
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 1 

A representação midiática na produção ficcional seriada do Porta dos Fundos1 
 

Rafael Sbeghen Hoff2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

Centro Universitário Univates 

 

Resumo 

 

A produção deste artigo pretende analisar as formas de representação da mídia e do 

jornalismo a partir de narrativas ficcionais seriadas na web produzidas pelo canal Porta dos 

Fundos do Youtube. Para uma análise qualitativa, baseada no discurso audiovisual, 

buscamos conectar o conteúdo e suas orientações à construção de sentido para explorar 

como o Porta dos Fundos representa a mídia em suas séries. Como resultado, procuramos 

expor a crítica aos programas televisivos, com ênfase à cobertura jornalística do cotidiano. 

Para tanto, exploramos as categorias de dispersão e persistência de Jost (2012) como 

estratégias de construção de um sentido de realidade (Jaguaribe, 2007; Aumont, 1995) que 

engaja e mobiliza a audiência em torno das séries. O texto faz parte dos levantamentos 

preliminares da tese que o autor constrói junto ao PPGCOM-UFRGS, sob orientação da 

professora Dra. Miriam Rossini, coord. do Grupo de Pesquisa em Processos Audiovisuais. 
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Introdução – Porta dos Fundos e produção seriada 

O coletivo de produção audiovisual Porta dos Fundos, fundado por Fabio Porchat, 

Gregório Duvivier, Antonio Tabet, João Vicente Castro e Ian SBF atingiu, segundo dados 

do site oficial3 do grupo, a marca de 1,6 bilhão de visualizações de seus vídeos no canal 

próprio do Youtube. Essa marca, por sí só, já coloca o canal Porta dos Fundos em destaque 

como um exemplar de circulação/exibição do audiovisual em uma plataforma aberta (sem 

custo para postagem) que ora se contrapõe e ora é vista como complementar à cultura 

televisiva. Sites e portais de notícias apontam-no como o canal mais popular4 da plataforma 

no Brasil. O principal produto (quantitativamente5) do canal é a esquete humorística 

(episódio isolado, com arco narrativo fechado em si mesmo), mas o recorte deste artigo 

procura debater as estratégias estéticas e discursivas da representação da mídia no conteúdo 

humorístico do canal caracterizado com série. 

                                                 
1 Artigo apresentado ao GP Estudos de Televisão e Televisualidades no XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação – SP, 2016 . 
2 Pesquisador e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação e Informação na Universidade 

Fedral do Rio Grande do Sul, professor dos cursos de Comunicação Social e Tecnólogo em Fotografia da Universidade de 

Santa Cruz do Sul e do Centro Universitário Univates. 
3www.portadosfundos.com.br 
4http://youtubebrblog.blogspot.com.br/ e https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/case-studies/porta-dos-fundos-

youtube-brasil.html . 
5Até 14/07/2016 o canal contabilizava 1422 vídeos postados, sendo apenas dezenove destes enquadrados como capítulos 

de três séries produzidas pelo grupo. 

http://www.portadosfundos.com.br/
http://youtubebrblog.blogspot.com.br/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/case-studies/porta-dos-fundos-youtube-brasil.html
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/case-studies/porta-dos-fundos-youtube-brasil.html
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Como metodologia para a explicitação do objetivo deste artigo, qual seja identificar 

as formas estéticas e estratégias de representação da mídia no conteúdo seriado ficcional do 

canal Porta dos Fundos no Youtube, traçaremos uma análise fílmica interna, tal como 

propõe Panafria (2009, p.33) ao apontar “a dinâmica da narrativa, o sentido visual das 

cenas, os pontos de vista” para relacioná-los com uma interpretação geral da peça 

audiovisual. 

Este trabalho faz parte das investigações do Grupo de Pesquisa em Processos 

Audiovisuais do PPGCOM-UFRGS, coordenado pela professora Doutora Miriam Rossini. 

