enunciados – uma interlocução perene que não se esvazia em consequência da atividade 

constante e direta dos usuários da rede, que remete claramente ao conceito bakhtiniano de 

dialogismo. 

Essas redes permitem interação direta entre os usuários, mas também acarretam, por 

outro lado, ausência de privacidade, que pode ser exemplificada por vários casos recentes1 – 

como o escândalo da Cambridge Analytica, que recolheu dados de milhões de usuários do 

Facebook e que, com esse ato, teria influenciado nas eleições estadunidenses de 2016 –, que 

criam polêmicas gradualmente maiores nas plataformas, causando fugas de investidores e 

parcerias de corporações interessadas nos consumidores potenciais que coexistem nelas. 

Mesmo com todos esses escândalos, o número de usuários das redes sociais é crescente 

e suas atividades continuam lépidas e abundantes. De acordo com recentes pesquisas, o número 

de usuários já ultrapassou 4 bilhões de pessoas em todo o mundo2. Ao verificar os dados do 

YouTube3, rede de compartilhamento de vídeos, tem-se a ideia do quão imensa é a utilização 

desse site. As interações audiovisuais constituem uma das maiores trocas de informações da 

rede, e o YouTube é o maior representante desta categoria. Segundo o site Statista4, em âmbito 

mundial, a plataforma de vídeos aparece como a segunda rede social mais ativa do ciberespaço, 

com 1 bilhão e 900 milhões de usuários ativos5. Nos Estados Unidos, ele se destacava em 2018 

como a segunda rede mais acessada, com 4,5 bilhões de visualizações mensais, contra 4,7 

bilhões do Facebook6. Já no contexto brasileiro, o YouTube surge como a rede mais utilizada 

(60% de acesso), colocando-se à frente do Facebook (59%), Whatsapp (56%) e Instagram 

                                                           
1 Ver “A urgente preocupação com a proteção de dados nas redes sociais e a autodeterminação informacional”. Disponível 

em: <https://ecommercenews.com.br/artigos/cases/a-urgente-preocupacao-com-a-protecao-de-dados-nas-redes-sociais-e-a-

autodeterminacao-informacional/>. Acesso em: 10 ago. 2018. 
2 Ver “Digital in 2018: world’s internet users pass the 4 billion mark”. Disponível em: 

<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>. Acesso em: 17 mai. 2019.  
3 Ver “YouTube em números: Mais de um bilhão de usuários”. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-

BR/yt/about/press/>. Acesso em: 10 ago. 2018. 
4 Ver “Access over 1 million statistics and facts”. Disponível em: <https://www.statista.com/>. Acesso em: 17 mai. 2019. 
5 Ver “Most popular social networks worldwide as of April 2019, ranked by number of active users (in millions)”. Disponível 

em: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>. Acesso em: 17 mai. 

2019. 
6 Ver “YouTube está prestes a se tornar a rede social mais acessada dos EUA”. Disponível em: 

<https://canaltech.com.br/redes-sociais/youtube-esta-prestes-a-se-tornar-a-rede-social-mais-acessada-dos-eua-119856/>. 

Acesso em: 17 mai. 2019. 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/
https://www.statista.com/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/youtube-esta-prestes-a-se-tornar-a-rede-social-mais-acessada-dos-eua-119856/
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(40%)7. Por sua característica de “cultura participativa”, onde as produções aparecem desde 

vídeos caseiros, criados sem nenhuma competência técnica, até obras de altíssima qualidade e 

primazia, com equipes profissionais e métodos apurados, a plataforma se tornou referência no 

assunto. Mais recentemente, o YouTube começou a divulgar um novo serviço de streaming de 

vídeos, nos moldes do Netflix – serviço de transmissão de grande variedade de vídeos online 

(filmes, séries, documentários, shows, óperas, etc.), disponível em diversas plataformas digitais 

e atuando com sistema de assinatura mensal8 –, sem a presença de anúncios comerciais e 

possibilitando a ampliação de seu público. 

Algumas características fizeram com que o YouTube se transformasse em uma grande 

rede social, sabendo que, em sua gênese, a concepção era a utilização do site para 

armazenamento e troca de vídeos entre amigos, muito próximo a outras plataformas que 

também ofereciam os mesmos serviços (BURGESS; GREEN, 2009, p. 17-18). Uma delas é o 

fato de ser “um agregador de conteúdo, embora não seja uma produtora de conteúdo em si” 

(BURGESS; GREEN, 2009, p. 21); outra é o conceito do “faça você mesmo” (do original “Do 

it yourself” – DIY), que preza as “mídias amadora e comunitária” e as “ideias otimistas sobre a 

democratização da produção cultural” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 30). Em comparação a 

outros sites que fornecem funções semelhantes, o YouTube se destaca em alguns quesitos 

importantes. O site Techtudo9 realizou, em 2014, uma comparação entre ele e outra plataforma 

popular na rede, o site Vimeo – a escolha desta plataforma foi feita por se tratar da segunda 

maior no ciberespaço, só perdendo para o YouTube (até o momento desta análise, essas 

posições se mantinham as mesmas), e a escolha temporal foi por se aproximar mais das 

características dos dois sites à época do recorte do período estudado do objeto. A primeira 

diferenciação positiva é que o YouTube permite um upload sem restrições de tempo de duração 

do vídeo, apenas sendo necessária uma confirmação de código via smartphone, enquanto o 

concorrente limita a postagem em 500 MB por semana (ou 26 GB por ano), apenas permitindo 

uma maior possiblidade de carregamento frente a uma assinatura paga mensalmente, que pode 

variar entre U$ 7,00 a U$ 75,0010. Os players de vídeo das duas plataformas são bem 

semelhantes e possuem ferramentas equivalentes, entretanto, os recursos oferecidos pelo 

                                                           
7 Ver “62% da População Brasileira está Ativa nas Redes Sociais”. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/62-da-populacao-brasileira-esta-ativa-nas-redes-sociais/>. Acesso em: 17 mai. 

2019. 
8 Ver “Transmissão da Netflix”. Disponível em: < https://help.netflix.com/pt/node/412>. Acesso em: 4 de mar. 2019. 
9 Ver “Vimeo ou YouTube? Qual site é melhor para publicar vídeos na Internet”. Disponível em: 

<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/vimeo-ou-youtube-qual-site-e-o-melhor-para-publicar-

videos-na-internet.html>. Acesso em: 5 mar. 2019. 
10 Os valores estão atualizados no site Vímeo. Disponível em: <https://vimeo.com/pt-

br/upgrade?vcid=33579&utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMI-

bjW3qXr4AIVVgSRCh151wqNEAAYASAAEgKWKvD_BwE&gclsrc=aw.ds>. Acesso em: 5 mar. 2019. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/62-da-populacao-brasileira-esta-ativa-nas-redes-sociais/
https://help.netflix.com/pt/node/412
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/vimeo-ou-youtube-qual-site-e-o-melhor-para-publicar-videos-na-internet.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/08/vimeo-ou-youtube-qual-site-e-o-melhor-para-publicar-videos-na-internet.html
https://vimeo.com/pt-br/upgrade?vcid=33579&utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMI-bjW3qXr4AIVVgSRCh151wqNEAAYASAAEgKWKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://vimeo.com/pt-br/upgrade?vcid=33579&utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMI-bjW3qXr4AIVVgSRCh151wqNEAAYASAAEgKWKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://vimeo.com/pt-br/upgrade?vcid=33579&utm_medium=cpc&utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMI-bjW3qXr4AIVVgSRCh151wqNEAAYASAAEgKWKvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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YouTube são mais atrativos e diversos do que os do Vimeo. Os dois permitem inserção de trilha 

sonora livres de direitos autorais, mas o primeiro ainda permite incorporar e acionar legendas, 

pode-se fazer a edição de vídeos publicados a qualquer momento, utilizar filtros e efeitos e, 

ainda, transformar um vídeo padrão em 3D. No segundo, esses recursos só podem ser 

empregados nas versões pagas e, a depender do recurso, apenas na versão mais cara é possível 

sua aplicação. O site WixBlog faz uma comparação mais atualizada e com enfoque nas 

diferenças para cada classe de criador de conteúdo11. A primeira diferença, segundo o site, é o 

público mais interessado em qualidade e possibilidade de experienciar produtos mais artísticos. 

Isso é refletido na área destinada aos comentários. No YouTube há um ensejo de críticas 

abusivas e ofensivas, até mesmo agressivas; enquanto no Vimeo são mais construtivos, 

direcionados a um crescimento mútuo. Mais brando em sua política dos termos de uso, o Vimeo 

permite a divulgação de produções onde haja cenas de violência e sexo, desde que seja 

comprovadamente um produto cultural e de relevância artística, ao passo que o YouTube 

restringe esses tipos de conteúdo. As duas plataformas são unívocas na intolerância com “snuff 

films” – que exibem cenas com mortes reais. As análises dos vídeos são disponíveis nos dois 

sites, porém o Vimeo cobra pelo serviço, muito embora seja permitido o carregamento de uma 

nova produção sem a alteração da URL (endereço onde se encontra algum site, recurso, mídia 

ou serviço na internet) e de suas estatísticas. Para monetizar, o YouTube não exige nenhuma 

contrapartida do criador, apenas o retorno das propagandas inseridas nos vídeos, fazendo com 

que o mérito seja apenas da quantidade de acessos, visualizações e compartilhamentos que um 

canal possui; em oposição, o Vimeo exige que seja feita uma das assinaturas do site, para 

posteriormente ser feita a escolha de oferta do material divulgado (aluguel, venda ou 

assinatura). A privacidade também tem oferecimentos diferenciados; o YouTube permite que 

vídeos não sejam listados nas buscas e que só o envio de um link, diretamente a um destinatário 

específico, possa acessá-lo; já o Vimeo promove a inserção de senha para o acesso a vídeos 

restritos, além de haver a alternativa de compartilhamento apenas com os seguidores do canal. 

O YouTube ainda se destaca por ser um repositório audiovisual sem paralelos na história e por 

seu caráter participativo e de interação entre os produtores e os espectadores, em chats ligados 

aos vídeos assistidos. Além disso, Burgess e Green dizem que: 

 
Transpondo capacidades das tecnologias digitais e seu potencial de viabilização de 

uma participação cultural ativa, o YouTube também nos apresenta uma oportunidade 

de confrontar alguns dos maiores problemas da cultura participativa: a disparidade de 

participação e de expressão; as aparentes tensões entre interesses comerciais e o bem 

                                                           
11 Ver “Vimeo x YouTube: Como escolher a hospedagem ideal”. Disponível em: < https://pt.wix.com/blog/2018/10/vimeo-

ou-youtube/>. Acesso em 5 mar. 2019. 

https://pt.wix.com/blog/2018/10/vimeo-ou-youtube/
https://pt.wix.com/blog/2018/10/vimeo-ou-youtube/
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comum; a contestação da ética e das normas sociais que ocorre quando sistemas de 

crenças interesses e diferenças culturais entram em conflito. (BURGESS; GREEN, 

2009, p. 14, 15) 

 

1.1 Pela porta dos fundos da internet 
 

O coletivo de humor Porta dos Fundos (PdF) surgiu em 2012 e se tornou um sucesso 

com seu canal do YouTube, onde está inscrito desde 11 de março daquele ano. Com menos de 

um ano de existência, já era o maior canal do Brasil, buscando um público que ainda não 

conseguia se identificar com o humor na internet12. Fundado por Antônio Tabet, Fábio Porchat, 

Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro, o PdF alcançou marcas na plataforma 

que ainda nenhum outro canal brasileiro havia conseguido: com apenas seis meses, já somava 

30 milhões de visualizações e, em 2015, ganhou o “Play de Diamante” – prêmio concedido pela 

empresa aos canais que alcançam 10 milhões de inscritos – e chegou a ser o quinto maior canal 

de comédia do mundo1314. Chegaram a assinar contrato com a Fox Brasil para a exibição do 

material divulgado na internet dentro da programação do canal por assinatura, lançaram um 

filme, produziram séries e originaram outros canais – Fundos da Porta, com os “making ofs” 

dos esquetes; Portaria, onde liam e-mails e mensagens de espectadores; Backdoor, com todo o 

conteúdo legendado para a língua inglesa, e Porta Afora, sobre turismo –, e, em 2017, 

negociaram a venda de parte majoritária da produtora para o conglomerado de mídia Viacom. 

Para analisar esse fenômeno, utilizaremos os conceitos teóricos trazidos da Teoria Ator-

Rede (TAR), um complexo entrecruzamento de informações compostas por actantes, 

intermediários, traduções, inscrições e controvérsias, baseado nos princípios de simetria e 

imparcialidade15 – não há diferenciação de importância entre atores humanos e não humanos, 

conferindo a mesma importância a ambos os segmentos (LATOUR, 2013 [1994]) –, designada 

rede sociotécnica, propondo um novo conceito na sociologia. A TAR é baseada numa trama 

constituída por conexões entre seus actantes – humanos ou não – e está sempre em mutação, 

até o momento em que se estabiliza (um equilíbrio que pode ser quebrado no momento em que 

                                                           
12 Ver “Um comediante fora do normal”. Disponível em: <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-

6688224.html#axzz2BpWovgqT>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
13 Ver “’Porta dos Fundos’ incomoda e faz rir, destaca New York Times”. Disponível em: <https://diversao.r7.com/tv-e-

entretenimento/porta-dos-fundos-incomoda-e-faz-rir-destaca-new-york-times-09062017>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
14 Ver “On YouTube, comedy troupe tickles Brazil and ruffles feathers”. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2013/09/01/world/americas/on-youtube-comedy-troupe-tickles-brazil-and-ruffles-

feathers.html?_r=1&>. Acesso em: 20 jan. 2020. 
15 O termo “imparcialidade”, que é uma das bases conceituais da TAR, não está ligado ao significado jurídico ou jornalístico, 

que subjetivamente excluem as influências políticas ou pessoais sobre um tema. Talvez por um problema de tradução, ou 

entendimento, se possa imaginar que a ideia de “isonomia” coincide melhor à proposição da TAR. Não se acredita na 

neutralidade nas visões científicas. Porém, se entende uma “imparcialidade” entre o verdadeiro e o falso, o racional e o 

irracional, o êxito e o revés. Por uma questão semântica, será mantido o uso de “imparcialidade”, porém com esta 

recomendação. 

https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
https://diversao.r7.com/tv-e-entretenimento/porta-dos-fundos-incomoda-e-faz-rir-destaca-new-york-times-09062017
https://diversao.r7.com/tv-e-entretenimento/porta-dos-fundos-incomoda-e-faz-rir-destaca-new-york-times-09062017
https://www.nytimes.com/2013/09/01/world/americas/on-youtube-comedy-troupe-tickles-brazil-and-ruffles-feathers.html?_r=1&
https://www.nytimes.com/2013/09/01/world/americas/on-youtube-comedy-troupe-tickles-brazil-and-ruffles-feathers.html?_r=1&
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novas controvérsias surjam e a rede seja novamente visível para análise). Bruno Latour diz que 

“redes de transformações fazem chegar aos centros de cálculos, por uma série de deslocamentos 

– redução e amplificação –, um número cada vez maior de inscrições” que percorrem esses 

caminhos para que não haja discordância ou desconfiança entre o “representado e o 

representante” (2004, p. 55). A rede é a base fundamental para a compreensão da teoria, pois é 

no entendimento da cartografia que serão visualizados seus signos. Os registros das conexões 

entre os vários actantes e as controvérsias serão aclarados conforme avançadas as análises 

explanatórias dos movimentos nela existentes. Rede sociotécnica é o espaço estudado, onde é 

possível a visualização das inter-relações de humanos/coisas, humanos/humanos e coisas/coisas 

em sua plenitude, assim como suas conexões e seus movimentos. Michel Callon diz que: 

 
A implicação importante na rede sociotécnica reside em que se quer saber o que é 

transportado entre os pontos, conhecer como são e de que maneira ocorrem os 

deslocamentos, o que está circulando, apreciar o que está em causa, o que está se 

fabricando como identidade, a natureza do que se desloca, etc. (CALLON, 2008, p. 

308 apud SILVA; BARBOSA, 2018, p. 3) 

 

Ademais, na rede se encontram, além dessas correlações, todos os componentes que a 

farão trasladar e se tornar uma trama errante, com movimento intenso, que culminará na sua 

estabilização, enquanto ela expande e forma novas redes que terão caminho próprio a seguir, 

independentemente de sua origem, o que torna as redes sociotécnicas um infindo estudo sobre 

os encadeamentos dos elementos que dela participam. 

 
Na ANT16 a noção de rede está ligada a fluxos, circulações, alianças, movimentos. 

Conforme a teoria, uma rede de atores não é redutível a um único ator nem a uma só 

rede; ela é composta de séries heterogêneas de elementos animados e inanimados, 

conectados e agenciados. (ARAÚJO; CARDOSO; FROTA, 2009, p. 137) 

 

Outro conceito fundamental para entender esse princípio é a definição de tradução. Para 

André Lemos: 

 
Tradução, mediação, comunicação é toda ação que um actante faz a outro, implicando 

aí estratégias e interesses próprios na busca da estabilização futura da rede ou da 

resolução da estratégia ou do objetivo. (LEMOS, 2013, p. 48) 

 

O conceito e sua importância, na prática, são tão fortes que alguns teóricos também 

chamam a TAR de “sociologia da tradução”. As traduções são bases principais para o 

entendimento das controvérsias. São elas que farão as conexões basilares entre os actantes, as 

associações que unirão as “pessoas” da rede sociotécnica e a tecerão, num emaranhado mutante 

e móvel, esperando a estabilização, na abertura de sua “caixa-preta”. 

                                                           
16 Sigla do original em inglês, Actor-Network Theory (Teoria Ator-Rede). 
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O termo “caixa-preta” é conferido ao momento atual do objeto analisado, ou seja, a rede 

sociotécnica estabilizada17 – a rede continua se expandindo e criando novas redes, porém, ao 

criar um recorte espaço-temporal no objeto, ele aparece como estrutura estável (sem 

controvérsias) e, por isso, fica “invisível” às observações, o que não significa dizer que não 

esteja sujeito a novas implicações que influam na continuidade do movimento da rede. Segundo 

Latour (2000), o termo “caixa-preta” é utilizado na cibernética para designar aparelhos 

complexos que têm seus funcionamentos internos vedados em um invólucro. Isso se aplica, na 

TAR – na leitura sociológica da teoria –, a qualquer estrutura consolidada para o observador 

externo. Dessa forma, cada sistema, grupo ou conjunto social harmonizado defronte de um 

pesquisador – ou um grupo de pesquisadores – é uma “caixa-preta”. Compete a eles sua 

“abertura” e a apuração dos fatos que compõem essa verdadeira “Arca da Aliança”18 das 

relações sociais e o mapeamento de sua respectiva rede sociotécnica. O que se propõe nesse 

estudo é o descerramento da caixa-preta do PdF para a identificação dos elementos que 

constituíram as conexões da trama. Assim como a Caixa de Pandora19, o intuito é a liberação 

de tudo o que há dentro dela para uma visão profunda dos fatos e possível elucidação do objetivo 

principal. Para criar tal ambiente, é necessária uma “viagem no tempo” além de se recolherem 

as informações ligadas à gênese do Porta dos Fundos e suas produções mais significativas 

perante os espectadores, suas repercussões e os actantes (humanos e não humanos) que são 

responsáveis pelas conexões, controvérsias e traduções da rede. 

Os atores aqui analisados são todos os envolvidos no emaranhado e que promovem a 

sua traslação, a movimentação que dá cinesia própria. Na TAR, os atores são chamados de 

actantes devido ao fato de não haver um discernimento entre elementos humanos ou não. 

Invariavelmente todos têm a mesma importância na composição da teia e são avaliados 

peremptoriamente de forma igualitária e equivalente. Esse fator leva à compreensão de que a 

                                                           
17 A estabilização diz respeito à resolução das controvérsias. Contudo, estas podem surgir novamente e desestabilizar o objeto 

e fazer ressurgir a rede, ou criar outras novas que poderão ser observadas e analisadas até sua nova estabilização. Num 

processo intermitente, sempre que houver mais problematizações. 
18 Envoltório sacro onde, segundo os livros sagrados do judaísmo e do cristianismo, foram armazenadas as tábuas do Decálogo 

– Dez Mandamentos – dados por Deus a Moisés, no Monte Sinai. Conta-se que a caixa, nunca encontrada oficialmente, possui 

poderes mágicos-divinos e que seu poder é capaz de destruir inúmeros exércitos inimigos. Muito se fala sobre o seu 

desaparecimento, mas nada concreto e definitivo. Até os dias de hoje expedições arqueológicas tentam encontra-la sem sucesso, 

fato que rende ao mito histórias fantasiosas para a literatura e o cinema. 
19 Segundo a mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher a ser criada pelos deuses do Olimpo, cujas características e 

qualidades foram conferidas pelo panteão. Existem duas versões sobre o mito. A primeira versa sobre o envio dela a Epimeteu, 

irmão de Prometeu, que o ajudou na concepção da criação do ser humano como ente superior na Terra. Em sua casa, Epimeteu 

tinha uma caixa que continha todos os males do mundo guardados e Pandora a abriu para observá-los por curiosidade, quando 

todos esses males escaparam. Ela fecha a caixa para evitar a fuga, mas não consegue, mantendo fechada apenas a esperança, 

numa simbologia com a realidade (mesmo com todos os males do mundo, a esperança está sempre com o Homem). A segunda 

alude a Pandora como um presente dos deuses ao homem e no dia do enlace lhes foi dado uma caixa contendo todos os bens 

que as deidades inseriram nela. Ela, irrefletidamente, abre a arca e dissipa todos pelo mundo, à exceção da esperança. Essa 

versão tende a ser mais assentida por não misturar a esperança com os males da humanidade, porém como uma dádiva divina. 

(BULFINCH, 1999, p. 20-22) 
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TAR acredita na igualdade de importância no discernimento do real entre o humano e o não 

humano, e não apenas no primeiro, alterando os parâmetros estabelecidos na sociedade. Uma 

nova opção planificadora de apreciação para estudos contemporâneos, sem destruir a tradição, 

muito pelo contrário, provendo-se e sustentando-se nela, numa posição inovadora e que 

explicita bem o “espaço-tempo” definido nas relações virtuais. O ciberespaço é um ambiente 

muito propício para a aplicação desse estudo e, por esses motivos, essa é a teoria escolhida para 

a análise do fenômeno Porta dos Fundos em seu canal do YouTube, na internet. 

Entende-se que os estudos não devem ser deferidos como estruturas invioláveis, 

impenetráveis e perenes. Cada partícula social está em constante mutação e traslação no tempo-

espaço, e cada observação pode variar a apreciação diagnóstica a depender do ponto de vista 

(tanto no espaço, quanto no tempo) utilizado. Experimenta-se nessa investigação uma variável 

capaz de explicação do objeto estudado, não cerrando as possibilidades vindouras ou 

descreditando as pretéritas instituídas. Como mostra a mecânica quântica (HAWKING, 2018 

[1988]), toda partícula sofre mutação em cada observação realizada, o que gerou o princípio da 

incerteza de Heisenberg20. Da mesma forma que não se deve entender o Universo e tudo o que 

nele está contido sob a óptica determinista, compreende-se que ele necessite ser levado em 

conta quanto à mutabilidade social e suas implicações nas relações humanas ao longo das eras. 

Com roteiros que criticam o dia a dia, utilizando temas populares e conhecidos, as 

produções geraram identificação direta com o público. O humor ácido, irônico, (estranhamente) 

politicamente correto, sem censura e sarcástico, escapa aos produtos das mídias tradicionais e 

da invariabilidade criativa que pairavam nesses veículos, fatores esses que levaram à formação 

do grupo. Segundo Porchat, que, junto a Ian, criou o canal “Anões em Chamas”21, uma prévia 

do que viria a ser o PdF, eles queriam “fazer humor na internet do modo inverso a como muita 

gente vinha fazendo, de usar o YouTube como trampolim para a TV”, não queriam sair da web 

e garantiam que ali seria o lugar deles22. Ele ainda percebia a liberdade de criação como um dos 

fatores primordiais para o sucesso do grupo. Tabet, também fundador do site Kibe Louco23, 

acredita na “liberdade total” da internet24. 

                                                           
20 Isaac Asimov (1986) explica que “o próprio ato de aprender interfere no objeto em estudo, de forma que no final este não 

fica conhecido de maneira exata”. O princípio da incerteza, fundamentado pelo físico alemão Werner Heisenberg, acredita 

que qualquer tipo de interferência, por mínima que seja, altera em algum grau o objeto analisado. 
21 Ver Canal Anões em Chamas. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCf9mwD5gp4VslSMCD_Qknmw>. 

Acesso em: 14 ago. 2018. 
22 Ver “Fábio Porchat e Gregório Duvivier apostam no humor na web”. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/fabio-porchat-gregorio-duvivier-apostam-no-humor-na-web-5857957>. Acesso em: 17 

ago. 2018. 
23 Ver site Kibe Loco. Disponível em: <https://www.kibeloco.com.br/> Acesso em:17 ago. 2018. 
24 Ver “Produções exclusivas para internet ganham público, estrutura e investimento”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/10/1175748-producoes-exclusivas-para-internet-ganham-publico-estrutura-e-

investimento.shtml>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCf9mwD5gp4VslSMCD_Qknmw
https://oglobo.globo.com/cultura/fabio-porchat-gregorio-duvivier-apostam-no-humor-na-web-5857957
https://www.kibeloco.com.br/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/10/1175748-producoes-exclusivas-para-internet-ganham-publico-estrutura-e-investimento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2012/10/1175748-producoes-exclusivas-para-internet-ganham-publico-estrutura-e-investimento.shtml
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Para entender essas relações sociais do coletivo, foi adotada uma visão bakhtiniana do 

assunto. Mikhail Bakhtin (1895-1975) foi um filósofo russo, da primeira metade do século XX 

e teve na linguagem o seu maior objeto de estudo. Relações dialógicas, signos ideológicos, 

gêneros discursivos, cotidiano, polifonia, carnavalização e cronotopo, são alguns dos conceitos 

criados pelo filósofo. Com uma obra rica, complexa e heterogênea, Bakhtin é um autor que se 

desprende de datas e permeia os estudos acadêmicos até os dias atuais. Por esses motivos é que 

foi escolhido para esta investigação. Mesmo entendendo ser uma relação não usual entre o 

teórico russo e a TAR, ela se mostrou eficaz no objetivo deste trabalho, proporcionando 

observações ricas e singulares do objeto investigado25. 

Inserindo o PdF no contexto de cibercultura, ele pode ser visto como um elemento chave 

dessa expressão artística, subvertendo a estrutura institucionalizada e indo de encontro às 

normas vigentes, em uma nova plataforma e para um público que compreende a nova linguagem 

da internet, necessitando-se de uma análise mais minuciosa e aprofundada. Entende-se a 

importância e a imprescindibilidade de mapear a rede sociotécnica do grupo e desvendar os 

elementos que colaboraram para que ele se tornasse um fenômeno da internet: investigar os 

atores e suas conexões, as translações e traduções, identificar a trama que compõe o coletivo na 

sua origem, determinar os tradutores das controvérsias que havia antes do seu surgimento e que 

possibilitaram as conexões necessárias para a estruturação da teia, além de, por fim, basear a 

cartografia nos estudos da Sociologia da Tradução (ou Teoria Ator-Rede/TAR) para a abertura 

de sua “caixa-preta”, ou seja, a estabilização da rede, quando cessam as controvérsias e a rede 

desaparece para retornar no momento em que novas possibilidades de análise por meio das 

controvérsias surjam (LEMOS, 2013, p. 55-56), possibilitando novos estudos de novas redes 

que se formaram após a constituição do coletivo. 

Seguindo a ideia da estrutura da vida cotidiana, de Agnes Heller (passim), pode-se 

iniciar uma imersão no trabalho do coletivo de humor, explanando as novas concepções 

artísticas promovidas pelo grupo, que inovou ao construir uma narrativa antes negada e 

rechaçada pela mídia convencional26, e que se tornou um sucesso perceptível do grande público 

na internet. A ruptura externada no trabalho pesquisado promove uma possibilidade de 

                                                           
25 Uma outra relação rica poderia ser entre a visão latouriana da TAR e Walter Benjamin, principalmente no 
tocante às obras “Sobre a linguagem em geral e a linguagem dos homens” (2011 [1916]) e “A tarefa do 
tradutor” (2008 [1921]), obras em que o autor se ocupa da importância dos atores humanos e não humanos 
nas relações sociais. Benjamin afirma que as coisas têm uma linguagem própria para se comunicar com o 
mundo e discerne entre “comunicar através da linguagem” e “comunicar na linguagem”. O autor entende que 
todas as coisas são “meios” únicos, mas que se comunicam com os “outros” numa rede de atores humanos e 
não humanos, criando vínculos, conexões. 
26 Ver “Porta dos Fundos é destaque no ‘The New York Times’”. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/entretenimento/porta-dos-fundos-e-destaque-no-the-new-york-times/>. Acesso em 13 mar. 2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/porta-dos-fundos-e-destaque-no-the-new-york-times/
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descerramento dos emaranhados das criações humorísticas, gerando uma nova perspectiva aos 

conteúdos e às formas normatizados no cotidiano, tanto dos criadores, produtores e atores, 

quanto do público assistente. É plausível também identificar nesse método de criar e difundir 

essa narrativa de vanguarda. Essas ações são amplamente encontradas nas incontáveis 

produções compartilhadas diariamente no YouTube e, dentre tantos, escolheu-se, pelos motivos 

assinalados acima, se destacar o Porta dos Fundos. 

O objetivo desse trabalho é analisar o sucesso midiático nas plataformas digitais do PdF 

em sua gênese, no YouTube, discutindo por meio das teorias da mídia e entendendo as práticas 

do cotidiano supracitadas, estabelecendo as características do programa e situando-as dentro do 

escopo teórico do ciberespaço, a identificação e o mapeamento da cartografia das controvérsias 

que levaram à formação do coletivo de humor, definindo seus actantes humanos e não humanos 

que promovem as conexões dessa rede sociotécnica, bem como a exposição e elucidação das 

possíveis causas desse fenômeno: 

- Definir as premissas básicas que constituíram o sucesso do projeto e sua manutenção; 

- Examinar a natureza dos grupos, das ações, dos objetivos e dos fatos, a fim de definir 

e mapear a rede sociotécnica formada e suas características; e 

- Buscar descobrir qual tradutor possibilitou que essa rede existisse e se destacasse no 

ciberespaço. 

Nesse contexto se fará um recorte temporal do primeiro ano de existência do coletivo 

para poder mapear sua gênese e o êxito de popularidade ante o público da internet. Dessa forma, 

serão analisados cinco vídeos de grande relevância para o grupo. As produções a serem 

investigadas são: Rola, Essa é Pra Você, Na Lata, Sobre a Mesa (por serem os mais acessados 

no canal do YouTube até a vigência dessa pesquisa) e 10 Mandamentos (por se tratar de um 

roteiro polêmico – trata de religião – e pela quantidade de comentários gerados por ele – bem 

superior aos vídeos mais acessados – eram 25.903 comentários até a data desta análise). Todos 

pertencentes ao grupo de produções iniciais do PdF, elaborados e lançados entre setembro de 

2012 (Sobre a Mesa) e março de 2013 (Essa é Pra Você). Essa análise pode levar a um 

entendimento desse novo aporte ao humor brasileiro recorrente no establishment midiático, no 

qual há uma possível inovação de linguagem, em um ambiente contemporâneo e que ainda está 

sendo descoberto, diferenciando-se dos veículos de comunicação tradicionais – vistos como 

mais reacionários27 –, rompendo as barreiras da vida diária, produzindo “pontos críticos” 

                                                           
27 Ver “Em meio a polêmica, Porta dos Fundos estreia na TV sem medo de censura... – Disponível em: 

<http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/09/em-meio-a-polemica-porta-dos-fundos-estreia-na-tv-sem-medo-de-

censura.htm>. Acesso em: 18 mai. 2019. 

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/09/em-meio-a-polemica-porta-dos-fundos-estreia-na-tv-sem-medo-de-censura.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/09/em-meio-a-polemica-porta-dos-fundos-estreia-na-tv-sem-medo-de-censura.htm
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(HELLER, 1970, p. 28-29), no âmbito artístico-cômico que subsistia naquele momento (em que 

surgiu o coletivo) no cenário midiático. 

Após a escolha que recortou o objeto, também foi realizada a análise descritiva dos 

vídeos no capítulo 3, quando foram examinadas as anatomias técnicas das produções, em uma 

verdadeira dissecação do material, apontando todas as características e informações 

encontradas, complementada por uma pesquisa documental paralela em veículos de 

comunicação digital, que fazem referência às produções: entrevistas e matérias que integralizam 

as informações adicionais à observação, quase em sua totalidade editados à época de 

lançamento dos esquetes, para uma fidedignidade maior ao recorte temporal escolhido para a 

coleta dos vídeos produzidos. Da mesma maneira, foram analisados vídeos correlativos como 

fontes secundárias – “making ofs” e extras de gravações – com o propósito de auxiliar nas 

análises realizadas, possibilitando, assim, uma visão mais satisfatória e completa do objeto 

investigado e concebendo outras informações não abarcadas nas produções radiculares, 

promovendo um material ainda mais rico para a construção da rede sociotécnica do coletivo, 

expondo as peças fundamentais para sua concepção. Para tal averiguação, foi escolhida a Teoria 

Ator-Rede (TAR), por se entender que, no âmago da era digital, as relações são imprescindíveis 

e de suma importância, além de a planificação proposta por esse princípio ocasionar uma visão 

mais contemporânea, posto que as conexões são partes essenciais do estudo, que é melhor 

explicada, assim como toda teoria e metodologia adotada, nos capítulos 4 e 5. Após, no capítulo 

6, são tratadas as análises. Este que é o corpus desta investigação, e que tentará comprovar o 

objetivo apresentado sobre o Porta dos Fundos nesta dissertação. Por fim, chega-se às 

conclusões sobre toda essa pesquisa. 
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2  CRIAÇÃO 

 

2.1 Um humor bem brasileiro 

 

O humor pode ser tudo, até mesmo engraçado. (Charles Chaplin) 

Coincidentemente, ou não, o ano de 2012 – ano de surgimento do PdF – iniciava com a 

perda de um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos. Em 23 de março daquele 

ano, Chico Anysio28 deixava os holofotes e palcos – e passava à eternidade –, aos 80 anos. Um 

vazio muito difícil – provavelmente impossível – de ser preenchido. Chico era um dos últimos 

representantes de uma geração que firmou o humor e a comédia nacional de forma concreta e 

implementou uma personalidade, forjada há muito por Martins Pena, com a comédia brasileira 

de costumes, inspirado diretamente na obra de Molière (PRADO, 2003, p.56-57); e Arthur 

Azevedo, no Teatro de Revista, no século XIX.  

Com o advento dos programas de auditório (1930), essas fórmulas cômicas migraram 

para o rádio, levando esse modelo de sucesso no teatro para todo o território nacional29, devido 

ao alcance deste veículo de comunicação. E com o surgimento da televisão (1950), esse humor 

é redirecionado para este veículo, levando consigo toda a bagagem acumulada no nascimento 

da dramaturgia brasileira. Ao longo dos anos, pouca coisa mudou neste estilo cômico e nada 

parecia poder alterar essa fórmula concretada no imaginário do espectador. 

Com o surgimento da Web 2.0 e a possiblidade de produção e compartilhamento de 

vídeos pela rede, novas possiblidades despontam no horizonte do ciberespaço. As plataformas 

que suportam produções em vídeos começam a se popularizar, as ferramentas necessárias a 

essas produções (câmeras, computadores, microfones, etc.) são difundidas a preços acessíveis 

ao grande público, iniciando, assim, uma nova era das produções audiovisuais e implementando 

uma abordagem atualizada da linguagem do humor.  

 

 

                                                           
28 Francisco Anysio de Oliveira de Paula Filho, o Chico Anysio, é reconhecido por muitos como o maior humorista da 

história do Brasil, tanto que o dia de seu nascimento (12 de abril) se tornou o dia nacional do humorista. 
29 Os grandes espetáculos eram restritos à alguns grandes centros urbanos até o início do século XX, e a grande maioria era 

apresentada apenas na Capital Federal. O que restringia o conhecimento dos públicos de outros estados brasileiros. (PRADO, 

2003 , 2009 ; FARIA et. al, 2012; GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009). 
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2.2 Youtube e a nova concepção de produção audiovisual 

 

Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. (Glauber Rocha) 

A nova era da web 2.0, iniciada com a possibilidade das produções audiovisuais, 

perpassa pela criação da plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube (YT). Criado em 

2005, o site nasce entre muitos outros que procuravam facilitar a troca de vídeos na internet 

(Burgess; Green, 2009, p. 17), de forma simples e sem a necessidade de grandes conhecimentos 

técnicos para essa atividade. Aos poucos, o YT ganha projeção e se destaca entre os 

concorrentes.  

Em 2006, a gigante Google compra a plataforma e a transforma, em pouco tempo, num 

dos sites mais acessado no mundo, desbancando outros gigantes, como BBC (Reino Unido) e 

FOX (EUA). A velocidade desse sucesso se dá pela possibilidade de produções caseiras 

poderem ser carregadas facilmente e disponibilizadas a qualquer usuário da rede. Essa interação 

plena e a propensão à autoexposição, aliadas a uma parcela de empreendedorismo, auxiliam o 

aumento do fluxo de uploads de vídeos diversificados que vão desde criações amadoras sem 

nenhuma espécie de técnicas minimamente apuradas, até produções elaboradas, bem 

roteirizadas e alinhadas com as mídias tradicionais, passando pelo simples compartilhamento 

de produções alheias, como videoclipes, novelas, séries etc.  

Aos poucos, o YouTube constrói uma linguagem própria que prioriza vídeos que 

“viralizem” entre os usuários, estabelecendo uma relação interativa por meio de curtidas (ou 

descurtidas), compartilhamentos e comentários, além das visualizações, que mobilizam os 

algoritmos da plataforma a uma melhor divulgação das produções. Essa “ruptura cultural e 

econômica” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 33) promove um novo paradigma nas relações entre 

os produtores de conteúdo e seu público, notabilizado pela interação direta entre as partes, 

influenciando aos poucos os produtos audiovisuais oferecidos e consumidos. 

É importante ressaltar o interesse das grandes corporações televisivas no início das 

operações da plataforma YT, tentando transformar seus canais em extensões de suas produções, 

ou apenas como divulgação de seu material. Porém, como Burgess e Green identificaram, essa 

promoção não foi abraçada de todo pelos usuários (2009, p. 66), deixando uma pista sobre os 

caminhos que seriam traçados pela nova mídia que surgia. As produções criadas pelos próprios 

usuários superam as visualizações das mídias ditas tradicionais, demonstrando a guinada nos 

interesses preeminentes dos espectadores. Também significativo é o dado de que, naquele 
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momento, apenas 8% das pessoas procuravam materiais “com roteiro”, o que incluía esquetes 

de humor (BURGESS; GREEN, 2009, p. 67). 

 

Tabela 1: Visão geral por tipo de conteúdo –Fonte: BURGESS; GREEN, 2009, p. 66 

 

 
Gráfico 1: Visão geral por tipo de conteúdo – Fonte: BURGESS; GREEN, 2009, p. 66 

 

Essa análise foi realizada em uma observação sobre quatro aspectos característicos da 

plataforma: mais adicionados aos favoritos, mais vistos, mais comentados e mais respondidos; 

em um universo de 4.320 vídeos, no ano de 2007, durante três meses (agosto, outubro e 

novembro). 

Gradualmente, os canais começam a ganhar características próprias e fortalecer suas 

identidades como marcas, ampliando a concepção inicial da plataforma, onde os vídeos dos 
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usuários sobre assuntos corriqueiros (gatos, cães, crianças etc.) dividem mais espaço com 

conteúdos mais densos e elaborados (com roteiros e produções mais apuradas). A monetização 

passa a ser uma realidade para alguns criadores, encorajando muitos a iniciar suas produções, 

posto que o site não faz diferenciação de material amador ou profissional (BURGESS; GREEN, 

2009, p. 83). 

 

2.3 Kibe, anões, tablado e vênus 

 

Quando o dedo aponta o céu, o idiota olha para o dedo (Amélie Poulin) 

Quando a Internet ainda tecia a esperança de uma inteligência coletiva (LÉVY, 2015 

[1994]) e um progressismo sem igual, unindo culturas globalizadas por meio da rede que levava 

as informações de forma inovadora e inédita (LÉVY, 2010 [1999]), Antônio Tabet iniciava sua 

história no ciberespaço. Em 2002, ele cria o site Kibe Loco (KL). Um blog de humor que 

divulgava imagens e vídeos (hoje conhecidos como memes) e que foi muito popular no início 

dos anos 2000. 

A história do KL remete aos idos de 1996, quando Tabet, então aluno de publicidade da 

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cria uma coluna 

de humor, escrita em “portunhol” – daí o nome Loco, e Kibe numa referência à sua ascendência 

libanesa –, para um jornal estudantil, batizada com o epíteto que serviria para nomear o blog 

mais acessado do país num futuro próximo. Em 2002, Tabet trabalhava no setor de marketing 

do banco Icatu. Ele costumava enviar e-mails para os companheiros de trabalho com montagens 

fotográficas e piadas. Depois de alertado de que estava sendo monitorado pelo setor de 

informática (fato que depois descobriria, ou suporia, ser falso), ele decide armazenar todo o 

conteúdo em um site, e logo se tornaria o blog. Em 2004, chegou aos 4 milhões de visitas. após 

a divulgação de um vídeo (vazado) do apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, 

imitando o também apresentador e estilista Clodovil. Essa postagem popularizou tanto o KL 

que Tabet pediu demissão para se dedicar integralmente à sua edição. O KL foi sua principal 

atividade econômica até sua contratação pela Rede Globo para ser roteirista do programa 

Caldeirão do Huck e, posteriormente, do laboratório de humor da emissora. O blog, que ainda 

está no ar, foi um dos principais agentes de divulgação do empreendimento, então futuro, do 

humorista, o Porta dos Fundos. 
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Figura 1: Logomarca oficial do site Kibe Loco – Fonte: Kibe Loco na Wikipédia31 

Quando trabalhava como roteirista de atrações televisivas, Tabet conheceu Ian SBF, 

diretor e também roteirista. Ian, que assume o autodidatismo (embora tenha começado duas 

faculdades de cinema e não terminado nenhuma), foi um dos diretores do programa “Casseta 

& Planeta” e colaborador no programa “Junto e Misturado” da mesma emissora; em 2008, 

fundou a produtora Fondo Filmes; e, em 2010, cria o canal no YT, Anões em Chama (AeC), 

onde dirigiu a websérie CSI Nova Iguaçu e vários esquetes de humor – que viriam a ser o 

embrião do PdF – utilizando o blog de Tabet para a divulgação. O canal era uma via de 

divulgação do portal de humor homônimo, sempre prezando pela produção de conteúdo original 

e inédito. Segundo informações, em um texto de apresentação no site da Fondo Filmes, o 

objetivo do Anões era “preencher um buraco na produção de conteúdo na internet brasileira” 

(sic). Inicialmente focando em produções audiovisuais, passam a criar materiais diversos, 

sempre calcados no humor32. Foi no AeC que “JUDITE – Estaremos fazendo o cancelamento”, 

vídeo satirizando a tentativa de um usuário de uma operadora de telefonia celular para cancelar 

a sua linha sem sucesso, seria um dos mais acessados. 

                                                           
31 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Kibe_Loco>. Acesso em: 12 jan. 2020. 
32 Ver “Anões em chamas – Fondo Filmes”. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20130609051842/http://www.anoesemchamas.com.br/fondo-filmes/>. Acesso em: 7 nov. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kibe_Loco
https://web.archive.org/web/20130609051842/http:/www.anoesemchamas.com.br/fondo-filmes/
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Figura 2: Logomarca oficial do Anões em Chamas – Fonte: Canal Anões em Chamas33 

O ator da cena era Fábio Porchat, com quem Ian já havia trabalhado no curta-metragem 

premiado “O Lobinho Nunca Mente” (2007), além de ser sócio na produtora Fondo Filmes. 