Tomaremos como critério de recorte sobre a produção audiovisual na web o canal do 

Youtube Porta dos Fundos e, dentro dele, especificamente as produções seriadas veiculadas 

exclusivamente pelo canal até julho de 2016. 

Como defende Silva (2014), a cultura das séries toma três aspectos argumentativos 

para comprovar sua relevância e seu crescimento no âmbito da produção audiovisual 

internacional. O autor os define por: a)forma – está associada à renovação de modelos 

narrativos, bem como à reprodução dos modelos já consolidados pelo mainstream (sitcoms, 

policial, melodrama); b)contexto – aperfeiçoamento e expansão da cultura digital e dos 

aparatos tecnológicos ampliou o alcance dos produtos ao nível mundial para além dos 

limites da dinâmica e espaço televisivos; c)consumo – ampliação dos aspectos da cultura 

fandom, tais como engajamento e formação de comunidades, somados à criação de espaços 

noticiosos e críticos voltados especificamente a estes produtos culturais. 

 Associando os aspectos mencionados, o autor aponta o reconhecimento midiático do 

momento atravessado pelas produções ficcionais seriadas quando cita: 

Deu na Folha de São Paulo: a sofisticação do texto é um dos motivos – 

senão o artisticamente mais relevante – que garante o período de bonança 

que caracteriza as séries de televisão contemporâneas nos Estados Unidos. 

O argumento apresentado pela autora da matéria é que o ponto crucial 

desse momento seria o roteiro, capaz de fugir dos clichês e das formas 

narrativas consagradas, que Hollywood insiste em repetir ano a ano nos 

cinemas. (SILVA, 2014, p. 243) 

O conteúdo audiovisual postado no Youtube, por meio do canal do Porta dos 

Fundos, é um recorte eleito arbitrariamente pelo pesquisador como objeto empírico de sua 

pesquisa, mas que pode representar um fragmento do audiovisual contemporâneo de que 

trata Montaño: 

[...] é aquele que é capaz de apreender e perceber o seu tempo e abrigar 

outros tempos nele, desde o mais moderno ao mais arcaixco. É também 

aquele que, de alguma forma, percebe (e mostra, no caso do vídeo) as 

opacidades de seu tempo. Seriam vídeos que conseguem falar sobre seus 

pares e sobre qualquer mídia e sua época, tensionada por outros tempos do 
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próprio vídeo. Apresentam múltiplas temporalidades na sua atualidade, 

anacronias, tensões, de tal modo que se tornam uma forma que pensa 

sobre a imagem e o dispositivo e sobre o que toda e qualquer imagem é, 

pensa e cria. (MONTAÑO, 2015, p.39) 

A produção audiovisual transcende hoje os espaços de exibição para se consolidar a 

partir do produto em diferentes ambientes e suportes de acesso/consumo como apontam 

estudos neste campo (Bahia; Amâncio, 2010; Bahia, 2011; Silva; Lopes; Muniz, 2013). Já a 

produção ficcional seriada se torna um produto audiovisual em evidência na segunda 

década do século XXI por vários fatores, inclusive por se apresentar como espaço de 

exercício da autoria e da criatividade por meio de roteiros complexos e direções que 

interseccionam o cinema e a tv, como aponta Silva: 

Dentro de um circuito crítico, que atribui relevância artística para as 

séries, a definição de uma marca autoral, como índice valorativo, ajuda a 

garantir o investimento em obras mais radicais narrativamente. Nesse 

contexto, a televisão segmentada passa a ser o lugar por excelência das 

séries “complexas” – para lembrar a recorrente categoria de Mittell (2006) 

–, tornando-se produtos culturais intensamente presentes também nos 

circuitos digitais de troca de arquivos e consumo online. (SILVA, 2014, p. 