Porchat já atuava na Rede Globo (RG), em programas como “A Grande Família” e “Junto e 

Misturado”, do qual também era roteirista. Por muitos anos, Porchat também integrou o elenco 

do show de humor “Comédia em Pé”, além de ser autor de vários espetáculos teatrais. Foi 

protagonista no longa-metragem “Vai que dá certo” (2013) – que iniciou as gravações ainda 

em 2011, antes da criação do PdF – e lançou seu stand-up solo, “Fora do Normal”. Descobriu-

se humorista após uma apresentação no talk show da RG, “Programa do Jô” (2002), onde, 

incentivado pelos colegas da faculdade, que estavam na plateia, enviou um bilhete ao 

apresentador durante uma das pausas da gravação e este o convidou a apresentar seu esquete 

no quadro final. O sucesso da apresentação, muito elogiada pelo próprio Jô Soares, o levou a 

largar os estudos na faculdade de administração da ESPM, em São Paulo, e ingressar no curso 

de atores da Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, cidade para onde se mudou 

e, após a conclusão do curso (2005), escreveu o espetáculo “Infraturas”, quando foi visto por 

Maurício Schermann, diretor da RG, que o convidou para auxiliar na redação do humorístico 

“Zorra Total”, onde também atuou. Além disso, roteirizou o programa dominical “Esquenta”, 

apresentado por Regina Casé. Durante suas participações em “A Grande família”, trabalhou 

com Gregório Duvivier, com quem já havia contracenado em produções do canal Anões em 

Chamas. 

Filho da cantora Olívia Byington e do artista plástico e músico Edgar Duviver e sobrinho 

da atriz Bianca Byington, Gregório vem de uma família de artistas. Desde muito cedo, cursou 

                                                           
33 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCf9mwD5gp4VslSMCD_Qknmw>. Acesso em: 12 jan. 2020.  

https://www.youtube.com/channel/UCf9mwD5gp4VslSMCD_Qknmw
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o Tablado – curso de Teatro na Zona Sul do Rio de Janeiro, fundado pela autora e diretora 

Maria Clara Machado – e integrou, em 2003, o elenco de “Z.É. Zenas Emprovisadas”, 

espetáculo de cenas improvisadas e participação direta do público, durante onze anos. Passou 

por muitos programas televisivos de várias emissoras. Sua estreia na televisão foi na telenovela 

juvenil “Alta Estação”, da Rede Record, em 2006. No ano seguinte, integrou o elenco de “O 

Sistema”, da Rede Globo. Em 2010, participou do seriado “Vendemos Cadeira”, no canal por 

assinatura Multishow, direcionado ao público nerd, além de pequenas participações em outros 

programas. Formado em Letras pela PUC-Rio, também se notabilizou como escritor, recebendo 

elogios de nomes como Millôr Fernandes, Ferreira Gullar, por seu livro “A partir de amanhã eu 

juro que a vida vai ser agora” (2008), e Cora Rónai, por “Ligue os pontos” (2013), que o 

considerou o melhor livro de poesia dos últimos tempos.  

Um pouco mais alheio ao grupo era João Vicente de Castro. Filho da estilista Gilda 

Midani e do jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores de “O Pasquim” – jornal semanal 

de cunho crítico e humorístico, surgido durante a ditadura militar no Brasil (1969) –, João é 

formado em publicidade e trabalhou na W/Brasil, mas não se sentia completo na profissão. 

Também trabalhou como roteirista do “Caldeirão do Huck”. Foi casado com a atriz Cleo Pires, 

e chegou a fazer participação no seriado “CSI Nova Iguaçu”, com Antônio Tabet e Ian SBF. O 

contato com a profissão o estimulou a investir na carreira. Embora com uma vida mais paralela 

aos companheiros, frequentava os mesmos grupos sociais. 

Essas reuniões foram a base de formação para o que viria a se tornar o coletivo de humor 

Porta dos Fundos (PdF), que também contava com aqueles que seriam os primeiros atores do 

elenco: Clarice Falcão, Gabriel Totoro, Júlia Rabello, Letícia Lima, Luís Lobianco, Marcos 

Veras, Marcus Majella e Rafael Infante. Estava plantada a semente daquele que viria a ser o 

primeiro grande fenômeno independente34 no YouTube brasileiro. 

No dia seis de agosto de 2012, era postado o primeiro vídeo do PdF. A estreia do canal 

se deu com uma produção diferente do que viria a ser a linguagem das produções subsequentes. 

Um programa estruturado, com apresentador e intervalos comerciais, com duração total de 15 

minutos. 

 

                                                           
34 O canal não era vinculado a grandes marcas e nem tinha patrocínio das mesmas. 
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2.4 Do programa pasteurizado à solução do esquete 

 

Um tolo que não diz palavra não se distingue de um sábio que se cala. (Molière) 

Segundo Antônio Tabet, em depoimento ao canal Jovem Nerd35, no YouTube, a opção 

pelo programa de 15 minutos foi proposital. Eles entenderam que lançar esquetes de humor 

poderia passar despercebidamente entre as tantas outras opções no mesmo formato que 

pululavam na plataforma naquele momento. Com apresentação de Gabriel Totoro e entremeado 

de esquetes, com lançamentos mensais, sempre às segundas-feiras, os programas foram 

exibidos durante quatro meses seguidos (agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 

2012). A ideia era mostrar um produto comumente visto na televisão para o YT, que soaria 

diferente dos formatos até então utilizados por outras pessoas na plataforma. 

Concomitantemente, eram lançados esquetes avulsos nas segundas e nas quintas. Todos os 

lançamentos vinham com grande destaque e divulgação no blog de humor Kibe Loco (que se 

tornou uma ferramenta fundamental para a difusão das produções do coletivo). 

No dia 6 de agosto de 2012, foi lançado o primeiro programa do coletivo, bem-sucedido 

por mais três exibições no mesmo formato, enquanto os esquetes – com média de três minutos 

de duração – eram lançados nos moldes que perduram até os dias atuais (sendo incluído o 

sábado, posteriormente, aumentando para três os lançamentos semanais). Algumas histórias 

que figuravam nos programas eram recortadas e divulgadas de acordo com a demanda do 

público, em dias aleatórios. Tabet explica que foram perdidas oportunidades de “viralizações” 

de determinados esquetes em virtude de fazerem parte da integralidade do programa, o que 

dificultava o compartilhamento específico de cenas específicas. Os outros esquetes eram 

lançados à parte, independentes do formato pasteurizado-televisivo. Diz Tabet ao Jovem Nerd: 

O programa de 15 minutos foi uma das duas coisas que a gente planejou. A gente 

planejou que o primeiro programa seria de 15 minutos e que os vídeos sairiam às 

segundas e quintas, às 11 horas da manhã. Por que o programa de 15 minutos? Porque 

a gente achou que se a gente estreasse com um esquete só, ia ser só mais um esquete. 

Quando você põe um programa mesmo, com apresentador, com intervalo comercial, 

com crédito no fim... era uma coisa nova. As pessoas não tinham visto aquilo antes, e 

quando viram falaram assim: ‘Uau, é um programa! No YouTube!’ Sabe? Você está 

invertendo um pouco a lógica das coisas. E aí a gente fez durante quatro semanas36 

[sic] e na quarta semana [sic] a gente sentou e avaliou se continuaria ou não. E a gente 

achou melhor não continuar. Porque, primeiro, é uma energia gasta muito forte. A 

gente fazia às vezes seis, sete esquetes pra um programa só. E a gente perdeu, entre 

                                                           
35 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM&t=396s>. Acesso em: 07 nov. 2019. 
36 Os programas tiveram duração de quatro meses, como dito anteriormente. Provavelmente um lapso de Tabet durante a 

entrevista. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM&t=396s
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aspas, esquetes maravilhosas [sic], que não ‘viralizaram’ tanto quanto poderiam, 

porque estavam no meio do programa. (informação verbal)37 

 

Tabet ainda explica que algumas pessoas entravam em contato dizendo que gostariam 

de compartilhar com alguém apenas um dos esquetes apresentados, mas não o programa todo. 

Então, eles criaram uma votação na rede social Facebook para eleger os melhores esquetes de 

cada programa. As vencedoras eram desmembradas e lançadas no canal do YouTube. 

 
Figura 3, 4, 5 e 6: Imagens das miniaturas dos programas – Fonte: Canal Porta dos Fundos38 

 

Com a popularização dos esquetes, a facilidade de compartilhamento e a visualização 

pelos usuários, esse formato foi se solidificando, e, no fim do quarto mês de programação, 

                                                           
37 Transcrição da entrevista ao canal do YT Jovem Nerd. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM>. Acesso em: 15 jan. 2020. 
38 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/portadosfundos/videos?view=0&sort=da&flow=grid>. Acesso em: 07 

nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM
https://www.youtube.com/user/portadosfundos/videos?view=0&sort=da&flow=grid
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passou a ser o gênero principal do canal. Os roteiros duravam, em média, quatro minutos, com 

uma linguagem dinâmica e direta, sempre calcados no humor. 

 

2.5 O cotidiano perene nos enunciados 

 

A vida (...) 

É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, 

Significando nada. (William Shakespeare) 

“A vida cotidiana é a vida do indivíduo” (HELLER, 1970, p. 20), e a vida do indivíduo 

é uma das principais formas de humor na dramaturgia do Brasil. Desde os Costumes (século 

XIX) e a Revista (1920-1930), até o atual noturno “Zorra” (2019), o tratamento dado às 

situações corriqueiras, conhecidas pela maioria do público assistente, transborda as cenas de 

cotidiano.  

A comédia de costumes brasileira não mostra o ideal de vida no palco, mas sim um 

espelho da vida da plateia, do homem comum, que logo se identificava com a história, suas 

pequenas tragédias diárias e dramas eventuais, transformadas em riso e leveza pela magia da 

dramaturgia. Um cotidiano mostrado aos viventes em forma questionadora e suave. 

Em nosso caso específico, a comédia de costumes brasileira se propôs, ao longo de 

sua história, tanto ao objetivo de fazer rir, de agradar, quanto ao de corrigir, através 

da exposição ao ridículo, diferentes desvios de conduta, também peculiares a grupos 

ou indivíduos que lhe fossem contemporâneos, obedecendo, assim, aos mais 

tradicionais pressupostos da comédia. (BRAGA, 2012, p. 404) 

 

Essa tentativa de reparar os defeitos e desvios coletivos, por meio de um indivíduo, 

herança da comédia nova grega, “que insere características cotidianas do modelo clássico 

aristofanesco” (BRAGA, 2012, p. 405), se consolida como modelo da comicidade no cenário 

nacional, e concreta as bases dos diálogos com as plateias ao longo dos anos.  

Dando um longo corte temporal para o século XXI, identifica-se a mesma temática 

crítica nos esquetes do Porta dos Fundos. O cotidiano salta aos olhos do espectador, 

experimentando uma identificação direta, ou indireta, com as situações representadas. Como 

Heller explica, sobre a reflexão de Lukács, o artista suspende sua cotidianidade para a criação, 

e esta, quando válida, ganha a cotidianidade do outro (1970, p. 26-27). O artista vive a sua 



23 
 

cotidianidade, mas, por ser “autoconsciência” e “memória da humanidade”, tem a possiblidade 

de interromper a involuntária concepção do cotidiano. 

Dessa forma, identifica-se o cotidiano como motivo principal nos vídeos do coletivo, 

desde uma simples compra no supermercado, até um jantar íntimo de um casal. Porém, esse 

cotidiano é sempre transgredido por alguma situação inusitada, ou um diálogo improvável, 

objetivando impactar o espectador, outorgando ao grupo a originalidade condicionante (pois, já 

assumidamente, o grupo é influenciado por ícones do humor internacional como “Monty 

Phyton” e Mel Brooks), mas que traz um cunho de personalidade para o cenário do humor nas 

mídias nacionais. Para Fábio Porchat: 

Muito é do cotidiano, claro. Dos mil vídeos do Porta, chuto que uns 300 só funcionam 

no Brasil. Nos outros 700, a gente está falando de comportamento humano, de Jesus, 

da KKK, de relacionamentos. Todo mundo se identifica. O que acontece é que no 

México, por exemplo, eles adaptaram algumas piadas. Os serviços de streaming que 

existem hoje, como Amazon e Netflix, fazem com que a gente atinja uma outra galera 

e perceba que o humor consegue atravessar o oceano. (Revista Trip, 2019)39 

 

Mas esse cotidiano trabalhado e explicitado pelo grupo vem acompanhado de uma 

insatisfação incontida, extravasada na liberdade do trabalho empreendedor e autônomo do 

grupo. É notório, em várias entrevistas concedidas pelos membros fundadores do grupo, que 

havia uma contrariedade com a falta de liberdade concedida a eles nos veículos pelos quais 

passaram. Mas cabe identificar que esse descontentamento se perfaz na figura do roteirista, e 

não do ator. Tanto Tabet, quanto Ian, Duvivier, João Vicente e Porchat se sentiam podados e 

negligenciados em suas criações. 

Um exemplo é o seriado “Junto e Misturado”, da Rede Globo. O seriado humorístico 

que entrou na grade da emissora, às sextas-feiras de noite, no ano de 2010, no horário de grandes 

nomes do humor televisivo, tais como “Os Normais” e “Sexo Frágil”, durou apenas uma 

temporada. Mesmo já havendo episódios gravados para uma segunda, a emissora cancelou 

explicando que o custo era alto40 e os espectadores não entendiam as piadas41. Alguns 

                                                           
39 Ver “Tá rindo de que?” Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-

trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje>. Acesso em: 14 nov. 2019. 
40 Ver “Tá rindo de que?” Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-

trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje>. Acesso em: 14 nov. 2019. 
41 Ver “Fábio Porchat: 'Espero não precisar fazer tudo pela audiência na Record'”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/08/1801971-fabio-porchat-espero-eu-nao-precisar-fazer-tudo-pela-

audiencia.shtml>. Acesso em: 14 nov. 2019. 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/08/1801971-fabio-porchat-espero-eu-nao-precisar-fazer-tudo-pela-audiencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/08/1801971-fabio-porchat-espero-eu-nao-precisar-fazer-tudo-pela-audiencia.shtml
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envolvidos explicitaram sua inconformidade com a decisão da RG, dentre eles Porchat e 

Duvivier.  

A linguagem do programa era bem próxima à do PdF, segundo Porchat: 

O Ian (SBF, atual diretor do Porta dos Fundos) também escrevia o Junto e misturado 

comigo e, mesmo frustrados, acreditávamos no formato e decidimos continuar 

fazendo de forma independente. O Ian chamou o Kibe (Antonio Tabet), o Kibe 

chamou o João (Vicente de Castro) e a gente começou a se encontrar, escrever e reunir 

os amigos para mostrar: o (Marcos) Veras com a Julia, o Ian com a Letícia (Lima), o 

Gregório (Duvivier) e a Clarice (Falcão), o Marcus (Majella). Lemos para eles, todo 

mundo riu e gostou, então decidimos que o jeito era começar a filmar. Ninguém tinha 

grana, todo mundo trabalhava de graça. Chegamos a oferecer o projeto para alguns 

canais de TV, mas ninguém quis, por isso jogamos na Internet. (Revista Trip, 2019) 

 

Uma linguagem que contradizia o humor estereotipado e tradicionalista que permeava 

(e ainda permeia em alguns casos) a televisão brasileira (DUARTE SILVA, 2016). Personagens 

marcados pelo cotidiano preconceituoso, baseado em tipos comuns das minorias e que 

encontravam no grande público uma receptividade positiva. 

É bastante comum encontrar nas formulações do humor, alguns modelos de crenças, 

valores, auxiliados com um determinado preconceito, pois, em geral, o pobre, gay, 

gago, gordo, macérrimo, a loira, bêbado, os deficientes e os estrangeiros de 

determinada etnia42 são alvos mais fáceis de ser destacados nas piadas. E com os 

programas de humor, isso não é diferente. (DUARTE SILVA, 2016, p. 57) 

 

Ironicamente (ou não) “Junto e Misturado” foi reeditado pela emissora no final de 2013, 

após o estrondoso sucesso43 do PdF na internet, só que sem Porchat e Duvivier44. 

 

2.5.1 Bordões 

 

Os enunciados do PdF estão em constante diálogo com aqueles que assistem às 

produções. Os roteiros, geralmente calcados em imagens e conversas do cotidiano, promovem 

                                                           
42 Provavelmente a intenção da autora era utilizar “nacionalidade” ao invés de “etnia”, o que daria mais sentido à 

argumentação, dado que são comuns, por exemplo, piadas com portugueses, com franceses etc 
43 Ver “Como o Porta dos Fundos se tornou o maior canal do Brasil”. Disponível em: 

<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-

maior-canal-do-brasil/>. Acesso em: 16 jan. 2020. 
44 Ver “’Junto & Misturado’ volta à Globo em cinco episódios sem Porchat e Gregório.”. Disponível em: < 

https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/14/junto--misturado-volta-a-globo-em-cinco-episodios-sem-porchat-e-

gregorio.htm >. Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/14/junto--misturado-volta-a-globo-em-cinco-episodios-sem-porchat-e-gregorio.htm
https://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/14/junto--misturado-volta-a-globo-em-cinco-episodios-sem-porchat-e-gregorio.htm
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uma relação dialógica entre os interlocutores e uma identificação direta com o que é dito. Essa 

aproximação entre usuário e produção é uma constante que pode ser explicada pela escolha do 

discurso utilizado. 

O humor popular brasileiro sempre foi respaldado em tipos e estereótipos amalgamados 

nas bases da sociedade. Desde o surgimento da comédia de costumes nacional, os arquétipos 

substanciais que preenchiam os enredos dramatúrgicos eram personagens claramente 

representantes de classes minoritárias sempre caricaturadas, por mais que se buscasse um maior 

realismo nas interpretações (PRADO, 2003, p. 132). Sobre esse longínquo tempo, o autor ainda 

afirma que: 

A comédia brasileira, em última análise, nunca rompeu a barreira que a fechava num 

campo afinal bastante restrito. Nunca foi tocada pela fantasia poética shakespeariana, 

que produziu na França um autor teatral como Alfred de Musset. E, dentro da estética 

clássica, não foi capaz de construir caracteres (no sentido francês de tipos 

psicológicos universais), nem primou pela originalidade de enredo. Trabalhando com 

material humano comum, de uso de todos os comediógrafos, só propôs na verdade 

duas oposições básicas: a do estrangeiro versus o nacional e a do homem da roça 

versus o habitante da Corte. (PRADO, 2003, p. 138) 

 

Com o passar do tempo e a resolução desse embaraço artístico, o teatro renova suas 

experiências e moderniza seus discursos, deixando a herança do grotesco e caricatural para 

alguns poucos espetáculos e para os novos propagadores da arte dramatúrgica: o rádio e, 

posteriormente, a televisão. Os gêneros vão se misturando e se adaptando aos novos formatos 

na comédia, gerando uma riqueza artística cada vez maior. Essas características vão ser 

acompanhadas sempre de um ingrediente que será marca indelével durante muitos anos (e ainda 

o é em algum grau) de referência dos enunciados da teledramaturgia: o bordão. 

Há uma lista interminável de programas humorísticos da televisão brasileira que se 

utilizavam (utilizam) dos bordões como ápice das pilhérias dos personagens: 

- A Praça da Alegria: criada apresentada por Manuel da Nóbrega, na extinta TV 

Paulista (1956-1976); após a morte de Manuel, foi exibida na Rede Globo, com apresentação 

de Luís Carlos Miele (1977-1978). No fim da década de 1980, ressurge com o nome de Praça 

Brasil, apresentada pelo filho de Manuel, Carlos Alberto da Nóbrega, na TV Bandeirantes, e 

migra para o SBT, após somente quatro capítulos exibidos, com o nome de A Praça é Nossa 

(1987- até os dias atuais); 
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Figura 7: A Praça da Alegria – Fonte: Filmow45 

 

- Viva o Gordo: apresentado por Jô Soares e textos de Max Nunes. Foi ao ar na Rede 

Globo (1981-1987) e, posteriormente, migrou para o SBT com o nome de Veja o Gordo (1988-

1990); 

 
Figura 8: Viva o Gordo – Fonte: BOL46 

 

- Chico Anysio Show: estreou na também extinta TV Rio (1960-1963) e ressurgiu na 

Rede Globo (1982-1990), substituindo Chico City (1973-1980), sempre apresentado por Chico 

Anysio e seus infindáveis tipos cômicos; 

                                                           
45 Disponível em: <https://filmow.com/praca-da-alegria-1957-1971-t98891/>. Acesso em: 16 jan. 2020. 
46 Disponível em: <http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/viva-o-gordo_album.htm>. Acesso em: 16 jan. 2020. 

https://filmow.com/praca-da-alegria-1957-1971-t98891/
http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/viva-o-gordo_album.htm
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Figura 9: Chico Anysio Show/Chico City – Fonte: UOL47 

 

- Balança Mais Não Cai: surgiu na Rádio Nacional (1950-1967), com apresentação de 

Wilton Franco; mudou para a televisão, na Rede Globo (1968-1971), apresentado por Augusto 

César Vanucci; depois, foi para a antiga TV Tupi (1972-1981); e retornou à Globo (1982-1983), 

tendo como mestre de cerimônia Paulo Silvino; 

 
Figura 10: Balança Mais Não Cai – Fonte: Baú dos Tempos48 

 

                                                           
47 Disponível em: < https://blogdobarcinski.blogosfera.uol.com.br/2017/03/22/cinco-anos-sem-chico-anysio/>. Acesso em: 

16 jan. 2020. 
48 Disponível em: < http://nostalgiadostempos.blogspot.com/2018/01/balancabalancamas-nao-cai-1968.html>. Acesso em: 16 

jan. 2020. 

https://blogdobarcinski.blogosfera.uol.com.br/2017/03/22/cinco-anos-sem-chico-anysio/
http://nostalgiadostempos.blogspot.com/2018/01/balancabalancamas-nao-cai-1968.html
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- Casseta & Planeta, Urgente!: era exibido na Rede Globo (1992-2010) pelos 

integrantes da revista Casseta Popular e do jornal Planeta Diário. Embora tenha chegado ao 

público como uma nova linguagem de humor, sem os tradicionais bordões, dando ênfase no 

jornalismo escrachado e humor crítico e ácido, o programa sucumbiu ao poder dos bordões e 

passou a se escorar neles para manter a audiência; 

 
Figura 11: Casseta & Planeta, Urgente! – Fonte: Observatório da Qualidade do Audiovisual49 

 

- Escolinha do Professor Raimundo: talvez a maior “fábrica” de bordões da televisão 

brasileira. Desde o personagem-apresentador de Chico Anysio (Professor Raimundo) até o 

menos participativo dos atores, todas as personagens tinham um bordão próprio que se 

popularizaram e sustentam muitos daqueles que passaram pelo elenco até os dias atuais. O 

humorístico tem estreia na Rádio Mayrink Veiga (1952-1956). Vai para a TV Rio (1957-1972). 

Chega à Rede Globo como um quadro do programa Chico City e, posteriormente, Chico Anysio 

Show (1973-1990). Depois estreia como um programa independente (1990-1998) e volta a 

figurar como quadro de um programa, desta vez o Zorra Total (1999-2000). Em 2001 vai ao ar 

a última temporada do programa, novamente autônomo. Desde 2015, está sendo apresentada, 

em formato de remake, uma nova versão da Escolinha, agora com Bruno Mazzeo (filho de 

Chico) como Professor Raimundo, na Rede Globo e no Canal Viva. 

                                                           
49 Disponível em: <http://observatoriodoaudiovisual.com.br/novo/procurando-casseta-planeta/>. Acesso em: 16 jan. 2020. 

http://observatoriodoaudiovisual.com.br/novo/procurando-casseta-planeta/
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Figura 12: A Escolinha do Professor Raimundo (original) – Fonte: O Globo50 

 

- Zorra Total: exibido na Rede Globo (1999-2015), foi dirigido por Maurício Sherman 

e Maurício Farias. 

 
Figura 13: Personagens de quadros do Zorra Total – Fontes: Rede Globo, UOL, Globoplay e Bonde51 

 

                                                           
50 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/orlando-drummond-eterno-seu-peru-da-escolinha-do-professor-

raimundo-23811810>. Acesso em: 16 jan. 2020. 
51 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/novidades/humor/noticia/2013/01/zorra-total-janete-e-valeria-estao-no-

concurso-garota-zorra-verao-dia-19.html>; <https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2014/08/12/depois-de-15-anos-

no-ar-zorra-total-vai-virar-outro-programa.htm>; <https://globoplay.globo.com/zorra-total/p/2546/>; 

<https://www.bonde.com.br/entretenimento/destaque/ex-humorista-do-zorra-total-diz-que-e-otimo-se-drogar-297520.html>. 

Acesso em: 16 jan. 2020. 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/orlando-drummond-eterno-seu-peru-da-escolinha-do-professor-raimundo-23811810
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/orlando-drummond-eterno-seu-peru-da-escolinha-do-professor-raimundo-23811810
http://redeglobo.globo.com/novidades/humor/noticia/2013/01/zorra-total-janete-e-valeria-estao-no-concurso-garota-zorra-verao-dia-19.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/humor/noticia/2013/01/zorra-total-janete-e-valeria-estao-no-concurso-garota-zorra-verao-dia-19.html
https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2014/08/12/depois-de-15-anos-no-ar-zorra-total-vai-virar-outro-programa.htm
https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2014/08/12/depois-de-15-anos-no-ar-zorra-total-vai-virar-outro-programa.htm
https://globoplay.globo.com/zorra-total/p/2546/
https://www.bonde.com.br/entretenimento/destaque/ex-humorista-do-zorra-total-diz-que-e-otimo-se-drogar-297520.html
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Esses são, talvez, aqueles que mais tenham contribuído para o fortalecimento do bordão 

entre os espectadores brasileiros. E esse gênero não se restringia apenas aos programas 

humorísticos, mas também a telenovelas, programas de variedade e, mais tarde, noticiários e 

telejornais. 

 

2.5.2 O rompimento com a tradição 

 

A piada pronta, o bordão ajeitado, as máscaras pesadas e frisadas por profundas marcas 

de exagero, não fazem parte do escopo das produções do Porta dos Fundos. O coletivo rompe 

abruptamente com esses costumes e traz um humor livre de excessos caricatos. 

O grupo optou por trabalhar com uma máscara naturalista, com maquiagens leves e que 

não deformam ou desfiguram os atores. Sem apelar para a aberração caricatural. Uma nítida 

quebra de tradição do humor implementado na teledramaturgia e que foi a linguagem prioritária 

ao longo de muitos anos. Mesmo nos esquetes onde há necessidade de caracterização, não há 

um exagero exacerbado – caso de “10 Mandamentos”, onde se faz necessária a utilização de 

perucas e barbas, além de figurinos de época. 

Ainda há uma outra ruptura que é tão marcante quanto a semiótica das características 

físicas das personagens: a total subtração dos bordões dos roteiros. E a mudança foi tão radical 

e teve tanta aceitação popular que influenciou até mesmo o último programa do gênero na Rede 

Globo, o “Zorra Total”, que, no ano de 2015, passou a se chamar apenas “Zorra” e teve uma 

verdadeira reviravolta. 

Os roteiros foram atualizados e findou-se a época dos bordões nos programas 

humorísticos da emissora – ainda há apresentadores de programas de variedades que se utilizam 

dos bordões, mas os programas humorísticos os extinguiram. E essa quebra de paradigmas 

suscitou críticas de muitos artistas ligados a essa tradicional forma de se fazer humor à época 

da mudança. O ator/humorista Leandro Hassum, que fez parte do elenco do antigo “Zorra 

Total”, em entrevista à TV Uol52, em 2018, disse que “o humor de bordão é patrimônio 

nacional” e se disse insatisfeito com o atual formato do programa. Ele explica que a nova 

temática é muito boa em termos de conteúdo, porém não atinge o público original do 

                                                           
52 Ver “’Humor de bordão é patrimônio nacional’, diz Hassum”. Disponível em: <https://tvuol.uol.com.br/video/humor-de-

bordao-e-patrimonio-nacional-diz-hassum-04024E193966D4A16326>. Acesso em: 05 jan. 2020. 

https://tvuol.uol.com.br/video/humor-de-bordao-e-patrimonio-nacional-diz-hassum-04024E193966D4A16326
https://tvuol.uol.com.br/video/humor-de-bordao-e-patrimonio-nacional-diz-hassum-04024E193966D4A16326
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predecessor. Diz que as piadas são de difícil entendimento do grande público e que se restringiu 

à linguagem da internet. 

Fazendo coro a Hassum, está Bemvindo Sequeira. Em seu blog53, ainda em 2016 – um 

ano após a mudança da linguagem do programa – o ator escreveu: 

Pouca gente percebeu, mas a mudança foi radical: sumiram com os bordões no Zorra 

Total. 

O “bordão” - que ainda encontramos em personagens da Praça da Alegria, é um dos 

pilares do nosso humor latino que provém da Commedia Dell'arte italiana. 

O bordão caracteriza cada personagem de comédia popular. Bordões ficaram famosos 

por séculos e séculos. Sempre funcionaram enquanto nosso humor tinha por matriz a 

Península Ibérica e a Comédia Franco Italiana, ou seja, enquanto latinos. 

A invasão cultural neocolonialista vinda dos EEU chega arrasando a terra já cultivada. 

O humor estadunidense não tem bordões. Não tem origem latina. Seguindo esta linha 

os bordões foram retirados do humorístico na tela platinada. 

Sinal dos tempos, e não há jeito de ser de outra forma. Mas é lamentável que até no 

humor seguimos o modelo norte americano abrindo mão das nossas origens culturais. 

Pra quem ainda não localizou o bordão, por exemplo, o Zebedeu tinha um: “Não me 

queira mal que eu só sei querer bem. ” O Brasilino que eu fazia na Escolinha tinha o 

seu: “Só se for na França”. O cômico Zé Trindade tinha um famosíssimo em seu 

tempo: “O negócio é mulher! ”. Zezé Macedo com Dona Bela tinha o bordão “Ele só 

pensa naquilo!”. 

Assim como um dia a turma da praia de Ipanema determinou que contar piada era 

brega e as piadas foram desaparecendo do cenário nacional, assim como a turma do 

Rio determinou que stand up não pode contar piada e as piadas foram sumindo dos 

shows de humor, agora são os redatores de humor, mais jovens, que determinam o fim 

do bordão. 

Melhor para o humor? O tempo e os costumes dirão. 

 

A crítica de Bemvindo procede quando da mudança do estigma do humor latino para o 

anglo-saxônico – há a influência assumida pelos criadores de grupos como Monty Python, Kids 

in the Hall e Mel Brooks. E é de se entender que a mudança, como qualquer outra inovação, 

cause estranheza e até rejeição. Porém, os enunciados acompanham as transformações geradas 

pelo tempo e pela história (BAKHTIN, 1997 [1979]). E, assim, o Porta dos Fundos trouxe uma 

linguagem “nova” para o público da internet, que se acostumou a essa nova leitura do humor e 

acabou influenciando a conversão dos enunciados televisivos. 

                                                           
53 Ver “O fim do bordão no humor brasileiro?”. Disponível em: <http://blogdobemvindo.blogspot.com/2016/06/o-fim-do-

bordao-no-humor-brasileiro.html>. Acesso em: 05 jan. 2020. 

http://blogdobemvindo.blogspot.com/2016/06/o-fim-do-bordao-no-humor-brasileiro.html
http://blogdobemvindo.blogspot.com/2016/06/o-fim-do-bordao-no-humor-brasileiro.html
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Essa alteração dos enunciados baseados em bordões e tipos marcados para um humor 

livre de frases feitas e lugares-comuns, com um visual mais leve e longe do caricato, remetendo-

se a cenas do cotidiano, é um importantíssimo mediador da rede do coletivo, do ponto de vista 

analisado, e favorece muito a sua estabilização. 

 

2.6 O sucesso exponencial 

 

De onde menos se espera, daí é que não sai nada. (Barão de Itararé) 

Desde sua criação e seu lançamento, em agosto de 2012, até se tornar o maior canal do 

YouTube Brasil, foram oito meses54. Em abril de 2013, o Porta dos Fundos entrou para a 

história da internet como um grande fenômeno, com a marca de 224 milhões de exibições dos 

vídeos e mais de 2,6 milhões de inscritos, um feito, até então, inédito no país. 

 
Figura 14: Divulgação feita pelo coletivo sobre a chegada à primeira colocação no YT Brasil – Fonte: 

UOL55 

 

                                                           
54 Ver “Canal ‘Porta dos Fundos’ se torna o mais acessado no YouTube Brasil”. Disponível em: 

<https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-

tube-brasil.htm>. Acesso em: 16 nov. 2019. 
55 Ver “Canal ‘Porta dos Fundos’ se torna o mais acessado do Brasil.” Disponível em: 

<https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-

tube-brasil.htm>. Acesso em: 15 jan. 2020. 

https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-tube-brasil.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-tube-brasil.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-tube-brasil.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/04/21/canal-porta-dos-fundos-se-torna-o-mais-acessado-no-you-tube-brasil.htm
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O canal já havia, em seis meses de existência, alcançado a marca de trinta milhões de 

acessos56 e se tornado tão popular que seus integrantes já eram reconhecidos nas ruas pelo 

trabalho realizado no canal57, conquista, até aquele momento, exclusiva de quem trabalhava em 

emissoras de televisão (preferencialmente, na Rede Globo).  

O PdF não era único no humor na plataforma. Havia vários outros que também 

produziam na mesma esfera, porém nenhum se destacou tanto quanto eles, e poucos chegaram 

tão longe. Da época da criação do grupo, apenas poucos canais de humor ainda sobrevivem: 

Parafernalha58, que tem como um dos fundadores o Youtuber Felipe Neto e que tem (até o 

momento deste escrito) 12 milhões de inscritos59; Galo Frito, que teve notoriedade ao conquistar 

em 2010 o prêmio VMB (Video Music Brasil), da MTV e tem 10,5 milhões de inscritos60; e a 

TV Quase que, a qual, mesmo sendo a com menor número de inscritos (641 mil), se reinventou 

ao criar o quadro “Choque de Cultura”61. 

O que chama atenção no histórico do PdF é a velocidade com que os números cresceram. 

Um fenômeno poucas vezes visto, mesmo na internet. E a manutenção desse crescimento, em 

menor velocidade, porém ainda batendo recordes na plataforma62. 

                                                           
56 Ver “Um comediante fora do normal”. Disponível em: <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-

6688224.html#axzz2BpWovgqT> Acesso em: 16 nov. 2019. 
57 Ver “8 minutos – Gregório Duvivier”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qc_ZzzxnQMM>. Acesso em: 

17 jan. 2020. 
58 Canal de humor do YouTube fundado em 2011 que também tem uma história de sucesso, com mais de 12 milhões de 

inscritos (2020). Foi fundado pelo então vlogger Felipe Neto, hoje o Youtuber mais bem-sucedido no Brasil. Em 2019 foi o 

segundo mais visto no mundo, com 3,5 bilhões de visualizações. Ver: “Felipe Neto é o segundo youtuber mais assistido no 

mundo em 2019”. Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/05/felipe-neto-e-o-segundo-

youtuber-mais-assistido-no-mundo-em-2019.htm>. Acesso em: 17 jan. 2020. 
59 Ver Canal Parafernalha. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/canalparafernalha/featured>. Acesso em: 16 nov. 

2019. 
60 Ver Canal Galo Frito. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/programagalofrito/featured>. Acesso em: 16 nov. 

2019. 
61 Ver Canal TV Quase. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/tvquase/featured>. Acesso em: 16 nov. 2019. 
62 Ver “Canal no YouTube de 'Porta dos Fundos' bate recorde de visualizações”. Disponível em: 

<https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/canal-no-youtube-de-porta-dos-fundos-bate-recorde-de-visualizacoes.html>. 

Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
https://www.youtube.com/watch?v=qc_ZzzxnQMM
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/05/felipe-neto-e-o-segundo-youtuber-mais-assistido-no-mundo-em-2019.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/05/felipe-neto-e-o-segundo-youtuber-mais-assistido-no-mundo-em-2019.htm
https://www.youtube.com/user/canalparafernalha/featured
https://www.youtube.com/user/programagalofrito/featured
https://www.youtube.com/user/tvquase/featured
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/canal-no-youtube-de-porta-dos-fundos-bate-recorde-de-visualizacoes.html
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Gráfico 2: Visualizações do Porta dos Fundos nos primeiros dois anos de existência – Fonte: Think 

With Google63  

 

Quando surgiu, nem os criadores imaginavam o sucesso que fariam em tão pouco tempo. 

Todos eles sabiam que fariam um trabalho de qualidade, só não esperavam a velocidade que 

levaria até a autossuficiência do canal. Em matéria do Estadão (2013), o diretor-geral do Google 

no Brasil diz que o sucesso do grupo, comparável a produções televisivas de renome (TV Pirata 

e Família Trapo), só foi possível devido à plataforma do YouTube ser aberta a qualquer usuário 

com acesso à rede64. 

Outros analistas afirmam que a divulgação pelo Kibe Loco – um site já consagrado na 

área de humor na internet – e a experiência de Tabet foram fundamentais para o êxito do 

coletivo. Também é especulado o “boca-a-boca” na própria rede, além dos contatos prévios 

com jornalistas devido a todos já terem experiência anterior na Rede Globo de Televisão. A 

periodicidade de lançamento e a qualidade conferida às produções, também são citadas como 

pontos fortes. Ian afirma que uma característica do grupo é que produzem os vídeos pensando 

no e como público, o que gostariam de estar vendo e não havia disponível65. 

Outros pontos essenciais para o êxito são a qualidade artística dos atores, dos roteiros, 

das produções; e a opção pelos esquetes, que muito têm da linguagem da internet, trazendo a 

discussão de McLuhan (2005 [1964]) à tona, a velocidade da informação passada pelas 

                                                           
63 Ver “Como o Porta dos Fundos se tornou o maior canal do Brasil. ” Disponível em: 

<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-

maior-canal-do-brasil/>. Acesso em: 15 jan. 2020. 
64 Ver “Humor brasileiro gera risos e receita”. Disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/geral,humor-brasileiro-

gera-risos-e-receita,10000032287>. Acesso em: 16 nov. 2019. 
65 Ver “’Sempre vivi ‘no talo’, mas agora sobra dinheiro’, diz criador da ‘Porta dos Fundos’”. Disponível em: 

<https://www.infomoney.com.br/onde-investir/sempre-vivi-no-talo-mas-agora-sobra-dinheiro-diz-criador-da-porta-dos-

fundos/>. Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,humor-brasileiro-gera-risos-e-receita,10000032287
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,humor-brasileiro-gera-risos-e-receita,10000032287
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/sempre-vivi-no-talo-mas-agora-sobra-dinheiro-diz-criador-da-porta-dos-fundos/
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/sempre-vivi-no-talo-mas-agora-sobra-dinheiro-diz-criador-da-porta-dos-fundos/
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produções é compatível com o ciberespaço, ampliando a visão de que o “meio é a mensagem”. 

Mas essa explanação ficará mais para frente, nas discussões acerca das teorias. 

O fato é que os números confirmam o sucesso e o fenômeno que se tornou o Porta dos 

Fundos em tão pouco tempo. Um crescimento exponencial sem comparativos e que ainda 

suscita estudos que possam esquadrinhar a rede sociotécnica, numa visão inovadora do coletivo, 

implementando uma nova visão analítica desse prodigioso empreendimento. 
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3 QUEM MANDA 

 

Para estudar qualquer movimento, é necessário um sistema de referências com o intuito 

de compreendê-lo. Os estudos de Física demonstram empiricamente esse fato: o ponto 

referencial em relação ao movimento é muito importante, implicando diversas análises, de 

acordo com a perspectiva da qual se verifica a translação; consequentemente, confirma-se a 

expectativa de que o movimento é relativo. Em um evento simples, o entendimento das 

aplicações da Teoria da Relatividade é de fácil compreensão. Contudo, essa simplicidade 

começa a se esvair no momento em que se considera a velocidade da luz – que é uma constante 

e a maior velocidade conhecida no Universo – e os infinitos referencias possíveis. 

Tudo se torna relativo quando os pontos de vista que observam os eventos envolvendo 

a relatividade einsteiniana interagem. O tempo pode sofrer uma dilatação de acordo com as 

forças gravitacionais a que se está submetido ou com a aceleração. Para o observador submetido 

ao campo gravitacional, ou à aceleração, o tempo vai passar mais lento em relação ao 

observador longe dele. Uma ponderação importante é que a sensação de passagem de tempo 

não influi na sensação física de nenhum dos observadores. O estranhamento só existirá na 

confrontação dos dois observadores. Quando há o encontro dos dois, o tempo terá passado 

diferente para cada um deles. 

Uma vez que próximo à velocidade da luz não podemos simplesmente adicionar 

velocidades, como costumamos fazer no mundo do dia-a-dia; as noções familiares de 

espaço e tempo absolutos, independente do seu movimento relativo, devem mudar 

[...]. Viajando a uma velocidade próxima à da luz, você dificilmente envelheceria, mas 

seus amigos e parentes sofreriam o processo no ritmo normal. Quando você retornasse 

da sua viagem relativística que diferença haveria entre seus amigos e você, tendo eles 

envelhecido décadas e você não! É uma viagem tipo elixir da vida. Em virtude do 

tempo ficar vagaroso próximo à velocidade da luz, a relatividade especial nos fornece 

meios de ir até as estrelas. (SAGAN, 2017 [1980/, p. 202) 

 

É nesse ponto que Einstein põe em questionamento a teoria gravitacional de Newton, 

porém, mesmo sendo ultrapassado, em nenhum momento Newton é subjugado, esquecido ou 

refutado. Seu postulado continua válido para experimentos de grandezas menores. Sua precisão 

ainda é base para estudos feitos num âmbito reduzido. As incertezas dos cálculos pela teoria 

gravitacional começam quando são tratadas medidas astronomicamente consideráveis de 

espaço e tempo, quando se mostra mais eficaz a teoria de Einstein.  
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Foi necessário passar pelo experimento de base newtoniano para se chegar à 

complexidade da Relatividade Geral. O mérito vem desde os primórdios dos estudos científicos, 

sem os quais nenhuma análise refutatória posterior seria possível. Parte-se sempre de uma 

comprovação consolidada para o questionamento de novas possibilidades, até que se confirme 

uma nova visão científica de fatos antes tidos como Leis. A beleza da ciência está aí. Os 

postulados podem e devem ser questionados e superados, sem que haja um desabono das 

premissas antecedentes e seus formuladores – construindo-se a escada magnífica do saber e do 

conhecimento.  

As ciências não trabalham com opiniões, todavia com evidências empíricas, 

corroboradas pela natureza. Por vezes, ao olhar científico podem escapar indícios e rastros por 

efeito da escassez de recursos tecnológicos ou pela ausência do conhecimento preliminar. A 

proximidade dos eventos pode parecer ter os mesmos efeitos a quem está distante deles, porém, 

no encontro entre as partes, desvenda-se a deformação no espaço-tempo gerado na rede. Não 

que estudos realizados próximos ao evento tenham um resultado errôneo, mas a experiência a 

distância pode trazer novas perspectivas e possibilidades analíticas. 

A rede sociotécnica, que funciona efetivamente como o espaço-tempo, determina essa 

diferença, obedecendo o prisma da relatividade, onde as visões são distintas, porém não há um 

certo ou um errado. Apenas concepções e pontos de vistas diferentes. Experiências múltiplas 

que, somadas, poderão ocasionar uma noção mais completa de todo o universo analisado. 

 

3.1 Teoria Ator-Rede 

 

A Teoria Ator-Rede (TAR) é o estudo da observação das redes sociotécnicas. Ao utilizar 

a TAR como referencial teórico desta pesquisa, faz-se necessária a revisão de paradigmas 

estruturais da sociologia (LATOUR, 2016 [1994], 2012), onde há a dicotomia entre entes (aqui, 

no sentido de humano) e objetos ou eventos naturais. A interação direta entre os atores que 

promovem os movimentos da rede não pode se ater apenas aos agentes humanos, o que pode 

ocasionar lesões nas análises realizadas. As interferências de objetos ou eventos naturais, os 

não humanos, influenciam justamente nos sentidos tomados pela rede, bem como as 

interferências humanas. 
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A origem da TAR remete aos (não tão) longínquos anos de 1980, quando Bruno Latour, 

Michel Callon, John Law, dentre outros autores, desenvolveram um novo método para entender 

o funcionamento da sociedade. Ao questionar a segmentação entre as ciências humanas e 

naturais, esses pesquisadores propõem uma teoria na qual pudessem ser abarcados todos os 

atores que compõem seus objetos; e elaboram um conceito inovador de avaliação não estrutural 

da sociedade. Em seu “Jamais fomos modernos” (2016 [1994]), Latour desencadeia uma 

sequência de críticas ao modelo pré-estabelecido nas análises sociológicas dos entusiastas da 

“modernidade”. Demonstra que o controle da natureza pelos cientistas e da sociedade pelos 

políticos ficam cada vez mais difíceis de serem visualizados, num crescimento exponencial de 

híbridos que confundem (e coligam) as vertentes, antes dicotomizadas. 

A sociologia de Émile Durkheim está amparada na concepção de que os “fatos 

sociais” são fenômenos circunscritos às práticas humanas. Já em meados do século 

XX, o formalismo estrutural de Talcott Parsons levou o projeto purificador a um 

patamar ainda mais elevado. Aqui está o ponto central da ruptura. Nós “jamais fomos 

modernos”, como advoga Latour (1994) porque o projeto de “Constituição Moderna” 

desintegra o social de maneira absurda, abrupta e incoerente. (SATUF, 2017, p. 144-

145) 

 

A TAR (do inglês, Actor-Network Theory – ANT) é entendida por Latour (2012) como 

o trabalho de formigas (em inglês, ant), utilizando de metáforas que remetem ao inseto: 

farejador de rastros, míope e obcecado por trabalho, fazendo alusão aos métodos 

implementados pela nova visão e análise sociológica, que “apresenta um olhar voltado para as 

práticas cotidianas a envolver ciência, tecnologia e sociedade” (NOBRE; PEDRO, 2010, p. 48). 

Contrário a todo pensamento dualista, Latour propõe em seus trabalhos uma 

abordagem pragmática que não seja centrada nem só no técnico, nem só no social, 

mas capaz de respeitar a dinâmica não hierárquica e não linear de suas relações, 

negando assim a própria separação entre o “lado de dentro” e o “lado de fora” do 

laboratório. (FREIRE, 2006, p. 50) 

 

Pode-se dizer que a TAR se adequa bem à atualidade digital dos meios de comunicação, 

por já tratar diretamente dos híbridos (humanos e não humanos) sem distinção gradual de 

importância, além da eliminação das rígidas estruturas de análises dos cenários investigados 

(LEMOS, 2013). 

Não interessa ao analista da TAR predefinições sociais, econômicas nem técnicas. Há 

uma complacência com a incerteza e a reversibilidade em qualquer análise realizada sobre as 

relações sociais. Não se parte de um pressuposto axiomático/dogmático que estabeleça desde o 
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início um conceito divisional (LATOUR, 1999, p. 20). Não são seguidas hierarquias prévias, 

nem estruturas sólidas. Parte-se do princípio da fluidez e do movimento. Não o movimento 

físico das coisas, nem informações, mas das conexões que compõem as relações sociais 

(LEMOS, 2013, p. 60-61). 

São esses movimentos que possibilitam uma visão diferenciada dos processos 

examinados, desde as periferias até os centros. As consequências permitem o entendimento das 

causas, sem que estas sejam tomadas como verdade absolutas, contudo, diagnósticos plausíveis 

de um ponto de observação escolhido previamente. E esse é o entendimento que se pretende 

neste estudo: um novo prisma de um objeto já analisado anteriormente, oferecendo uma 

perspectiva que não busca a essência, mas as associações que existiram (e existem) na 

confecção dessa trama. Dessa forma, faz-se necessária uma explanação sobre a TAR e alguns 

de seus conceitos mais fundamentais. 

Rede sociotécnica é onde tudo acontece, o plano a ser analisado, o movimento que se 

quer entender. Uma de suas principais características é a heterogeneidade de actantes (humanos 

e não humanos). Ela não é “infraestrutura ou sociabilidade, embora essas dimensões sejam 

incluídas aí” (LEMOS, 2013 [1994], p. 54); ela é forte, pois “força é um acúmulo de fraquezas” 

(CALLON, 2013, p. 78), e estas são “alianças”, conexões entre os actantes que agem nessa rede 

e seu acúmulo fortifica a trama. A rede continua a se estender infinitamente, enquanto houver 

associações e inscrições (LATOUR, 2016 [1994], p. 115-116). John Law explica a equivalência 

dos actantes da rede e suas inscrições, uma horizontalidade da importância de todos os 

agenciados na rede que “são compostas não apenas por pessoas, mas também por máquinas, 

animais, textos, dinheiro, arquitetura66” (1992, p. 2) e tudo mais que tiver importância na sua 

composição. Elas estão à espera de sua estabilização, para o posterior surgimento de novas 

tramas. 

Actante é todo aquele que promove movimento e cria conexões. Ele está em associação 

com o outro o tempo todo e essas relações advêm de suas características e seus encargos 

delineados na composição da rede. Ele necessariamente modifica de alguma forma, participa 

ativamente da rede (por vezes ele mesmo é a rede) e é também chamado de mediador (ou 

tradutor). Assim como no Teatro, o ator não está sozinho no palco (LATOUR, 2012, p. 75-

81), ele está em associação com outros atores, o público, a iluminação, o texto, a intenção da 

                                                           
66 Do original em inglês: “these networks are composed not only of people, but also of machines, animals, texts, money, 

architectures.” (tradução nossa) 
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mensagem etc. Toda essa atividade mobiliza e modifica. O termo actante é originário da 

semiótica de Greimas, significando “tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento e 

diferença” (LEMOS, 2013 [1994], p. 42). Optou-se por actante, pois o termo “ator” remete 

diretamente a humanos, o que poderia trazer algum nível de confusão nos estudos (LEMOS, 

2013, p. 42-43). 

Intermediário é todo agente que realiza o transporte, mas não provoca transformação. 

Ele pode vir a se tornar um mediador, se, em algum momento, ele causar algum tipo de 

modificação na rede; bem exemplificado por André Lemos, em A Comunicação das coisas 

(2013, p. 124-128), quando faz entender como intermediários os gandulas em um jogo de 

futebol: eles têm uma função durante a partida que não interfere no jogo, porém, se, por algum 

motivo (demora proposital de reposição da bola, entrada em campo, ou outra ação qualquer), 

ele age de forma a alterar a disputa, passa à posição de mediador. Logo, ele o é não por essência, 

mas devido a um contexto. 

Simetria é o princípio que possibilita uma topologia igualitária entre humanos e não 

humanos. Também chamada de ontologia plana, proporciona uma nova visão analítica em uma 

geografia linear, eliminando a hierarquia e a dicotomia entre sujeitos, objetos e fenômenos, 

trabalhando com o conceito de híbridos, quando esses interagem em unidade de funcionamento 

na rede.  

Tradução ou mediação é o conceito fundamental para a existência da rede sociotécnica. 

Ela é o movimento que está entre os pontos. É a informação que circula na rede (CALLON, 

2008, p. 308-309). Essa circulação é a ação de um actante em outro, resultando no 

descobrimento dos pontos em comum e levando à estabilização da rede (LEMOS, 2013, p. 48). 

Promove as conexões e ligações que vão fazer as informações fluírem, sendo, dessa forma, fator 

indispensável na confecção da trama. É tão importante que a TAR, originariamente, também é 

chamada de Sociologia da Tradução (CALLON In: MATTEDI et al, 2009, p. 395). Quando 

essa tradução é por meio de escritas (textos, gráficos, mapas etc.), é chamada de inscrição. 

De acordo com Callon (In: MATTEDI et al, 2009), Controvérsia é o recorte observado 

no espaço-tempo. Sem ela não há ponto de partida, pois, sem ela, não há objeto a se investigar. 

A controvérsia promove o nascimento dos entrecruzamentos de informação que originarão as 

redes sociotécnicas. É a partir daí que se iniciam as translações, conexões e mediações, até a 

futura estabilização e o desaparecimento (pelo menos, momentaneamente) da rede. 
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Caixa-preta é o termo utilizado para a estabilização da rede. O momento em que as 

informações cessam e os problemas são resolvidos. Sua formação se dá a partir das mediações 

entre actantes, que geram eventos ou entidades, fato que Callon, apud Lemos (2013, p. 55-56), 

chama “pontualização”. A trama vai para o fundo e sai do protagonismo, terminando assim a 

controvérsia.  

Associação é toda a conexão realizada por meio das traduções. São as observações das 

associações que tornam a rede interessante, pois elas são os rastros deixados pelos actantes e 

que vão compor as conexões que levarão à caixa-preta. São laços entre elementos heterogêneos 

e que buscam explicar o “social” que está em deslocamento constante (LATOUR, 2012, p. 17-

23). Também tem tanta relevância que alcunha a TAR de Sociologia das Associações, ou 

“Associologia”. 

Há de se ter em mente que o recorte espaço-temporal é de suma importância para que a 

investigação não se perca, pois a rede cresce indefinidamente se não houver uma delimitação 

em sua observação. Isso ocorre justamente porque o “social” está em constante movimento. Ele 

não para. Os actantes seguem se expandindo a outras redes e aglutinando novas associações, o 

que tornaria impossível a análise pretendida. 

Outro fator de risco é a distância temporal do objeto. Muito embora ele conceda uma 

visão ampla da rede, pode trazer potenciais ameaças à sua contemplação, em razão das 

nebulosas formadas no vazio formado entre os míopes olhos observadores e os longínquos 

conteúdos observados. 

Analisar o interior de um velho computador para entender o seu funcionamento, por 

meio dos seus circuitos, slots e drivers (sua “rede” de informações que o faz operar 

eficientemente), pode trazer alguns transtornos para um resultado fidedigno à realidade. Os 

efeitos do tempo sobre a matéria composicional do sistema podem ter alterado algumas de suas 

características básicas, e, se não houver uma investigação calculada e técnica, baseada em 

pesquisa documental especializada, entendendo as possíveis modificações acontecidas pela 

corrosão, deterioração e/ou desgaste, pode-se incorrer numa errônea conclusão sobre a efetiva 

operacionalidade da máquina inspecionada. 

Da mesma forma, acontece com uma investigação sobre uma caixa-preta – uma rede 

sociotécnica já estabilizada. Os efeitos do tempo – principalmente o tempo corrente, quando os 

actantes participantes da rede já estão inseridos em outras redes, trazendo especulações sobre o 
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passado que será pesquisado – podem dificultar os entendimentos daquele recorte espaço-

temporal. Então, há de se focar naquele momento específico. Sem ultrapassar as arestas pré-

definidas – tanto de espaço quanto do tempo –, para que o resultado não seja maculado nem 

enviesado por possíveis efeitos aleatórios ao escopo estabelecido. Abre-se a caixa-preta assim 

como Pandora o fez, porém, o caos deve ser contido para que a investigação não saia do 

controle. 

Em contrapartida, existe uma condição dialética do distanciamento no tempo do objeto 

estudado. Enquanto há a possibilidade de erro devido às “intempéries” circunscritas ao distante 

momento apurado, também existe a faculdade do desacerto em razão da proximidade do evento. 

Imprecisões são comuns em análises realizadas em tempo real aos fatos, muito pela falta de 

perspectiva visionária deles e de análise ampla das ocorrências. Assim como observar qualquer 

coisa muito próxima aos olhos pode embaralhar e confundir o entendimento de sua real forma, 

o mesmo pode ocorrer na percepção histórica e seus movimentos não uniformes. 

 

 
Figuras 15, 16 e 17: Perspectivas de análises próximas a objetos e/ou fatos históricos 

 

Essa questão ratifica Bakhtin, quando afirma que: 

Se algumas vezes temos a pretensão de pensar e de exprimir-nos urbi et orbi, na 

realidade é claro que vemos “a cidade e o mundo” através do prisma do meio social 

concreto que nos engloba. Na maior parte dos casos, é preciso supor além disso um 

certo horizonte social definido e estabelecido que determina a criação ideológica do 

grupo social e da época a que pertencemos, um horizonte contemporâneo da nossa 
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literatura, da nossa ciência, da nossa moral, do nosso direito. (BAKHTIN, 2006 

[1929], p. 114-115) 

 

Revela-se a importância de um “auditório social” embasado culturalmente, para que as 

observações não falhem nem sejam distorcidas no espaço-tempo devido à força gravitacional 

exercida pela presença dos fatos investigados, trazendo a possibilidade de uma análise rica e de 

um ponto de vista inovador para as pesquisas do gênero. 

 

3.2 Discursos, enunciados e cotidiano nos vídeos do Porta dos Fundos 

 

O humor está presente nas atividades humanas desde as eras primitivas: muito se sabe 

acerca de relatos sobre mitos e folclores, histórias e cultos que margeavam em paralelo aos 

equivalentes austeros; porém, constata-se que (em comparação a estudos realizados sobre os 

outros temas análogos) o tema ficou relegado ao segundo plano nos estudos acadêmicos 

(BAKHTIN, 1999 [1965], p. 5).  

A comédia (MINOIS, 2003, p. 37-38), maior expressão do humor nas artes dramáticas, 

tem seu nascimento datado de 440 a.C. – anterior à tragédia (432 a.C.), gênero predileto dos 

intelectuais da antiguidade grega –, o que acarreta um forte argumento para sua importância ao 

longo de toda a história da humanidade (pelo menos no tocante à história ocidental, a qual se 

está vinculado diretamente no arcabouço analisado). Ela surge com conotações críticas às 

condutas do Ser Humano, sempre apresentando suas piores características e atitudes. 

Ao contrário da tragédia, a comédia não resulta em ação honrada para os atos que vão 

de encontro à ética e à moral estabelecidas na sociedade. Ela enfatiza as idiossincrasias em 

oposição à ordem vigente, normalmente em julgamentos sobre questões controvérsias, como 

ações políticas, guerras, leis etc. 

Entende-se que, desde seu berço, a comédia se apropria de um discurso crítico, 

encoberto por riso e escárnio, o que, por muitas vezes, mantém implícita a agressividade 

contestatória nela contida. E sempre receosa sobre a sociedade e seu bem-estar. Aristófanes 

(Grécia, 447 a.C. – 386 a.C.) – o primeiro grande expoente documentado do gênero –, além da 

utilização de ironia velada em seus textos, garantia que, em suas peças, “havia uma preocupação 

premente com a democracia” (BERTHOLD, 2004 [1968], p. 123). 
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Muito embora a estética e a prática teatral/dramatúrgica tenham se modificado 

ilimitadamente ao longo de mais de dois mil anos de história, a base discursiva da comédia na 

sua essência mantém, em muitas, as suas características originais. Ela só migrou para os novos 

veículos e mídias, mas o objetivo central, fazer rir, está lá. Intacto. E combinada ao humor, a 

criticidade flui em seus enunciados. 

O humor pode ser verbal ou não-verbal; pode constituir uma experiência subjetiva ou 

cumprir propósitos comunicativos; versar a realidade ou reportar-se ao imaginário; 

pode cativar ou agredir; surgir espontaneamente ou ser usado como uma técnica de 

interação pessoal ou profissional; pode consistir numa simples piada trocada entre 

amigos ou elevar-se à sofisticação de uma peça de Shakespeare... Nos nossos dias, o 

humor encontra também inúmeros meios de expressão – que ultrapassam as formas 

literárias clássicas da comédia, da farsa e da canção de escárnio, ou ainda os panfletos 

satíricos ou as pantominas dos bobos e dos saltimbancos – e que vão desde as sitcoms 

televisivas aos filmes cômicos, aos cartoons na imprensa diária e semanal e aos gags 

que circulam na Internet (...). Não parece existir, na verdade, um tipo específico de 

'tema humorístico': tudo, em princípio, pode tornar-se objeto do humor. É um fato que 

nos rimos do fútil como do grave, do profano como do sagrado, da felicidade como 

da desdita; rimo-nos da ilusão, do engano, do amor, da política, da sociedade, dos 

outros e de nós mesmos; rimo-nos da vida e do sonho, mas também nos conseguimos 

rir da morte e de muitos outros medos. (ERMIDA, 2002, p. 15-16) 

 

Ao se decidir por enveredar no sentido do humor, a matéria prima é qualquer assunto – 

isso quando se acredita na liberdade de expressão. Não interessa a temática escolhida. O 

importante é que, ao término, haja o resultado que se espera de quem trabalha com esse gênero 

do discurso: o riso. 

O riso é um “fenômeno universal, ele pode variar muito de uma sociedade para outra, 

no tempo e no espaço” (MINOIS, 2013, p. 16), mas uma coisa unifica o riso: ele é um traço da 

expressão humana que pode designar qualquer tipo de sentimento. Desde a felicidade, ao 

desespero, passando pelo escárnio e o sofrimento (MINOIS, 2013). 

O riso subverte o cotidiano e rompe com tradições. Ele aponta o dedo para o defeito, 

mas é o maior recurso crítico que existe. Ele pode ser discreto, com as mãos escondendo as 

feições que causa nas faces, ou pode ser uma explosão de sons e imagens que deformam os 

rostos e contorcem os corpos. Ele pode ser corpo. 

O riso, que é irmão do humor, foi marginalizado pelos estudiosos por muito tempo: 

[...] o riso popular e suas formas constituem o campo menos estudado da criação 

popular. A concepção estreita do caráter popular e do folclore, nascida na época pré-

romântica e concluída essencialmente por Herder e os românticos, exclui quase 

totalmente a cultura específica da praça pública como um objeto digno de estudo do 

ponto de vista cultura, histórico, folclórico ou literário. Entre as numerosas 
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investigações científicas consagradas aos ritos, mitos e às obras populares líricas e 

épicas, o riso ocupa apenas um lugar modesto. (BAKHTIN, 1999 [1965], p. 3) 

 

Porém, hoje tem seu lugar de destaque nas reflexões acerca das sociedades e sua 

importância e influência nas relações sociais: 

Nos últimos dez anos, o interesse pelo riso atingiu o auge, e isso em todas as 

disciplinas. [...] 

Esse interesse pelo riso não deveria surpreender. De fato, estamos imersos em uma 

“sociedade humorística”, como bem analisou Gilles Lipovetsky, em 1983, em A era 

do vazio [...]. Elogiamos seus méritos (do riso), suas virtudes terapêuticas, sal força 

corrosiva diante dos integrismos e dos fanatismos e, entretanto, mal conseguimos 

delimitá-lo. (MINOIS, 2013, p. 15) 

 

E também: 

Se considerarmos que no pretérito projetos relativos ao humor eram examinados com 

um olhar dos mais perpendiculares e um significativo alçar de sobrancelhas pela 

intelligentzia vigente, o livro que ora se apresenta para a apreciação dos leitores 

representa uma afirmação e tanto de quanto os tempos mudaram. Antes não havia 

lugar para um assunto “tão pouco sério”, um equívoco que atribui ao objeto de 

pesquisa o que é tarefa da metalinguagem, cuja pertinência e devida 

instrumentalização por parte dos pesquisadores determinam, de fato, a seriedade do 

trabalho. (BALOGH, 2012, p. 7) 

 

3.2.1 Esquetes como linguagem 

 

O esquete é um velho conhecido do público brasileiro. Ele remete ao Teatro e tem raízes 

na Comédia Dell”Arte (BOLOGNESI, 2006, p. 10; 2007, p. 88), uma vertente teatral surgida 

no século XVI e alcunhada no século XVIII (PAVIS, 2005, p. 61). Um jogo de improviso, onde 

todos os atores sabiam o roteiro, mas o texto era criado durante a apresentação. Assim também 

funciona o esquete em suas origens. Porém, sua evolução consagra o gênero e o estiliza 

modernamente com roteiros e textos de base, normalmente enxertados de cacos67 e ainda 

algumas improvisações. Para Patrice Pavis: 

O esquete é uma cena curta que apresenta uma situação geralmente cômica, 

interpretada por um pequeno número de atores sem caracterização aprofundada ou de 

intriga aos saltos e insistindo nos momentos engraçados e subversivos. O esquete é, 

sobretudo, o número de atores de teatro ligeiro que interpretam uma personagem ou 

                                                           
67 “Exclamações, expressões, frases ou mesmo falas curtas que não constam no texto original são às vezes improvisadas pelos 

atores em cena, para suprimir eventuais lapsos de memória ou para realçar um efeito cômico ou dramático. ” (GUINSBURG; 

FARIA; LIMA, 2009, p. 76) 



46 
 

uma cena com base em um texto humorístico e satírico, no music-hall, no cabaré, na 

televisão ou no café-teatro. Seu princípio motor é a sátira, às vezes literária (paródia 

de um texto conhecido ou de uma pessoa famosa), às vezes grotesca e burlesca (no 

cinema ou na televisão), da vida contemporânea. (PAVIS, 2005, p. 143) 

 

No Brasil, se notabilizou no Teatro durante interlúdios e entreatos de dramas, 

melodramas ou tragédias; Teatro de Revista; e programas humorísticos de rádio e, 

posteriormente, de televisão (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2009, p. 146). Sempre com as 

características explicitadas por Pavis, utilizando as sátiras literárias e grotescas (caricaturas 

políticas, personagens exageradamente caricatos, situações corriqueiras e conhecidas do grande 

público, dentre outros.). 

Muito embora as criações do Porta dos Fundos sejam nesse formato já familiarizado 

com o público, as marcas atribuídas ao trabalho realizado são comparáveis a grupos e diretores 

de humor estrangeiros, como Monty Phyton68 e Mel Brooks69. Uma mistura de nonsense e 

besteirol que, adaptados a uma leitura de comicidade brasileira, foi bem recebida pelos 

espectadores do ciberespaço. 

Essa predileção pelos pequenos esquetes suscitou a modificação dos lançamentos e 

caracteriza, até o momento deste escrito, o formato padrão do canal do grupo, salvo produções 

extras (Especial de Natal, séries etc.). As cenas têm em média três minutos de duração, podendo 

variar um pouco para mais ou para menos. O importante neste formato é a rapidez com que a 

mensagem é passada, uma característica da internet, a velocidade das informações e 

transformações que ela promove (LÉVY, 2014 [1999]). Outro fator significativo é a 

desmediatização (HAN, 2018, p. 35), quando as informações circulam diretamente entre os 

usuários, sem intermediários; ou a mediação pelo computador/smartphone (RECUERO, 2014) 

que promove uma interação direta entre o produtor e o espectador. 

 

3.2.2 O bordão como construção enunciativa 

 

O bordão é uma construção verbal repetida exaustivamente ao público e que configura 

a previsibilidade das cenas cômicas orientadas por esse artifício cênico, que tem suas origens 

                                                           
68 Grupo britânico de humor surreal e absurdo, criadores do programa Monty Python’s Flying Circus (1969), que deu início a 

uma série de criações artísticas (shows, livros, programas radiofônicos e filmes) 
69 Ator, roteirista, diretor, produtor e compositor estadunidense de sucesso, ganhador de vários prêmios entre eles: Oscar, 

Emmy, Tony e Grammy. 
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na itálica Commedia Dell’Arte e na Comédia de Costumes Francesa – que também tem seu 

berço na Dell’Arte, que, na França, se tornou comédie italienne e se fortaleceu devido ao 

espírito gaulês explorado por Molière nas suas comédias. 

A Commedia Dell’Arte é um jogo de improvisos que trabalha com personagens de 

características fixas e tramas pré-combinadas em roteiros, não havendo textos literários. 

Bastava combinar, antes do espetáculo o plano de ação: intriga, desenvolvimento e 

solução. Os detalhes eram deixados ao sabor do momento – todas as piadas e chistes 

ao alcance da mão, os trocadilhos, os mal-entendidos, jogos de prestidigitação e 

brincadeiras pantomímicas que sustentaram os improvisadores por séculos. 

(BERTHOLD, 2004 [1968], p. 353) 

 

Essas pré-combinações que traziam o repertório dos grupos era conhecido como lazzi70. 

Com o tempo, alguns destes lazzi passar a ser fixos e se tornam figuras características das 

personagens que as repetem em todas as apresentações, independentemente da história a ser 

improvisada. Era o contraponto presumível em um espetáculo imprevisível. Na Comédia de 

Costumes Francesa, foi incorporado ao texto e teve lugar de destaque para as personagens. 

O bordão funciona como um lazzi verbal, pois é aquilo que o público espera da 

personagem. A previsibilidade de seus atos e falas torna as intenções discursivas de fácil 

entendimento para os espectadores. E essa tradição é uma das características do humor popular 

na televisão brasileira. 

 

3.2.3 O hiper-realismo, absurdo e nonsense nos enunciados 

 

O hiper-realismo é uma linguagem estética utilizada nas artes plásticas que aplica 

técnicas de pintura e escultura em que o objetivo é a proximidade máxima do real, trazendo a 

sensação de se observar uma fotografia – no caso da pintura – ou uma imagem tão realista, que 

pareça ter vida. 

                                                           
70 Para Patrice Pavis, em seu Dicionário de Teatro (2005[1993], p. 226): “Elemento mímico ou improvisado pelo ator que 

serve para caracterizar comicamente a personagem (na origem Arlequim). Contorções, rictus, caretas, comportamentos 

burlescos e clownescos, intermináveis jogos de cena são seus ingredientes básicos. Os lazzi tornam-se rapidamente morceaux 

de bravoure que o público espera do comediante. Os melhores ou mais eficientes são muitas vezes fixados nos canevas ou 

nos textos (jogos de palavras, alusões políticas ou sexuais). ” 
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Um expoente desta arte é o escultor australiano Ron Mueck, com suas imagens tão vivas, 

que dão a impressão de respirarem e estarem prontas a se mover a qualquer momento. Sua 

técnica transforma a fibra de vidro, silicone e argila em seres que fazem o público refletir 

profundamente sobre a vida em figuras inanimadas, graças à perfeição esculpida por ele. 

 
Figura 18: Mask II – Autorretrato de Muek dormindo – Fonte: Catraca Livre71 

 

Esse movimento, surgido no final dos anos 1960, chega às artes cênicas com a intenção 

de se comunicar com o público por meio da informação que não está nos veículos de 

comunicação de uma maneira crua e direta, imbuída de crítica, geralmente, mordaz. Para Thierri 

Vieira dos Santos (2017, p.107), o hiper-realismo é ‘um realismo que não se baseia apenas em 

um conjunto de regras, mas também no que é possível verificar no mundo exterior à obra, assim 

como ele se dá no cotidiano do público que assiste à peça”. 

 

3.3 Conceitos bakhtinianos 

 

Para a investigação proposta, foram eleitos alguns conceitos de Mikhail Bakhtin e seu 

Círculo72, de maneira que possam efetuar uma análise na esfera estudada sem estabelecer 

                                                           
71 Ver “Ron Mueck leva suas esculturas hiper-realistas à pinacoteca”. Disponível em: 

<https://catracalivre.com.br/agenda/ron-mueck-leva-suas-esculturas-hiper-realistas-a-pinacoteca/>. Acesso em 05 jan. 2020. 
72 Grupo de intelectuais e artistas do início do século XX liderados por Mikhail Bakhtin que abordaram filosoficamente temas 

da vida social e cultural russa. 

https://catracalivre.com.br/agenda/ron-mueck-leva-suas-esculturas-hiper-realistas-a-pinacoteca/
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qualquer arbitrariedade analítica. O intuito é fornecer novas visões que sirvam de ferramentas 

para futuros estudos neste campo. A base de escolha foi feita a partir do recorte nas produções 

observadas e fundamentada nos estudos plurais de Bakhtin sobre a língua e sua importância no 

cotidiano, assim como sua atestada contemporaneidade aos tempos digitais e as novas formas 

de comunicação. 

Vale dizer que, como explica Beth Brait73 (2005, p. 62), as utilizações desses conceitos 

“só têm sentido na articulação com outros termos, outras categorias, outras noções, outros 

conceitos que, mais do que a constitutiva proximidade, lhe conferem sentido específico, 

diferenciado de qualquer outra perspectiva teórica”, o que corrobora a ideia de que as 

possibilidades interpretativas sobre o assunto são infinitas. 

 

3.3.1 Enunciado 

 

O enunciado (BAKHTIN, 1997 [1979]) tem papel fundamental da Análise do Discurso 

(AD) na filosofia bakhtiniana, ocupando a posição de unidade real da comunicação verbal 

(BAKHTIN, 1997 [1979], p. 289-327). As atividades humanas estão relacionadas diretamente 

ao uso da língua, e esse uso se dá em forma de enunciados. Quanto mais variadas as atividades 

humanas, mais variadas serão as possibilidades enunciativas (uso da língua). O tripé que 

alicerça o enunciado é formado pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela construção 

composicional. 

O conteúdo temático (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280) recebe uma conotação 

valorativa daquele que fala; ele impinge a importância do enunciado no tema que se quer 

comunicar. O estilo (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280) oferece a comunicação direta com quem 

se quer falar e ser entendido (vocabulário, sintaxe, formalidade etc.). E a construção 

composicional (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280) é a organização do enunciado, a coesão e 

estrutura. Esse tripé é indissociável para a construção do enunciado. 

Só há sentido no enunciado se houver um ambiente para seu entendimento. E, para que 

isso ocorra, o uso da língua deve elaborar “seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280). Uma 

                                                           
73 Professora Doutora em Linguística e pesquisadora dos estudos bakhtinianos. 
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evolução infinita, assim como as atividades humanas, tornando-se complexas, diferentes e mais 

ricas em seu desenvolvimento. 

Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as 

formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar 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. (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 303) 

 

A heterogeneidade (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 277-326) dos gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 1997 [1979]) leva a uma análise sobre os gêneros primários e secundários. Estes 

são os mais complexos (escritas científicas, políticas e artísticas) e absorvem aqueles em seu 

conteúdo durante sua criação. Assim os gêneros primários deixam de se relacionar com a 

realidade e passam ao contexto dos secundários que os aglutinaram. Assim, saem da vida 

cotidiana para engendrar uma outra realidade, a realidade do enunciado que os amealhou, 

passando a compor um gênero discursivo complexo, porém, sem deixar sua característica 

enunciativa. 

A origem e historicidade da língua são constituintes importantes nas mudanças dos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997 [1979]) para as produções de sentido. As variações dos 

enunciados acompanham as mudanças da língua, atualizando-se concomitantemente, e esse é 

um fenômeno que ocorre tanto na esfera individual, quanto na língua como um todo. Mesmo 

porque, um está envolto no outro. Brait e Melo (2005, p. 72) dizem que: 

Esses aspectos fazem muita diferença no sentido de conceber, por exemplo, marcas 

enunciativas como discursivas, ou seja, não apenas as deixadas verbalmente no 

enunciado, mas marcas da enunciação de um sujeito, de um lugar histórico e social, 

de uma posição discursiva, que circulam entre discursos e faz circular discursos. Tanto 

na vida como arte e nas ciências. (BRAIT; MELO, 2005, p. 72) 

 

3.3.2 Dialogismo 

 

Sempre que há um enunciado – sempre que um elemento linguístico ou semiótico 

ingressa no terreno do discurso –, coexiste uma inter-relação mútua do locutor (aquele que 

“fala”) e do interlocutor (aquele que “escuta”), numa simbiose de entendimento na 

comunicação (BAKHTIN, 1997 [1979]). Não há passividade naquele que recebe a informação, 

e esta, quando captada, é prontamente identificada e gera uma interpretação, que pode se 
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transformar em uma atitude direta ou não. Essa inter-relação é chamada por Bakhtin (1997 

[1979], 2019 [1950]) de dialogismo, ou relação dialógica. Todo dialogismo gera uma atitude 

responsiva ativa. 

A compreensão sempre é prenhe de resposta. Na palavra do falante há sempre um 

elemento de apelo ao ouvinte, uma diretriz voltada para a sua resposta. Isto se 

manifesta com maior clareza no discurso dialógico. A relação entre as réplicas do 

diálogo difere da relação entre dois enunciados centrados no mesmo tema e não 

relacionados dialogicamente. (BAKHTIN, 2019 [1950], p. 113) 

 

A responsividade (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 351) pode ser por concordância, 

discordância, afinidade ou uma incitação à ação – o fato é que ela funciona como uma interação 

social sempre ligada a um ou mais enunciados. Em Introdução ao Pensamento de Bakhtin, José 

Luiz Fiorin (2011) argumenta que todo enunciado é uma resposta a um outro. Mesmo que não 

seja mostrado diretamente, ele se faz presente no discurso. Essa presença pode ser velada 

(bivocal) ou direta (abertamente citada). Há ainda, segundo o autor, a dimensão axiológica, que 

está ligada diretamente à subjetividade e aos valores das relações sociais que a compõem. 

Bakhtin (1997 [1979]) afirma que é preciso mais que a unidade da língua para que o 

enunciado faça sentido e gere reações. Para isso, faz-se necessário um acabamento do 

enunciado: 

O acabamento do enunciado é de certo modo a alternância dos sujeitos falantes vista 

do interior; essa alternância ocorre precisamente porque o locutor disse (ou escreveu) 

tudo o que queria dizer num preciso momento e em condições precisas. Ao ouvir ou 

ao ler, sentimos claramente o fim de um enunciado, como se ouvíssemos o “dixi” 

conclusivo do locutor. É um acabamento totalmente específico e que pode ser 

determinado por meio de critérios particulares. O primeiro e mais importante dos 

critérios de acabamento do enunciado é a possibilidade de responder — mais 

exatamente, de adotar uma atitude responsiva para com ele (por exemplo, executar 

uma ordem). (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 299) 

 

Há uma observação importante a se fazer a respeito do escopo a ser analisado: quando, 

em “O Problema do Texto” (em Estética da Criação Verbal, 1997 [1979]), Bakhtin se debruça 

sobre o estudo do “texto verbal” (oral ou escrito ou semióticas diversas), e indica que ele é a 

informação primária e, em sua função de enunciado – sua intenção e sua ação –, mantém uma 

relação dialógica entre o autor e aquele que recebe a mensagem, por conseguinte, se 

relacionando a outras diversas vozes de outros enunciados. 
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Ele ainda afirma que o autor e as personagens formam imagens bivalentes e, por vezes, 

bivocais, e que elas “sabem menos”, pois vivem em um universo de uma realidade criada pelo 

autor, o que lhe confere uma “posição dominante e qualitativamente diferente”. 

O discurso das personagens faz parte do diálogo representado dentro da obra em seu 

todo, e não entra diretamente no diálogo ideológico tal como ele se manifesta na 

realidade contemporânea, ou seja, na comunicação verbal real em que a obra participa 

e através da qual a obra é pensada, em seu todo (os diálogos participam nela apenas 

como elementos de uma obra que constitui um todo). Quanto ao autor, ele se situa 

dentro do diálogo real e determina-se em função da situação real que ocupa em sua 

contemporaneidade. (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 345) 

 

O dialogismo bakhtiniano enseja essa dinâmica nos discursos e suas vozes. Um 

movimento permanente entre os interlocutores, numa infinita riqueza de estudo, que propicia 

inesgotáveis análises acerca dos enunciados investigados e todas as possibilidades dialógicas 

contidas neles. Um discurso de alguém, que reverbera a voz de outrem, dirigido e captado e 

trocado por tantos outros. 

 

3.3.3 Ideologia  

 

Bakhtin e seu Círculo vão trazer uma visão diferenciada do conceito de ideologia. Eles 

contra-argumentam algumas bases do conceito, quando elaborado a partir da visão marxista, e 

criam uma relação dialética entre as duas visões, para que as possam sintetizar. Para Marx, o 

conceito significava uma manipulação da realidade pelas classes dominantes, sempre em uma 

conotação depreciativa e negativista. Bakhtin acredita que, ao lado da ideologia dominante – a 

qual não é de todo dominante –, existe uma ideologia do cotidiano, que está muito mais próxima 

dos meios de produção, sendo forjada por encontros ocasionais e na “ totalidade da atividade 

mental centrada sobre a vida cotidiana, assim como a expressão que a ela se liga” (BAKHTIN, 

2006 [1929], p. 121). Para finalizar o processo dialético, eles afirmam que as duas ideologias 

em convívio mútuo é que vão formar o conceito por completo de ideologia. 

Para Miotello (2005, p. 167), esse “é um conceito fundamental nos trabalhos e 

pensamentos de M. Bakhtin e seu Círculo”, principalmente pelo fato de terem quebrado uma 

sequência tradicional do idealismo e do positivismo psicologista que afirmavam que a ideologia 

era formada na consciência. Porém, é demonstrado que, ao contrário das correntes acima, a 

consciência é alimentada pelos signos ideológicos ligados a um grupo/classe social. A 
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“consciência individual” é fomentada por esses signos e vai refletir “sua lógica e suas leis” 

(BAKHTIN, 2006 [1929], p. 34). 

O signo está sempre repleto de significado, sem o qual não há ideologia; e ele reflete 

um “fragmento material” da realidade (infraestrutura), e não apenas um espectro dela. 

Os signos também são objetos naturais, específicos, e, como vimos, todo produto 

natural, tecnológico ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, assim, um sentido 

que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo não existe apenas como parte 

de uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa 

realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo 

está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 

justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos: 

são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também 

o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. (BAKHTIN, 2006 

[1929], p. 30) 

 

Assim se entende que a ideologia não é algo a ser escolhido aleatoriamente. Ela não é 

casual, ela é produzida nas palavras, nos vocábulos dos discursos, ou nos discursos como signo. 

Se há significado, há ideologia. Um instrumento de produção não é um signo ideológico, a 

menos que seja reconhecido como tal por um grupo social. Amplia-se a rede de entendimento 

quando o significado passa a ter um valor simbólico para esse grupo, tornando-se um signo 

ideológico. O signo é sempre advindo de experiências, inscrições e pontos de vista. “A palavra 

está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 

2006 [1929], p. 96). 

Bakhtin (2006 [1929]) acredita que 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama 

a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas 

que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho 

para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio no 

qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

(BAKHTIN, 2006 [1929], p. 40) 

 

A palavra (BAKHTIN, 2006 [1929]) é o signo ideológico primordial que está presente 

em todas as relações sociais cotidianas e carregam um “acento avaliativo”, que pode (deve) 

alterar seu significado em sentidos opostos para cada grupo/classe diferente – e, por vezes, até 

dentro do próprio grupo/classe, dependendo do contexto. Uma tensão constante entre 
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entendimentos da linguagem que propiciam a vitalidade da palavra, conferindo a ela uma 

pluralidade interativa entre os contextos. Essa variedade de acentos é que determina a riqueza 

de significados e que vai resultar na conciliação da polissemia (BAKHTIN, 2006 [1929]) com 

a unidade da palavra. 

Se por um lado os signos podem ser reforçados em sua historicidade, esse mesmo 

historicismo pode gerar novos significados que ampliem as possibilidades de inscrições, sempre 

a depender do contexto e até se antagonizando entre, genericamente, o positivo e o negativo. 

Revelando a palavra como a parte mais sensível da luta de classes. 

Se o pensamento parte das palavras, se as palavras têm significados, e se os significados 

são ideológicos, então se pensa a partir da ideologia (BAKHTIN, 2006 [1929]). O que posiciona 

a consciência individual como um efeito da produção das ideologias, já constituída por sua 

realidade ideológica (signos sociais), que é uma superestrutura localizada “imediatamente 

acima da base econômica” (BAKHTIN, 2006 [1929], p. 34). 

A interação comunicacional é concebida a partir da expressão, que, ao contrário do que 

se pensa, não é comandada pela “atividade mental”, porém, o oposto. Essa expressão-

enunciação é fruto da relação de dois sujeitos socialmente ordenados e determinada “pela 

situação social mais imediata” (BAKHTIN, 2006 [1929], p. 114) e pode sofrer variações de 

acordo com a hierarquia, os laços e os grupos. A situação se coloca em frente ao interlocutor 

que vai nivelar a função do seu pensamento, para exteriorizá-lo, entendendo que a enunciação, 

de certa forma, é constantemente modelada pela situação. Uma espiral de permanente tensão, 

ou seja, a situação não está nem sempre antes nem sempre depois. Está em sendo remodelada 

o tempo todo. Assim surgem as bases do princípio dialógico de Bakhtin. 

 

3.3.3.1 Signos ideológicos no Porta dos Fundos 

 

A consciência é formada a partir do meio ideológico em que está inserida e não o oposto, 

e eles estão condicionados à sua comunicação. A palavra é o suporte de todo signo ideológico 

e é o elemento fundamental para seu entendimento e sua interpretação, mesmo sabendo que ela 

não o substitui obrigatoriamente. A comunicação da vida cotidiana se utiliza da palavra para a 

refração da realidade à qual está submetida. Assim, todo o enunciado elaborado pelo indivíduo 
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está impregnado de ideologia, sempre em resposta às vozes sociais interiores, num dialogismo 

heterogêneo que indica as marcas do meio no qual ele está inserido. 

Porém, esse mesmo indivíduo tem a capacidade de não ser totalmente subjugado. Ele 

consegue uma interação social com as diversas vozes existentes de forma única, pois a 

construção de suas vozes internas é ímpar. O sujeito é social e singular ao mesmo tempo. Essa 

singularidade nas construções internas e a maneira como se comunica com o mundo externo é 

o que torna cada indivíduo original. 

É nessa comunicação entre mundo interno e externo ao sujeito que Bakhtin vai elaborar 

a dialética do movimento entre instabilidade e estabilidade, ligada a ideias pré-estabelecidas 

socialmente, quando “vai construir o conceito da concretude do acontecimento, e não na 

perspectiva idealista” (MIOTELLO, 2005, p. 168). 

Os signos ideológicos estão calcados nessa dialética, pois o seu valor vai depender de 

fatores sociais e históricos. As percepções são modificadas em cada grupo/classe social, pois 

dependem dos pontos de vista de cada um, e é na comunicação entre os indivíduos pertencentes 

a esses grupos/classes que os signos serão reconhecidos e valorados como tais. 

Um objeto é apenas um objeto enquanto não haja um valor ideológico sobre ele. Faz-se 

necessário quer ele reflita uma realidade, e, mais, que ele seja parte material dessa realidade. 

 

3.3.4 Carnavalização 

 

O carnaval não é exatamente uma expressão artística estabelecida, como o Teatro, a 

música ou a literatura, porém Bakhtin (1999 [1965]) entende que o conceito de carnavalização 

é o espírito carnavalesco trazido para dentro das artes, numa correlação estreita com essa forma 

de cultura popular e suas peculiaridades. 

É necessário entender que o carnaval estudado pelo russo é a festa medieval que ocorria 

com características diversas e intenções muito distantes da atualidade. Contudo, as raízes 

sagradas da festa e algumas particularidades ritualísticas ainda estão presentes, pois as tradições 

podem sofrer mutações com o tempo, mas sua gênese estará sempre presente no cerne dos 

legados, assim como códigos de DNA são eternizados nos descendentes familiares, enquanto 

eles conceberem novas gerações. 
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O carnaval é uma linguagem complexa, emanada da população mais simples do 

medievo, numa visão de mundo particular, repleta de ação e sinais, em forma de ritual e que 

tem como uma possibilidade etimológica, advinda do alemão, “Karne ou Karth, ou ‘lugar santo‘ 

(isto é, a comunidade pagã, os deuses e seus servidores) e de val (ou wal) ou ‘morto‘, 

‘assassinado‘ [...] significaria, portanto, ‘procissão dos deuses mortos‘ [...] compreendida como 

a procissão dos deuses destronados” (SOERENSEN, 2011, p. 379). Ele se constitui por várias 

festividades, geralmente ligadas à época das colheitas, em rituais de agradecimento pela fartura 

da seara. Além disso: 

O carnaval é constitutivamente dialógico, pois mostra duas vidas separadas 

temporalmente: uma é a oficial, monoliticamente séria e triste, submetida a uma 

ordem hierarquicamente rígida, penetrada de dogmatismo, temor, veneração e 

piedade; outra, a da praça pública, livre, repleta de riso ambivalente, de sacrilégios, 

de profanações, de aviltamentos, de inconveniências, de contatos familiares com tudo 

e com todos. (FIORIN, 2011, p. 71-72) 

 

O espírito carnavalesco quebra regras, rompe com tradições, inverte o cotidiano, 

transmuta o centro para a periferia e vice-versa. Quebra hierarquias, não respeita os limites 

sociais e ideológicos impostos. É a liberdade de contato entre os homens, não importando seu 

posto na sociedade. Uma brecha igualitária que escarnecia a ordem cotidiana que oferece uma 

visão da vida ideal. E é esse espírito que vai influenciar uma vertente estilística nas artes. 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação 

temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas 

as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a 

do futuro, das alternância e renovação. Opunha-se a toda perpetuação, a todo 

aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto. 