244) 

É nesse contexto de transformação e atualização das possibilidades de circulação e 

consumo de produtos audiovisuais que um grupo de agentes autônomos decide formar uma 

aliança e constituir uma pessoa jurídica de conteúdo audiovisual que utiliza, 

prioritariamente num primeiro momento, a plataforma Youtube.com para dar visibilidade às 

suas produções. Em 20126, Fabio Porchat, Antonio Tabet, Gregório Duvivier, João Vicente 

Castro e Ian S.B.F. tornam-se sócios e fundam o Porta dos Fundos. Hoje, o canal e o site 

(www.portadosfundos.com.br) da empresa congregam esquetes humorísticas (primeiro e 

principal produto do canal), web séries, making of, erros de gravação, teasers de programas 

e do longa do grupo, e alguns dos programas exibidos pelo canal Fox na tv por assinatura. 

Em julho de 2016 o canal no Youtube possui 13.346.020 assinantes (o serviço não é pago e 

dirige as atualizações aos internautas cadastrados), 1.422 vídeos, sete canais e dois bilhões, 

seiscentas e setenta e sete milhões, setecentas e vinte oito mil, quatrocentas e dezessete 

visualizações (2.677.728.417) desde sua fundação, em 11 de março de 2012, contando aí 

todos os produtos audiovisuais disponibilizados. 

 Deste total, fazem parte do corpus em análise neste trabalho as séries Viral,  Refém. 

A primeira, composta de quatro episódios exibidos em 5, 12, 19 e 26 de abril de 2014, e a 

segunda composta de cinco episódios exibidos em 8, 15, 22, 29 de novembro e 6 de 

                                                 
6 Informações disponibilizadas no documentário produzido pelo Porta dos Fundos e LG, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=_S3EW6EXRNk . 

http://www.portadosfundos.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=_S3EW6EXRNk
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dezembro de 2014. Em 2016 é disponibilizado pelo site do Porta dos Fundos linkando 

vídeos postados no Youtube) a série co-produzida pelo canal Fox e exibida primeiro na TV 

por assinatura, intitulada O Grande Gonzales. Os arquivos desta série, dispostos no site do 

Porta dos Fundos, datam de 5 de fevereiro de 2016 (todos os dez episódios, erros de 

gravação, making of e treiler). Este último produto audiovisual não será analisado por ter 

sido produzido e veiculado primeiramente na TV em sinal fechado, descaracterizando assim 

a proposta de análise sobre web séries (produzidas e veiculadas para/na web). 

 A análise se dará pela descrição das cenas e personagens, associando-os a contextos 

extra-campo como forma de mapear as relações entre realidade e ficção na narrativa tomada 

como objeto de estudo. 

 

Imagem, representação e efeito de realidade 

Um dos pontos a ser levantado para início desta discussão é a representação da 

realidade e os efeitos de realidade que a narrativa suscita. De acordo com Jaguaribe (2007, 

p. 16) “o paradoxo do realismo consiste em inventar ficções que parecem realidades.” Para 

Jost (2012), essa representação da realidade nas ficções seriadas se dá por dois movimentos, 

caracterizados por ele como dispersão e persistência. O conceito de dispersão, segundo o 

autor 

[...] são todas verdades do nosso mundo, suscetíveis de provar essa 

despressurização da ficção e sua absorção pela realidade. [...] esse 

procedimento não deixa de ter riscos, pois, se ele cria efeitos de real no 

momento em que a série é programada, ele expira também rapidamente, 

assim que os acontecimentos desaparecem da nossa memória.(JOST, 

2012, p.28) 

Já o conceito de persistência, outra estratégias discursiva e estética das séries para 

provocar o sentido de real, é construída por um “real” que persiste, ou seja, aquilo que pode 

ser reconhecido como contemporâneo, independente do lugar cultural de recepção. Esse 

presente mais amplo dá uma noção de transnacionalidade e um fôlego maior à validade da 

narrativa. O autor reforça ainda que esse vínculo criado com os expectadores por meio de 

uma cumplicidade afinada com valores e ideais sociais é o fator mais importante para a 

consolidação de uma série ficcional: 

O sucesso de uma série deve-se menos aos procedimentos que ela utiliza 

(visuais, retóricos, narrativos etc.) do que ao ganho simbólico que ela 

proporciona ao espectador e que esse ganho não se limita a mera soma de 

códigos. [...] Se se deseja compreender a importância das séries nas 

práticas culturais, essa compreensão vem menos da lição de anatomia que 

nelas se encontra, e mais do exame das relações que elas estabelecem com 

seus espectadores. (JOST, 2012, p.25)  
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Se as realidades representadas por imagens e narrativas são impregnadas por 

imaginários culturais e estereótipos, procuraremos explorar quais são os modelos midiáticos 

representados nestas obras e as relações estabelecidas entre os agentes deste discurso. 