(BAKHTIN, 1999 [1965], p. 8-9) 

 

Bakhtin faz a correlação e análise sobre a literatura cômica que, naquele momento, era 

uma das formas mais populares (ainda) de linguagem artística, porém a contemporaneidade 

trouxe vertentes profícuas da literatura clássica, dentre inúmeras estão os roteiros (scripts) para 

a dramaturgia audiovisual e sua atuação factual, e é nesse objeto que será centrada a análise 

desta investigação.74 

                                                           
74 Existe uma característica que parece não fazer sentido nesta análise: o carnaval em sua essência emana do povo, do sujeito 

simples e o objeto estudado não participa desta. Porém, a correlação que será feita diz respeito muito mais ao etéreo artístico, 

que transcende as fronteiras entre classes e grupos sociais. Pode parecer contraditório partir de uma elite para o popular, mas a 

conexão da linguagem artística emana de propriedades muito adversas das que pertencem ao formalismo estrito dos 

julgamentos de valores críticos. O artista popular, de qualquer origem, precisa se comunicar com o seu público e vai se expressar 

da forma mais empática possível a ele, e é a essa assistência que pertence o direito ao julgamento de valor. 
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Eram realizados em praça pública ou pelas ruas, locais comuns entre todos os convivas, 

porém delimitados pelas leis vigentes. Contudo, nos dias festivos (quase) tudo era permitido. 

Um rompimento direto com as relações cotidianas inimaginável em situação corriqueira. Uma 

comunicação liberta de todos os rígidos padrões aos quais estavam submetidos os habitantes 

dessas localidades. 

 

3.3.4.1 O riso 

 

Para Bakhtin, o que mais diferenciava os eventos oficiais das festas populares era o riso. 

Um elemento fundamental na aclimatação das festividades e que dava o caráter próprio delas. 

“A verdade do riso englobava e arrastava a todos, de tal maneira que ninguém podia resistir-

lhe” (1999 [1965], p. 71). 

O riso era o produto da esperança popular de um futuro melhor, criado a partir da 

comicidade das festas e o grande trunfo de liberdade do povo. Ele é a expressão física 

contraposta ao sério, que vai de encontro às normas rígidas as quais comandam a vida cotidiana. 

Ele é a base de coragem contra o medo e facilita a conversão do alto em baixo, do senhor em 

escravo, do rico em pobre. 

O riso carnavalesco é libertário, é louco, é paródia, é força, é esperança, é contra-

hierárquico. É quase uma necessidade fisiológica do ser humano. Ele revela a verdade e profana 

o sagrado, libertando da opressão e explodindo “de forma espetacular na festa” (MINOIS, 2003, 

p. 160). Ele carrega a necessidade de se libertar do censor interior e dar uma resposta à censura 

exterior; não faz concessões em atacar o superior; e não visa a casos específicos, mas ao todo. 

O riso é parte da formação da subjetividade do indivíduo (KOSIK, 2002 [1963], p. 224) e 

também pode funcionar como tática do “homem ordinário” e suas práticas cotidianas contra as 

estratégias (DE CERTEAU, 1998 [1980]), além de poder ir de encontro à alienação da vida 

cotidiana, permitindo uma “margem de movimento e possibilidade de explicitação” do 

indivíduo (HELLER, 1970, p. 38). 

Com o passar dos anos, porém, o riso perde sua conexão com essa visão de mundo e 

passa a tratar de assuntos menores do cotidiano. O racionalismo impõe uma seriedade que lhe 

é inimiga. 
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Esse racionalismo abstrato, essa negação da história, essa tendência ao universalismo 

abstrato, essa falta de dialética (separação entre a negação e a afirmação) impediram-

nos de compreender e de dar um sentido teórico ao riso ambivalente da festa popular. 

A imagem da vida cotidiana que se formava no meio das contradições e que não estava 

jamais concluída, não podia ser medida pelo critério da razão. (BAKHTIN, 1999 

[1965], p. 101) 

 

O riso chega à atualidade com a mesma necessidade de ridicularizar o sacro. Porém, “o 

eu é o último refúgio do sagrado” (MINOIS, 2003, p. 624), então cabe ao riso escarniar o 

indivíduo estereotipado, inundado de cotidiano.  

 

3.3.4.2 O locus da liberdade 

 

Na Grécia Antiga, a ágora (COIRO-MORAES; FARIAS, 2017, p. 77) era o local onde 

se realizavam discussões políticas, aulas, cultos religiosos, atividades de mercado e todas as 

manifestações ligadas à esfera pública das pólis. Foi lá que, por intermédio das reformas 

urbanísticas realizadas por Péricles75, ficaram marcadas todas os grandes eventos econômicos, 

políticos, intelectuais e artísticos. É ali que está radicada a democracia do mundo ocidental. Os 

discursos políticos e as performances teatrais se consolidaram na ágora. 

A característica principal era a liberdade de expressão. Tudo se podia dizer na ágora. 

“Nos espaços públicos gregos se exercitava a cidadania através da comunicação entre os 

participantes” (CORTEZ, 2007, p. 3), e foram esses espaços que deram origem às Grandes 

Dionisíacas, festas em homenagem ao deus Dionísio e embriões originários do Teatro, as quais 

se remetem ao festejo do carnaval. 

Na Idade Média, os espaços públicos passam a ser as ruas e as praças. Por sua arquitetura 

desprovida de edificações, aberta e ampla, a praça é o local de encontro popular, seja para 

manifestações oficiais ou populares. Normalmente eram áreas dedicadas ao comércio ou 

estavam à frente de palácios e templos (igrejas, catedrais etc.), além de servir aos cidadãos nos 

dias festivos, inclusive nos carnavais. Nesses dias, as praças lembravam as características 

libertárias da ágora grega, indo além. 

                                                           
75 Estadista, orador e general ateniense, foi um dos maiores líderes gregos do século V a.C. 
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A democracia grega era restrita aos homens adultos, com pais gregos e que fossem 

possuidores de terras e de escravos, fatos que limitavam as participações nos debates e festas. 

Já nas festividades populares medievais, a participação era irrestrita, “era o triunfo de uma 

espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente” (BAKHTIN, 1999 

[1965], p. 8). A liberdade conferida era efêmera, mas é esse curto período que permite “a 

transposição do espírito carnavalesco para a arte” (FIORIN, 2011, p. 68). 

As praças (largos e similares) são utilizadas até os presentes dias para manifestações, 

reuniões, festas etc. Mas a atualidade trouxe a virtualização do locus para essa discussão 

(LÉVY, 2015 [1994]) numa utopia democrática a partir dos computadores. Essa visão será 

demonstrada a seguir, mas, neste instante, é necessário citá-la para identificar a correlação direta 

do espaço atualizado para as práticas da carnavalização. O ciberespaço, durante alguns anos, 

foi considerado a ágora da contemporaneidade; a praça pública, onde os “carnavais” eram livres 

para os discursos mais variados possíveis, porém numa amplitude jamais concebida na 

humanidade. Uma “praça” onde todos os habitantes do planeta que estivessem conectados à 

internet tivessem acesso às mais variadas expressões comunicacionais, dos mais diversificados 

indivíduos, e de todos os cantos urbi et orbi. 

 

3.3.4.3 O grotesco e o caricato 

 

Agregado ao bordão, sempre estiveram as personagens exóticas e aberrativas, com suas 

caracterizações pesadas e marcadas pelo exagero, ligando diretamente ao grotesco das atelanas, 

comédias românicas do classicismo, e ao caricato das máscaras da Commedia Dell’Arte.  

Em oposição ao burlesco e à bufonaria, o grotesco ridiculariza o real, entendendo que o 

inverossímil é a chave para a identificação daquilo que realmente quer se dizer. Em suas raízes 

romanas, são desenhadas imagens que beiram o monstruoso, ele é negativista e reduz a imagem 

ao absurdo. Ele desenfreia o riso irracional que traz consigo, além do cômico, o mal-estar e o 

medo da realidade (MINOIS, 2013, p. 94-96). 

Trazido para a atualidade dramatúrgica: 

O teatro contemporâneo não tem mais comédia nem tragédia: ele representa “peças”, 

que são pedaços de vida tragicômicos e grotesco-burlescos. É o fim da grande 

segregação entre o nobre trágico e o vulgar cômico que perdura desde os gregos. E, 

sendo o teatro a imagem da vida, essa transformação reflete a grande evolução do 

século XX, que viu o riso invadir, aos poucos, todos os domínios e misturar-se 
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intimamente com toda a existência, sob forma de uma derrisão latente generalizada. 

(MINOIS, 2013, p. 587) 

 

O autor ainda segue sobre a banalização do riso na sociedade midiatizada e suas 

consequências: 

As dificuldades da arte cômica são evidentes: os grandes cômicos são tão raros quanto 

os grandes filósofos. No palco, os cômicos bordejam sobre os temas fáceis e batidos 

do momento: racismo, corrupção, bravuras policiais... Os melhores brincam com as 

palavras, cômico formal que demora mais tempo para ficar obsoleto. A distância entre 

cômico popular e cômico intelectual diminuiu consideravelmente; a democratização 

obriga: o primeiro é, agora, despojado de sua simploriedade e o segundo, que perdeu 

a soberba, rebaixa-se com assuntos midiatizados. (MINOIS, 2013, p. 622) 

 

Esse cômico se vendeu como um produto no supermercado e produzia apenas o óbvio. 

Aquilo que dava audiência. E o grotesco, a caricatura e o bordão seguiam nessa cartilha do 

humor brasileiro. Quase uma doutrinação hipnótica que guiava o espectador a rir sempre do 

mesmo, numa linearidade óbvia e que não ousava mexer com seu intelecto. 

 

3.3.4.4 O humor como gerador de controvérsias permanentes  

 

Desde os primórdios do humor, ele é uma grande fábrica de controvérsias. Na Grécia 

Antiga, por exemplo, o grande balizador entre a tragédia e a comédia era o tratamento às 

características primais do ser humano. Enquanto, na primeira, era mostrado um ser honrado 

além da realidade, na segunda, o pior era colocado para fora. Todos os defeitos eram expostos 

em cena para que o público se identificasse e achasse graça. 

Dentro da própria comédia grega, havia diferenças que resultavam em controvérsias. 

Aristóteles, na obra Ética a Nicômaco (2001 [300 a. C.]), em uma comparação entre as atitudes 

do sujeito cortês e do vulgar diz que a diferença de polidez “[...] se pode ver até nas comédias 

antigas e modernas: para os autores das primeiras a linguagem indecente era divertida, enquanto 

os das segundas preferem insinuar; e ambos diferem bastante no que tange à propriedade do 

que dizem” (ARISTÓTELES, 2001 [300 a.C.], p. 75). 
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Patrice Pavis, em Dicionário de Teatro (2005, p. 52-57), ratifica que, desde as comédias 

áticas, esse gênero não tem pretensão com o erudito, ou com o sublime. Ele tratava dos assuntos 

do cotidiano, das situações corriqueiras dos indivíduos. 

O humor, com a semântica que é conhecida nos dias de hoje, surge na Inglaterra da Era 

Isabelina. Com origem direta nas artes cênicas e na comicidade, incorporou um novo 

significado, apesar da definição do Classicismo de Hipócrates, que nomeava (e ainda é 

sinônimo de) os líquidos corporais: 

Na Era Isabelina, humour começa a expressar um sentido distinto tanto do de “fluido” 

como do de “disposição de ânimo”, mas correndo o risco de perder toda a significação. 

Os dramaturgos logo se apropriaram deste signo vazio e da coisa a que se refere para 

representar melhor no teatro. É por ele que toda investigação sobre a natureza do 

humor deve pautar-se na Era Isabelina. Embora a nova significação só aparecesse 

formalmente reconhecida nos dicionários ao final do século XVII, o sentido que a 

fundamenta existe já na linguagem dos contemporâneos de Shakespeare. (POLLOCK, 

2003, p. 44 apud SANTOS; ROSSETTI, 2012, p. 2076) 

 

Ao longo de sua história, o humor compreendido pela comédia toma várias facetas e se 

debruça sobre vários temas, de acordo com seu tempo e lugar, e ainda com uma heterogeneidade 

rica em sua estética. No Brasil, ele encontrou solo fértil para suas desventuras caricatas: 

A comédia é o chão e a raiz do teatro brasileiro. O gênero cômico é o de mais longa e 

densa história em nosso palco, e o tema, por si só, poderia inspirar reflexões alentadas 

de filósofos e historiadores. Começou a ser praticado nos palcos brasileiros ainda no 

século XVIII, iniciando-se aí uma história contínua de representações que privilegia 

o gênero e não pode ser associada à tragédia ou ao drama, cujas existências foram 

marcadas, aqui, por trajetórias descontínuas, mesmo que não se tenha clareza absoluta 

a respeito do rol de espetáculos encenados nesse primeiro século. (GUINSBURG; 

FARIA; LIMA, 2009, p. 95) 

 

Desde Aristófanes e Menandro, Plauto e Terêncio, passando pelos anônimos da 

Commedia Dell’Arte, Molière e Martins Pena, chegando a Charles Chaplin, Monty Python e 

Chico Anysio, o humor está sempre despertando todos os tipos de controvérsias. Sua 

característica jocosa e crítica, estimula sentimentos variados nos espectadores. A intenção 

principal é sempre buscar a graça e o riso, contudo, nem sempre isso ocorre.  

Como uma das capacidades do humor é incomodar, expondo à luz falhas, erros, desvios 

morais e éticos, defeitos e toda a soma de imperfeições da sociedade, ele agrada quando não se 

                                                           
76 POLLOCK, Jonathan. Qué es el humor? Buenos Aires: Paidós, 2003. 
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coloca no lugar daquele a quem o foco é direcionado. Quando se ri do “outro”, o humor é 

tolerado. Mas tudo isso se inverte quando o alvo passa a ser o “eu”. O escárnio alheio é sempre 

leve em oposição ao recebimento da crítica irônica em seu âmago. Enquanto o dedo é apontado 

para o lado, o humor não gera controvérsia. Entretanto, quando o dedo se vira, suscita polêmica, 

crítica e, até, agressão. 

 

3.4 Cultura digital, ciberespaço, redes sociais e cultura participativa 

 

Quando a internet surgiu, muito se especulava sobre as possibilidades renovadoras no 

âmbito social, econômico, político e cultural, esculpindo uma nova geografia em substância 

imaterial, superando a virtualidade quase espiritual, antes conferida ao telégrafo e ao telefone e 

depois às transmissões via satélite. Havia uma euforia primal comum em inovações que afetam 

a Humanidade e o cotidiano dos indivíduos, como afirma Manuel Castells (2003): 

A Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação 

de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global [...]. Atividades 

econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 

estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de computadores. 

(CASTELLS, 2003, posição 96-104) 

 

Muitos foram os teóricos que acreditavam que a grande rede seria a portadora de uma 

pax hominibus e que ela ajudaria a formar um mundo mais justo e igualitário: 

Devido a seu aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante, por vezes 

excludente, da mutação técnica. Mas, neste mesmo movimento, a inteligência coletiva 

trabalha ativamente para a aceleração dessa mutação [...]. Os produtores de programas 

têm se dedicado à construção de um espaço de trabalho e de comunicação cada vez 

mais “transparente” e “amigável”. (LÉVY, 2014 [1999], p. 30) 

 

Surgia uma perspectiva de que os usuários, na roupagem de consumidores, estariam em 

uma posição tática, onde sua inoperância diante do mercado e sua apatia na prática consumista 

poderiam ser limitadas e iniciar uma contenda mais equitativa: 

[...] devemos superar a perspectiva do uso correto ou não das máquinas de 

comunicação, marcados para sempre pelo estigma do consumidor passivo e envolvido 

por uma rede de estratégias dos produtores. Devemos vê-lo como agente. Hoje, se 

observarmos a dinâmica social da Internet, poderemos identificar, na evolução do uso 

das máquinas de comunicar, uma certa busca de tatilidade, reforçando ainda mais a 

apropriação social destas. (LEMOS, 2015 [2002], p. 248) 



63 
 

Ainda se pode identificar o ideário relacionado à interação entre as pessoas para a 

formação de uma capacidade intelectual conjunta a partir das contribuições na rede, como 

afirma Pierre Lévy (2017 [1994], p. 57), quando diz que “a abertura do ciberespaço permite 

conceber formas de organização econômica e social centradas na inteligência coletiva e na 

valorização do humano em sua variedade”. 

É importante observar que todas citações anteriores datam do século passado, ou são 

baseadas em informações desse período, propositadamente relacionadas para a identificação do 

espírito daquele momento, Zeitgeist – Espírito do tempo, em alemão, que remonta 1789, quando 

o filósofo alemão Johann Gottfried Herder faz uma crítica ao também filósofo  Christian Adolph 

Klotz, porém o termo ganhou notoriedade com Hegel, em “Fenomenologia do Espírito” ( 2007 

[1807]). A internet, como grande novidade que era (menos de 10 anos de sua popularização), 

oferecia uma visão utópica de uma globalização igualitária. Talvez, num exagero contido, uma 

revolução intrínseca a cada usuário que, mobilizados pela rede, convergiriam para uma 

sociedade senão ideal, pelo menos próximo disso. 

Como todo aparato tecnológico, a internet se modernizou e os conceitos foram sendo 

atualizados. Com o surgimento da Web 2.077, onde as conexões se tornam muito mais rápidas, 

estáveis, e o fluxo de informação aumenta exponencialmente, irrompem novas visões e 

compreensões acerca dos caminhos que estavam sendo seguidos na teia global. O foco desvia 

dos sites pessoais e empresariais e dos portais para os sites colaborativos (wikis) e redes sociais, 

fortificando a ideia de que o ciberespaço seria definitivamente o local das grandes mudanças 

sociais, num futuro promissor para todo o planeta. 

O objetivo era utilizar a inteligência coletiva e criar aplicativos e softwares em sistema 

de work in progress, perpetuando sua melhora e utilidade para todos os usuários. Trocas de 

informações, códigos abertos, utilização de nuvens como locais de posicionamento dos 

programas, vendas de assinaturas, e não de propriedade desses softwares – elimina-se o pacote 

e é comercializado o serviço –, são algumas das mudanças advindas da nova concepção de 

internet. 

Uma outra característica muito importante é a possibilidade de o usuário organizar os 

conteúdos que lhe convêm e os ordenar por palavras-chave, que funcionarão como guia para 

que outros usuários também contribuam para essa organização. O que geraria um 

                                                           
77 Termo criado para identificar as mudanças funcionais da internet em 2004. O termo ainda desperta discussões, porém é o 

mais usual para as novas utilizações da plataforma digital e seus estudos. 
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relacionamento interativo entre todos interessados em contribuir para o aprimoramento da 

internet. 

Mas a mudança que parece ter mais impactado toda essa reengenharia foi a possibilidade 

de qualquer usuário – independentemente de ser um profissional qualificado de mídia – criar 

seu próprio conteúdo (Consumer-Generated Media – CGM) e o compartilhar diretamente com 

outros usuários. Assim, há a explosão das redes sociais e sites de cultura participativa, e entre 

os que mais se destacaram está o YouTube. 

A plataforma de compartilhamento de vídeos tem uma importância enorme na 

configuração e no entendimento da internet, pois ela serviu de válvula de escape para uma 

demanda reprimida na sociedade, os criadores de conteúdo audiovisual (JENKINS, 2009, p. 

145). Essa participação ativa dos usuários e a difusão desse material em nível global permitiram 

a ascensão do YT. 

Novos usos da tecnologia, bem como as modificações reais nela introduzidas, são 

transmitidos de volta ao mundo inteiro, em tempo real. Assim, o intervalo entre o 

processo de aprendizagem pelo uso, e de produção pelo uso, é extraordinariamente 

abreviado, e o resultado é que nos envolvemos num processo de aprendizagem através 

da produção, num feedback intenso entre a difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia. 

(CASTELLS, 2003, posição 567-570) 

 

Essa explanação de Manuel Castells, direcionada à criação da internet, sobre a ideia de 

Claude Fischer (1992) a respeito dos “usos e valores” da tecnologia telefônica, pode ser 

entendida para o YT, pois faz todo o sentido a ideia de que as melhorias 

comunicacionais/estruturais passam pelo usuário final. E, nesse caso, onde o usuário final é 

também um produtor/consumidor de conteúdo, o aprendizado passa a ser mútuo, bem como o 

crescimento. 

Atendo-se ao recorte espaço-temporal da investigação, percebem-se as transformações 

profundas que a plataforma gerou no ciberespaço e a nova linguagem da cultura digital que 

nascia naquele momento, também nas relações econômicas que estavam se formando na rede: 

As experiências do YouTube indicam que além de mudanças no comportamento dos 

usuários em relação aos outros meios (TV principalmente), o site também “inovou” 

economicamente, ao proporcionar uma circulação de capitais baseada não na venda 

de produtos concretos, mas na comercialização de informações e serviços. Assim, 

mesmo levando diversão aos usuários e contribuindo com aqueles que buscam seus 

“10 minutos” de fama, o site não deixa de ser uma empresa que presta serviços 

publicitários e gera lucro – porém, um dos maiores problemas enfrentados pelo site, 

ainda, é a dificuldade em transformar o tráfego de vídeos em dinheiro. 
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A principal forma de se gerar capital é através de links patrocinados: sobretudo 

propagandas de produtos e sites. A “pasta” Partners foi criada, dentro do site, para que 

as empresas associadas divulgassem seu material – vídeos institucionais, de cunho 

publicitário. (BRESSAN, 2007, p. 4) 

 

Uma característica a ser notada é a heterogeneidade das produções compartilhadas na 

plataforma (JENKINS, 2009). Não há um perfil uniforme do que é postado e daquilo que 

“viraliza”: o “vídeo para internet” é uma inovação elaborada por cada usuário e recebida 

diferentemente por cada outro usuário. Isso gera uma construção de valores específicos das 

redes sociais. Recuero (2018, p. 107-115) explica, embasada em Bertolini e Bravo (2011), o 

“capital social relacional” no ciberespaço, que é específico desse ambiente, mas que pode (até) 

ultrapassá-lo. Ela lista os valores que vão fazer com que os “atores” tenham mais notoriedade 

no espaço virtual on-line: visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. Cada um desses, 

utilizados apropriadamente, podem alavancar a difusão do usuário e gerar um despontamento 

maior nas redes sociais.  

A visibilidade é conferida às conexões formadas em maior quantidade – gerando um 

fluxo maior de informação – e também à ajuda da manutenção dos sites de redes sociais, ao 

gerenciamento de grupos e ao aumento de seguidores. O capital social é relacional. 

A reputação é o entendimento do “eu”, do “outro” e da relação entre eles. As atitudes 

do “eu” e a “construção dos outros sobre essas ações” vão produzir uma maior confiabilidade 

naquele que gera a informação. Ela vai além dos números, depende do valor e da qualidade 

comunicacional e, por isso, é relacional cognitivo. 

A popularidade está diretamente ligada aos números. Visualizações, comentários, 

compartilhamentos e a medição da audiência. É mais quantitativa do que qualitativa. Também 

é relacional. 

E a autoridade confere o grau de influência numa rede social. Está ligada à reputação, 

porém mais aprimorado. Tenta-se evidenciar o conhecimento sobre algum tema em particular 

e o quanto ele pode gerar de conversação. Tem capital social relacional cognitivo. 
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Tabela 2: Valores e Capital Social – Fonte: RECUERO, 2018, p. 114 

 

É necessário ratificar que esses capitais sociais são muito mais profícuos no ciberespaço 

devido às novas práxis midiáticas mediadas pelo computador (ou dispositivos que tenham 

acesso à rede) “na mediação dos sites de redes sociais” (RECUERO, 2012, p. 599) e na 

horizontalização comunicacional que apresenta o sujeito comum tal e qual um protagonista nas 

redes, proporcionando uma autossuficiência para o despontamento entre os outros atores sociais 

virtuais. 

Há um outro aspecto muito importante para o ciberespaço e que não deve ser ignorado 

para essa investigação: o tempo. 

Existe um senso comum78 de que o tempo corre como uma flecha, partindo de uma 

posição, em uma direção única e chegando a uma outra posição. Sempre baseado nas premissas 

clássicas das ciências naturais, o sujeito comum, com suas crenças, valores e imediatismos, 

cartesianamente acredita nesse endurecimento da regra temporal. E não poderia ser diferente, 

já que as Leis da Física, como as conhecemos, estabelecem um axioma das determinações do 

tempo nas condições em que se estabelecem as características do universo conhecido. 

Esses conceitos foram retocados com a formulação da Relatividade Geral de Einstein, 

quando foi demonstrado o espaço-tempo como uma quarta dimensão e o que ocorre quando ele 

é deformado por grandes forças gravitacionais. A ideia de que o tempo, como é conhecido, 

passa mais lento para os que estão submetidos a essa força e mais rápido para aqueles mais 

distantes, já é uma realidade científica comprovada por meio de experimentos vários. 

                                                           
78 Nildo Viana (2008), em Senso Comum, representações sociais e representações cotidianas, identifica a gênese do termo 

advindo das noções burguesas de “bom senso”, corroboradas pelo Iluminismo e seus pensadores. Com o surgimento das 

Ciências Sociais, recebe uma conotação negativa, ligada aos saberes baseados em crenças populares e discriminações, que o 

conferem uma carga de renúncia às proposições positivas.  
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Essa formulação, no entanto, não derruba o ideário estrutural do antes, agora e depois. 

O tempo passar mais rápido não significa modificar a direção em que corre. Mesmo com as 

especulações científicas sobre os multiversos e as cordas, ou as experimentações da Mecânica 

Quântica, a orientação temporal continua sendo uma verdade absoluta da física moderna. Não 

há como o retroceder nem o estagnar. Está-se em constante movimento na linha despótica do 

tempo constituído como axioma inerente à existência humana. 

No entanto, essa dura lei do tempo pode ser revista no ambiente virtual. Pela 

característica espectral do ciberespaço, a ideia de tempo se torna fluida e pode ser vista por um 

prisma diferente do qual se está acostumado a enxergar. As interações no ciberespaço 

acontecem de forma difusa, como convém a uma rede. Elas não seguem um padrão uniforme 

linear e, dessa forma, alteram as características temporais entre elas. 

As informações geradas na rede ficam armazenadas nos poderosos centros de servidores 

das grandes corporações, conhecidos como nuvens; e essas informações ficam disponíveis 

enquanto não forem deletadas pelos seus criadores. Os vídeos postados no YouTube funcionam 

dessa mesma forma. 

As produções realizadas pelos usuários da plataforma e postados em seus canais ficam 

disponíveis – desde que não sejam bloqueadas pelos donos dos canais, ou pela empresa, na 

alegação de infringir as regras – para a visualização pública desde o seu upload. Isso não quer 

dizer que as visualizações aconteçam simultaneamente. Longe disso. A disponibilidade de 

assistir a qualquer momento faz com que a audiência seja pulverizada ao longo do tempo, 

diversamente de programas da mídia convencional, como a televisão, quando há uma grade de 

horários fixos, e os espectadores só terão aquela chance para assistir ao programa. 

Diferentemente das gravações caseiras feitas via VCR, DVD ou dispositivos digitais, os 

vídeos da internet, além de disponíveis a qualquer momento, promovem uma interação direta 

entre os usuários ou outras produções, num encadeamento informacional infinito. Essa 

possibilidade de escolha do momento para assistir às produções promove uma “temporalidade 

elástica” (RECUERO, 2014) no ciberespaço. 

Para a autora, existe uma dualidade comunicacional na rede e esse fenômeno gera dois 

tipos de conversação: síncrona e assíncrona. 
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A conversação síncrona é aquela imediata, quando há uma espera da resposta em tempo 

real; e a conversação assíncrona ocorre em unidades temporais distintas, quando os usuários 

não estão habitando o mesmo tempo no diálogo. 

A conversação assíncrona, assim, acontece porque o ambiente registra as mensagens 

e as representações, permitindo que indivíduos que visitem o ambiente em momentos 

diferentes possam dar continuidade à conversação. A copresença, assim, não acontece 

apenas quando os indivíduos estão sincronizados na mesma ferramenta ao mesmo 

tempo mas, igualmente, quando estes estão acessando a conversação em tempos 

diferentes. Ou seja, o que permanece é o ambiente da conversação, e não os 

interagentes. (RECUERO, 2014, p. 54) 

 

Essa é uma característica das redes sociais. Onde os diálogos acontecem, por vezes, de 

forma síncronas; outras, assíncronas. E ainda há possibilidades de fusão entre as duas 

categorias. As interações podem ser nas áreas destinadas a comentários, nas ações que a 

plataforma oferece (curtir, não curtir, compartilhar) e na própria visualização, pois ela é 

contabilizada como um valor de influência da produção. Tudo estendido no tempo da teia do 

ciberespaço. 

Uma outra visão do tempo na rede é dada por Han (2018). Ele acredita que o tempo da 

internet é o imediato, pois não há mediação entre as informações. Elas são direcionadas sem 

participação de intermediários e representantes que são vistos como entraves do tempo e da 

informação, assim como não promovem “transparência” e causam “ineficiência” na 

comunicação. Ele também entende que a representação está ameaçada devido à imposição 

(compulsão) da presença digital. 

Han ainda acredita que o efeito do tempo passa pelo desgaste físico condicionado a 

outras mídias. Fazendo uma analogia com Barthes, ele acredita que “a mídia digital não tem 

idade, destino e morte. Nela o tempo mesmo é congelado. Ela é uma mídia atemporal. A mídia 

analógica padece do tempo. A paixão [Passion] é a forma de expressão” (2018, p. 57). 

Assim, tudo que é digital permanece para o “sempre”; e o analógico – se não for 

transformado em digital – se perde no tempo, perecendo no desgaste físico, até sumir, 

desaparecer materialmente e se tornar uma memória, uma lembrança, uma recordação. 

É curioso identificar que o espaço-tempo também foi analisado por Bakhtin, que o 

conceituou de cronotopo. Inicialmente ligado à literatura, o autor acredita que essas duas 

unidades são indissolúveis à análise literária. O termo é emprestado diretamente da Teoria da 
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Relatividade de Einstein, transferido para seus estudos e sendo adaptado. Ozíris Borges Filho 

(2011) diz que 

Bakhtin começa pela afirmação de que a Literatura assimilou de maneira complexa o 

tempo e o espaço bem como o indivíduo histórico que se revela nessas duas categorias. 

Afirma ainda que a sociedade, dadas as suas condições históricas, assimilou parte 

dessa realidade e forjou gêneros textuais de acordo com essa afirmação. (FILHO, 

2011, p. 54) 

 

Utilizando de investigações históricas que demonstram as mutações dos cronotopos ao 

longo dos séculos e como evidenciam a imagem das pessoas de certa época, Mikhail Bakhtin 

acredita que o cronotopo “se aplica tanto numa análise intrínseca quanto extrínseca, tanto uma 

análise temático-cultural quanto numa análise histórica” (FILHO, 2011, p. 61). Cada sociedade 

entendeu a realidade a sua volta e criou gêneros textuais de acordo com suas visões de época 

(tempo vivido) e espaço (condições históricas). 

Essa assimilação ainda vai ser relativa a cada ponto de vista. Cada autor vai ter uma 

influência cronotópica sobre a realidade, oferecendo a alguns uma melhor visão artística e daí 

uma maior profundidade em recriar o cronotopo a que está ligado, integrando o espaço ao 

movimento do tempo que pode (e deve) influenciar no enredo e fechamento da história. Essa 

associação de cronotopo aos gêneros literários fornece uma explanação completa de uma 

sociedade e da camada social tratada, bem como o tempo seu específico e seu cotidiano. 

Mais à frente, Bakhtin introduz o pensamento a todas as formas de arte, embora não 

desenvolva o assunto de maneira profunda: 

Em arte e em literatura, todas as definições espaço-temporais são inseparáveis umas 

das outras e são sempre tingidas de um matiz emocional. [...] A arte e a literatura estão 

impregnadas por valores cronotópicos de diversos graus e dimensões. Cada momento, 

cada elemento destacado de uma obra de arte são estes valores. (BAKHTIN, 1998 

[1973], p. 34979 apud FILHO, 2011, p.62) 

 

O conceito de cronotopo se encaixa nesta investigação por esta vertente. Há um ponto 

plausível para analisar os gêneros do discurso dentro da perspectiva cronotópica bakhtiniana e, 

assim, entender o tempo-espaço nos ambientes digitais do objeto estudado. 

                                                           
79 BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética. São Paulo: Unesp, 1998. 
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Há que se entender como funcionam os enunciados nesse emaranhado virtual e como o 

cronotopo é entendido e assimilado pelos criadores. E, da mesma forma, como ele é recebido 

pelo público, ou seja, como o tempo é explicitado e identificado dentro dos meios de produção 

e da classe que gera esse arcabouço informacional nesse lugar tão heterogêneo. 
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4 BRAINSTORM 

 

Embora, no momento deste estudo, o canal Porta dos Fundos não se apresente como o 

maior canal do Brasil, ainda é um dos grandes, com mais de 16 milhões de inscritos e mais de 

5 bilhões de visualizações de seus vídeos no YouTube. Essas cifras estão em constante mudança 

devido à translação que existe na rede. Os acessos não param, pois a internet é um local de 

mobilidade contínua, e os usuários estão indo e vindo o tempo todo nas tramas traçadas pelas 

conexões que existem no ciberespaço. 

 

Figura 19: Estatísticas do canal Porta dos Fundos – Fonte: YouTube80 

 

Como primeira escolha metodológica do pesquisador, foi realizado um recorte espaço-

temporal para que o objeto seja analisado em sua gênese e não se perca o foco no objetivo 

principal – descobrir os motivos que levaram o coletivo a ser um dos maiores fenômenos do 

YouTube no mundo. Esse intervalo compreende o lançamento do primeiro vídeo (agosto de 

2012) até a março do ano seguinte (2013), mês de postagem do último vídeo analisado. 

Também como critério de análise, optou-se por usar cinco vídeos do PdF. Quatro deles 

foram escolhidos pelo critério de mais visualizações que, no YT, aparece como “mais 

populares”, aqueles que foram mais vistos: “Rola”, “Sobre a mesa”, “Na lata” e “Essa é pra 

você”. Também foi selecionado o vídeo com maior número de comentários: “10 

Mandamentos”. Acredita-se que esses critérios quantitativos garantam a relevância dos objetos 

para a análise do fenômeno, uma vez que os algoritmos de distribuição dos vídeos na plataforma 

funcionam sobre esses resultados. 

                                                           
80 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/portadosfundos/about>. Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/user/portadosfundos/about
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Vídeos Data da 

postagem 

Visualizações 

(em milhões) 

Curtidas Não 

curtidas 

Comentários Colocação 

(em 

popularidade) 

Rola 10/01/2013 34 413 mil 25 mil 11.444 1 

Sobre a mesa 10/07/2012 25 373 mil 13 mil 11.276 4 

Na lata 17/01/2013 26 357 mil 6,2 mil 10.816 3 

Essa é pra você 07/03/2013 29 598 mil 9,8 mil 16.140 2 

10 Mandamentos 07/02/2013 20 244 mil 32 mil 26.684 13 

Tabela 3: Ranking dos vídeos 

 

Embora não figure como um dos cinco mais populares em questão de visualizações – 

que vem a ser o quesito mais importante na escala definida pelo YouTube –, o vídeo “10 

Mandamentos” foi escolhido para análise por se tratar da primeira grande produção do coletivo 

e por sua capacidade de debates nos comentários, provavelmente por se tratar de texto paralelo 

em diversas religiões e cujo esquete foi elaborado em tom de crítica. A quantidade de opiniões 

acerca da obra é, no momento desta análise, maior do que as dos quatro vídeos mais populares 

do grupo na plataforma: “Rola”, com 11.444; “Essa é pra você”, com 16.140; “Na Lata”, com 

10.816; “Sobre a Mesa”, com 11.276 comentários. “10 Mandamentos” figurava com 26.684 

comentários, desde a sua postagem no canal (7 de fevereiro de 2013). Embora os conteúdos 

relacionados aos comentários não façam parte do recorte da pesquisa, entende-se a importância 

gerada pela quantificação dessas interações e as consequentes promoções da produção na 

plataforma por seus algoritmos. 

Efetivou-se, também, uma pesquisa em buscadores da web para analisar como figuram 

os resultados ligados ao tema, posto que o assunto (o decálogo) é popular nos meios sacros e 

delineia três das maiores religiões mundiais. O intuito da pesquisa é verificar como aparecem 

os resultados ligados ao vídeo e se isso pode ajudar na influência de sua popularidade nos 

acessos e comentários. Foram realizadas buscas em duas ferramentas análogas e ao mesmo 

tempo antagonistas no ciberespaço: Google e DuckDuckGo (segundo o próprio site, na área 

reservada, a descrição de quem são eles, está escrito: “A DuckDuckGo é uma empresa de 

privacidade na Internet que permite que você assuma facilmente o controle de suas informações 



73 
 

pessoais on-line, sem compensações. Com nossas raízes como o mecanismo de pesquisa que 

não rastreia você, expandimos o que fazemos para protegê-lo, não importa onde a Internet o 

leve”). A ideia de uso dessas duas ferramentas mostra-se necessária, pois são instrumentos 

similares em modo (buscadores e organizadores de sites na internet), porém contrapostos em 

método (o Google é notadamente um site baseado em um algoritmo de aprendizados com 

nossos dados pessoais, que leva a exibir propagandas e promoções que influenciam nos seus 

resultados; já o DuckDuckGo afirma ser uma empresa que não se baseia em comerciais e 

publicidade para manipular suas buscas). 

Foram escolhidas quatro formas de se buscar o enunciado nos dois sites de pesquisa do 

ciberespaço: 

- 10 Mandamentos; 

- Os 10 Mandamentos; 

- Dez Mandamentos; e 

- Os dez Mandamentos. 

Essas possibilidades foram escolhidas por um teste prévio, realizado nos próprios 

buscadores, que mostrava diferença no material encontrado em cada uma das formas escritas 

para a pesquisa. Assim, foi executada a verificação dos resultados em cada uma das formas e 

das ferramentas. Os resultados são: 

Google/Duck Duck Go 10 

Mandamentos 

Os 10 

Mandamentos 

Dez 

Mandamentos 

Os dez 

Mandamentos 

Nº de resultados 7.400.000 / - 5.120.000 / - 5.230.000 / - 7.280.000 / - 

Aparece na 1ª página Sim / Sim Não / Sim Sim / Não Não / Não 

Página que aparece 1 / 1 3 / 1 1 / nenhuma nenhuma / 

nenhuma 

Miniatura (thumbnail) Sim / Não Não / Não Sim / Não Não / Não 

Tabela 4: Resultados da busca nos sites Google e Duck Duck Go 
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 Google DuckDuckGo 

10 Mandamentos Os dois primeiros sites 

achados são ligados a 

entidades cristãs e o 

terceiro é seu significado 

na Wikipédia (site de 

conteúdos variados e de 

criação de conteúdo livre 

na web). Seguem-se mais 

quatro sites cristãos e, por 

fim, na primeira página de 

busca, o site da revista da 

Editora Abril, Super 

Interessante. Logo após, 

são dadas opções de 

vídeos, onde figura em 

primeiro lugar o vídeo 

analisado. Não foi 

identificado link para o 

vídeo, apenas escrito nas 

vinte páginas oferecidas 

pelo serviço. 

Assim como na pesquisa 

anterior, aqui vemos dois 

sites sobre assuntos 

cristãos (um igual à lista 

anterior, mas em posição 

diferente; e outro não 

igual) no início da lista e 

logo depois, a Wikipédia. 

Seguidos por mais três 

sites cristãos e, finalmente, 

um link para o vídeo. 

Cabem duas observações: 

a descrição está em inglês 

e não existem links para 

vídeos (com thumbnails) 

na busca feita desta forma. 

Os 10 Mandamentos Figura uma tabela ligada 

ao portal Wikipédia, logo 

no início da busca. 

Seguem sites ligados aos 

cristãos e Wikipédia, com 

um diferencial: não há 

links para vídeos na 

primeira página. 

Aparecem seis sites 

cristãos e a sétima posição 

é o vídeo analisado. 
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Dez Mandamentos Neste formato, é exibido 

um site cristão e, após, a 

Wikipédia e mais três sites 

cristãos. Logo depois, 

aparecem as opções de 

vídeo, e o primeiro é um 

vídeo da telenovela 

homônima exibida na 

Rede Record seguido pelo 

do coletivo. Porém, há um 

link para o vídeo na página 

três da busca. 

Nessa possibilidade 

aparece a Wikipédia em 

primeiro, seguido de um 

site cristão e outro para o 

site R7, pertencente à 

Rede Record, falando 

sobre a telenovela da 

mesma rede. Depois 

aparecem links para sites 

cristãos. Não foi 

encontrado nenhum link 

para o vídeo analisado ao 

longo de toda a busca 

realizada. 

Os Dez Mandamentos Nesse formato de busca, 

encontra-se um site 

cristão; logo depois, a lista 

de vídeos, sendo o 

primeiro a promoção do 

canal por assinatura 

Telecine On, anunciando o 

filme homônimo, seguido 

de dois vídeos da 

telenovela. Seguem-se 

links para o site R7, 

também sobre a novela, 

mais quatro sites cristãos, 

Wikipédia e mais dois 

religiosos. Não foi 

encontrado nenhum 

registro da produção do 

Porta dos Fundos. 

Foram encontrados os 

links para a novela da 

Rede Record (site R7), 

cinco sites cristãos, 

Wikipédia (telenovela e o 

decálogo sacro) e mais 

dois sites de críticas e 

notícias da novela. 

Também não foi 

localizado nenhum link 

para o vídeo de análise. 

Quadro 1: Comparação crítica dos sistemas de busca 
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A possibilidade dos links para vídeo no DuckDuckGo pode ser devido à ferramenta de 

buscas não ter compromissos com anunciantes e grandes conglomerados de mídia, o que 

possivelmente permite uma busca mais parcial e idônea da rede.  

Para um refinamento maior da análise, foi usado o filtro “vídeos” comum aos dois sites 

com as mesmas nomenclaturas e o resultado foi: 

Google/Duck Duck Go 10 

Mandamentos 

Os 10 

Mandamentos 

Dez 

Mandamentos 

Os dez 

Mandamentos 

Nº de resultados 455.000 / - 468.000 / - 352.000 / - 399.000 / - 

Aparece na 1ª página Sim / Sim Não / Sim Sim / Sim Não / Não 

Página que aparece 1 / 1 3 / 1 1 / 1 nenhuma / 

nenhuma 

Miniatura (thumbnail) Sim / Sim Sim / Sim Sim / Sim Não / Não 

Tabela 5: Resultados da busca nos sites Google e Duck Duck Go com filtro “vídeo” 

 

 Google DuckDuckGo 

10 Mandamentos Nessa modalidade, o vídeo 

aparece em primeiro lugar, 

na primeira página. 

Aqui também aparece, 

logo no início, porém na 

segunda posição, embora a 

formatação apresentada 

seja diferente da exibida 

no Google (este se 

apresenta em lista; já o 

primeiro em pequenas 

imagens, uma ao lado da 

outra). 

Os 10 Mandamentos Essa busca mostra uma 

série bíblica sobre o 

assunto, seguida de um 

vídeo infantil (fora da 

plataforma YouTube); 

Aqui, coincidentemente, 

ocorre o mesmo que na 

anterior. Figura na 
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seguem-se vídeos sobre a 

novela, filmes, desenhos e 

clipes musicais. A 

produção do coletivo vai 

ser encontrada na primeira 

posição da página três da 

pesquisa. 

segunda posição da 

primeira página. 

Dez Mandamentos Nessa forma, aparecem 

trailers de filmes, capítulos 

da novela (no site R7) e 

sua divulgação no 

YouTube. Novamente o 

vídeo vai aparecer na 

terceira página, mas na 

sexta posição. 

Apresenta-se, como nas 

anteriores, o vídeo em 

segundo lugar. 

Os Dez Mandamentos Nessa organização, 

aparecem vídeos 

igualmente dos trailers, de 

capítulos da telenovela e 

de críticas a ela. Não foi 

encontrado o objeto 

estudado nessa busca 

Nesse modelo, o vídeo já 

não aparece mais entre as 

miniaturas da primeira 

página nem foi encontrado 

na lista que se segue às 

miniaturas. 

Quadro 2: Comparação crítica dos sistemas de busca com o filtro “vídeo” 

 

Decidiu-se a realização dessa pesquisa específica, nos sites de busca, apenas para esse 

vídeo, por se tratar de um tema e um título de cunho popular/religioso. Da mesma forma, vários 

“produtos artísticos” existentes, com o mesmo tema, poderiam desviar as buscas e, até mesmo, 

a divulgação do trabalho do grupo: a telenovela da Rede Record, filmes hollywoodianos, livros, 

a utilização da base “10 mandamentos” para vários assuntos extrarreligiosos, músicas e textos 

cristãos, incluindo-se a própria Bíblia. 
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4.1 Técnicas de pesquisa 

 

Como a intenção principal deste estudo é trazer alguns dos principais fatos que 

possibilitaram o fenômeno do PdF no ciberespaço, foi realizada uma pesquisa em veículos de 

comunicação, por meio de matérias e entrevistas, com e sobre os sócios-fundadores do grupo, 

que pudessem ajudar na elucidação do objetivo principal, entendendo que os depoimentos dos 

envolvidos são de suma importância para a compreensão e o mapeamento cartográfico desse 

acontecimento, visto que não se podem dissociar as criações artísticas das suas condições de 

produção. 

Os veículos fontes que foram consultados, são todos de grande circulação e acesso, o 

que garante uma fidedignidade nas informações colhidas e, por se tratar de órgãos da imprensa 

de um país democrático (Brasil), estão tutelados pela liberdade de imprensa, a qual rege todos 

as nações sob esse regime (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 200-201). Houve também a 

preocupação com a, sempre possível, influência ideológica a que poderiam estar submetidos 

esses veículos e que seriam capazes de deturpar ou enviesar os conteúdos das reportagens e 

entrevistas. Há, ainda, as fontes estatísticas que fazem menção direta ao objeto e revelam os 

dados de suma importância para a validação da pesquisa. 

Também foi realizada a revisão de literatura ligada ao Programa, bem como matérias e 

assuntos interdisciplinares, que influíram diretamente no objeto analisado. Por este motivo, as 

referências bibliográficas passam a ter uma pluralidade de vozes, visões e assuntos os quais 

enriquecem ainda mais a investigação e seus resultados. Ainda há a literatura das teorias que 

guarnecem o escopo da pesquisa. 

 

4.2 Análise dos vídeos do Porta dos Fundos 

 

Por se tratar de um objeto no ciberespaço, o Porta dos Fundos deve visto como o assunto 

a ser analisado nos moldes das investigações virtuais. Por esse motivo, entende-se a internet 

como o campo de estudo, não como disciplina a ser explorada (FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2016, p. 29-33); e o coletivo como um estudo de caso. 

Para reunir os dados necessários no ciberespaço, foi realizada uma Análise das Redes 

Sociais (ARS), quando foi escolhida a rede a ser estudada a partir do objeto pesquisado, visto 
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que o PdF teve seu sucesso atrelado diretamente ao YouTube, que é uma Rede Social de 

compartilhamento de produtos audiovisuais. 

Essa análise pressupõe o foco no ator escolhido, mas entende que a interação entre 

vários atores acontece (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016, p. 118-120). Por isso, foi 

delimitado o estudo a cinco vídeos do PdF, realizando uma abordagem técnica sobre eles e 

posterior avaliação crítica. 

Foi avaliado também o conjunto de valores que o PdF criou, ou seja, o seu capital social 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016, p. 123-124) e as categorias que ajudam a entendê-

lo. Essas categorias são os meios disponíveis na internet para a identificação da sua constituição 

e possível exame. 

 

4.3 Método e hipóteses 

 

O método utilizado para validar as análises realizadas foi o hipotético-dedutivo, que 

consiste na preexistência de um fundamento, passando à problematização e uma solução prévia 

(hipótese), e, num outro momento, sua contestação nos moldes dialéticos, e, por conseguinte, 

nova problematização (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 93-100). 

Teve-se a ideia a partir de uma concepção prévia, sem embasamento, sobre o objeto. 

Foram criadas hipóteses, conjecturas, acerca do assunto. A partir daí foram realizadas várias 

investigações que possibilitassem a resolução do problema, gerando uma análise crítica que 

pode, ou não, ter validado as hipóteses prévias. Findando na conclusão da observação e as 

resoluções descobertas. 

A hipótese principal que se coloca à frente desta análise é a “liberdade” conferida pelo 

ciberespaço, no tocante às criações artísticas. A internet havia se colocado como um campo 

livre para a criação e divulgação de trabalhos artístico-culturais, e isso levou ao surgimento e à 

divulgação de inúmeros produtos. Afinando mais o campo, o YouTube se apresentou como a 

plataforma ideal à difusão de materiais audiovisuais, seguindo uma liberdade controlada pelas 

suas políticas de uso. 

Outras hipóteses decorrem do pré-entendimento do PdF: a primeira é a boa qualidade 

apresentada em seus vídeos, o que não era usual na plataforma – um esmero em produção, 

iluminação, gravação, edição etc. que pode ter destacado o grupo; a segunda são os enunciados 

que fogem da tradição do humor brasileiro, sem a repetição de bordões e forte caracterização 
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dos atores; e a terceira é o cotidiano perene em seus roteiros, que produzem identificação direta 

dos usuários, além da linguagem direcionada a um público específico 

 

4.4 Identificando a rede sociotécnica 

 

4.4.1 Cartografia 

 

Antes de apresentar as análises realizadas, faz-se necessária a introdução da confecção 

da cartografia da rede sociotécnica do Porta dos Fundos. A partir desse ponto, todas as 

apreciações serão integradas à metodologia da Teoria Ator-Rede, com seus conceitos e 

nomenclaturas, o que vai contribuir para a tecedura da rede e de suas conexões, apontando os 

actantes, mediadores e intermediários; as controvérsias e suas conjecturas; as associações e os 

rastros deixados pelos actantes. Sempre calcado no princípio da simetria e a planificação da 

topologia investigada. 

Será iniciado um passeio pela rede sociotécnica do PdF como uma navegação por um 

rio, desde seu montante – onde tudo tem uma origem, a nascente, o ponto de partida – até sua 

jusante – o ponto de chegada, a foz onde tudo deságua –, identificando todos os afluentes que 

chegam até o fluxo principal, no qual se estará navegando. Mas o fundamental, o que realmente 

interessa, é seguir a corrente e identificar os rastros que nela foram deixados. É importante a 

identificação da origem dos fluxos tributários que chegam até o curso central e saber que eles 

existem, mas a observação do movimento da correnteza fluvial na qual se navega, ou, seguir 

“os atores, ou antes, aquilo que os faz atuar: as entidades em circulação” (LATOUR, 2012, p. 

339) é o que vai propiciar uma visão ampla da rede. 

Para se tomar um ponto de partida, abre-se a caixa-preta do fenômeno Porta dos Fundos 

– que se encontra na jusante da observação, causando um contrafluxo que levará ao ponto de 

partida da investigação, o montante fluvial –, deixando sair todos os elementos nela contidos. 

Esse é o momento em que se pode comparar ao Caos81 ou ao ato de Pandora82, deixando se 

espalhar, contrariamente à história original, não os males, mas todo o conteúdo necessário para 

                                                           
81 Da mitologia grega: “Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava 

o nome de Caos – uma informe e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam latentes as sementes das coisas. 

A terra, o mar e o ar estavam todos misturados; assim a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. 

” (BULFINCH, 1999 , p. 19) 
82 Já referenciada no capítulo introdutório deste estudo. 
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a visualização da plenitude da rede sociotécnica e, assim, poder contribuir para a descoberta 

das possibilidades oferecidas nesta observação. Que se abra a caixa-preta! 

 

4.4.2 As controvérsias 

 

Tommaso Venturini (2009) acredita que as controvérsias são “o fenômeno mais 

complexo a ser observado na vida coletiva83” e suas observações são muito mais profundas do 

que parecem. Elas são tudo que está entre os actantes concordarem com um desacordo amplo, 

além de serem a solidificação de uma convivência entre os actantes. Elas envolvem todo o tipo 

de agente (humanos e não humanos), apresentam o social em seu aspecto mais dinâmico, não 

são reducionistas, aparecem quando as certezas desmoronam e são conflitos que surgem no 

espaço-tempo compartilhado. As controvérsias serão encontradas nos momentos/locais mais 

intrincados da sociedade. 

Venturini lista os três mandamentos da observação das controvérsias em contraponto à 

ideia de que é uma coisa simples de se fazer: 

1) Não se deve restringir a observação a uma única teoria ou metodologia; 

2) É necessário observar a maior soma possível de perspectivas; e 

3) Deve-se atentar mais às vozes dos actantes que às suposições prévias84. 

Bruno Latour (2012) trabalha com as cinco grandes incertezas das observações do 

social, explicando que é uma referência tácita ao “princípio das incertezas”, pois não há 

convicções de que estão no observador ou nos observados: 

- a natureza dos grupos: há várias formas contraditórias de se atribuir 

identidade aos atores; 

- a natureza das ações: em cada curso de ação, toda uma variedade de agentes 

parece imiscuir-se e deslocar os objetivos originais; 

- a natureza dos objetos: o tipo de agências que participam das interações 

permanece, ao que tudo indica, aberto; 

                                                           
83Do original: “Controversies are certainly and by far the most complex phenomena to be observed in collective life” 

(VENTURINI, 2010, p.260) (tradução nossa) 
84 Do original: “1) you shall not restrain your observation to any single theory or methodology; 

2) you shall observe from as many viewpoints as possible; 

3) you shall listen to actors’ voices more than to your own presumptions.” (VENTURINI, 2010, p. 260) (tradução nossa) 
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- a natureza dos fatos: os vínculos das ciências naturais com o restante da 

sociedade parecem ser constantemente fonte de controvérsias; 

- finalmente, o tipo de estudos realizados sob o rótulo de ciência do social, 

pois nunca fica claro em que sentido exato se pode dizer que as ciências sociais são 

empíricas. (LATOUR, 2012, p. 42) 

 

Dessa forma, podem-se iniciar as observações sobre as possibilidades das controvérsias 

existentes antes da estabilização da rede sociotécnica do Porta dos Fundos. 
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5 A VIDA COMO ELA É 

 

Nessa seção, foram realizadas as análises técnicas das produções escolhidas no recorte 

temporal da gênese (ou próximo a ela) do coletivo de humor Porta dos Fundos. A escolha foi 

elaborada primordialmente devido ao número de visualizações e, consequentemente, sua 

popularidade no Canal. Assim foram escolhidos e analisados os vídeos “Essa é pra você”, “Na 

Lata”, “Rola” e “Sobre a mesa”. À exceção do esquete “10 Mandamentos”, escolhido devido 

ao considerável número de comentários feitos na seção dedicada a essa interatividade na 

plataforma. 

Foram descritos dados técnicos, resumo do conteúdo interpretado e editado, bem como 

curiosidades advindas de produções paralelas ligadas diretamente aos vídeos originais e 

divulgados pelo coletivo (making ofs, extras etc.). Foi mantida uma diretriz nas observações de 

modo a estabelecer um padrão no diagnóstico metodológico.  

A sequência apresentada foi orientada por meio de ordem alfanumérica, não tendo ligação 

com a temporalidade das postagens e divulgações das produções. 

 

5.1 10 Mandamentos 

 

O roteiro trata de uma sátira da Bíblia, mais precisamente a passagem quando Moisés 

apresenta os “10 Mandamentos”, que teriam sido ditados por Deus a ele no Monte Sinai, após 

a fuga dos hebreus dos domínios egípcios (no episódio do Antigo Testamento bíblico conhecido 

como “êxodo”85). Há críticas quanto ao tema e uma analogia com as interpretações dadas a esse 

texto do livro sagrado para judeus e cristãos por “neopentecostais” e que vem sendo muito 

utilizado nos dias atuais em sermões nas igrejas evangélicas.  

O vídeo com a sátira foi postado no YouTube no dia 7 de fevereiro de 2013. Até a data 

do acesso para a análise (22/01/2019) havia 18.573.731 visualizações, 194 mil marcações de 

“gostei”, 26 mil “não gostei” e 25.903 comentários. Os dados de análise estão reunidos na tabela 

a seguir: 

 

 

                                                           
85 Passagem da Bíblia que narra a fuga dos hebreus da escravidão no Egito e sua experimentação como povo livre e soberano. 

A cena faz menção especificamente os versículos 31, parágrafo 18; 32, parágrafos 1-35; 33, parágrafos 1-6; e 34, parágrafos 

29-35. 
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 10 MANDAMENTOS 

Elenco Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Luis Lobianco, 

Rafael Infante e Ohana Boy 

Direção Ian SBF 

Roteiro Fábio Porchat e Ian SBF 

Direção de Fotografia Gui Machado 

Edição e Cor Luanne Araújo 

Direção de Produção Nataly Mega 

Assistente de Direção Alice Ventura 

Técnico de Som Léo Bastos 

Mixagem Final Ian SBF 

Figurinos Juli Videla 

Caracterização Andrea Mendonça e Tânia Mendonça 

Produção Bianca Caetano e Ohana Boy 

Figuração Luciano Iulianelli, Gabriel Esteves, Gustavo 

Chagas, Barbara Boy e João Marcos Rodrigues 

Duração 4m48s 

Sinopse Há seis mil anos, quando um cabeludão descia um 

morro carregando pedra, ele era considerado 

maneiro. Hoje em dia, isso é crime. Mas uma coisa 

nunca mudou: onde houver um "Silas Malafaia", as 

"Marilias Gabrielas" vão atrás86.  

Quadro 3: Ficha técnica de “10 Mandamentos” 

                                                           
86 Ver “10 Mandamentos”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=eLawrQ1KQno>. Acesso em: 22 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLawrQ1KQno
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Figura 20: Cena de “10 Mandamentos” – Fonte: Canal Porta dos Fundos87 

 

Diferentemente dos outros vídeos, este é produzido numa locação aberta, ambiente com 

dunas de areia para simular o deserto ao sul da península do Sinai, no Egito, onde Moisés teria 

recebido as “Tábuas da Lei” (Êxodo, 24:14). Em plano aberto, o vídeo inicia com o Povo 

Hebreu numa disputa de adivinhação em desenhos na areia, enquanto Moisés corre ao encontro 

das pessoas. Chegando para anunciar as “notícias do Senhor Deus”, os outros não parecem 

muito entusiasmados nem crédulos sobre as notícias. O diálogo corre acerca dos mandamentos 

ditados por Deus a Moisés e a cada item anunciado os interlocutores criticam e avaliam sob a 

perspectiva dos acontecimentos ligados ao actante, sempre com ironia e sarcasmo diante das 

referências. Ao fim do vídeo, os hebreus aconselham Moisés a procurar outras pessoas que 

acreditem nos “mandamentos” e em sua história, numa clara crítica à maneira como a religião 

é passada e entendida pelas sociedades ao longo do tempo, numa tentativa de manipulação por 

meio da fé alheia, mas desestruturada pelos agentes, que dessacralizam todas as convicções 

trazidas até eles. Há uma clara desqualificação do assunto tratado na cena, Moisés não é levado 

a sério e a retórica usada é coloquial e despretensiosa. O roteiro reduz o acontecimento 

religioso” a praticamente uma reunião de condomínio. 

Por se tratar de uma locação ao ar livre, a iluminação é natural, utilizando-se da difusão 

da luz devido ao tempo nublado, o que facilita o trabalho do responsável por essa técnica, 

precisando, apenas, rebatê-la para o elenco, ou seja, utilizar a luz natural e refleti-la por meio 

de um espelho (ou similar) para os atores em cena, gerando uma fonte alternativa de luz e que 

                                                           
87 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eLawrQ1KQno>. Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLawrQ1KQno
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complementa a iluminação cênica, evitando resultados indesejados como sombras, além de 

trazer um efeito mais etéreo, remetendo às atmosferas presumidas pela luz existente nas 

escrituras. A caracterização conta com maquiagem leve – possivelmente por causa da 

iluminação natural –, porém as “máscaras” trazem ambientação da época tratada, com barbas e 

cabelos longos, tal qual os homens da Idade Clássica da história eram retratados, imagem que, 

supostamente, só caiu em desuso na cultura ocidental mais de mil anos depois, com a ascensão 

de Alexandre, O Grande, que utilizava o rosto limpo e cabelos curtos – porque acreditava que 

barbas e cabelos compridos seriam um ponto fraco de seus soldados no campo de batalha 

(SOUZA, 2010, p. 84) –, na Grécia Helenista, e seguiu adiante na cultura romana, voltando a 

ser atributo másculo na Idade Média. Os figurinos são vestidos flutuantes, utilizados pelos 

hebreus, em lã (ou tecido que caracterize lã), mais popular por ter um custo mais baixo do que 

o linho, supostamente usado na época e trazido ao imaginário popular pelas pinturas 

renascentistas e consolidadas por grandes produções cinematográficas, e detalhes em couro (ou 

imitando o tecido). As peças utilizadas são: acapas (também conhecidas como capas ou mantos, 

que sobrepõem o resto da vestimenta que, além das partes mais nobres, serviam para aquecer), 

túnicas coloridas e de mangas largas, amarradas com tiras de couro, ficando ausentes as túnicas 

interiores, bem como ficam ausentes os calçados que denotem a época, aparecendo apenas um 

chinelo, aparentemente de couro, em um dos figurantes (no making of revela que todos do 

elenco estão descalços). A gravação aconteceu no dia 28 de janeiro de 201388.  

O vídeo, que é considerado a primeira grande produção do Porta e o mais complicado89, 

não conta com apoios de empresas particulares, porém houve a assistência da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, que esteve presente no set de gravação para garantir a segurança 

do staff e de seu equipamento. A locação são as dunas das praias de Cabo Frio, que trazem as 

características mais próximas do local original da história interpretada – deserto da Península 

do Sinai –, cidade fluminense da Região dos Lagos, cerca de 180 quilômetros da capital, Rio 

de Janeiro90. Houve participação de figurantes, até então inexistentes nas produções do coletivo, 

o que já denota uma capacidade de pagamento a terceiros, além do elenco fixo. 

                                                           
88 Ver “Fábio Porchat: 'As empresas ligam desesperadas para a gente não fazer vídeo'”. Disponível em: 

<https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2013/02/empresas-ligam-desesperadas-para-gente-nao-fazer-

video.html>. Acesso em: 22 jan. 2019. 
89 Ver “Fábio Porchat, o humorista que criou o Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2013/10/29/p3/noticia/fabio-porchat-o-humorista-que-criou-o-porta-dos-fundos-

1818462#gs.J4Emquzc>. Acesso em: 22 jan. 2019. 
90 Ver “Veja os bastidores do novo vídeo do grupo Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://vejario.abril.com.br/consumo/veja-os-bastidores-do-novo-video-do-grupo-porta-dos-fundos/>. Acesso em: 22 jan. 

2019.  

https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2013/02/empresas-ligam-desesperadas-para-gente-nao-fazer-video.html
https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Carreira/noticia/2013/02/empresas-ligam-desesperadas-para-gente-nao-fazer-video.html
https://www.publico.pt/2013/10/29/p3/noticia/fabio-porchat-o-humorista-que-criou-o-porta-dos-fundos-1818462#gs.J4Emquzc
https://www.publico.pt/2013/10/29/p3/noticia/fabio-porchat-o-humorista-que-criou-o-porta-dos-fundos-1818462#gs.J4Emquzc
https://vejario.abril.com.br/consumo/veja-os-bastidores-do-novo-video-do-grupo-porta-dos-fundos/
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A captação do áudio é feita com microfones condensadores, modelos shotgun, também 

conhecidos como “boom”, que são os ideais nessas produções audiovisuais. Pelo fato de haver 

uma captação plana (os gráficos de frequência sonoras são representados por curvas ou retas, 

essas retas são chamadas de plana, no jargão técnico, por sua aparência visual, e, quanto mais 

plana a captação, mais estável ela é e maior é a sua sensibilidade; ele é a melhor opção para 

gravações externas, em que ele tenha que estar fora do quadro, da perspectiva de visualização 

da câmera91. A estrutura desses microfones garante uma anulação muito grande dos sons que 

são provenientes das laterais. Sua característica técnica possibilita uma alta qualidade do som 

captado a distância. 

Por uma questão de arquitetura do YouTube, os comentários só podem ser classificados 

por maior relevância (que é determinada pela própria plataforma) ou por mais recentes, o que 

leva a uma impossibilidade de se conseguir uma unidade formal e cronológica dos comentários 

mais antigos, ligados à época do lançamento do vídeo. Portanto, foi feita a análise dos 

comentários mais relevantes, escolhidos pelos critérios do YouTube, que trazem em sua 

compilação alguns dos mais longevos. 

 

5.2 Essa é pra você 

 

O vídeo é uma temática diferente dos outros. Ao invés de um texto consolidado em cena, 

a gravação traz uma canção de autoria da atriz/cantora/compositora, Clarice Falcão. A letra é 

baseada em um fim de relacionamento por saturação de convivência, em que a autora discorre 

sobre sua insatisfação no convívio diário com seu parceiro de forma bem irônica. O sarcasmo 

maior é que a sessão é realizada ao próprio namorado, o qual ainda, incrédulo, pergunta ao fim 

da apresentação se a canção é dedicada a ele, quando, mesmo sendo previamente avisado na 

própria música, ela nega. Algumas pessoas acreditam que esse roteiro já seria uma prévia do 

que aconteceria poucos meses depois, quando o casal se separa na vida real. 

O esquete foi colocado na plataforma no dia 7 de março de 2013 e, até a data desta 

análise (28/02/2019), figurava como o segundo mais visto. O número de visualizações era de 

27.456.974, 506 mil marcações de “gostei” e 8 mil “não gostei”, 14.865 comentários. 

                                                           
91 Ver “Curso de Microfones – Parte 9: comprando microfones”. Disponível em: <https://www.somaovivo.org/artigos/curso-

de-microfones-parte-9-comprando-microfones/>. Acesso em: 22 jan. 2019.  

https://www.somaovivo.org/artigos/curso-de-microfones-parte-9-comprando-microfones/
https://www.somaovivo.org/artigos/curso-de-microfones-parte-9-comprando-microfones/
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 ESSA É PRA VOCÊ 

Elenco Clarice Falcão, Gregório Duvivier e 

Fernando Silva 

Direção Ian SBF 

Roteiro Clarice Falcão 

Fotografia Vinícius Charret 

Edição e Cor Luanne Araújo 

Direção de Produção Nataly Mega 

Som Direto Gustavo Chagas 

Assistente de Direção Alice Ventura 

Assistente de Som Jonas Mourilhe 

Figurino Juli Videla 

Produção Bianca Caetano e Ohana Boy 

Produção de Set Alice Ventura 

Duração 2m30s 

Sinopse Chico Buarque escreveu "Cálice" alfinetando 

a ditadura. Os censores do governo não perceberam. 

Latino criticou "Renata Ingrata, quem planta 

sacanagem colhe solidão". Ela percebeu. Não 

importa o que te digam, o fato é: a forma mais legal 

de f@#$% alguém é fazendo música.92 

Quadro 4: Ficha técnica de “Essa é pra você” 

                                                           
92 Ver “Essa é Pra Você”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4WryP4KxHaU>. Acesso em: 28 fev. 2019. 
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Figura 21: Cena de “Essa é pra você” – Fonte: Canal Porta dos Fundos93 

 

A locação é o apartamento do casal (Gregório Duvivier e Clarice Falcão) na vida real, 

que já havia sido utilizado para outros cenários, em outras produções. A gravação é feita na 

sala, utilizando-se o sofá de tecido branco do próprio cômodo, para Clarice, e uma cadeira que 

parece não pertencer à sala – parece ser uma cadeira de um conjunto para cozinha ou copa –, 

numa gradação de vermelho, para Gregório, que se senta de costas para a câmera e que está 

focado diretamente na atriz e seu violão. Só há cortes para o ator no início, antes de a música 

ser cantada e tocada, e ao final, quando ele questiona a atriz sobre a música e sua intenção com 

ela. Ao fundo, acima do sofá, uma sequência de quadros e, no outro panorama, uma estante de 

ferro com livros e quadros, que podem ser vistos por toda a casa no vídeo do “making of”, assim 

como pode ser visto um tapete estampado sobre o assoalho de tacos de madeira. As maquiagens 

são leves para darem um tom coloquial aos atores e fazerem jus ao cenário intimista, levando 

uma veracidade maior ao esquete. Assim também são os figurinos que aparecem como roupas 

do cotidiano. Ela utiliza uma camisa cinza de meia manga e uma saia comprida de tecido leve, 

amarela, com estampa, que parecem pequenos espelhos de mão, enquanto ele utiliza uma 

camisa verde, também de meia manga, com os dizeres “tudo está solto e os nós livres”, que é 

citada na letra da canção, e uma bermuda cinza, a barba por fazer, além da falta de penteado de 

seus cabelos que demonstram a descontração total da privacidade da atmosfera criada. Tudo 

bem informal, condizente com o ambiente. A iluminação é feita com luzes brancas de estúdio, 

para recriar a iluminação comum caseira. Por se tratar de lâmpadas mais fortes que as 

convencionais e não estar ligada a uma rede elétrica dedicada (utilizam-se tomadas comuns do 

                                                           
93 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4WryP4KxHaU>. Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=4WryP4KxHaU
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apartamento), há uma sobrecarga que desarma do disjuntor geral. Devido a esse fato, a produção 

utiliza uma tomada localizada no corredor do prédio, na área comum, tratada pelos técnicos 

como “uma via alternativa de luz”. Os créditos mostram um ator atuando como um porteiro, 

ouvindo pelo rádio de pilha uma canção de Clarice, fazendo uma menção à parte da letra onde 

ela diz traí-lo com porteiros. O cenário aparenta ser uma fachada de um prédio residencial (que 

pode ser o mesmo onde vivem os atores), com paredes vermelhas e uma porta amarela. O 

figurino é uma colação de vestimentas ligadas a uniformes utilizados em alguns condomínios 

para a padronização dos funcionários, uma blusa azul clara, aberta, com uma caneta em um dos 

bolsos, sobre uma camisa de gola polo cinza e uma calça cinza com uma chave pendurada. O 

ator nada fala, apenas ouve a canção no rádio e tem um olhar perdido, como que se passando 

por um apaixonado, entre piscadas de olho e suspiros. 

Os bastidores são mostrados em detalhes no vídeo postado no canal “Fundos da Porta”, 

que tinha 754.780 visualizações, 10 mil “gostei”, 140 “não gostei” e 263 comentários até a data 

desta análise. Além de alguns eventos já citados – a queda de energia e parte do cenário não 

visualizado no vídeo original –, Gregório realiza uma espécie de “tour” pelo apartamento para 

mostrar as locações já utilizadas em outras produções do Porta dos Fundos. No início, pode-se 

notar a diferença entre a iluminação original da casa e a profissional. Há vários momentos em 

que o casal demonstra sua intimidade à câmera e aos presentes no set, desde um contracheque 

de cinco centavos recebido por Gregório das Organizações Globo até a histórias escatológicas. 

A utilização dos nomes reais dos atores traz uma verossimilhança com a realidade e 

confunde o público, fazendo-o se questionar sobre a exequibilidade de o fato ser genuíno e 

expressar uma intimidade do casal, gerando discussões e suposições acerca dos sentimentos e 

do relacionamento dos consortes. Todas essas suposições voltam à tona quando há a separação 

na vida real deles. 

A música virou hit nos shows da cantora, conhecida por suas composições tragicômicas, 

e, em alguns, houve até participação do próprio Gregório, a exemplo da participação de Clarice 

no festival Planeta Terra 2013, realizado no Campo de Marte, São Paulo, em novembro daquele 
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ano. Após a execução da canção, o ator entrou no palco e deu o texto seguido no roteiro do 

vídeo9495. 

Além do vídeo original e do “making of”, há ainda um outro, derivado do mesmo 

assunto. Quando a loja de produtos da marca criada pelo coletivo lançou a camisa com a 

estampa que levava o título da canção, criaram um vídeo de divulgação onde a perspectiva são 

as reações de Gregório ao ouvir Clarice cantar96. Até esta análise o vídeo tinha 39.098 

visualizações, 480 “gostei” e 7 “não gostei”, contando apenas com 23 comentários. Excetuando 

os créditos do original, o vídeo é o mesmo, apenas mudando a cena e mostrando em primeiro 

plano, e frontal, o ator e suas reações diante da audição. Ele inicia como o oficial, com o plano 

principal na atriz e termina da mesma forma. Em vez de créditos, após o fim da cena, mostra-

se a divulgação da camiseta com a estampa comercializada. Assim como outros vídeos de 

divulgação dos produtos da marca, este também é privado, sendo acessado apenas por links 

divulgados em outras redes sociais pelo grupo, ou por compartilhamento de usuários, mas não 

está listado na plataforma, assim não aparece em buscas convencionais do YouTube. Como é 

um vídeo de edição não utilizada, há alguns problemas técnicos, como correção de cor, 

deslocamento de câmera e microfone aparecendo em cena rapidamente – o que fica 

demonstrado que a captação foi feita com um shotgun, modelo de microfone condensador de 

alta performance do captamento do som. Postado em 15 de outubro de 2013, com o título 

“Camisa Essa é Pra Você”, tem dois minutos e doze segundos de duração e está locado no canal 

Porta Produtos, que, atualmente, não tem atividades recentes. 

 

5.3 Na lata 

 

O tema desse esquete é uma campanha publicitária do refrigerante Coca-Cola Zero, que 

fazia a impressão de nomes variados no anverso da marca em suas embalagens – latas, garrafas 

de 600 ml e pets de dois litros – criada pela agência Ogilvy Sidney, originalmente para a marca 

principal de refrigerantes da empresa na Austrália. A ação, denominada “Descubra sua Coca-

                                                           
94 Ver “Com Gregório Duvivier, Clarice Falcão dá clima de Porta dos Fundos a show”. Disponível em: 

<https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/09/com-gregorio-duvivier-clarice-falcao-da-clima-de-porta-dos-fundos-

a-show.htm>. Acesso em: 01 mar. 2019. 
95 Ver “Com Gregório Duvivier no palco, Clarice Falcão faz show para fãs do Porta dos Fundos no Planeta Terra”. 

Disponível em: <https://rollingstone.uol.com.br/noticia/com-gregorio-duvivier-no-palco-clarice-falcao-faz-show-para-fas-do-

porta-dos-fundos-no-planeta-terra/>. Acesso em: 01 mar. 2019. 
96 Ver “Camisa Essa é Pra Você”. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=6FG6E3w7o3g>. 

Acesso em: 01 mar. 2019. 

https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/09/com-gregorio-duvivier-clarice-falcao-da-clima-de-porta-dos-fundos-a-show.htm
https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/09/com-gregorio-duvivier-clarice-falcao-da-clima-de-porta-dos-fundos-a-show.htm
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/com-gregorio-duvivier-no-palco-clarice-falcao-faz-show-para-fas-do-porta-dos-fundos-no-planeta-terra/
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/com-gregorio-duvivier-no-palco-clarice-falcao-faz-show-para-fas-do-porta-dos-fundos-no-planeta-terra/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=6FG6E3w7o3g
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Cola Zero” e que tinha como slogan “quanto mais zero, melhor”, trazia “150 nomes mais 

comuns” no Brasil, segundo a agência. Houve a criação de aplicativos em redes sociais para a 

inserção de nomes que não haviam sido escolhidos para aparecerem nas embalagens e vídeos 

promocionais como forma de divulgação da campanha97. Essa intervenção consolidou a marca 

na liderança de vendas de bebidas light e diet no Brasil. As latas foram usadas como utensílios 

de decoração dos consumidores e a promoção se estendeu à Coca-Cola convencional, dois anos 

mais tarde, com mais nomes e outro slogan – “encontre o nome de alguém especial e beba uma 

Coca-Cola com essa pessoa”9899. Porém, muitos nomes não foram impressos, mesmo com a 

possiblidade ofertada na internet pela companhia, que utilizou, além dos 150 previamente 

escolhidos, os 50 mais votados no Facebook, onde se encontrava o aplicativo que fazia a adição 

do nome à lata virtual100. É nesse ponto em que o vídeo toca na crítica à segregação de nomes 

menos populares, contudo advindos de classes mais populares. 

Em alguns países, há leis que limitam as possiblidades do registro oficial de nomes a 

filhos – Alemanha, Islândia, França, Suécia, Portugal, Argentina e Japão são exemplos dessas 

nações101. No Brasil, não há ressalvas para essa prerrogativa, embora alguns juízes já tenham 

tentado instituir uma certa ordem em cartórios com o intuito de não sujeitar o cidadão a 

situações vexaminosas102, porém não há nada que a legislação proíba. As naturezas de nomes 

não convencionais são as mais diversas. Entre algumas mais comuns estão as homenagens, 

tanto a ícones nacionais como internacionais, e neste caso acontecem erros de grafia muitas 

vezes por falta de conhecimento dos nomes originais, trazendo para a linhagem da Língua 

Portuguesa a ortografia da fonética entendida; erros de digitação, devido ao analfabetismo, à 

pouca instrução dos pais ou à falta de preparo do funcionário do cartório; e a combinação de 

palavras, seja de nomes de outras pessoas, marcas ou coisas103. Essas possibilidades trazem 

                                                           
97 Ver “Coca Zero imprime nomes em embalagens “. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2012/07/31/coca-zero-imprime-nomes-em-embalagens.html>. 

Acesso em: 05 mar. 2019 
98 Ver “Campanha que imprimiu nomes próprios nas latinhas reposicionou a Coca-Cola Zero no Brasil”. Disponível em: 

<https://www.amcham.com.br/noticias/gestao/campanha-que-imprimiu-nomes-proprios-nas-latinhas-reposicionou-a-coca-

cola-zero-no-brasil>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
99 Ver “Campanha da Coca-Cola traz 600 nomes e apelidos nas embalagens”. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/01/campanha-da-coca-cola-traz-600-nomes-e-apelidos-nas-

embalagens.html>. Acesso em 05 mar. 2019. 
100 Ver “Campanha da Coca-Cola Zero já rendeu quase 1,5 milhão de latas virtuais personalizadas”. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/campanha-da-coca-cola-zero-ja-rendeu-quase-15-milhao-de-latas-virtuais-

personalizadas-6114273>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
101 Ver “Por que alguns países regulam a escolha dos nomes das crianças?”. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130201_nomes_pais_batismo_lgb.shtml>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
102 Ver “Promotor fala de recomendação que proíbe registro de nomes vexatórios”. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/04/promotor-fala-de-recomendacao-que-proibe-registro-de-nomes-

vexatorios.html>. Acesso em: 05 mar. 2019.  
103 Ver “Quais os nomes mais raros e diferentes já registrados no Brasil?”. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/quais-os-nomes-mais-raros-e-diferentes-ja-registrados-no-brasil/>. Acesso em 05 mar. 2019. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2012/07/31/coca-zero-imprime-nomes-em-embalagens.html
https://www.amcham.com.br/noticias/gestao/campanha-que-imprimiu-nomes-proprios-nas-latinhas-reposicionou-a-coca-cola-zero-no-brasil
https://www.amcham.com.br/noticias/gestao/campanha-que-imprimiu-nomes-proprios-nas-latinhas-reposicionou-a-coca-cola-zero-no-brasil
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/01/campanha-da-coca-cola-traz-600-nomes-e-apelidos-nas-embalagens.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/01/campanha-da-coca-cola-traz-600-nomes-e-apelidos-nas-embalagens.html
https://oglobo.globo.com/economia/campanha-da-coca-cola-zero-ja-rendeu-quase-15-milhao-de-latas-virtuais-personalizadas-6114273
https://oglobo.globo.com/economia/campanha-da-coca-cola-zero-ja-rendeu-quase-15-milhao-de-latas-virtuais-personalizadas-6114273
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130201_nomes_pais_batismo_lgb.shtml
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/04/promotor-fala-de-recomendacao-que-proibe-registro-de-nomes-vexatorios.html
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2016/04/promotor-fala-de-recomendacao-que-proibe-registro-de-nomes-vexatorios.html
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-os-nomes-mais-raros-e-diferentes-ja-registrados-no-brasil/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-os-nomes-mais-raros-e-diferentes-ja-registrados-no-brasil/
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variações das mais diversas nos nomes registrados. Em um levantamento de 2013, descobriram-

se 1.169 prenomes únicos, sem par nos registros nacionais. Isso já denota a vasta coletânea 

existente, e é nesse âmbito que roteiro do vídeo vai explicitar as restrições devido a nomes 

incomuns. 

Postado no dia 17 de janeiro de 2013 e, até a data desta análise (01/03/2019), o número 

de visualizações era de 25.123.973, 313 mil marcações de “gostei” e 5,3 mil “não gostei”, com 

10.583 comentários.  

 NA LATA 

Elenco Letícia Lima e Fábio Porchat 

Direção Ian SBF 

Roteiro Fábio Porchat 

Fotografia Gui Machado 

Edição e Cor Rodrigo Magal 

Direção de Produção Nataly Mega 

Som Direto João Pedro Sá 

Produção Bianca Caetano e Ohana Boy 

Produção de Set Alice Ventura 

Apoio Prezunic Cencosud (rede de supermercados 

carioca) 

Duração 1m38s 

Sinopse Pra Coca, quanto mais Maradona melhor. Pra 

Fanta, quanto mais David Brazil melhor. Pra 

Caninha, quanto mais Lula melhor. Pra latinha, que 

é bom, ninguém perguntou.104.  

Quadro 5: Ficha técnica de “Na lata” 

                                                           
104 Ver “Na Lata”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NZb0XKHgtjo&t=2s>. Acesso em: 01 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=NZb0XKHgtjo&t=2s
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Figura 22: Cena de “Na lata” – Fonte: Canal Porta dos Fundos105 

 

O local utilizado para a gravação é o mercado Prezunic, localizado na Cidade de Deus, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cena se passa no setor de bebidas, onde ficam os refrigerantes, 

sucos e chás. A gôndola com os produtos serve de cenário. Pode ser visto em primeiro plano a 

cliente procurando algo entre as latas de Coca-Cola Zero, que se encontra na prateleira superior, 

quando surge um funcionário oferecendo ajuda. A ação se passa toda nesse plano, estática, 

assim como a maioria das produções iniciais do Porta dos Fundos. O diálogo discorre sobre a 

procura do nome da compradora nas embalagens promocionais, quando o assistente a censura, 

explicitando que o nome dela jamais figuraria ali por se tratar de “nome ruim” e a convence a 

procurar em outros refrigerantes direcionados a classes mais baixas, devido ao seu valor de 

mercado, trazendo uma ideia de diferença das classes sociais por meio de marcas e suas 

concepções de mercado e direcionamento de vendas. As marcas sugeridas são: Guaraná Dolly, 

que aparece visualmente como uma opção, e customizado de maneira burlesca, com nomes não 

usuais colados com papel e fita autocolante, de maneira rústica e escrito à mão, sem muitos 

cuidados na forma de apresentação; e Sukita,, que é um refrigerante no sabor laranja e que ficou 

muito em voga no final da década de 1990, em consequência da campanha publicitária que 

ficou popularizada como “Tio Sukita”106, e que não aparece no vídeo, sendo apenas citado. As 

câmeras focalizam os atores de perto da perspectiva oposta um ao outro. Há um outro plano 

que fica localizado mais afastado, quase que simulando alguém espiando o diálogo. O 

interessante é que essa posição só é utilizada no momento em que o ajudante começa a criticar 

                                                           
105 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NZb0XKHgtjo&t=1s>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
106 Ver “Por onde anda o ator que interpretou o Tio Sukita?”. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/por-

onde-anda-tio-sukita/>. Acesso em: 05 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=NZb0XKHgtjo&t=1s
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/por-onde-anda-tio-sukita/
https://vejasp.abril.com.br/cultura-lazer/por-onde-anda-tio-sukita/
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o nome da consumidora, como que aparentando alguém escondido, assistindo de longe. A 

maquiagem do ator é um nude, apenas para disfarçar marcas naturais do rosto e para não deixar 

a iluminação brilhar na pele, já a da atriz é uma maquiagem básica que oferece uma ideia de 

casualidade, sem exageros, mas com alguma cor, usada em situações do cotidiano. Os figurinos 

também são distintos: ela usa uma espécie de bustiê prateado com detalhes pretos e um vestido 

decotado, na cor verde limão, enquanto ele utiliza uma blusa azul clara e um avental laranja, 

mais uma calça jeans, simulando o uniforme dos funcionários da empresa onde está sendo 

gravado o vídeo, muito embora não haja nenhuma logomarca estampada. Para a iluminação são 

utilizadas luzes brancas e, no alto das gôndolas, existem rebatedores para a construção de uma 

luminosidade sem sobras ou falhas. A captação de áudio é feita com o microfone condensador, 

estilo “shotgun”, como em outras produções, mas também são utilizados microfones de lapela, 

que captam a voz dos atores bem de perto e sem muitas interferências externas, pelo fato de 

estarem juntos a seus corpos – no vídeo do “making of”, é possível ver a colocação do 

microfone em Letícia. Após a vinheta, na cena dedicada aos créditos, aparece uma geladeira 

sendo aberta. Depois de aberta, podem ser vistas as garrafas estilizadas do Guaraná Dolly e 

ouve-se a voz da atriz avisando que não há a opção de Coca-Cola Zero e pegando as garrafas 

com os nomes ditos incomuns. Entende-se que há uma festa ou reunião com convidados em sua 

casa. 

O vídeo do “making of” foi postado também no dia 17 de janeiro de 2013 e, até a data 

de análise (02/03/2019), havia 645.052 visualizações, 6,1 mil “gostei”, 78 “não gostei” e 258 

comentários. Com um total de cinco minutos e dois segundos, ele inicia com Fábio e Letícia 

comentando a localização do mercado que foi liberado para eles fazerem a gravação, 

mencionando que havia outro da mesma rede mais próximo a eles – Botafogo, na Zona Sul 

carioca – porém, foram alocados na Zona Oeste, relativamente distantes entre si. Há testes de 

posição de câmera e o ensaio da cena, o maquinário usado e toda a técnica de áudio e vídeo são 

revelados. A atriz ainda revela sua satisfação de gravar com Porchat, com quem só havia feito 

um trabalho anterior até aquele momento. 

Os comentários transitam no âmbito de preconceitos com os nomes do roteiro e outros 

que seguem a mesma estilística. Alguns reclamam da ofensividade direta a eles, ao passo que 

outros, resignados, acham graça e até corroboram as piadas. Dessa forma, existem duas 

vertentes possíveis para se analisar o vídeo. A primeira é sobre o prisma do preconceito real 

com nomes não convencionais. A outra é justamente o contraponto da primeira, uma crítica à 

empresa por decidir quais nomes deveriam ser evidenciados nas embalagens, eliminando uma 



96 
 

variedade imensa de outras possibilidades, já que, no Brasil, como expresso antes, não existem 

restrições legais ao registro de nomes, criando uma situação de exclusão social por meio de 

uma ação promocional de um produto popular. Pode-se confirmar essa segunda visão quando 

é verificada a criação de um segundo vídeo – Na Lata 2 – em que é feita uma atualização em 

cima de uma nova promoção, agora com a marca tradicional – Coca-Cola.  

Na Lata 2 segue uma outra linha em seu roteiro, tratando da invasão de privacidade 

pelas empresas, porém a estética de vídeo segue a diretriz do primeiro. Na cena final, há um 

flashback ao vídeo “Na Lata”, quando o cliente diz ser casado com a Kellen e o funcionário, 

depois de uma pausa dramática, confirma que agora há impressões dele nas embalagens. No 

vídeo dos bastidores, há uma constatação de que o nome Kellen foi incluído entre os nomes da 

promoção (segundo a empresa foram utilizados 600 nomes, em vez dos 150 anteriores, 

abrangendo um número muito maior de prenomes), num claro reconhecimento da falha da 

primeira promoção, numa tentativa de escusas em face dos não favorecidos precedentemente. 

A produção recebe até uma resposta da empresa em seu perfil oficial no Twitter, colocando 

dados do ator/sócio do Porta dos Fundos, Fábio Porchat, em uma lata virtual de Coca-Cola 

tradicional, de maneira sarcástica, assim como a linguagem utilizada pelo grupo no vídeo107108. 

Apesar de não ser o vídeo de análise, Na Lata 2 vale como um exemplo de como o Porta 

dos Fundos foi identificado como um forte formador de opinião. A multinacional criticada 

aumenta em 400% (de 150 na promoção da Coca-Cola Zero a 600 na da Coca-Cola tradicional) 

as opções de nomes em suas embalagens, muito em virtude da repercussão do vídeo Na Lata. 

Essa segunda edição, que foi postada em 5 de fevereiro de 2015, contava com 10.290.416 

visualizações, 266 mil “gostei”, 3,8 mil “não gostei” e 2.473 comentários até 2 de março de 

2019, data desta análise. A sinopse deixa claro que a temática agora é outra, porém o sarcasmo 

é o mesmo. 

 

 NA LATA 2 

Elenco Fábio Porchat e Antônio Tabet 

                                                           
107 Ver “Porta dos Fundos satiriza Coca-Cola, que responde com bom humor”. Disponível em: 

<https://plugcitarios.com/blog/2015/02/19/porta-dos-fundos-satiriza-coca-cola-que-responde-com-bom-humor/>. Acesso em: 

05 mar. 2019. 
108 Ver “Coca-Cola responde a vídeo do Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/32807/coca-cola-responde-a-video-do-porta-dos-fundos.html>. 

Acesso em: 05 mar. 2019. 

https://plugcitarios.com/blog/2015/02/19/porta-dos-fundos-satiriza-coca-cola-que-responde-com-bom-humor/
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/32807/coca-cola-responde-a-video-do-porta-dos-fundos.html
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Direção Ian SBF 

Roteiro Fábio Porchat e Gabriel Esteves 

Fotografia Gui Machado 

Som Direto Bruno Menezes 

Edição de Som Bruno Menezes 

Assistente de Direção Vinícius Videla 

Coordenação de Pós-

Produção 

Luanne Araújo 

Correção de Luz Luanne Araújo 

Edição André Fustagno 

Assistente de Edição Laura Magalhães 

Produção Executiva Nataly Mega 

Coordenação de 

Produção 

Karin Heidel 

Gerente de Produção Lívia Andrade 

Produção Alexia Souza 

Assistente de Set Lucas Silveira e Marina Leão 

Direção de Arte Camila Boudakian 

Estagiária de Produção Lilian Kerbel 

Figurinos Juli Videla 

Assistente de Figurino Mariana Oliveira 

Maquiagem Vanessa Andréa 

Motoristas Bruno Finizola e Moita Turismo 
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Figuração Fernanda Garcia, Gabriel Gomes, João 

Henrique Campany, Julliane Rodrigues e Robson 

Junior 

Agradecimentos Von Der Völke (loja de vestuário jovem 

masculino) 

Duração 2m32s 

Sinopse Nada gera mais orgulho e ostentação que ver 

seu nome numa lata de refrigerante. Mesmo que 

você vá jogá-la fora daqui a cinco minutos, todo 

mundo só quer ter o prazer de ver o seu nome 

estampado. Todo mundo, menos a Kellen e outros 

nomes... exóticos. Para resolver isso, a Coca 

resolveu investir pesado no marketing e personalizar 

ainda mais as latinhas. Só que você ia se surpreender 

com a profundidade dessas pesquisas. Mal ou bem, 

tá tudo sobre você flutuando numa nuvem por aí. E 

quem procura acha. Até demais.109 

Quadro 6: Ficha técnica de “Na lata 2” 

 

5.4 Rola 

 

O tema abordado nesse vídeo é um serviço corriqueiro numa lanchonete, quando a 

cliente é interpelada pelo atendente com uma oferta absurda, que inicialmente provoca 

estranheza, mas, aos poucos, torna-se algo substancialmente natural. Essa situação pode ser 

análoga às aberrações que se tornam situações cotidianas e absorvidas pouco a pouco pelo 

inconsciente coletivo, trazendo uma aparente normalidade a situações antes inaceitáveis. 

O esquete foi colocado na plataforma no dia 10 de janeiro de 2013 e, até a data desta 

análise (26/02/2019), o número de visualizações era de 31.841.779, 334 mil marcações de 

“gostei” e 22 mil “não gostei”, 10.776 comentários.  

                                                           
109 Ver “Na Lata 2”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s3knSS4yVrY>. Acesso em: 02 mar. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3knSS4yVrY
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 ROLA 

Elenco Letícia Lima e Rafael Infante 

Direção Ian SBF 

Roteiro Antônio Tabet 

Fotografia Gui Machado 

Edição e Cor Luanne Araújo 

Direção de Produção Nataly Mega 

Som Direto João Pedro Sá 

Produção Bianca Caetano e Ohana Boy 

Produção de Set Alice Ventura 

Duração 1m17s 

Apoio Lanchonete Mix Brasil 

Agradecimento Rodrigo Fernandes 

Sinopse Filé com queijo, pizza, coxinha, pastel, 

empada, "kibe", esfiha, dois hambúrgueres, alface, 

queijo, molho especial, cebola, picles, pão com 

gergelim, açaí, guardiã, zum de besouro, um ímã... 

hoje em dia, cardápios de lanchonetes são tão 

abrangentes que o consumidor esquece o bom e 

velho "de sempre. 110 

Quadro 7: Ficha técnica de “Rola” 

                                                           
110 Ver “Rola”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h1A9Kc5iNkQ>. Acesso em: 26 fev. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1A9Kc5iNkQ
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Figura 23: Cena de “Rola” – Fonte: Canal Porta dos Fundos111 

 

A locação é a lanchonete apoiadora, localizada no Centro do Rio de Janeiro e que fica 

anexa a um restaurante112, com ambiente coloquial e corriqueiro no cenário carioca, propenso 

a conversas descontraídas e pequenas refeições rápidas, muito comuns no dia a dia da cidade. 

Vê-se um balcão simples, com porta-canudos, açucareiro, guardanapos, ketchup e alguns 

molhos postados sobre ele. Ao fundo, em plano desfocado, identificam-se máquinas de 

refrescos e frutas frescas variadas. A iluminação é fria. Entende-se que a lanchonete é à beira 

da rua quando a cena muda para a cliente que se aproxima do balcão, quando também se pode 

ver que a gravação foi realizada no período noturno. Há pessoas sentadas em bancos atrás da 

atriz, mas não são identificáveis devido à falta de foco proposital da cena. O ator que faz o 

atendente veste um uniforme amarelo, com avental laranja e touca branca (item obrigatório para 

esse tipo de serviço, exigido pela Vigilância Sanitária); a cliente usa uma camiseta preta com 

riscos brancos. As maquiagens são “nudes” simples, sem cores fortes, apenas para compor e 

não deixar marcas naturais da pele aparecerem, deixando a aparência o mais natural possível. 

A composição da produção é bem simples: apenas dois atores, um diálogo rápido, e um pequeno 

roteiro. Não há “making of”, mas sim um vídeo com “extras da gravação”, que não revela muito 

sobre a produção e seus bastidores, ao contrário de outros vídeos. 

Há uma peculiaridade sobre esse vídeo: houve uma tentativa de censura por parte de um 

usuário da plataforma que se sentiu ofendido com o conteúdo. A alegação era que feria a moral 

e os bons costumes. O YouTube foi acionado, mas não retirou o vídeo por não haver violação 

                                                           
111 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h1A9Kc5iNkQ&t=1s>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
112 Ver “Mix Brasil Lanches Sucos Café”. Disponível em: <https://pt.foursquare.com/v/mix-brasil-lanches-sucos-

caf%C3%A9/50c7632ae4b0238afc3ab62b>  Acesso em: 26 fev. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1A9Kc5iNkQ&t=1s
https://pt.foursquare.com/v/mix-brasil-lanches-sucos-caf%C3%A9/50c7632ae4b0238afc3ab62b
https://pt.foursquare.com/v/mix-brasil-lanches-sucos-caf%C3%A9/50c7632ae4b0238afc3ab62b
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dos termos de uso. A promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Brasília, órgão 

acionado pelo usuário, também entendeu que não havia motivos plausíveis e justificáveis para 

a remoção e o caso foi encerrado com ganho de causa para o coletivo113. Fábio Porchat, um dos 

sócios-fundadores do grupo escreveu, à época, ao jornal O Estado de São Paulo, criticando a 

tentativa de censura114. "Se eu me ofendo, parto do pressuposto de que todo o povo brasileiro 

(e mundial, afinal internet é global) também está ofendido?", disse Fábio, que ainda acredita 

que essas manifestações seriam legítimas se fosse sobre algum assunto realmente relevante, 

como promessas de campanhas eleitorais não cumpridas e atos ilegais por parte de agentes 

públicos e governantes. Posteriormente houve uma recomendação para que a ação passasse para 

a vara da infância e juventude. 

Esse texto, escrito na coluna do ator no jornal, promove uma sensação embrionária do 

que seguiria em acontecimentos no Brasil nos anos seguintes. O vídeo promove uma catarse 

reacionária em vários comentários do canal, demonstrando o cerne de um conceito há muito 

congelado, ou restrito a pequenos grupos (principalmente religiosos) e que se pensava estar 

superado pela sociedade. Por um ideal devoluto ou uma displicência do senso comum, a 

atualidade sócio-política é fincada nesses sentimentos conservadores e tradicionalistas que 

demonstravam sua raiz encoberta pela terra da esperança em tempos de progressismo e 

igualdade, cabendo uma nova pesquisa sobre o assunto. 

O esquete é atualmente o mais visualizado do coletivo, embora não tenha gerado tantos 

comentários como outros (“10 Mandamentos”, por exemplo), porém há de se observar que os 

comentários são das mais variadas naturezas, desde elogios e críticas até fundamentações 

políticas e ideológicas quanto ao conteúdo do vídeo. Dentre vários comentários analisados, há 

um que chama a atenção, escrito pelo usuário “thanzera 75”, em que ele pergunta o porquê de 

o vídeo ser o mais assistido do canal. Dentre as diversas respostas, algumas que parecem ter 

relevância no objetivo dessa pesquisa, dentre elas destacam-se as que respondem ter uma atriz 

bonita no thumbnail (miniatura em inglês) que aparece como link para a apresentação, ligado a 

um título “pornográfico” e devido a sua curta duração. Em entrevista ao programa “Queimando 

a Língua”, do canal “Jovem Nerd”, no YouTube, Fábio Porchat diz ter algumas ideias sobre o 

sucesso do vídeo: o primeiro é o nome, devido ao fato de grande procura na busca da plataforma 

                                                           
113 Ver “‘Porta dos Fundos’ pode ter vídeo censurado após denúncia de usuário do Youtube”. Disponível em: 

<https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/porta-dos-fundos-pode-ter-v%C3%ADdeo-censurado-ap%C3%B3s-

den%C3%BAncia-de-usu%C3%A1rio-do-youtube-1.644837> Acesso em: 26 fev. 2019. 
114 Ver “Criador do Porta dos Fundos critica tentativa de censurar vídeo”. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/299503_CRIADOR+DO+PORTA+DOS+FUNDOS+CRITICA+TENTATIVA+DE+CENSURAR+VI

DEO/>. Acesso em: 26 fev. 2019. 

https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/porta-dos-fundos-pode-ter-v%C3%ADdeo-censurado-ap%C3%B3s-den%C3%BAncia-de-usu%C3%A1rio-do-youtube-1.644837
https://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/porta-dos-fundos-pode-ter-v%C3%ADdeo-censurado-ap%C3%B3s-den%C3%BAncia-de-usu%C3%A1rio-do-youtube-1.644837
https://istoe.com.br/299503_CRIADOR+DO+PORTA+DOS+FUNDOS+CRITICA+TENTATIVA+DE+CENSURAR+VIDEO/
https://istoe.com.br/299503_CRIADOR+DO+PORTA+DOS+FUNDOS+CRITICA+TENTATIVA+DE+CENSURAR+VIDEO/
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– concordando com um dos comentários – a outra é a repetição da palavra “rola”, o que atraiu 

um público jovem, que gosta dessa narrativa e atuação115. Antônio Tabet, responsável pelo 

roteiro, acredita que o vídeo não levanta bandeiras como machismo ou feminismo, mas um 

surrealismo116.  

O vídeo contendo imagens extras da produção, até o dia da análise, tinha 1.302.260 

visualizações, 11 mil “gostei”, 378 “não gostei” e 422 comentários. Publicado em 10 de janeiro 

de 2013 (mesma data do original), está alocado no canal Fundos da Porta, que, à época, era o 

canal oficial dos “making ofs” e materiais extras não utilizados nos vídeos oficiais (hoje o canal 

está desativado, os bastidores são postados no próprio canal PdF, desde novembro de 2018117. 

Na descrição, há um link direto para o vídeo original, seguindo a regra dos demais da mesma 

categoria, e nenhum comentário sobre a produção. 

Entende-se que o grande sucesso do vídeo é devido a sua simplicidade, narrativa e tema, 

bem como a forma de sua divulgação na plataforma e os mecanismos de busca, utilizando o 

título tido como impudico, e até imoral, como parte dessa propagação, o que traz uma atração 

a mais, principalmente ao público jovem, fazendo com que mais de 31 milhões de visualizações 

ratifiquem esse êxito. 

 

5.5 Sobre a mesa 

 

Esse é o vídeo mais antigo a ser analisado nesta pesquisa. Sobre a Mesa foi lançado no 

dia 10 de setembro de 2012 e ainda é um dos mais populares do canal. Com 24.152.387 de 

visualizações, 332 mil “gostei”, 12 mil “não gostei” e 10.668 comentários, até a data desta 

investigação (02/03/2019) era o quarto vídeo mais acessado do grupo. 

 

 

                                                           
115 Ver “Fábio Porchat Queimando a Língua”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ez9KrUsres0&list=PLB_vaUBxT31VAdU4bnfIVYfzHsdZ2YH1q&index=35&t=0s> 

Acesso em: 26 fev. 2019. 
116 Ver “Antonio Tabet, do Porta dos Fundos: "Homens acabam sendo machistas sem perceber"”. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2016/11/antonio-tabet-do-porta-dos-fundos-homens-acabam-sendo-

machistas-sem-perceber-cjqxxkpuj000qp9cngxn0bht5.html>. Acesso em: 26 fev. 2019. 
117 Ver “Mudanças no Canal”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2xy0N-XMgjc>. Acesso em: 26 fev. 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=ez9KrUsres0&list=PLB_vaUBxT31VAdU4bnfIVYfzHsdZ2YH1q&index=35&t=0s
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2016/11/antonio-tabet-do-porta-dos-fundos-homens-acabam-sendo-machistas-sem-perceber-cjqxxkpuj000qp9cngxn0bht5.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/gente/noticia/2016/11/antonio-tabet-do-porta-dos-fundos-homens-acabam-sendo-machistas-sem-perceber-cjqxxkpuj000qp9cngxn0bht5.html
https://www.youtube.com/watch?v=2xy0N-XMgjc
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 SOBRE A MESA 

Elenco Antônio Tabet e Júlia Rabello 

Direção Ian SBF 

Roteiro Antônio Tabet 

Fotografia João Paulo Casalino 

Som Direto Gustavo Chagas 

Direção de Produção Nataly Mega 

Produção Bianca Caetano e Marília Tapajóz 

Duração 3m56s 

Sinopse Dizem que uma relação saudável entre um 

homem e uma mulher é baseada na sinceridade, mas 

certas verdades não podem ser simplesmente jogadas 

sobre a mesa. 118 

Quadro 8: Ficha técnica de “Sobre a mesa” 

 
Figura 24: Cena de “Sobre a mesa” – Fonte: Canal Porta dos Fundos119 

                                                           
118 Ver “Sobre a Mesa”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6EYmKAs7mzc&t=2s>. Acesso em: 02 mar. 

2019. 
119 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6EYmKAs7mzc&t=7s>. Acesso em: 18 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6EYmKAs7mzc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6EYmKAs7mzc&t=7s
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O set de filmagem é uma sala de um apartamento que sugere um imóvel de classe alta, 

referendado pelas atitudes da atriz, que utiliza guardanapo ao colo enquanto come. O casal está 

sentado à mesa. Atrás do ator vê-se um quadro em uma parede que parece ser de fórmica e uma 

cortina clara, que aparenta transparecer luz natura externa (mesmo que no texto seja explicitado 

que o casal está jantando), em primeiro plano está uma taça de vinho vazia. Atrás de Júlia, 

vislumbra-se estante com vários livros, o que sugere uma pequena biblioteca e um aparelho de 

televisão desligado. Quando o plano muda em relação a ela, surgem duas orquídeas (branca e 

rosa) ao seu lado e um quadro acima de sua cabeça. Na mesa, duas taças e uma garrafa, cujo 

conteúdo não se pode identificar, pois só é mostrada a ponta do bocal com uma tampa. Os 

figurinos também condizem com o local. Ele utiliza uma blusa cinza, como se tivesse chegado 

do trabalho direto para a janta, e um relógio. Ela tem os cabelos presos em um coque, camisa 

branca sobreposta por uma blusa preta de mangas bufantes, além de brincos, anéis e um relógio. 

A maquiagem de Júlia é casual, leve, com base e pó para eliminar o brilho da pele, corretivo 

nos olhos e também um batom rosa claro bem suave. Ele não aparenta estar maquiado, devido 

ao brilho da iluminação em seu rosto. 

O personagem de Tabet, Mário Alberto, aparece mexendo na tela de um celular – da 

marca Apple – sem parecer ter alguma objetividade para esse ato, quando questiona Odete, 

personagem de Júlia, a respeito da sobremesa. Após ouvir a resposta de que só há abacaxi ou 

tangerina, ele demonstra insatisfação e protesta justificando que passa o dia trabalhando e que 

teria direito a uma sobremesa mais elaborada, feita, ou comprada, pela mulher. Logo após, a 

indaga o que ela quer. Nesse momento, inicia-se um solilóquio de desagravo e protesto, onde o 

tema central é a necessidade dela em “foder”, listando todas as formas, pessoas e taras que 

pertencem ao seu imaginário. Ao final ela devolve a interpelação a Mario Alberto, que se 

prontifica a responder que aceita a tangerina, numa clara disposição de aceitar a “mediocridade” 

insinuada por ele, para aplacar a ânsia da esposa em transformar em prática todo discurso 

proferido. 

Nos créditos, Júlia aparece sozinha num ato contínuo do monólogo anterior, utilizando 

nomes da produção e amigos do grupo de humor, fazendo a divulgação do canal e sugerindo ao 

público para fazer a inscrição no canal, numa clara demonstração de que o canal ainda 

necessitava desse tipo de recurso falado para a motivação da adesão dos usuários da plataforma. 

Depois que foi editado para os moldes mais atualizados do YouTube, os créditos foram 
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sobrepostos por janelas de divulgação de outros vídeos, e o próprio link não está mais localizado 

onde a atriz aponta para que seja direcionado para a inscrição no canal. Essa é outra 

demonstração de que, depois da estabilização do público, não há mais uma necessidade desse 

tipo de recurso de divulgação. 

O episódio gerou polêmica e questões foram levantadas. Em entrevista à revista Marie 

Claire (2013), Júlia confessou que, após assistir à gravação, ficou constrangida e incrédula do 

interesse do público quanto à maneira como o roteiro tratava do assunto. Houve quem a 

agredisse; todavia, as mulheres, em sua maioria, transformaram a personagem em uma “porta-

voz” daquelas que tinham o mesmo sentimento e desejo120. Ela já havia feito outras gravações 

com o grupo, ainda no formato antigo (programa de 15 minutos), porém o primeiro a ser 

liberado para comentários exclusivos foi o “Sobre a Mesa”, o que gerou um choque de realidade 

quanto à internet na atriz121. Mesmo não acreditando no seu êxito, o vídeo “viralizou” e se 

tornou o primeiro grande sucesso. Até os dias atuais, é um dos grandes sucessos do Porta dos 

Fundos. A ideia do vídeo, segundo o autor do roteiro, Antônio Tabet, surgiu em um restaurante, 

após ter presenciado uma grosseira de um homem para com a sua mulher e ele imaginou o 

quanto ela não gostaria de falar, mas não teve coragem122123. Depois de gravado, Tabet teve 

receio do lançamento, achando que as pessoas considerariam o vídeo ofensivo, o que, em um 

primeiro momento, não aconteceu, e, mesmo depois, não é notabilizado como maioria. 

Não há informações adicionais sobre o esquete no material oficial do grupo, pois, nesse 

período, ainda não existia o canal com extras de gravação ou os “making ofs” das produções. 

Toda referência adicional só pode ser conseguida por meio de documentos audiovisuais, como 

textos, entrevistas escritas e orais disponíveis na rede, ou diretamente com os envolvidos. 

  

                                                           
120 Ver “Porta dos Fundos e o humor na internet: ‘Eles querem é f....’”. Disponível em: 

<https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2013/04/porta-dos-fundos-e-o-humor-na-internet-eles-querem-

e-f.html>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
121 Ver “Júlia Rabello passou susto com comentários do YouTube”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=kWr-p5uiUf4>. Acesso em: 02 mar. 2019. 
122 Ver “Porta dos Fundos – O Livro”. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/porta-dos-fundos-o-livro> Acesso 

em: 02 mar. 2019. 
123 Ver” Saiba como surgiram alguns vídeos do Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/19/internas_viver,457030/saiba-como-surgiram-alguns-

videos-do-porta-dos-fundos.shtml>. Acesso em: 02 mar. 2019. 

https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2013/04/porta-dos-fundos-e-o-humor-na-internet-eles-querem-e-f.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2013/04/porta-dos-fundos-e-o-humor-na-internet-eles-querem-e-f.html
https://www.youtube.com/watch?v=kWr-p5uiUf4
https://revistatrip.uol.com.br/trip/porta-dos-fundos-o-livro
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/19/internas_viver,457030/saiba-como-surgiram-alguns-videos-do-porta-dos-fundos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/19/internas_viver,457030/saiba-como-surgiram-alguns-videos-do-porta-dos-fundos.shtml
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6  O HOMEM QUE NÃO SABIA MENTIR 

 

Espera-se que, até esse ponto, se tenha feito entender a importância da retomada do 

objeto Porta dos Fundos, em uma análise diferenciada e sob uma nova ótica, para que seja 

entendido o fenômeno por meio dos rastros deixados por seus actantes até a estabilização de 

sua rede sociotécnica. 

Uma breve pesquisa em aplicativos de busca como Google Acadêmico124 e Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes125 pode demonstrar o interesse investigativo sobre o Porta dos 

Fundos em várias vertentes de análise disciplinares (LORENZINI (2015), GUIMARÃES 

(2016), LIMA (2017), SANTANA (2017), CABRAL (2017), SOZIGAM (2017), VIEIRA 

(2014), e muitos outros), o que pode ser interpretado de duas formas: 1. A excessiva soma de 

estudos realizados e publicados pode ter extinguido os assuntos, ou estar em vias de exaustão 

do objeto; 2. Por ser um objeto rico de análise, existe uma gama infinita de possibilidades 

analíticas, de forma que o assunto não se limite no campo de pesquisa. 

É praticamente uma afirmação pleonástica ou redundante (e até óbvia) dizer que este 

estudo concorda com a segunda proposição. Não se acredita que um objeto de análise tenha um 

fim categórico e se termine nas possibilidades de reflexão acadêmica, justamente pelo fato de 

existirem tantos pontos de vista quanto são possíveis as interpretações dos fenômenos e das 

práxis do cotidiano humano. Pode haver até similaridades técnicas, porém as narrativas sempre 

serão heterogêneas, pois as experiências subjetivas e os discernimentos críticos serão sortidos 

na mesma medida em que existirem investigadores sobre o tema. 

Assim, acredita-se que este estudo possa trazer à luz uma nova perspectiva de análise 

por meio de tudo que já foi dito e conectado até estas linhas, o que possibilita agora passar à 

análise crítica do Porta dos Fundos, baseada em toda a teoria e metodologia apresentada. 

Foram analisados cinco vídeos (10 Mandamentos, Essa é pra você, Na lata, Rola e Sobre 

a mesa) produzidos pelo coletivo, sobre os quais foram realizadas observações técnicas acerca 

dos processos de construção das obras, das repercussões provocadas por elas e os depoimentos 

dos criadores e envolvidos nos processos, em entrevistas de diversos veículos comunicacionais, 

conforme descrito em metodologia (capítulo 4, subcapítulos 4.1 e 4.2). 

                                                           
124 Disponível em: <https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-PT>. Acesso em: 28 dez. 2019. 
125 Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 28 dez. 2019. 

https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-PT
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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A escolha dos objetos se deu baseada nos quesitos técnicos da plataforma de vídeos 

YouTube, que viabiliza uma espécie de ranking sobre os vídeos mais assistidos (visualizados), 

o que provoca uma mobilização dos algoritmos da plataforma e promove uma maior difusão 

dos vídeos para os usuários. O superlativo desses números foi o estopim para a busca do 

entendimento desse fenômeno da cultura digital. A única escolha que foge dessa formalidade é 

o “10 Mandamentos”, que foi apontado para análise devido ao fato de ser o vídeo com maior 

número de comentários (até o momento do ponto de partida da pesquisa realizada). O fato de 

gerar uma sucessão tão grande de comentários, que se promovem em formas dialógicas de 

interação dos usuários, instigou sua análise junto às demais produções. Outro aspecto 

importante é o tema abordado: religião. Um assunto tabu quando tratado por humoristas, 

principalmente quando a religião em questão é o cristianismo ou o judaísmo. 

Uma observação relevante a ser feita é que não existe uma preocupação com a 

cronologia das observações, pois todos os eventos que compõem esse estudo fazem parte do 

recorte espaço-temporal escolhido, em que a rede sociotécnica é examinada e os rastros 

deixados pelos actantes vão sendo descobertos, não importando sua ordem temporal, mas sim 

as relevâncias das conexões que decorrem das interações entre os agentes envolvidos. Os únicos 

elementos que não fazem parte desse escopo são algumas entrevistas/matérias colhidas após o 

período, porém fazem alusão àquele tempo previsto na análise, e podem ser de grande 

contribuição devido à distância dos fatos acontecidos, o que pode dar um enriquecimento de 

informações, posto que a avaliação com distanciamento do objeto sempre dá uma visão mais 

ampla dele, o que ajuda na identificação das controvérsias que deram início ao entrelaçamento 

dos agentes mediadores e intermediários. 

 

6.1 Cartografia das controvérsias 

 

O fato de o Porta dos Fundos decidir se orientar pelo humor, já configura essa constante 

de controvérsias que acompanham esse gênero desde sua gênese. E esse evento é superlativado 

quando o coletivo decide que não se utilizará do humor já consagrado nos veículos de 

comunicação tradicionais. Mudando o alvo de suas críticas, invertendo e subvertendo a ordem 

vigente e reformulando as concepções históricas e hierárquicas que compõem o senso comum. 

Eles rompem uma tradição consuetudinária, arraigada no seio da sociedade e passam a produzir, 
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não só humor, mas controvérsias. Geram polêmicas, discussões e hostilidade. Mas, em 

contrapartida, sua popularidade é notória. 

A controvérsia que interessa a esse estudo é justamente o fato de cada um dos criadores 

do grupo aspirarem ao projeto de humor e encararem frontalmente todo o arquétipo celebrado 

pelo grande público, realizando um trabalho contra o sistema estabelecido e priorizando uma 

“contra-ação” aos discursos instituídos. Mostrar o cotidiano já tão manipulado, deslocando o 

ponto de referência e o objeto a ser criticado. 

Uma outra importante controvérsia que dá início à constituição da rede sociotécnica do 

PdF é a necessidade de liberdade criativa de cada um de seus sócios. Em várias entrevistas, eles 

demonstram sua insatisfação e decepção com o fato de terem cancelado o projeto “Junto e 

Misturado”, na Rede Globo de Televisão. 

Conforme já citado aqui (subcapítulo 2.5), “Junto e Misturado” era um programa de 

humor da emissora que tinha como redatores, dentre outros, Fábio Porchat e Ian SBF. Porchat 

também integrava o elenco, junto com Gregório Duvivier. No site “Memória Globo”, consta a 

sinopse do programa: 

Seis atores versáteis em cena, revezando-se em uma série de temas que exploram 

situações banais do cotidiano, como ir ao cinema, receber parentes em casa, frequentar 

festas, viajar de avião, praticar exercícios ou tentar abrir uma firma. Este é o mote da 

série Junto & Misturado, que coloca uma lente de aumento nas ações corriqueiras do 

dia a dia, com uma pitada de absurdo, para mostrar que é possível rir da vida. Bruno 

Mazzeo, Débora Lamm, Fábio Porchat, Fabiula Nascimento, Gregório Duvivier e 

Renata Castro Barbosa emprestam seus nomes aos personagens, interpretando mais 

de 800 tipos, que passeiam por cerca de 400 cenários. 

O formato é o de um bate-papo ilustrado, misturando conversas cotidianas dos 

personagens com situações imaginárias e inusitadas, apresentadas em diferentes 

esquetes que versam sobre o tema em questão. Temas como esoterismo, casamento, 

burocracia, dinheiro, futebol, política, tecnologia, televisão, emprego e diversos 

outros viram piada na ótica do grupo, em um tom despojado – e ao mesmo tempo 

sofisticado –, que faz uma releitura de dois gêneros do humor: o esquete e a comédia 

de situação. Tudo em uma linguagem simples e direta, para garantir o ritmo e a 

espontaneidade. 

Ambientada no Rio de Janeiro, Junto & Misturado foi escrito por Aloisio de Abreu, 

Elisa Palatnik, Fábio Porchat, Marcelo Saback, Rosana Ferrão e Bruno Mazzeo, que 

também assinou a redação final. O diretor de núcleo Guel Arraes atuou como 

“padrinho” do grupo, colaborando na criação do programa.126 

 

                                                           
126 Ver “Junto & Misturado”. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/junto-e-misturado/>. 

Acesso em: 09 jan. 2020. 

https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/humor/junto-e-misturado/
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O programa teve uma temporada exibida em 2010 e chegou a ter alguns episódios 

gravados para a segunda temporada, mas foi cancelado pela emissora. Porchat explicava que o 

programa era ágil e direcionado ao público jovem, acostumado com a rapidez da internet. A 

opção por utilizar o nome dos atores nos personagens principais pretendia criar uma 

proximidade com os espectadores127. 

 
Figura 25: Elenco de “Junto e Misturado” – Fonte: Globo.com. 128 

 

Após o fim, houve uma decepção por parte do elenco e dos roteiristas. Porchat, em 

entrevista à revista Trip (2019), afirma que “o Ian [SBF, atual diretor do Porta dos Fundos] 

também escrevia o Junto e Misturado comigo e, mesmo frustrados, acreditávamos no formato 

e decidimos continuar fazendo de forma independente”129. É quase um uníssono do grupo que 

a falta de liberdade da televisão os levou para a internet. Ian, em depoimento a Hugo Gloss, 

afirma que “chegou uma hora que todos nós sentimos a necessidade de fazer algo próprio e 

autoral, sem as amarras da TV”130. 

                                                           
127 Ver “Junto e Misturado: Fábio Porchat comenta agilidade do programa”. Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-agilidade-do-

programa.html>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
128 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-

agilidade-do-programa.html>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
129 Ver “Tá rindo de quê?”. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-

trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
130 Ver “De frente com Hugo Gloss – Ian SBF – O diretor do Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20130910144302/http://www.hugogloss.com/geek/de-frente-com-gloss-ian-sbf-o-diretor-do-

porta-dos-fundos/>. Acesso em: 09 jan. 2020. 

http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-agilidade-do-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-agilidade-do-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-agilidade-do-programa.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/series/noticia/2010/09/junto-e-misturado-fabio-porchat-comenta-agilidade-do-programa.html
https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://revistatrip.uol.com.br/trip/fabio-porchat-fala-sobre-casamento-religiao-trabalho-e-os-perigos-de-fazer-humor-nos-dias-de-hoje
https://web.archive.org/web/20130910144302/http:/www.hugogloss.com/geek/de-frente-com-gloss-ian-sbf-o-diretor-do-porta-dos-fundos/
https://web.archive.org/web/20130910144302/http:/www.hugogloss.com/geek/de-frente-com-gloss-ian-sbf-o-diretor-do-porta-dos-fundos/
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Situação semelhante aconteceu com Antônio Tabet e João Vicente. Eles eram também 

roteiristas do vespertino de sábado da Globo, Caldeirão do Huck – apresentado por Luciano 

Huck – e estavam insatisfeitos com o trabalho realizado. Também em entrevista à Trip 

(2013)131, Tabet diz que: 

Todos estávamos trabalhando na TV, que encanta, mas que também pode virar um 

exercício de frustração. Eu saí da publicidade porque entendi que tudo o que eu criava 

em algum momento ia passar pelo crivo de gente que não sabia o que tava [sic] falando 

[...]. Na TV, gostava da adrenalina e tal, mas também me senti tolhido. (Revista Trip, 

2013) 

 

Essas decepções com a falta de liberdade e a vontade de fazer algo diferente são 

controvérsias fundamentais para o início da rede do PdF. Elas surgem como um interesse em 

comum dos cinco sócios e são pontos relevantes nas primeiras conexões da tecedura observada. 

A partir deste ponto, inicia-se todo o processo que levará à estabilização da caixa-preta do 

fenômeno do ciberespaço. É nesse limiar que as observações passam a investigar os rastros 

deixados pelas associações entre os actantes e toda a traslação que ocorre dentro da rede 

sociotécnica do coletivo. 

 

6.2 Funcionamento do riso 

 

O riso é a maior oposição a qualquer discurso autoritário (FIORIN, 2011, p. 68). Ele flui 

pelas estruturas sociais e escarnece de todas elas. O riso é o elemento fundamental do humor. 

Se o resultado advindo de qualquer tipo cômico não for o riso, ele falhou. E essa é a premissa 

básica do PdF. A única regra do humor do coletivo é ser engraçado, desde que obedecendo a 

um “código de ética” velado entre eles: não utilizar o oprimido como alvo diretivo das piadas. 

Ironizar e zombar os opressores é a sua temática primordial. 

O material analisado traz uma ratificação desse discurso. Os vídeos transitam por 

situações cotidianas, algumas até baseadas em fatos reais, que passariam por situações 

ordinárias e sem nenhum humor. Porém, a visão jocosa do humorista consegue identificar a 

                                                           
131 Ver “Antônio Tabet: O Kibe Loco”. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/antonio-tabet-o-kibe-loco>. 

Acesso em: 10 jan. 2020. 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/antonio-tabet-o-kibe-loco
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piada nos mínimos detalhes cotidianos. E, no caso do PdF, há uma horizontalização dos alvos 

finais das piadas. 

 

6.2.1 A carnavalização e o riso em jogo 

 

Quando são entendidos como quebras hierárquicas ou inversões de posições sociais os 

roteiros de “Sobre a mesa”, “Essa é pra você” e “10 Mandamentos” e, ainda, a falta de 

formalidade em “Na lata” e “Rola”, verifica-se a composição de carnavalização, entendida por 

Mikhail Bakhtin, em que ele aponta a influência dessa festa da cultura popular (o carnaval), que 

remete ao medievo, nas artes. E ainda há a característica da preservação dos vínculos com a 

memória de tradições do humor, principalmente naquele humor que inspira o coletivo. 

A carnavalização ecoa com muita vivacidade nos enunciados do PdF e, também, na 

prática do trabalho cotidiano do coletivo. Eles renovam o humor e constroem novas narrativas 

baseadas em assuntos familiares aos espectadores. Nesse ponto, sua fórmula não é diferente do 

que já era feito no humor brasileiro, porém eles rompem algumas amarras que idealizavam o 

humor tradicional, com enunciados que foram identificados pelo público da internet. 

Essa desconstrução e remodelação do humor no PdF, em que a correlação do humor 

brasileiro com a itálica Commédia Dell’Arte dá lugar ao anglo-saxônico e nonsense Monty 

Phyton, que é próprio da carnavalização (BAKHTIN, 1999 [1965]), é um agente mediador na 

rede do coletivo. A crítica ao passado e à tradição, o rompimento com as regras 

preestabelecidas, a livre invenção do grupo, sua pluralidade de vozes, representam a experiência 

de se viver a festa e não apenas assistir a ela. 

Não é só nos produtos de suas criações que o PdF inverte as relações sociais. A escolha 

encarada pelo grupo de deixar uma estabilidade relativa em suas atuações televisivas é um ato 

de reversão da hierarquia e que, até então, não havia precedentes. A televisão sempre foi um 

porto-seguro para artistas, além de ser um meio de divulgação ao trabalho pessoal. E o grupo 

abriu mão deste lugar para encarar uma possibilidade. 

Essa inversão e inovação da linguagem deste gênero tão aclamado pelo público, a força 

implementada pela palavra que promove novas relações sociais e os questionamentos da lógica 

vigente são tradutoras da rede do PdF e promovem conexões com outros actantes, ajudando no 
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fluxo que levará ao cerramento da caixa-preta, buscando a liberdade por meio da “força 

corrosiva do riso” (FIORIN, 2011, p. 70). 

 

6.2.1.1 O “fazer rir” 

 

Em várias entrevistas à época de seu surgimento, os integrantes do coletivo afirmavam 

que o grande objetivo de seu trabalho era “fazer rir”. É quase pleonástica essa afirmação, visto 

que o objetivo do humor é “fazer rir”. Contudo, há um pouco mais de conteúdo neste 

pensamento. 

O riso pode ter várias características sociais e intencionais (MINOIS, 2013), e essas 

inúmeras intenções levam à constatação de que o “fazer rir” é muito vago dentro de todo o 

imenso universo originado nele. O vendedor da feira quer “fazer rir”, a criança que se exibe aos 

pais quer “fazer rir”, o palhaço no circo também quer “fazer rir”, o político jocoso em seu 

programa eleitoral quer “fazer rir”, e muitos outros infinitos exemplos. 

No caso do PdF, o “fazer rir” não é um ato vago. É uma determinante conteudista que 

se baseia na forma em que se constrói uma narrativa empática ao público assistente, 

promovendo uma relação dialógica entre eles. Não há uma linha expressa que determine o perfil 

dos roteiros, a não ser os assuntos cotidianos e o humor. Dentre toda essa farta variedade de 

temas, as situações inusitadas, o efeito surpresa, o hiper-realismo executado nas interpretações 

e a clareza direta ao tema são fragmentos que, conectados, engendram todo o espectro 

humorístico que leva ao riso. 

O riso no PdF é um riso livre, que demonstra a excentricidade do discurso e permite que 

o oprimido possa rir, não dele, mas do opressor. Um riso que é mais que livre. É libertário. Ele 

não apenas demonstra a liberdade, mas guia por preceitos que levam à liberdade. Traz o 

entendimento de uma emancipação lato sensu, que vai além da sensação. Leva ao entendimento 

do que é ser livre. 

Mas, como o carnaval não é estacionário, as relações sociais também estão em constante 

mutação. Então, aquele que antes era oprimido pode virar opressor, e aí o humor do grupo vai 

atuar da inversão da reversão dos agentes. Não há um impedimento a qualquer assunto. 

Conforme as afirmações dos criadores, o importante é “fazer rir”. 
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6.3 Politicamente correto 

 

O politicamente correto, que vem se firmando na sociedade há alguns anos, poderia ser 

tratado como uma controvérsia da rede – e alguns pontos de vista podem tratar dessa forma. 

Porém, esta análise o trouxe a um patamar diferente. Nesta visão da rede sociotécnica do Porta 

dos Fundos, ele vai funcionar como signo ideológico, que ajudou a formalizar os enunciados 

do grupo e criar uma identidade própria aos discursos das produções. 

Como o tipo de humor implementado pelo PdF não tem como foco de críticas as 

minorias, não se utilizando de enunciados excludentes nem discursos ofensivos aos mais 

desfavorecidos, fica entendido que o coletivo promove uma retratação histórica do humor 

brasileiro para esses grupos sociais, que sempre figuraram como alvo das jocosidades cômicas, 

desde os primórdios dramatúrgicos no país. 

Antônio Tabet é um dos mais engajados na construção da narrativa da equipe sobre a 

noção de que o politicamente correto é necessário e fundamental aos novos gêneros discursivos 

do humor132133134. Em entrevista à Revista Trip135, ele explica: 

Trip: O que você acha da discussão sobre politicamente correto e humor?  

Tabet: Eu acho ótimo o politicamente correto, é importante um controle. Na minha 

juventude cansei de ver garotos fazendo piadas com o único negro da sala e acho 

ótimo que não façam mais ou se sintam constrangidos em fazer. É uma evolução 

natural das coisas. 

Trip: Mas aí toda piada vira um debate. Não é chato?  

Tabet: O problema não é o politicamente correto, mas a patrulha. Essa indústria do 

pointing finger, o cara que fica “isso é racismo!”, por qualquer razão. Os xiitas, de 

todos os lados, são muito piores do que os caras que supostamente disseminam 

preconceito. Quem vê preconceito em tudo, até onde não há, dissemina ódio. Acende 

o fósforo e joga no palheiro. (Revista Trip, 2013) 

 

                                                           
132 Ver “De Frente Com Gabi (04/08/13) - Porta dos Fundos - Parte 1”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TCseV14int4&t=5s>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
133 Ver “Antonio Tabet e Ian SBF - 29/04/2013”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7Mx9cnQB7xg&t=1052s>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
134 Ver “Antonio Tabet: ‘O politicamente correto é legal’". Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sTwRyNyYLk0>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
135 Ver “Antônio Tabet, o Kibe Loco”. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip/antonio-tabet-o-kibe-loco>. Acesso 

em: 07 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCseV14int4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=7Mx9cnQB7xg&t=1052s
https://www.youtube.com/watch?v=sTwRyNyYLk0
https://revistatrip.uol.com.br/trip/antonio-tabet-o-kibe-loco
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Não se pode confundir o politicamente correto com o polêmico. Este pode surgir sobre 

qualquer assunto tratado; e aquele existe para proteger os excluídos e marginalizados. O que 

polemiza gera divergências em torno de um assunto e pode ser tratado em qualquer instância. 

Já o politicamente correto é um gênero de discurso que surgiu para a proteção das minorias que 

não tinham voz representativa na sociedade e eram cada vez mais postas à margem dela. O 

politicamente correto gera polêmicas até a contemporaneidade, mas um não pode ser 

confundido com o outro, como ocorre constantemente nos veículos de comunicação136. O 

próprio Tabet, na mesma entrevista, diz que se a polêmica não agredir e fizer rir, é humor. Se a 

piada não for engraçada, gera apenas polêmica e deixa de ser humor. 

Em “Sobre a mesa” e “10 Mandamentos” há polêmica, mas não sobre o politicamente 

correto. Este é bem aplicado, principalmente no primeiro, que sai em defesa do empoderamento 

feminino e dá voz a uma minoria que, ao longo da história, foi excluída socialmente. Ferir os 

princípios morais alheios nada tem relação com o politicamente correto. Os bons costumes são 

subjetivos e o politicamente correto é social.  

O manejo dos enunciados que trabalham em cima do politicamente correto traz o 

entendimento do público que pertence ao grupo marginalizado e cria um vínculo entre eles e o 

PdF. Assim, o politicamente correto pode ser considerado um signo ideológico que reflete uma 

realidade cheia de preconceitos, como misoginia, homofobia, racismo, bullying, intolerância 

religiosa e muitos outros. 

Esse signo ganha força quando encontra, por meio dos enunciados dos roteiros, os 

grupos de minorias que se identificam e se sentem representados pelo coletivo de humor. A 

inversão do objeto das piadas do oprimido para o opressor culmina em um reconhecimento 

direto e gera uma afinidade em torno do significado ideológico promovido pelo Porta. 

Esse entendimento do politicamente correto como signo ideológico também constitui 

um elemento fundamental na rede do PdF, funcionando como um intermediário que, em algum 

momento – quando passa a ser entendido no seu fundamento original –, torna-se um mediador 

e começa a buscar a estabilização final da rede. 

 

                                                           
136 Ver “Polêmica do dia: pela primeira vez, YouTube tira do ar vídeo do grupo Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/polemica-do-dia-pela-primeira-vez-youtube-tira-do-ar-video-do-grupo-porta-dos-

fundos/>. Acesso em: 07 jan. 2020. 

https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/polemica-do-dia-pela-primeira-vez-youtube-tira-do-ar-video-do-grupo-porta-dos-fundos/
https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/polemica-do-dia-pela-primeira-vez-youtube-tira-do-ar-video-do-grupo-porta-dos-fundos/
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6.3.1 O preconceito “Na lata” 

 

Achar o próprio nome gravado em uma lata da Coca-Cola Zero era uma atividade 

cotidiana do grande público na época em que a campanha foi lançada e divulgada pela 

multinacional de bebidas. Só que havia uma limitação entre os nomes escolhidos para a 

divulgação entre os ditos mais “comuns”, sendo deixada de lado uma gama quase infinita de 

outras possibilidades. 

À primeira vista, o esquete “Na lata” pode transparecer um tanto quanto preconceituoso 

por parte do coletivo, devido ao conteúdo e como a abordagem ao tema é feita: uma 

consumidora procurando seu nome na lata e sendo censurada por um atendente do 

estabelecimento, que afirma que o nome dela é “ruim” e, por isso, não constaria na campanha. 

Porém, um olhar mais apurado e uma investigação mais profunda podem revelar um outro 

quadro, também composto de preconceito. 

Como expresso anteriormente, a campanha “Descubra sua Coca-Cola Zero” “premiava” 

os 150 nomes “mais comuns” no Brasil e os imprimia nas embalagens do produto. Essa 

polêmica dialógica que alterou o rumo da propaganda e a constatação do preconceito a nomes, 

reproduz na lata o signo ideológico da ideia discriminatória entre classes sociais, juntamente ao 

nome Kellen. 

É muito comum que, em classes menos abastadas, a falta de instrução seja a causa do 

erro de grafia de nomes honoríficos a personalidades estrangeiras, como já explicado, e essa 

peculiaridade cria uma diversidade insólita no rol de nomes registrados no país. A partir desse 

ponto de vista, o que o vídeo propõe é a demonstração da realidade de um fato da vida cotidiana, 

muitas vezes mitigado pela naturalidade com que eles são tratados.  

Esses pequenos preconceitos atestam uma discrepância na hierarquia social, onde o 

nome é um sinal identitário da classe à qual pertence seu titular, podendo ser considerado 

também, nesse caso, um signo ideológico. 

Há um fator determinante na cena que passa quase despercebidamente, porém é o grande 

agente que dá coerência aos signos ideológicos listados acima. O fato de o atendente também 

ter um nome “não comum”, Uélerson, o faz pertencer à mesma “classe” da consumidora, e isso 

dá mais fidedignidade ao discurso dele. Seu conhecimento de causa o coloca numa condição 

especial de fala. Um funcionário que trabalha no local, atendendo pessoas como ela todos os 
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dias e tendo a experiência própria no contato com os produtos regularmente, tende a se colocar 

em uma posição de savoir-faire, um empirismo adquirido nas experiências cotidianas em 

verificar que o produto não trabalha nomes não “comuns”. E a conformidade do atendente 

traduz todo um histórico nas lutas sociais, quando os menos favorecidos se colocam sempre 

subalternamente aos opressores, até que uma revolução venha a eclodir no seio da sociedade e 

modifique essa cadeia consolidada no sistema capitalista. 

Se o encontro fosse, em vez de com um funcionário comum, com o gerente ou qualquer 

cargo acima do funcionário, seria possível apontar um preconceito do roteiro, pois a ideia viria 

de cima para baixo, verticalizada. Porém, há uma horizontalização do diálogo. É uma conversa 

entre iguais. E isso configura uma igualdade social, jogando toda a carga preconceituosa para 

a empresa e sua campanha, deixando a consciência de classes no texto sóbrio e jocoso do 

atendente. 

Outra característica que reforça a ideia dos signos ideológicos na cena é o ambiente. O 

cenário é um mercado de classe média carioca, o que figura um outro afastamento das classes. 

Não há nada que contrarie a frequência de classes mais altas a esse mercado. Porém, por uma 

questão financeira, o inverso é improvável: classes mais carentes não frequentam uma série de 

mercados que são direcionados aos mais ricos. 

Kellen e Uélerson se convertem em signo ideológico que vai fazer com que o 

preconceito velado seja reconhecido e colocado às claras justamente em outro signo ideológico 

que é o veículo desse preconceito: a lata. 

A palavra é o signo ideológico por excelência; ela registra as menores variações das 

relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, 

já que a “ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, é o cadinho onde 

se formam e se renovam as ideologias constituídas. (YAGUELLO in. BAKHTIN, 

2006 [1929], p. 17) 

 

A lata deixa de ser um instrumento de consumo, um produto, e passa a refletir uma 

realidade nem sempre compreendida como tal, mas que nesta análise pode ser entendida assim. 

Desde o momento em que se institui um número determinado de nomes que seriam usados, já 

se deixa de fora uma sucessão infinita de outros que passam a ser segregados. E talvez essa 

suposição não passasse de uma hipótese se não houvesse a sequência da história em “Na Lata 

2”. 
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Quando o mesmo atendente, em um mercado visivelmente diferenciado, com 

iluminação mais fechada (o que promove um clima mais intimista), e um consumidor de uma 

classe, aparentemente, mais alta estão envoltos com novas latas, o resultado é diferente. Há 

pequenas revelações sobre a intimidade do freguês, expondo várias histórias particulares que 

estão gravadas na lata. Mas o foco em relação ao vídeo anterior é a conclusão, quando o cliente 

diz ser casado com uma Kellen e o atendente afirma que agora existem latas com seu nome. 

A veracidade do fato é mostrada no “making of” do “Na Lata 2”, quando eles mostram 

latas com o nome Kellen impressos e afirmam que o nome só está lá por causa do vídeo anterior. 

Isso ratifica o signo ideológico da lata na primeira produção, pois há quase que um pedido de 

desculpas tácito nessa nova campanha da empresa, ou ainda, uma tentativa de esvaziamento do 

signo ideológico criado pelo coletivo. 

Como a significação não está dada no signo em si, o PdF refrata uma realidade por meio 

da palavra e tira o signo do isolamento, mantendo a sua “realidade material”, suas “formas 

concretas de comunicação social” e não separando “a comunicação e suas formas de sua base 

material” (BAKHTIN, 2006 [1929], p. 43). A lata permanece uma lata, porém o seu conteúdo 

é bem mais do que um refrigerante popular. 

Apesar da difícil e controversa identificação desta análise, esses signos ideológicos 

geram polêmicas entre os interlocutores e promovem uma grande procura pelo vídeo, tanto por 

novos públicos, quanto por aqueles que continuam se divertindo com ele, atestando uma 

condição de intermediário, transportando a informação na rede, porém sem a alterar. O 

entendimento explícito na área de comentários, não faz jus a toda a profundidade do conteúdo 

da produção, mas, assim mesmo, ela promove uma grande discussão em torno de assuntos 

satélites ao principal. 

 

6.3.2 As inversões hierárquicas  

 

“Você não precisa fazer sempre a piada preconceituosa, você tem que atirar pedra em 

quem? No preconceituoso” (informação verbal)137; “Nosso humor sempre foi para atirar a pedra 

                                                           
137 Ver “De Frente Com Gabi (04/08/13) - Porta dos Fundos - Parte 1”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=TCseV14int4>. Acesso em: 06 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCseV14int4
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pra cima” (informação verbal)138; “[...] é o que a gente tenta mais trabalhar no ‘Porta’, que é 

você subverter um pouco o que se espera [...] e a gente percebeu que faltava um humor no Brasil 

que risse do opressor” (informação verbal)139; “Você não ri apontando pra baixo, você ri 

apontando pra cima ou pra si mesmo” (informação verbal)140; “A gente faz mais humor em 

cima dos poderosos”141; são alguns dos depoimentos dos criadores do coletivo que deixam 

claras as temáticas dos vídeos. 

É muito presente em todas as entrevistas dos sócios-criadores do grupo esse discurso de 

que há uma inversão no foco da piada. Deixa-se à parte a tradição de fazer riso em cima do 

oprimido e mudam o foco para o opressor – melhor explicado no capítulo sobre o signo 

ideológico do politicamente correto. E essa é uma das características basilares da 

carnavalização. 

Bakhtin (1999 [1965]) faz uma correlação com o carnaval da Idade Média, quando as 

inversões de valores e posições sociais era a base dessa grande festa popular, transpondo essa 

leitura para as artes. “Uma qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece dos 

próprios burladores” (BAKHTIN, 1999 [1965], p.10). Essa subversão possível apenas nas 

criações artísticas e que ficam muito mais evidentes em obras humorísticas, que deixam bem à 

mostra as críticas sociais. “Sobre a mesa” e “10 Mandamentos” deixam muito nítida essa 

posição.  

Odete enfrenta o machismo histórico de Mário Alberto. Ela confronta o discurso 

radicado na sociedade, em que o patriarcado é o poder soberano, com o empoderamento de sua 

sexualidade, libertando-se momentaneamente das regras estabelecidas e invertendo a relação 

hierárquica existente entre o casal. O marido, que inicia o esquete de forma soberba e até 

agressiva, não espera essa ruptura do cotidiano gerada pelo discurso da esposa. Quando ela, em 

seu solilóquio, extravasa todo o seu desejo contido, de maneira direta, sem hesitação e com 

clareza das ideias, abala a confiança inicial dele, que refuga de sua empáfia inicial e retoma o 

diálogo de uma forma muito mais defensiva. 

                                                           
138 Ver “Antonio Tabet: ‘O politicamente correto é legal’". Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sTwRyNyYLk0>. Acesso em: 06 jan. 2020. 
139 Ver “Gregório Duvivier e o humor em tempos de internet”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MN0WeBfhTtE&t=6s>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
140 Ver “Antônio Tabet - TripTV #27”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=I8pmhjCUP5k>. Acesso em: 07 

jan. 2020. 
141 Ver “Acessos de Riso”. Disponível em: <https://vejario.abril.com.br/consumo/porta-dos-fundos-youtube-cnala/>. Acesso 

em: 07 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=sTwRyNyYLk0
https://www.youtube.com/watch?v=MN0WeBfhTtE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=I8pmhjCUP5k
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Enquanto isso, Moisés é desacreditado por aqueles que deveriam ser seus seguidores 

fiéis em busca da “Terra Prometida”. Ele é, pela tradição bíblica, um grande líder religioso, 

escolhido por Deus para libertar os hebreus dos egípcios e os levarem até Canaã. Seus feitos, 

segundo relatos das escrituras, são grandiosos: foi o representante de Deus nas dez pragas que 

atingiram o Egito, abriu o Mar Vermelho para a fuga de seu povo e recebeu as Tábuas contendo 

os Dez Mandamentos. Esses dois primeiros feitos já o colocariam numa posição de líder, porém, 

o PdF subverte a relação hierárquica entre o povo hebreu e Moisés no momento da divulgação 

das Leis de Deus. Uma situação insólita para um grande líder e que é entremeada de réplicas 

críticas a cada um dos mandamentos. Uma desobediência social a qual é um ingrediente rico 

para a criação do humor do PdF. 

 

6.4 Ddialogismo e enunciados 

 

As relações dialógicas são sempre tensas em qualquer situação, pois estão em constante 

negociação. A inter-ação não estabelece obrigatoriamente uma relação harmoniosa. Ela gera 

ação direta entre os interlocutores. Há, então, uma constituição na fala entre os interagentes, 

onde as vozes serão somadas ao discurso, e os valores são marcas imprescindíveis para a 

produção de sentidos. 

Além disso, para essa investigação, faz-se lembrar que as variações regulares dos 

enunciados são chamadas de gêneros do discurso e que estes são tão multifacetados quanto as 

atividades humanas existentes. 

Serão realizadas as análises das produções e o que levou a serem criadas, explicitando 

o tripé base para o enunciado – conteúdo temático, estilo e construção composicional 

(BAKHTIN, 1997 [1979]) –, observando os rastros deixados pelos actantes; as definições de 

gêneros secundários e primários, demonstrando a heterogeneidade dos gêneros discursivos e a 

retirada da vida cotidiana para um plano realístico pertencente ao enunciado. As interferências 

histórica, temporal e social nas variações dos enunciados. 

Identificar o processo de produção e na interação dos enunciados, bem como a 

estabilidade deles, vai proporcionar uma informação que translada e promove conexões na rede, 

ajudando a formação da trama observada. Assim se pode iniciar a análise a partir dos roteiros 

criados pelo PdF. 
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6.4.1 As vozes nos “10 Mandamentos” 

 

A característica dialógica do vídeo “10 Mandamentos” é a percepção das vozes extras 

que permeiam a produção. A influência do grupo inglês de humor Monty Python é constante 

em toda sua narrativa. E não por acaso. 

Monty Python foi um coletivo de humor britânico, criado no final dos anos 1960, 

apresentando um programa televisivo intitulado “Monty Python’s Flying Circus”. A série, que 

era exibida pela BBC, durou cinco anos. A notoriedade alcançada por eles lhes permitiu irem 

além da TV. Dentre outros trabalhos, as produções cinematográficas são altamente relevantes 

no cenário internacional. Alguns filmes de destaque são: Em busca do cálice sagrado (1975), A 

vida de Brian (1979) e O sentido da vida (1983). 

 
 Figura 26: Monty Python – Fonte: Torre de Vigilância142 

 

O grupo britânico foi responsável por inspirar gerações de comediantes por todo o 

ocidente, e isso ocorreu de uma forma tão intensa que hoje existe nos dicionários da Língua 

                                                           
142 Disponível em: <https://www.torredevigilancia.com/autobiografia-do-monty-python-e-lancada-no-brasil/>. Acesso em: 18 

jan. 2020. 

https://www.torredevigilancia.com/autobiografia-do-monty-python-e-lancada-no-brasil/
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Inglesa o termo “pythonesque143”, para designar algo absurdo ou surrealista. Foi essa linguagem 

nonsense que criou os laços entre o grupo e os humoristas não-britânicos. É essa mesma voz 

que ecoa nos textos do PdF e está bem latente nos “10 Mandamentos”. 

A ideia absurda de um Moisés sendo renegado, e até sofrendo “bullying” por seus iguais, 

é impensável em uma situação dita “normal”, mas é aqui que se pode ouvir a influência perene 

dos britânicos. É quase que automática a ligação da polêmica religiosa travada por Moisés, com 

a de Brian – que era um contemporâneo de Jesus e levava uma vida paralela e com 

características próximas a do Cristo. As situações fantásticas e incongruentes geram a sensação 

do absurdo da história. 

Essa apropriação do discurso de outrem é uma forma dialógica do enunciado. Para José 

Luiz Fiorin (2011), essa característica pertence ao segundo conceito de dialogismo de Bakhtin: 

Trata-se da incorporação pelo enunciador da voz ou das vozes de outro (s) no 

enunciado. Nesse caso, o dialogismo é uma forma composicional. São maneiras 

externas e visíveis de mostrar outras vozes no discurso. (FIORIN, 2011, p. 27) 

 

No caso dos “10 Mandamentos”, o discurso é interiorizado, não aparecendo 

abertamente, o que Bakhtin (1997 [1979]) chama de bivocalidade no dialogismo e, mais 

especificamente, estilização, que é “a imitação de um texto ou estilo, sem a intenção de negar 

o que está sendo imitado, de ridicularizá-lo, de desqualificá-lo” (FIORIN, 2011, p. 34). 

A intenção do PdF parece ser realmente alcançar o público por meio do gênero do 

absurdo, que vai gerar uma polêmica pelo tema judaico/cristão. Em diversos veículos de 

comunicação, isso fica evidente. Sites de comunidades religiosas criticaram o vídeo por não 

respeitar a fé alheia e por dessacralizar as figuras das escrituras144145146. E outros, não ligados a 

                                                           
143 Pythonesque – adjective – Denoting or resembling the absurdist or surrealist humour or style of Monty Python's Flying 

Circus, a British television comedy series (1969–74) 

‘the film is very funny in its Pythonesque deadpan’ 

Disponível em: < https://www.lexico.com/definition/pythonesque>. Acesso em: 29 dez. 2019. 
144 Ver “Fábio Porchat revela que lê a Bíblia, apesar de ser ateu”. Disponível em: <https://portalpadom.com.br/fabio-porchat-

revela-que-le-a-biblia-apesar-de-ser-ateu/>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
145 Ver “Vídeo que satiriza a Bíblia chega a 1,5 milhão de acessos”. Disponível em: <https://www.gospelprime.com.br/porta-

dos-fundos-moises-ridiculariza-silas-malafaia/>. Acesso em: 19 jan. 2020. 
146 Ver “Acusado de ridicularizar religiões, Fábio Porchat do “Porta dos Fundos” afirma que lê a Bíblia por curiosidade”. 

Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/fabio-porchat-porta-fundos-diz-le-biblia-curiosidade-52136.html>. 

Acesso em 19 jan. 2020. 

https://www.lexico.com/definition/pythonesque
https://portalpadom.com.br/fabio-porchat-revela-que-le-a-biblia-apesar-de-ser-ateu/
https://portalpadom.com.br/fabio-porchat-revela-que-le-a-biblia-apesar-de-ser-ateu/
https://www.gospelprime.com.br/porta-dos-fundos-moises-ridiculariza-silas-malafaia/
https://www.gospelprime.com.br/porta-dos-fundos-moises-ridiculariza-silas-malafaia/
https://noticias.gospelmais.com.br/fabio-porchat-porta-fundos-diz-le-biblia-curiosidade-52136.html
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religiões, fizeram menção às discussões que aconteceram na área dos comentários147148. Nesses 

relatos sobre os comentários feitos pelos usuários que visualizaram o vídeo, é demonstrado que 

essa ideia funciona e atrai tanto os críticos quanto os defensores da liberdade de expressão. Esse 

diálogo tenso e intenso entre esses usuários pode se transformar em verdadeiras discussões 

filosóficas, ou simples trocas de agressões mútuas, demonstrando um desacordo próprio das 

diferentes “vozes sociais” e de seus enunciados, que existem e que, por sua diferença de 

grupos/classes, têm diferentes pontos de vista. Assim fica identificado o primeiro conceito de 

dialogismo (FIORIN, 2011, p. 21), o qual permite a observação do “fenômeno da fala 

cotidiana”. 

Ao tomar em consideração tanto o social como o individual, a proposta bakhtiniana 

permite examinar, do ponto de vista das relações dialógicas, não apenas as grandes 

polêmicas filosóficas, políticas, estéticas, econômicas, pedagógicas, mas também 

fenômenos da fala cotidiana, como a modelagem do enunciado pela opinião do 

interlocutor imediato ou a reprodução da fala do outro com uma entonação distinta da 

que foi utilizada, admirativa, zombeteira, irônica, desdenhosa, indignada, 

desconfiada, aprovadora, reprovadora, dubitativa, etc. Todos os fenômenos presentes 

na comunicação real podem ser analisados à luz das relações dialógicas que os 

constituem. (FIORIN, 2011, p. 23) 

 

Não se enveredou nas análises dos conteúdos dos comentários das produções; porém, 

em “10 Mandamentos”, nota-se a riqueza dialógica entre o público e o coletivo na área 

reservada a eles. A quantificação é imprescindível, pois é uma das produções que mais geraram 

essa interação própria das redes sociais. Mesmo que não haja réplicas diretas do grupo – o 

demasiado número de comentários pode levar a um entendimento de se tornar impossível o 

diálogo com todos aqueles que interagiram, e também os próprios integrantes do coletivo já 

afirmaram em entrevistas que não realizam esse tipo de relação –, o dialogismo é rico e é uma 

característica forte para a popularização do vídeo. 

A importância da atividade dialógica é grande para a rede sociotécnica do PdF, e vai 

agir como um mediador/tradutor dela. A polêmica gerada pelos comentários e o discurso através 

de vozes outras, são ações que vão trabalhar para a estabilização da rede, que é a consagração 

do fenômeno do ciberespaço. O dialogismo é movimento na rede, ele faz com que outros 

actantes – nesse caso, os usuários – trabalhem como intermediários, juntamente a sua tradução, 

                                                           
147 Ver “Sátira aos 10 Mandamentos foi acessada 8 milhões de vezes”. Disponível em: 

<https://www.paulopes.com.br/2013/02/satira-a-moises-vira-hit-no-youtube.html#.XiTDz_5KgdU>. Acesso em: 19 jan. 

2020. 
148 Ver “Cuidado! A liberdade, inclusive a do humor, pode ter de sair pela porta dos fundos! Os nossos doces fascistas do 

bem!”. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/cuidado-a-liberdade-inclusive-a-do-humor-pode-ter-de-sair-

pela-porta-dos-fundos-os-nossos-doces-fascistas-do-bem/>. Acesso em: 19 jan. 2020. 

https://www.paulopes.com.br/2013/02/satira-a-moises-vira-hit-no-youtube.html#.XiTDz_5KgdU
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/cuidado-a-liberdade-inclusive-a-do-humor-pode-ter-de-sair-pela-porta-dos-fundos-os-nossos-doces-fascistas-do-bem/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/cuidado-a-liberdade-inclusive-a-do-humor-pode-ter-de-sair-pela-porta-dos-fundos-os-nossos-doces-fascistas-do-bem/
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contribuindo com visualizações, comentários e interações na plataforma, que são elementos 

constituintes do sucesso do canal. 

 

6.4.2 Marcas dialógicas do feminismo 

 

O que pode tornar uma cena do cotidiano uma obra de arte? Como um diálogo ordinário 

entre um casal pode virar um manifesto ideológico? Identificando as relações dialógicas neles 

existentes e os evidenciando aos olhares mais leigos. Assim é em “Sobre a mesa”. O roteiro de 

Tabet, que é um dos mais conhecidos do PdF, trabalha uma temática simples, em que há um 

casal jantando e uma insatisfação latente entre ambos. 

A atitude imperativa e soberba do marido exterioriza o machismo perene da sociedade. 

O gesto blasé com que mexe no celular, o desprezo no tom de sua fala, o olhar que só busca a 

mulher quando se sente insultado, sua revolta por um assunto banal e sua soberba ao questionar 

a mulher, achando que ela não precisaria de qualquer coisa mais do que já possuía. Todo o 

patriarcado machista histórico da sociedade está incutido nessas pequenas atitudes de Mário 

Alberto e no seu discurso. 

Após ser questionada, Odete poderia ter tomado qualquer atitude subalterna possível a 

uma mulher conformada com sua posição social, num mundo de virilidade agressiva e (suposta) 

superioridade máscula. Contudo, ela se apodera da situação ao alinhavar em detalhes todo o seu 

sentimento contido perante a hipocrisia cotidiana do mundo masculino. O discurso libertário da 

personagem expõe em minúncias todo o historicismo do movimento pelo empoderamento 

feminino, o feminismo. 

Essa responsividade apresentada em “ato-resposta” (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 295) 

pela compreensão de Odete à situação, aflora outras responsividades periféricas, tanto do 

público quanto dos envolvidos na produção. A primeira reação vem dos próprios envolvidos no 

trabalho. 
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Júlia Rabelo era casada como ator Marcos Veras, que também participava das primeiras 

produções do coletivo, e a gravação do esquete ocorreu na casa deles. Em entrevista ao podcast 

do Zorra149, Antônio Tabet relata a situação causada pela divulgação inicial do vídeo: 

Tabet: Quer ver um caso interessante? Isso eu nunca contei. 

Zorra: Novidade! Exclusiva! Essa você só ouve aqui no podcast do Zorra! 

Buemba, buemba! 

Tabet: Já que a gente está falando deles... A gente foi gravar o “Sobre a mesa” 

na casa do Veras. E o texto era um texto pesado, eu que escrevi e estou eu 

contracenando com a Júlia, Ian dirigindo e o Veras dormindo no quarto dele. Ele era 

casado com a Júlia nessa época. E aí, filma “sobre a mesa”, filma “sobre a mesa”... 

acabou, fomos embora. O vídeo ficou pronto, fui ver o vídeo com o Ian. Aí eu vi o 

vídeo e falei assim: Ian, isso vai dar merda! Aí o Ian: Não vai! Aí eu falei: Porra, Ian. 

Isso vai dar merda! Esse vídeo é muito pesado. Sei não. Aí ele: Você acha que não 

devemos colocar? Eu falei assim: Não. Eu acho que a gente deve. Eu só estou 

lamentando, porque eu já acho que vai dar merda. Mas vamos botar. Bota o vídeo no 

ar e pela primeira vez viu-se uma mulher... “eu quero foder” e falando aquelas 

“paradas”... 

Zorra: Eu amo! 

Tabet: ...bola batendo, sei lá o quê. Deu aquilo. Repercussão gigante! Aí, 

primeira pessoa que manda uma mensagem, puto. Marcos Veras. 

Zorra: De verdade? 

Tabet: Porra! De verdade pra cacete: Não gostei. Acho que isso não tem nada 

a ver com o Porta. Isso não é humor! Isso foi Marcos Veras que escreveu. 

Zorra: Amo! 

Tabet: Depois de um tempo me liga a Júlia, chorando: [imitando voz 

feminina choramingando]150 Estão me chamando de puta na internet. Sei lá o quê... 

Aí eu falei: Júlia, calma. Não é assim. Não lê comentário de YouTube. Isso não faz o 

menor sentido. Eu sou “macaco velho”, estou na internet há muito tempo. Essa galera 

é muito ‘hater’151. – Não, mas sei lá o quê... eu estou me sentindo péssima... – Júlia, 

calma. Eu vou pedir pra apagar os comentários que te xingam lá. Passa um tempo. 

No dia seguinte o Veras me liga: Até que foi legal o vídeo, né? 

Zorra: Mané! 

Tabet: Aí eu falei assim: O que aconteceu, Veras? Aí eu descobri. Está ele 

andando pelo Projac152, chega a Glória Pires pra ele e fala assim: Amei o vídeo! Sua 

mulher é um espetáculo de atriz! Que vídeo maravilhoso! Mudou a opinião do Veras. 

Zorra: A Glória Pires muda o pensamento das pessoas. 

                                                           
149 Disponível em: <https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-

fundos.ghtml>. Acesso em: 03 jan. 2020. 
150 Inserção nossa. 
151 Termo que designa usuários da internet que vivem de ataques gratuitos de ódio a alvos específicos ou a assuntos variados 

que não os agradem. 
152 Complexo de estúdios da Rede Globo de Televisão, situado no bairro carioca de Jacarepaguá (Zona Oeste do Rio de 

Janeiro), daí a sigla Projac (Projeto Jacarepaguá), onde Veras trabalhava. 

https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
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Tabet: Mudou a opinião do Veras, da Júlia, de todo mundo! (informação 

verbal)153 

 

Esse exemplo de responsividade demonstra claramente como a polêmica gerada pelo 

discurso do vídeo promoveu debates e discussões acerca do assunto. Uma relação dialógica que 

permanece ativa, pois tudo o que é postado fica disponível para o acesso público. E ainda há a 

renovação dos usuários a cada momento nas descobertas da produção por novos espectadores 

e nas visualizações revisitadas dos antigos. 

A valorização da comunicação ligada às estruturas sociais e direcionadas ao 

empoderamento das minorias é um intermediário que ajuda a conectar vários actantes, fortalece 

a rede do PdF e que funciona ativamente na identificação do público com as situações 

apresentadas, traduzindo um sentimento ainda combatido na sociedade que promove a 

segregação dos grupos que estão em desalinho com a “ordem mundial” vigente. O fato de 

apontar o dedo para cima, para os opressores e não para baixo, gera um fator original no humor 

do coletivo. Essa fuga da estética cômica que faz piada com o oprimido gera um dialogismo 

que foge das premissas utilizadas até então. Calcado nos diálogos cotidianos, há sempre um 

agente inovador no discurso que o distingue como algo novo, onde há uma identificação direta 

com aqueles que sempre foram o alvo do escárnio e agora podem gracejar com os “donos do 

poder”. 

 

6.4.3 O capital social e a responsividade do público 

 

Raquel Recuero (2014, 2016, 2018) explica os valores construídos nas redes sociais a 

partir do conceito de capital social relacional de Bertolini e Bravo (2001), que apresentam 

quatro tópicos fundamentais para o entendimento do relacionamento nas redes sociais do 

ciberespaço: visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

O site Kibe Loco tem importância fundamental na divulgação inicial do grupo, pois é 

por intermédio de suas postagens que o trabalho deles começa a ser conhecido pelo grande 

público frequentador do blog. Público esse já acostumado com o humor criado por Tabet e sua 

equipe. Por sua prévia experiência, Tabet sugere a escala fixa para os lançamentos dos vídeos. 

                                                           
153 Disponível em: <https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-

fundos.ghtml>. Acesso em: 03 jan. 2020. 

https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
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Ele justifica a decisão em análises feitas sobre os horários de pico de acessos em seu site. A 

regularidade é um fator impulsionador na divulgação do YouTube. 

 

Figura 27: Página de divulgação do Porta dos Fundos – Fonte: Kibe Loco154 

 

A parceria entre o blog de Tabet e as divulgações em outras plataformas da web 

contribuíram na divulgação e na visibilidade. “Usamos as redes sociais e parceria com sites de 

humor para divulgar nossos vídeos”155, diz Ian ao Uol. Esses dados são confirmados pelo site 

Thingk With Google: 

                                                           
154 Disponível em: <https://www.kibeloco.com.br/assessoria-porta-dos-fundos/>. Acesso em: 08 jan. 2020. 
155 Ver “Porta dos Fundos, Barbixas e Café com Bobagem ensinam o negócio do humor”. Disponível em: 

<https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/09/18/porta-dos-fundos-barbixas-e-cafe-com-

bobagem-ensinam-o-negocio-do-humor.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 08 jan. 2020. 

https://www.kibeloco.com.br/assessoria-porta-dos-fundos/
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/09/18/porta-dos-fundos-barbixas-e-cafe-com-bobagem-ensinam-o-negocio-do-humor.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/09/18/porta-dos-fundos-barbixas-e-cafe-com-bobagem-ensinam-o-negocio-do-humor.htm?cmpid=copiaecola
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Gráfico 3: Divulgação dos primeiros episódios em sites e blogs – Fonte: Think With Google156. 

 

Gráfico 4: Número de vídeos publicados pelo Porta dos Fundos a cada semana – evolução ao longo do 

tempo – Fonte: Think With Google157 

 

Esses fatores ajudam diretamente na visibilidade e na popularidade do grupo, ratificadas 

nos gráficos acima. 

Os assuntos tratados nos vídeos e que estão ligados ao diálogo cotidiano, criam a 

empatia necessária com os espectadores, que se identificam e, por vezes, riem de si mesmos. 

                                                           
156 Como o Porta dos Fundos se tornou o maior canal do Brasil”. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/>. Acesso em: 08 jan. 

2020. 
157 Como o Porta dos Fundos se tornou o maior canal do Brasil”. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-

br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/>. Acesso em: 08 jan. 

2020. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-channels/v%C3%ADdeo/como-o-porta-dos-fundos-se-tornou-o-maior-canal-do-brasil/
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Esse autorreconhecimento gera uma reputação do grupo, que vai fortalecer ainda mais o vínculo 

entre eles. Esse capital social vai gerar outro, que é a autoridade. 

As discussões surgidas em torno dos temas das produções, coloca o coletivo em 

destaque na rede e fora dela. Os conteúdos polêmicos, essa “nova forma” de fazer humor, além 

da qualidade audiovisual e dos atores são peças-chaves para que o PdF seja o foco de grandes 

discussões entre o público e matérias jornalísticas, desde os grandes veículos até os menores 

blogs da internet. 

O PdF compreende os quatro itens propostos, o que é um fator de grande relevância para 

colocar em evidência o canal do coletivo no YouTube – que também se comporta como uma 

rede social e, por isso, compreende os argumentos apresentados –, criando uma relação 

dialógica com o público, que, por meio de uma responsividade ativa, vai ser um grande operador 

no crescimento e na consolidação do grupo como um fenômeno do humor no ciberespaço. 

Essa relação dialógica é um híbrido essencial na formação e estabilização da rede 

sociotécnica do PdF. A relação de duas vias criada entre os usuários e o coletivo é um elemento 

fundamental, pois estabelece uma relação empática entre as partes. E esse elo fortalece a 

consolidação do trabalho realizado e que, pelas características do ciberespaço, ajuda a 

impulsionar a divulgação para outros públicos, aumentando, assim, o número de visualizações 

e inscritos, num movimento cíclico. 

 

6.4.4 Rola e os gêneros do discurso 

 

6.4.4.1 A segmentação do discurso 

 

Em uma observação preliminar, pode-se ter um entendimento de que o vídeo “Rola” é 

superficial ou analiticamente escasso. Porém, ao se imergir em seu conteúdo, desvenda-se um 

rico referencial comunicativo. É possível que haja uma sensação de estranheza ao primeiro 

contato com roteiro, devido à inesperada trama, e que esta sugestione um texto nonsense, saído 

de uma ideia de Teatro do Absurdo. 

A linha dramatúrgica realmente segue o Absurdo como estética, porém o diálogo é 

explicado pelo seu roteirista, Antônio Tabet, em entrevista ao canal do YouTube, Jovem Nerd, 
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como uma alusão aos nomes criados em lanchonetes para facilitar a comunicação entre os 

funcionários. Segue a transcrição de parte da entrevista: 

Jovem Nerd: Aquela parada do radar, eu conheço uma história muito boa, que você 

estava com o nosso querido Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, numa casa de 

suco... 

Tabet: A gente estava lá comendo, fim de noite... e, aí... eu pedi um sanduíche. E o 

sanduíche que eu pedi era: queijo minas, com peito de peru, num pão árabe. E aí o 

cara gritou para o “maluco” lá de dentro. Falou assim: sai um peru mineiro no sírio. 

Aí eu falei: “Tá” errado isso. Não pode ser um peru mineiro no sírio. Isso vai dar 

merda em algum momento. Aí eu comentei com o Banguela: Essas paradas de loja 

de suco e tal, os caras têm uma terminologia já deles, que funciona “superbem”. [...] 

vou fazer um vídeo sobre... um cara pede um negócio e o cara fala outro totalmente 

diferente. (informação verbal)
 158

 

Essa explanação leva diretamente ao ponto da segmentação do discurso em Bakhtin 

(2006, p. 35), quando ele afirma que a comunicação da vida cotidiana está ligada diretamente 

aos métodos de produção e “às esferas das diversas ideologias especializadas e formalizadas”. 

Cada grupo/classe social tem suas formas de discurso que refletem uma realidade. Tabet 

identificou isso e converteu um gênero de discurso primário (simples) em um secundário 

(complexo), promovendo uma interação instigante sobre o Absurdo e a realidade. 

Aqui existe um enlace entre a realidade e o absurdo que estão no cotidiano e podem 

passar despercebidos para indivíduos menos atentos, mas está o tempo todo espreitando a vida 

comum e só é captada pelo olhar mais aguçado do artista. A realidade absurda está em cada 

canto – inclusive em uma lanchonete – e pertence ao cotidiano e à sua comunicação diária. 

Ao traduzir essa realidade presente, mas invisível aos olhos comuns, o autor traz à tona 

enunciados antes submersos nas profundezas do oceano do cotidiano e cria um reconhecimento 

claro com aqueles que assistem, estabelecendo uma ligação direta entre a vida social e a 

linguagem. Porém, ainda há uma incoerência no conteúdo, a qual será explicada mais adiante, 

no tópico sobre signos ideológicos. 

Ainda sobre a segmentação do discurso no vídeo, Porchat acredita que o sucesso 

atribuído à história se dá por outras vias de entendimento. Em entrevista ao programa 

Queimando a Língua, apresentado pelo Sr. K, no canal do YouTube, Jovem Nerd, o sócio do 

coletivo acredita que o apelo sexual do nome o coloque em destaque nas buscas da plataforma: 

                                                           
158Ver “Entramos no PORTA DOS FUNDOS!”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM>. 

Acesso em: 28 dez. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb0aoFS_gPM


130 
 

Sr. K: O vídeo do Porta (dos Fundos) campeão de visualizações é o Rola. Por que o 

“Rola faz tanto sucesso? Por que a rola faz tanto sucesso? Por quê? 

Fábio Porchat: Tenho algumas teorias. Uma é porque ele se chama rola. Chama a 

atenção. Muita gente procura no YouTube, rola. Tirando o fato de que ele é muito 

divertido, que os atores fazem bem e que o texto é engraçado, quando a gente foi 

lançar, quando a gente foi fazer o texto, por exemplo, eu não aprovei. Eu falei: Sem 

graça, ficar falando rola. Qual a graça? É coisa do Kibe, né? O Kibe adora falar rola, 

cu, caralho... Gravamos, ficou muito engraçado e ficou do caralho: Então bota no ar 

que vai ser ótimo. Mas o vídeo tem um foda-se muito legal, que é: rola, rola, quer 

rola? Rola, quer rola? Que a molecada gosta muito e fica vendo e revendo e revendo 

e revendo... (informação verbal)
 159

 

 

Essa possibilidade atestada por Fábio revela a identificação de um grupo social (os 

jovens) pelo estilo do enunciado utilizado e que remete ao discurso de cunho sexual, realizando 

uma conexão entre a faixa etária (o grupo social) e o interesse subjetivo pelo gênero do discurso 

marcado pela sexualidade. O fetiche erótico que permeia esse grupo pode ser considerado como 

um tradutor da rede sociotécnica, o qual pode promover a visualização repetida do vídeo, 

aumentando sua popularidade na plataforma. Assim como a referência aos diálogos específicos 

dos atendentes de lanchonetes, funcionam como intermediários, ou seja, talvez pela dificuldade 

de identificação direta, sem o amparo da consciência das condições de produção do roteiro – 

que são explicadas longe do contexto da produção –, essa característica opera ajudando a 

transportar a informação, mas não interfere diretamente sobre os actantes nem modifica as 

características da rede. 

 

6.4.4.2 Machismo e soberania masculina 

 

Sobre o uso aparentemente gratuito de um palavrão, que intitula o vídeo (“Rola”) e é 

praticamente todo o texto do roteiro. A explicação anterior, apresentada no item que explica a 

segmentação do discurso na produção, realiza um encadeamento lógico dentro do pedido feito, 

e que transfere algum humor para o novo enunciado expresso pelo atendente. Para resolver esse 

impasse no conteúdo temático, Tabet explica em nova entrevista, agora ao canal Jacaré 

Banguela: 

Jacaré Banguela: Eu mandei a ideia do “Rola” pro Kibe. 

                                                           
159 Ver “Antônio Tabet (Kibe) do Porta dos Fundos Queimando a Língua”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ez9KrUsres0>. Acesso em: 30 dez. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=ez9KrUsres0


131 
 

Tabet: Não! Que mandou a ideia do “Rola”? A gente estava junto. 

JB: A gente estava lá. Mas a piada é minha. [...] Não estou reclamando da autoria. 

Estou falando que surgiu de um fato real... 

Tabet: A gente estava no BB Lanches, a gente ia pro Diagonal. Aí passou uma mulher 

muito gostosa e pediu um suco. Ela pediu assim: Quero uma salada de frango e um 

sei lá o que... aí o cara falou: Ah, tá. Eu vou pegar. Aí você falou baixinho assim: Tem 

uma rola aqui. Quer uma rola? Aí eu falei assim: Caralho! Se fosse o atendente 

falando ia ser gênio [...]. Isso vai dar um roteiro pro Porta dos Fundos. Aí eu fiz o 

atendente falando: Tem rola. Quer rola? (informação verbal)
 160

 

 

Com essa explicação, fica completa a ideia do roteiro do vídeo mais assistido do Porta 

dos Fundos, denotando um enunciado machista, recorrendo à citação do órgão sexual masculino 

como signo ideológico da dominação do homem sobre o sexo feminino, o que não traz nenhuma 

novidade nas relações sociais cotidianas. 

O símbolo fálico é utilizado desde os primórdios da humanidade como um símbolo de 

poder, de fertilidade, de força, de coragem etc. Até a contemporaneidade, existem cultos que o 

utilizam em procissões ou reuniões cerimoniais. E esse mesmo símbolo está diretamente ligado 

à origem da comédia ocidental: 

A origem da comédia, de acordo com a Poética de Aristóteles, reside nas cerimônias 

fálicas e canções que, em sua época, eram ainda comuns em muitas cidades. A palavra 

“comédia” é derivada de komos, orgias noturnas nas quais os cavalheiros da sociedade 

ática se despojavam de toda a sua dignidade por alguns dias, em nome de Dioniso, e 

saciavam toda a sua sede de bebida, dança e amor [...]. 

Ao komos ático juntaram-se, no século V, os truões e os comediantes dóricos, com 

falos e enormes barrigas falsas, que eram mestres da farsa improvisada. 

(BERTHOLD, 2004 [1968], p. 120) 

 

Toda essa hegemonia masculina ainda é refletida nos dias atuais, sempre baseando o 

signo fálico masculino como um totem de poder e dominação. O machismo é o gênero do 

discurso utilizado na cena, demonstrando todo o histórico hierárquico proeminente na 

sociedade ocidental, que tem no patriarcado marcas profundas de desigualdade social. 

Esse interesse pelo tema é um mediador relevante que é potencializado na busca 

realizada na plataforma de vídeos pelo vocábulo “rola”, e na satisfação – pelos homens – e na 

                                                           
160 Ver “Não fale com o motorista #21 – Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YZgzlgIlxYM>. Acesso em: 30 dez. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=YZgzlgIlxYM
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conformidade (ou não) – pelas mulheres – com o conteúdo da produção. Pode-se afirmar que o 

machismo é um tradutor que compõe a rede. 

 

6.4.5 Os enunciados hiper-realistas do Porta dos Fundos 

 

Como dito em várias entrevistas, o hiper-realismo é um requisito pré-estipulado pelos 

sócios do PdF referente aos enunciados dos roteiros. Essa condição de enxergar a realidade com 

uma lupa, emerge, muitas vezes, um entendimento quase que incongruente com a própria 

realidade retratada. Apesar disso, há uma identificação das situações pelo público, justamente 

por fazerem parte de um cotidiano que poderia ter acontecido (ou aconteceu) com ele. 

O hiper-realismo cênico do PdF se apodera do Absurdo e do nonsense como uma 

fachada para a crítica ao real, amplificando os signos e se utilizando da estratégia do absurdo 

satírico, que “dá conta de maneira suficientemente realista o mundo descrito” (PAVIS, 2005, 

p. 2). 

Apresentam-se nessa categoria o diálogo entre o funcionário e a consumidora no 

supermercado em “Na lata”, a cliente e o atendente em “Rola”, Odete e seu solilóquio em 

“Sobre a mesa”, e a letra da música de Clarice em “Essa é pra você”. Todos com uma alta dose 

de exageros, mas que marcam uma realidade crítica, sem fugir às relações cotidianas dos 

personagens, que são identificáveis pelos espectadores. 

Não se encaixa aqui o roteiro de “10 Mandamentos”, por entender que ele é construído 

como uma paródia direta dos escritos bíblicos, não representando, assim, um diálogo cotidiano. 

Essa hiper-realidade nos enunciados constrói um diálogo direto com o público, 

traduzindo ações cotidianas por intermédio da crítica e da derrisão, e isso vai ajudar a constituir 

a rede sociotécnica do coletivo. Assim, pode-se identificar um mediador que ajuda a 

transformar e conduzir as informações na trama. 
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7  PRA MIM CHEGA 

 

Mas ainda resta uma dúvida. Muitos querem “fazer rir” (e alguns até conseguem). Então, 

por que o PdF se destacou? 

Recorrendo novamente às entrevistas concedidas pelo coletivo, pode ser identificado 

que o PdF preencheu um lugar que estava vazio. Um grupo social que estava carente de 

conteúdo humorístico e que não achava nas mídias tradicionais o que procurava. Humor 

específico para a internet161, a definição do meio transformando a mensagem, unida à qualidade 

da produção162, linguagem para uma faixa etária específica163, a identificação direta com as 

situações, usuários que buscavam um produto humorístico de qualidade, com discursos que 

fizessem sentido para eles.164 Embora Ian acredite que o grande diferencial do grupo é o 

conteúdo criado sem a preocupação com o direcionamento e a linguagem utilizados165, há um 

comprovado reconhecimento por parte de um público de faixa etária específico. 

Em depoimento ao podcast do Zorra166, Antônio Tabet afirma que o público inicial do 

PdF tinha mais de 40 anos. Com o passar do tempo, o público foi se diversificando e abrangendo 

outras faixas etárias e outros grupos sociais, sempre impulsionado pela busca do riso. Mas o 

impulsionador do canal foi esse público de meia idade, que sentia falta de um diálogo bem-

humorado. 

Porchat ratifica que o humor do PdF não é para adolescentes, apesar de ter atingido essa 

faixa posteriormente: “A maioria está entre 20 e 45 anos. Esse público não tinha do que rir na 

internet.”167 – confirmando a ocupação de uma lacuna do humor para esses espectadores. 

Um outro actante importante que se associa à rede do PdF é o tempo. O fato de as 

interações estabelecidas no ciberespaço terem uma característica diferente do mundo off-line 

em relação a essa escala mensurável revela uma importante agência dentro da rede. Essa 

                                                           
161 Ver “Gregório Duvivier e o início do ‘Porta dos Fundos’". Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6V2LqRJQ98U>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
162 Ver “Gregório Duvivier e o humor em tempos de internet”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MN0WeBfhTtE&t=6s>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
163 Idem 
164 Ver “Antônio Tabet - TripTV #27”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=I8pmhjCUP5k>. Acesso em: 07 

jan. 2020. 
165 Ver “Não Fale Com O Motorista #21 - Porta dos Fundos”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YZgzlgIlxYM>. Acesso em 07 jan. 2020. 
166 Disponível em: < https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-

fundos.ghtml>. Acesso em 07 jan. 2020. 
167 Ver “Um comediante fora do normal”. Disponível em: <https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-

normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT>. Acesso em: 07 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=6V2LqRJQ98U
https://www.youtube.com/watch?v=MN0WeBfhTtE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=I8pmhjCUP5k
https://www.youtube.com/watch?v=YZgzlgIlxYM
https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
https://gshow.globo.com/programas/zorra/noticia/podcast-do-zorra-11-antonio-tabet-abre-te-porta-dos-fundos.ghtml
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/um-comediante-fora-do-normal-6688224.html#axzz2BpWovgqT
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elasticidade do tempo (RECUERO, 2014, p. 56) fornece uma nova visão na comunicação 

cotidiana da internet. 

Enquanto na vida (dita) real há uma linearidade axiomática do tempo, na rede o tempo 

é fluido e funciona de forma distinta. Uma interação não depende do tempo presente, depende 

unicamente da própria disposição de prosseguir na interação. Essa dilatação do tempo promove 

a disponibilidade dos diversos presentes (HAN, 2018, p. 107). Toda a informação postada fica 

disponível enquanto lá estiver e, assim, as interações podem se tornar “atemporais”. 

As produções do PdF estão nessa categoria de informação. Os vídeos estão à disposição 

de todos os usuários que tiverem interesse em assistir, e os comentários estão atados a eles. 

Uma profusão de “tempos” que tornam a interação assíncrona (RECUERO, 2014, p. 51) uma 

relação habitual pouco sentida pelos interagentes.  

Insere-se nesse contexto o conceito bakhtiniano de cronotopo. As produções do coletivo 

são obras vinculadas a um espaço-tempo, as mensagens nelas contidas são avaliadas de acordo 

com as informações históricas que elas englobam. Mas como isso as distingue de obras 

audiovisuais tradicionais? O fato de estarem disponíveis em tempo integral, num espaço 

acessível a qualquer um que tenha uma conexão com a internet, em qualquer lugar do mundo, 

possibilita intervenção e interpretação diretas das obras.  

Essas perspectivas podem ser alteradas de acordo com o tempo e o lugar de onde estão 

sendo observadas, porém, uma das proposições iniciais do grupo era manter enunciados que 

não fossem datados. Em entrevista ao programa Roda Viva, Ian diz que: 

Eu falo por mim. Eu prefiro sempre não fazer vídeos datados, que seja alguma coisa 

que se perca com o tempo, porque... Eu vejo muito... TV Pirata. A gente bota o DVD... 

eu não entendo 2/3 das piadas. Seja de comerciais, a gente até faz comercial, mas... 

eu tenho muito medo disso. Eu quero que daqui a 20 anos alguém possa ver um vídeo 

nosso e ainda consiga rir daquela piada. [...] a gente evita fazer coisas que se percam 

daqui a um ano. (informação verbal)
 168

 

 

Essa concepção pode ser contestada, pois alguns temas, por mais não datados que sejam, 

levam sempre a um tempo específico. “Sobre a mesa” pode não fazer sentido em uma sociedade 

igualitária entre os sexos; e “Na lata” já é datado pela própria promoção do refrigerante. Por 

                                                           
168 Ver “Antônio Tabet e Ian SBF – 29/04/2013”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=7Mx9cnQB7xg&t=1337s>. Acesso em: 10 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Mx9cnQB7xg&t=1337s
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outro lado, “Rola”, “Essa é pra você” e “10 Mandamentos” estão fora dessa característica e 

estão “flutuando” na teia do tempo do ciberespaço. 

E, mesmo essa ideia de não se “perder no tempo”, é um cronotopo. A linguagem, os 

figurinos, a iluminação, os cenários. Tudo leva a um estilo que ficará datado com o passar do 

tempo e indicará a imagem refletida dos indivíduos da época. O tempo estará presente de 

qualquer maneira. E sempre vinculado ao espaço. 

Fica evidente que o tempo é um agente que deixa rastros na rede. Seu assincronismo e 

sua fluidez são pontos de suma importância em algumas conexões. Ele realizará o movimento 

de informações e alterará as características da rede. Assim, ele pode ser entendido como um 

tradutor da trama. 

O PdF entrega um humor que subverte o senso comum do público da TV, invertendo as 

expectativas geradas pelo costume da tradição do riso preconceituoso e surpreendendo no 

resultado incomum, que funciona horizontalmente e nunca verticalmente, fazendo jus às 

mudanças na sociedade, num momento em que as consciências começam a buscar soluções 

para a aproximação das minorias, tirando-as da periferia social para os centros. Dessa forma, o 

humor elaborado pelo coletivo troça com o semelhante, não com o desfavorecido. Pode-se 

entender que há uma mudança de alvo nas piadas do PdF, buscando a graça no cotidiano do 

cidadão comum, eliminando o grotesco ritualizado do menos favorecido, aquele que carrega 

sobre si o estigma social e as características distintivas que o destacam da sociedade 

(GOFFMAN, 2017 [1963], p. 12-13). Uma diretiva do “homem inteiramente” de Lukacs, 

explicitado por Heller (1970, p. 27-28), na sua atitude de “homogeneização” por meio de sua 

individualidade, intercedendo na cotidianidade. 

 

7.1 A rede sociotécnica 

 

Conclui-se essa investigação com a demonstração prática da rede sociotécnica do PdF, 

que vai desaguar na jusante do fenômeno do coletivo. Todas essas translações estudadas 

possibilitaram a visualização da trama que foi tecida desde a gênese do grupo, até a caixa-preta, 

que é o fenômeno reconhecido pelo público e pela crítica. 

Inicia-se confirmando que os pontos de partida da formação da rede são as controvérsias 

identificadas: a insatisfação daqueles que viriam a ser os sócios-fundadores do coletivo com a 
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falta de liberdade conferida a eles pela Rede Globo; e a escolha do humor como gênero a ser 

explorado. Esses são os marcos que levaram o grupo à mudança, iniciando todo o movimento 

que se transformaria em rede. 

Após o advento das controvérsias, desvelam-se os agentes ativos, aqueles que 

promoverão a condução das informações na rede e promoverão as conexões importantes para 

sua sustentação. Os mediadores/tradutores. 

Identificam-se como tradutores não humanos da rede sociotécnica: 

- A “atemporalidade” que a internet proporciona, esse assincronismo existente e que 

promove um deslocamento dentro do espectro que é o tempo no ciberespaço. A oportunidade 

de rever as obras, ratificar as ideias ou mudar de opinião, o surgimento de novos espectadores, 

e tudo mais que o tempo em rede pode proporcionar, visto que os enunciados do PdF não estão 

presos a um tempo específico. Essa “atemporalidade” vai se conectar com actantes híbridos 

intermediários, que são os espectadores e as plataformas (computadores, celulares, tablets etc.) 

que os permitem interagir com os vídeos;  

- A identificação de uma lacuna do humor para um público específico e os enunciados 

criados para se direcionarem a ele. Atingir o público-alvo é um movimento importante na rede, 

pois ele permitiu que outros públicos fossem sendo alcançados, criando uma relação dialógica 

perene entre os actantes. Esses novos usuários, assim como os anteriores, são intermediários 

que ajudam ao crescimento da teia e vão se conectar ao coletivo e entre eles, gerando infinitas 

possiblidades de laços, o que vai originar incontáveis outras redes, mas que fogem ao recorte 

desta investigação; 

- Suas experiências prévias neste gênero discursivo, tanto na televisão, quanto na 

internet, propiciaram uma orientação dos enunciados que foram recebidos pelos espectadores. 

A navegação é sempre mais simples quando se conhece o mar atravessado. Suas experiências 

vão se interligar aos valores sociais do ciberespaço e, juntos, irão promover um deslocamento 

importante em direção à estabilização da rede. Gerar valores e criar reputação e autoridade, 

num espaço onde qualquer um pode criar, é de suma importância na tecedura da trama. 

Ressalta-se a relevância da divulgação dos vídeos do PdF no site Kibe Loco, que foi 

fundamental para o impulsionamento nos primeiros momentos do coletivo; 

- A decisão pelos temas do cotidiano e a inversão nos valores das piadas, quando são 

revertidos os alvos do riso. Essa característica altera as expectativas de um desfecho trivial e 
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traz um fator surpresa nas piadas, fugindo do tradicionalismo e buscando uma linguagem mais 

adequada ao meio, numa carnavalização dos enunciados. Essa linguagem vai criar conexões 

com todos os usuários que assistem aos vídeos e interagem com eles. A autoidentificação, o 

entendimento da reversibilidade dos agentes da piada, da alteração hierárquica social, as 

polêmicas, o reconhecimento do cotidiano e, por vezes, sua suspensão, são entrelaçamentos 

também essenciais na rede sociotécnica do PdF. 

Entende-se que os sócios-fundadores do PdF são actantes humanos com função de 

mediadores e vão realizar as primeiras conexões entre si e os actantes não humanos dispostos 

acima. Por esse prisma, são identificados como intermediários todos os actantes que estiveram 

presentes desde o lançamento até a confirmação do fenômeno: os atores que compunham o 

elenco inicial, os técnicos que participaram das produções e todos aqueles que estavam 

presentes nos primeiros meses do coletivo. 

Cabe explicar que o riso funciona como um intermediário da rede, pois ele é um agente 

que cumpre o seu papel, sem modificar a trama, carregando informação, sem alterá-la. 

Paradoxalmente, ele seria um mediador caso não configurasse na posição na qual é esperado 

que esteja. Se o riso estivesse ausente, também seria um mediador, pois não estaria cumprindo 

o papel que lhe foi dado na rede, uma vez que, no gênero cômico/humorístico, ele é sempre 

visto como um elemento fundamental. 

Com a rede sociotécnica demonstrada, pode-se visualizar a participação decisiva dos 

actantes não humanos para o sucesso do coletivo. As associações entre os agentes possibilitaram 

que a rede se estabilizasse na caixa-preta que é o fenômeno que se tornou o Porta dos Fundos. 

É importante notar que todas as identificações foram sendo realizadas ao longo da investigação. 

Nem as hipóteses nem interferências externas influenciaram nas análises e observações 

realizadas. A perspectiva de um olhar bakhtiniano sobre a rede sociotécnica do PdF pode, e 

quer, oferecer um novo caminho para o entendimento desse objeto midiático tão importante no 

cenário cultural do país e que, ainda nos dias atuais, gera tantas controvérsias e cria tantas redes 

sociotécnicas, que estão à espera de novos estudos e investigações. 
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9 ANEXOS 

 

 

9.1 PESQUISAS REALIZADAS ENTRE O GOOGLE E O DUCK DUCK GO169 

 

 
Figura 28: Resultados da pesquisa Google com tema “10 Mandamentos” I 

 

 

                                                           
169 Fontes: <https://www.google.com.br/> e <https://duckduckgo.com/>  
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Figura 29: Resultados da pesquisa Google com tema “10 Mandamentos” II 

 

 
Figura 30: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “10 Mandamentos” I 

 

 
Figura 31: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “10 Mandamentos” II  

 



 
 

 
Figura 32: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” I 

 

 
Figura 33: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” II 

 



 
 

 
Figura 34: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” III 

 

 
Figura 35: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os 10 Mandamentos” I 



 
 

 
Figura 36: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os 10 Mandamentos” II 

 

 
Figura 37: Resultados da pesquisa Google com tema “Dez Mandamentos” I 

 



 
 

 
Figura 38: Resultados da pesquisa Google com tema “Dez Mandamentos” II 

 

 
Figura 39: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Dez Mandamentos” I 

 



 
 

 
Figura 40: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” I 

 

 
Figura 41: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” II 



 
 

 
Figura 42: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” III 

 

 
Figura 43: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os Dez Mandamentos” I 



 
 

 
Figura 44: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os Dez Mandamentos” II 

 

 
Figura 45: Resultados da pesquisa Google com tema “10 Mandamentos” e filtro “vídeos” 



 
 

 
Figura 46: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “10 Mandamentos” e filtro “vídeos”  

 

 
Figura 47: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” e filtro “vídeos” I 



 
 

 
Figura 48: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” e filtro “vídeos” II 

 

 
Figura 49: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” e filtro “vídeos” III 



 
 

 
Figura 50: Resultados da pesquisa Google com tema “Os 10 Mandamentos” e filtro “vídeos” IV 

 

 
Figura 51: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os 10 Mandamentos” e filtro “vídeos”  

 



 
 

 
Figura 52: Resultados da pesquisa Google com tema “Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” I 

 

 
Figura 53: Resultados da pesquisa Google com tema “Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” II 

 

 



 
 

 
Figura 54: Resultados da pesquisa Duck Duck Go  com tema “Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” 

 

 
Figura 55: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” I 

 

 

 



 
 

 
Figura 56: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” II 

 

 
Figura 57: Resultados da pesquisa Google com tema “Os Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” III  

 



 
 

 

Figura 58: Resultados da pesquisa Duck Duck Go com tema “Os Dez Mandamentos” e filtro “vídeos” 

 
Figura 59: Exemplificação gráfica da rede sociotécnica do PdF 

  



 
 

 

9.2 ÊXODO – PASSAGEM BÍBLICA REFERENTE AO VÍDEO SATÍRICO “10 

MANDAMENTOS”170 

 

Êxodo 

31:18 Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas 

da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. 

32:1 O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe 

disse: "Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos 

tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu". 

32:2 Respondeu-lhes Arão: "Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de 

suas filhas e tragam-nos a mim". 

32:3 Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. 

32:4 Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma 

ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então, disseram: "Eis aí os seus deuses, 

ó Israel, que tiraram vocês do Egito!" 

32:5 Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: "Amanhã haverá uma 

festa dedicada ao Senhor". 

32:6 Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou 

para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. 

32:7 Então, o Senhor disse a Moisés: "Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, 

corrompeu-se. 

32:8 Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de 

bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: 'Eis aí, ó Israel, os seus 

deuses que tiraram vocês do Egito' ". 

32:9 Disse o Senhor a Moisés: "Tenho visto que este povo é um povo obstinado. 

32:10 Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei 

de você uma grande nação". 

                                                           
170 Disponível em: <https://www.bible.com/pt/bible/129/EXO.32.NVI>. Acesso em 22 jan. 2020. 

https://www.bible.com/pt/bible/129/EXO.32.NVI


 
 

32:11 Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: "Ó Senhor, por que se 

acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? 

32:12 Por que diriam os egípcios: 'Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los 

nos montes e bani-los da face da terra'? Arrepende-te do fogo da tua ira! Tem piedade, e não 

tragas este mal sobre o teu povo! 

32:13 Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: 'Farei 

que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra 

que lhes prometi, que será a sua herança para sempre' ". 

32:14 E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. 

32:15 Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança; estavam 

escritas em ambos os lados, frente e verso. 

32:16 As tábuas tinham sido feitas por Deus; o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. 

32:17 Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: "Há barulho de guerra 

no acampamento". 

32:18 Respondeu Moisés: 

"Não é canto de vitória, 

nem canto de derrota; 

mas ouço o som de canções!" 

32:19 Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e 

jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. 

32:20 Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo; depois de moê-lo até virar 

pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. 

32:21 E perguntou a Arão: "Que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado?" 

32:22 Respondeu Arão: "Não te enfureças, meu senhor; tu bem sabes como esse povo é 

propenso para o mal. 

32:23 Eles me disseram: 'Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que 

aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito'. 

32:24 Então eu lhes disse: 'Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim'. O povo trouxe-me 

o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro!" 



 
 

32:25 Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, 

tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. 

32:26 Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: "Quem é pelo Senhor, junte-se a 

mim". Todos os levitas se juntaram a ele. 

32:27 Declarou-lhes também: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: 'Pegue cada um sua 

espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu 

vizinho' ". 

32:28 Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e, naquele dia, morreram cerca de três mil 

dentre o povo. 

32:29 Disse então Moisés: "Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês 

poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia". 

32:30 No dia seguinte Moisés disse ao povo: "Vocês cometeram um grande pecado. Mas agora 

subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês". 

32:31 Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: "Ah, que grande pecado cometeu este povo! 

Fizeram para si deuses de ouro. 

32:32 Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado; se não, risca-me do teu livro que escreveste". 

32:33 Respondeu o Senhor a Moisés: "Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. 

32:34 Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, 

quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles". 

32:35 E o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro.); 

33:1 Depois, ordenou o Senhor a Moisés: "Saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, 

e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: 'Eu a darei a 

seus descendentes'. 

33:2 Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os 

ferezeus, os heveus e os jebuseus. 

33:3 Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês 

são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho". 

33:4 Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite 

algum. 



 
 

33:5 Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: "Vocês são um povo 

obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem 

os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês". 

33:6 Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite; 

34:29 Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que 

o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. 

34:30 Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram 

medo de aproximar-se dele. 

34:31 Ele, porém, os chamou; Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com 

eles. 

34:32 Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos 

que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. 

34:33 Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. 

34:34 Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu 

até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, 

34:35 eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobria o rosto com o véu 

até entrar de novo para falar com o Senhor. 

 

  



 
 

9.3 TEXTO DA COLUNA DE GREGÓRIO DUVIVIER, FOLHA DE S. PAULO171. 

 

Desculpe o transtorno, preciso falar da Clarice 

“Conheci ela no jazz. Essa frase pode parecer romântica se você imaginar alguém tocando Cole 

Porter num subsolo esfumaçado de Nova York. Mas o jazz em questão era aquela aula de dança 

que todas as garotas faziam nos anos 1990 – onde ouvia-se tudo menos jazz. Ela fazia jazz. 

Minha irmã fazia jazz. Eu não fazia jazz, mas ia buscar minha irmã no jazz. Ela estava lá. 

Dançando. Nunca vou me esquecer: a música era "You Oughta Know", da Alanis. 

“Quando as meninas se jogavam no chão, ela ficava no alto. Quando iam pra ponta dos pés, ela 

caía de joelhos. Quando se atiravam pro lado, trombavam com ela, que se lançava pro lado 

oposto. Os olhos, sempre imensos e verdes, deixavam claro que ela não fazia ideia do que estava 

fazendo. Foi paixão à primeira vista. Só pra mim, acho”. 

“Passamos algumas madrugadas conversando no ICQ ao som de Blink 182 e Goo Goo Dolls. 

De lá, migramos pro MSN. Do MSN pro Orkut, do Orkut pro inbox, do inbox pro SMS. 

“Começamos a namorar quando ela tinha 20 e eu 23, mas parecia que a vida começava ali. 

Vimos todas as séries. Algumas várias vezes. Fizemos todas as receitas existentes de risoto. 

Queimamos algumas panelas de comida porque a conversa tava boa. Escolhemos móveis sem 

pesquisar se eles passavam pela porta. Escrevemos juntos séries, peças de teatro, filmes. 

Fizemos uma dúzia de amigos novos e junto com eles o Porta dos Fundos. Fizemos mais de 50 

curtas só nós dois — acabei de contar. Sofremos com os haters, rimos com os shippers. 

Viajamos o mundo dividindo o fone de ouvido. Das dez músicas que mais gosto, sete foi ela 

que me mostrou. As outras três foi ela que compôs. Aprendi o que era feminismo e também o 

que era cisgênero, gas lighting, heteronormatividade, mansplaining e outras palavras que o 

Word tá sublinhando de vermelho porque o Word não teve a sorte de ser casado com ela. 

“Um dia, terminamos. E não foi fácil. Choramos mais que no final de "How I Met Your 

Mother". Mais que no começo de "Up". Até hoje, não tem um lugar que eu vá em que alguém 

não diga, em algum momento: cadê ela? Parece que, pra sempre, ela vai fazer falta. Se ao menos 

a gente tivesse tido um filho, eu penso. Levaria pra sempre ela comigo. 

“Essa semana, pela primeira vez, vi o filme que a gente fez juntos — não por acaso uma história 

de amor. Achei que fosse chorar tudo de novo. E o que me deu foi uma felicidade muito 

                                                           
171 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2016/09/1812342-desculpe-o-transtorno-

preciso-falar-da-clarice.shtml>. Acesso em 22 jan. 2020. 
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profunda de ter vivido um grande amor na vida. E de ter esse amor documentado num filme — 

e em tantos vídeos, músicas e crônicas. Não falta nada.” 

  



 
 

9.4 TEXTO DA COLUNA DE FÁBIO PORCHAT, ESTADÃO172: 

 

Humor é ferir a moral e os bons costumes' 

Nesta semana, uma pessoa entrou com uma ação para retirar do ar um vídeo do YouTube 

do canal de humor Porta dos Fundos, do qual, por acaso, eu sou sócio-fundador. O vídeo se 

chama Rola. O nome, apenas a título de explicação, não é a conjugação do verbo rolar. Tivemos 

o ganho de causa dado pelo MP, porém, me preocupa saber que alguém, ainda hoje, queira 

proibir alguma coisa. 

Justamente no Brasil, onde vivemos um período de censura tão marcante e profundo. O 

que o requerente diz é que o vídeo fere a moral e os bons costumes. A moral de quem? Os bons 

costumes de quem? O vídeo tem seis milhões de acessos. Ninguém é obrigado a gostar do 

esquete, mas impedi-lo de existir? Eu te confesso que, pra mim, a definição de humor é ferir a 

moral e os bons costumes. Sempre. Repare, não é humilhar, difamar, ofender, mas sim, pegar 

a sua moral e os seus bons costumes e colocá-los em uma corda bamba, para que você tropece 

em cima dos seus preconceitos, para que você se coloque em xeque! O humor te expõe! 

Acho muito forte alguém querer proibir as outras pessoas de verem um vídeo porque se 

ofendeu. Ninguém é obrigado a ver, vê quem quer. Se eu me ofendo, parto do pressuposto de 

que todo o povo brasileiro (e mundial, afinal internet é global) também está ofendido? Não seria 

melhor deixar a maioria decidir? Será que essa uma tem o direito, por exemplo, de proibir seis 

milhões? E olha que não estamos falando de televisão aberta. Quando eu ligo a minha TV, 

imediatamente pulam imagens e vozes saídas da tela. 

Na internet, não é só ligar o computador. Preciso acessar uma rede, digitar um endereço 

virtual, acessar um site, clicar num vídeo, para, aí sim, as tais imagens e vozes pularem pra 

dentro da minha casa. Acho bem diferente. Pruma criança assistir a um vídeo, ela precisa passar 

pelos mesmos caminhos. Eu não tenho filhos, mas perguntei a alguns amigos pais e todos eles 

me dizem que não deixam os filhos entrarem na internet sem a supervisão deles, para não verem 

pornografia, não correrem riscos com desconhecidos em chats, não assistirem a materiais 

impróprios pras suas idades... 

                                                           
172 Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,humor-e-ferir-a-moral-e-os-bons-costumes-
imp-,1032725>. Acesso em: 22 jan. 2020. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,humor-e-ferir-a-moral-e-os-bons-costumes-imp-,1032725
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,humor-e-ferir-a-moral-e-os-bons-costumes-imp-,1032725


 
 

Por isso mesmo é que existem vários mecanismos que geram senhas para bloquear o 

acesso para um menor de idade no seu computador. Proibir a existência de um vídeo na internet 

me parece querer jogar a culpa no outro, fugir da sua responsabilidade. Eu não quero que exista 

um tipo de conteúdo, para não ter que me preocupar. Mas você tem que se preocupar! Sempre! 

Tenho certeza de que, pior que um vídeo de comédia que fale palavrão, é uma pessoa sendo 

decapitada, pessoas sendo baleadas, políticos falando, qualquer coisa, porradaria em estádio, 

cenas que estão disponíveis na internet e na TV aberta, inclusive. 

A pessoa alega que seus filhos não precisam ver aquilo. Não precisam mesmo. Por isso 

mesmo que você, pai ou mãe, não vai deixar. Você é o censor do seu filho. Não da sociedade. 

Fique tranquilo que cada um sabe de si. Então, vamos tirar do ar o site da Playboy, vai que seu 

filho entra lá. Vamos tirar do ar a globo.com, que reproduz seus telejornais com as notícias mais 

escabrosas que aconteceram no mundo. Ou qualquer vídeo do ex-governador do Rio de Janeiro, 

Garotinho, falando qualquer coisa. Vamos tirar do ar os vídeos do Feliciano pregando em sua 

igreja, porque isso sim ofende a minha moral e os meus bons costumes. Acho que as pessoas 

têm de começar a se preocupar e se ofender com coisas mais relevantes. O dia em que todo 

mundo começar a se sentir ferido com quem prometeu e não despoluiu o Tietê ou com quem 

superfaturou a Água Espraiada, aí sim eu topo ir no MP. Enquanto isso, divirta-se: 

www.portadosfundos.com.br. 

 

  

http://www.portadosfundos.com.br/


 
 

9.5 ROTEIROS 

 

9.5.1 ROTEIRO “10 MANDAMENTOS” 

 

Hebreu 02 - Você não vai nesse... 

Hebreu 03 - Egito, Egito, Egito 

Hebreu 02 - Verdades! 

Moisés - Povo Hebreu! 

Hebreu 01 - Opa!  

Hebreu 03 - 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 vão queimar no inferno! Posso começar? 

Hebreu 03 - Peraí, Peraí. Deus  escreveu isso aí? 

Moisés - Sim, sim foi sim! 

Hebreu 03 - Na pedra? 

Moisés - Era o que ele tinha mais lá, lá... lá.. à mão. 

Hebreu 01 - Onde? 

Moisés - Em cima do monte, lá. 

Hebreu 03 - Do monte? Que monte? Deus apareceu lá em cima do monte? 

Moisés - Veio falar comigo. 

Hebreu 01 - Tu tava no monte? 

Moisés - Eu tava. 

Hebreu 01 - Nunca vi ele no monte e de repente estava no monte, falando com Deus! 

Moisés - Eu estava indo falar com Deus. 

Hebreu 03 - Tava só você e Deus lá? 

Moisés - A gente marcou no monte... 

Hebreu 03 - O monte tá sempre cheio e você tava... 

Moisés - é, mais... Era de manhã cedo, vocês nem estava acordados essa hora 

Hebreu 01 -Fala Moisés! O que você tem aí? 

Moisés - Posso começar? 

Hebreu 01 – Vai, fala aí. Que tem escrito aí? 

Moisés – Um: Não roubarás 

Hebreu 01 – Não. Peraí, desculpe. Você não foi roubado semana passada? 

Moisés - Que que tem? 



 
 

Hebreu 01 - Roubaram umas cabras tuas? 

Moisés - Bom e o que tem a ver isso? 

Hebreu 01 - Bom e agora não pode mais roubar? 

Moisés – Não. 

Hebreu 03 – Por que não? Por que não pode mais roubar? 

Moisés - Porque Deus falou que não pode 

Hebreu 01 - Deus falou?! 

Moisés - Deus falou que não pode... antes podia, agora não pode... posso passar pro próximo? 

Hebreu 01 - ah, continua, né? 

Moisés – Dois: Frequentarás a Igreja no sábados e dias santos. 

Hebreu 03 - Ah, Moisés, a igreja que é sua, né? 

Moisés – Isso! Não, é de Deus... é de Deus, é de Deus... 

Hebreu 03 - Mas tem uma só, cara. E é você que administra o esquema lá da igreja. 

Hebreu 01 – EXATAMENTE! 

Moisés - Qual é o probem... É! Eu que cuido. Nada a ver... 

Hebreu 01 - Que que tem escrito mais aí nessas pedras? Agora fiquei curioso, fiquei 

interessado! 

Moisés – Três: Não matarás. 

Hebreu 02 – Peraí. Tem um primo dele que foi assassinado essa semana! 

Hebreu 01 - Exatamente, isso aí tá tudo... 

Moisés - Tá, não era meu primo. Era um cunhado da minha mulher que mal que eu conheço... 

Hebreu 01 - deixa eu entender uma coisa, assim. Então tá, não pode matar. Tá, não pode matar 

o quê? Bicho? Não pode matar gente? Não pode matar.... 

Moisés – Gente! 

Hebreu 01 – Tá! Mas tá escrito aí? Não pode "matarás gente"? 

Hebreu 02 - Tinha que ter um asterisco: bicho liberou! 

Moisés - O que ele falou foi: não matarás. Agora, o que é? Vamos pensar aqui que cabe o dom 

da interpretação. 

Hebreu 01 -Que bom que eu comi agora cedo. 

Hebreu 03 - Deixa eu perguntar que eu estou com a mão aqui há meia hora já! 

Moisés - Sim, senhor. 

Hebreu 03 - Eu não sabia nada disso de pedra, de monte. Não sabia nem que Deus aparecia 

assim. E coisa de uma hora atrás eu matei uma pessoa, mas eu queria saber se eu vou ser punido 

por isso. Se eu me enquadro neste novo esquema. Eu acho que seria uma sacanagem. 



 
 

Hebreu 01 – Isso é sacanagem! Não pode ser feito isso... tipo isso... é uma sacanagem, é uma 

sacanagem! 

Moisés - Terminou, terminou? Terminou o standup? Posso, posso continuar aqui? 

Hebreu 03 - Posso falar uma coisa muito numa boa? Tipo, é um esquema muito estranho. 

Hebreu 01 - Tá muito esquisito isso aí. 

Hebreu 03 - Daqui a pouco vai ter mandamento aí dizendo pra gente cozinhar pra você. 

Hebreu 02 - Se já não tem... 

Moisés - Não tem! 

Hebreu 01 - Ontem mesmo me pediu um favor... 

Moisés - Não levantarás falso testemunho. 

Hebreu 02 - Falou o camarada que "conversa" Com Deus, é isso? 

Moisés - Conversei com Deus! 

Hebreu 02 - Você jura? 

Moisés - Juro! 

Hebreu 03 - Jura por Deus? 

Moisés - Juro! err... não! 

HEBREUS – ahhh!!! 

Hebreu 03 - Aí eu quero ver, aí é fácil 

Hebreu 01 - Jurar por Deus não! Ah, eu não posso jurar por Deus! Jura pelo que? Pela areia? 

Eu juro pela areia. Jura pela areia? 

Moisés - Por um dos... posso terminar? Um dos mandamentos aqui é: Não falarás o nome de 

Deus em vão. 

Hebreu 01 - Peraí, agora você está falando o nome de Deus em vão! 

Moisés – Não... que eu estava lendo aqui. Não! Tá escrito aqui: DEUS... 

Hebreu 01 – Ah, aí falou de novo 

Hebreu 03 - Falou Deus! 

Hebreu 01 - Eele fala sempre Deus! Deus! 

Hebreu 02 - Ele tá sendo incongruente. 

Hebreu 01- Exatamente! 

Moisés - Posso continuar? 

Hebreu 01 -Claro, o que te impede? 

Moisés - Amar Deus sobre todas as coisas. 

Hebreu 01 – Tá. Quer dizer que você ama mais Deus que sua mulher? 

Hebreu 02 e 03 – (r) 



 
 

Moisés – Não... mas ele é Deus! 

Hebreu 03 - ahhh, Moisés! 

Hebreu 01 – Ô, Zípora, Tá dizendo que não te ama mais... 

Moisés - Não, não é isso... Zipa, Zipa? O que você tá fazendo aí abraçada com Gerson? 

Hebreu 03 – Aí! Agora vai dizer que a gente não pode cobiçar a mulher do próximo. 

Moisés – Tem! Mas está aqui!!! 

Hebreu 03 - Já saquei teu jogo Moisés. Camarão que dorme a onda leva! 

Hebreu 01 - Vai dispensar essa parada aí pro outro lado da Galiléia... isso começou, tem um 

papo antigo, desde Noé. O cara vem com um papo de vamos fazer um barco. Ô, Amir Klink se 

toca! 
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Hebreu 02 – Cadilac? 

Moisés – Pirâmide? 

Hebreu 03 - Pirâmide do Egito? Príncipe do Egito? 

Moisés – Judeu? 

Hebreu 03 – Principe, Disney, Pixar? 

Moisés – Ramsés? Ramsés! 

Hebreu 03 – Boa... Ramsés. 

Hebreu 02 – Segunda. 

Hebreu 03 –Hamster? 

Moisés - Hams... Hams... é... Hams... Folha. 

Hebreu 03 – Segunda... Corta, corta! 

Hebreu 02 – Naturalização... hahaha. 

Hebreu 03 – ah... terceira! 

Hebreu 02 - Terceira, vamo time! 

Moisés  - Correndo? 

Hebreu 03 – Correndo? 

Moisés - Judeu fugindo do Egito? Arquicócavo? 

Hebreu 03 – Cleópatra? Elisabeth Taylor? 

Hebreu 02 – Boa! 

Moisés – Cavalo? 

Hebreu 03 - Tamo aqui, Tamo Aqui! 



 
 

 

9.5.2 ROTEIRO “ESSA É PRA VOCÊ” 

 

Gregório – Ei, meu amor! 

 

Clarice - Oi, meu amor. 

 

Gregório - E aí, você tá tocando? 

 

Clarice - Tô tocando. Fiz uma música. 

 

Gregório - Ô, quero ouvir. Posso ouvir? 

 

Clarice -  Pode. Espero que você goste! 

Meu amor, eu já não amo mais você 

Esse namoro já acabou há muito tempo 

E só você não percebeu 

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 

Gregório, 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 

E aí? 

 

Gregório - Clarice, essa música é pra mim? 

 

Clarice - Tá maluco, Gregorio? Claro que não, imagina, nada a ver. 

 

Gregório - Que alívio. 
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9.5.3 ROTEIRO “NA LATA” 

 

(Supermercado. Na prateleira, várias Coca Zero. Mulher olha uma a uma as latinhas procurando 

seu nome. Uma atendente se aproxima.) 

ATENDENTE — Opa! Tudo bem? Quer alguma ajuda? Tá procurando alguma coisa? 

MULHER — Tô procurando meu nome na latinha… 

ATENDENTE — Ah, legal! Qual é seu nome? 

MULHER — É Kélen! 

ATENDENTE — É… Kélen, não. Kélen é ruim, nome merda não tem. 

MULHER — Como assim? 

ATENDENTE — Nome de puta a Coca não faz. Nunca vi Sheila, Brigite… 

MULHER — Gente, você tá louco? Você tá maluco? 

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… 



 
 

MULHER — Tá ok, Uélerson, mas eu já achei Kelly. Então, se tem Kelly, de repente tem meu 

nome… 

ATENDENTE — Sim, mas Kelly é um nome. Kélen é a derivação merda desse nome. Por 

duas letras seu pai te amaldiçoou pra sempre… 

MULHER — Tá bom, obrigada! Mas eu vou continuar procurando, porque eu sei que vou 

achar! 

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! (Entrega as garrafinhas de Dolly 

para Kélen e sai de cena.) 
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MULHER - Ô gente, eu vou pegar a Dolly porque a Coca Zero não tem não, tá? Quem foi que 

pediu mesmo? Sâmila? Sâmila, tem aqui. O Cráudio tem. Kréber pediu? O Kréber pediu... 

Tábata também... Négima... mais quem mesmo, gente? Ah, a Grória! A Grória pediu. Shânna... 

 

9.5.4 ROTEIRO “ROLA” 

 

Atendente - Oh limonada suíça! Oh o açaí sem gelo! 

 

Freguesa -  Oi. 

 

Atendente - Oi. 

 

Freguesa - Por favor, vou querer um x-frango com salada... um suco de laranja sem gelo e sem 

açúcar, por favor. 

 



 
 

Atendente - E rola? 

 

Freguesa – Hmm? 

 

Atendente - Rola. Rola. Quer uma rola? Quente? 

 

Freguesa - Desculpa, não estou... 

 

Atendente - Quer uma rola cheia de veia com cabeÃ§a largaâ€¦ Pulsando, vermelha? 

 

Freguesa - Vem cá... desculpa. Como é que é? É... Rola? 

 

Atendente - Rola. Você gosta de rola. Rola. Rola, rola. Rola! Rola, não tem muito mistério. 

Rola que você bate assim no rosto e esfrega tudo na cara depois.Rola, rola.A senhora não quer 

uma rola? Com a cabeça forte, pra você beijar a cabeça, beijar o saco... Vou pedir uma rola pra 

senhora gostosa, vai cair bem! Vai cair bem, verão! 

 

Freguesa - Não, obrigada. Obrigada! 

 

Atendente - Rola! Rola no verão é gostoso! 

 

Freguesa - Oi! Não, desculpa. Eu vou ficar no x-frango mesmo. 

 

Atendente - X-frango a gente não tem, só a rola mesmo. 

 

Freguesa - Porra... 

 

Atendente - Quentinha, dura. Gostosa. 

 

Freguesa - Me vem então 2 rolas e o suco, por favor. 

 

Atendente – Tá!. Sai um laranja sem! Sai 2 rolas! 
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Atendente - Sai uma tapioca verdadeira! Sai um kiwi sem pelo morto! i joelho maduro! Sai 

caju com cacau com bomba baiana! Sai empanadinho de salsicha vivo! Sai amora sem açaí! Sai 

a tapioca verdadeira! Sai tigela de moranga! Sai fruta do conde esquecido! Sai pé! 

 

9.5.5 ROTEIRO “SOBRE A MESA” 

 

Mario Alberto - O que tem de sobremesa, Odete? 

 

Odete - Abacaxi. 

 

Mario Alberto - Abacaxi? 

 

Odete - Ah, tem tangerina também. 

 

Mario Alberto - Oh, Odete. Do jeito que tá, pra mim, não dá.Eu saio dessa casa às 6 da manhã 

todos os dias e trabalho igual a um condenado. E tudo que eu espero quando eu volto pra jantar 

em casa é que tenha uma porcaria de uma sobremesa. Pode ser pudim. uma porcaria de pudim. 

Não dois, um pudim. Não precisa ser um pudim. Pode ser outra coisa. Você gosta de outra 

coisa? Sei lá quer um sorvete, o que você quer? 

 

Odete - O que eu quero, Mário Alberto?  

 

Mario Alberto -  Sim, Odete. O que você quer? 

 

Odete - Bem, o que eu quero é foder, Mário Alberto. Eu quero foder. Agora você repara que 

eu não falei fazer amor, eu não falei transar. Eu não falei fazer nheco nheco. Eu falei foder. 

Foder. Agora eu não quero foder só com você. Eu quero foder com seu chefe, com o meu 

personal trainer, Eu quero foder com Malvino Salvador, eu quero foder com George Clooney. 

Eu quero foder com aquele menino que faz piadas na internet. Eu quero foder com o time da 

Nigéria, com o exército de Israel. Até com o Toinho, o porteiro. Quem sabe até com seu irmão, 

Mário Alberto. Mas eu não quero um de cada vez. Eu quero todos ao mesmo tempo. Eu quero 

levar surra de piroca até semana que vem. Eu quero ficar com o queixo pra dentro que nem 



 
 

Noel Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar. Eu quero ficar tão 

larga que... qual é o nome mesmo daquele nadador? Aquele menino comprido? 

 

Mario Alberto - O Phelps?  

 

Odete - Isso, o Phelps! Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo assim, 

dobrado dentro de mim, e eu não vou nem sentir porque eu vou estar o que? Extasiada, 

entendeu? Eu quero tudo de luz acesa. Porque eu quero ver aquele banho de sêmen. Sêmen é o 

caralho, né, Mário Alberto? É porra, banho de porra mesmo. Você sabe, bukkake? Coloca no 

Google que você vai saber o que é. Eu quero levantar que nem um boneco de cera, sabe? 

Pingando, assim, derretendo. Depois eu vou querer um repeteco. Eu quero escalavrar a buceta. 

Eu quero levar cutucada no colo do útero, entendeu? E depois eu vou querer dar o troco, passar 

recibo. Eu vou querer que me chame de putinha, de vaca, de vadia, de cachorra e depois de 

putinha de novo. E fim, para terminar com tudo isso, eu vou esmerilhar a chapeleta de geral 

para limpar a bagunça. E no dia seguinte, eu vou acordar puída, assada que nem um fantoche 

velho. É isso que eu quero, Mário Alberto. E você? 

 

Mario Alberto - Eu vou querer tangerina. 

 

Odete - Só não tá gelada, tá? 
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Odete - Sabe o que eu vou fazer com quem se escrever aqui, Carlos [sic] Alberto? Eu vou 

chamuscar a buça todinha na cara dele que nem eu fiz com Ian SBF. Sabe o que mais? Depois 

que ele se inscrever, Carlos Alberto, ele vai poder entrar no meu canal na hora que ele quiser. 

Eu quero o Gustavo Chagas acabe comigo. Eu quero que meu reto passe se chamar torto, depois 

que ele e o João Paulo se embrenharem nele. E eu prometo, se Antonio Tabet favoritar esse 

vídeo, eu, a Nataly Mega e a Marília Tapajós vamos fazer ménage à quatre com ele. Sabe o que 

é quatre, Carlos Alberto? Luanne Araujo com certeza sabe. Enfim, é isso que eu quero, Carlos 

Alberto. Isso e que todo mundo clique aqui, ó! 

 

 