Aumont (1995) vai reforçar a importância da interpretação sobre a construção de 

sentido a partir da obra, explicando o efeito de realidade e o efeito de real. Segundo o autor: 

O efeito de realidade designa, pois, o efeito produzido no espectador pelo 

conjunto dos índices de analogia em uma imagem representativa (quadro, 

foro ou filme, indiferentemente). Trata-se no fundo de uma variante, 

recentrada no espectador, da ideia de que existe um catálogo de regras 

representativas que permitem evocar ao imitá-la, a percepção natural. 

(AUMONT, 1995, p. 111) 

Já o efeito de real, segundo o autor, trata sobre a indução de um julgamento, por 

parte do expectador, de que aquilo que a obra mostra “existiu, ou pôde existir, no real”. 

Essa centralidade de sentido no expectador não está dissociada das escolhas e da capacidade 

comunicativa do autor (aqui o termo representa o roteirista, diretor, e toda a equipe que 

participa de uma série de ficção, uma vez que tomamos a obra audiovisual como coletiva e 

não individual). Pierre Bourdieu (1997, p. 28) associa esse efeito ao conteúdo midiático 

audiovisual: “a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos literários 

chamam de o efeito de real, ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder de 

evocação tem efeitos de mobilização. Ela pode fazer existir ideias ou representações, mas 

também grupos.” 

Esse poder exercido pelo jornalismo a que o autor se refere não é de todo esvaziado 

na narrativa ficcional, uma vez que o humor também representa uma forma de crítica e 

“escape” da realidade opressora, destoante ou simbolicamente insuficiente ante os anseios 

do cidadão-receptor. “O humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo 

do ego, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade 

das circunstâncias reais.” (SANTOS; ROSSETI, 2012, p. 29) 

Essas estratégias narrativas e estéticas embaçam os limites entre a ficção e a 

realidade, e aqui não nos cabe examinar o que há de real nas séries Viral ou Refém, mas 

descrevermos as escolhas empregadas nas obras para, a partir delas, discutirmos a 

representação da mídia televisiva na narrativa. 

Segundo Jaguaribe: 

a modernidade desencantada e reencantada enfatiza a primazia da visão 

por meio das novas máquinas de visualidade. A câmera fotográfica, o 

cinema e posteriormente, no final dos séculos XX e XXI, a realidade 

virtual potencializaram o ‘efeito do real’. A realidade tornou-se mediada 

pelos meios de comunicação e os imaginários ficcionais e visuais 

fornecem os enredos e imagens com os quais construímos nossa 
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subjetividade. [...] Estes ‘efeitos do real’ serão distintos daqueles do 

século XIX, não se pautam somente na observação empírica ou 

distanciada, mas promovem uma intensificação e valorização da 

experiência vivida que, entretanto, é ficcionalizada. (JAGUARIBE, 2007, 

p. 30-31) 

 Na classificação de Omar Calabrese para as narrativas ficcionais audiovisuais (por 

ele chamadas de televisivas), podemos encontrar vários traços característicos que tornam a 

obra Refém um modelo híbrido, mas não inovador, dos modelos tradicionais, pois é 

possível identificar que “cada história [...] embora autônoma, coloca-se como uma etapa 

parcial de um objetivo final explicitamente relembrado de cada vez.” (1987, p. 52). Ainda 

debruçando-se sobre a obra, também constata-se outra característica de uma tipologia 

apontada pelo autor: 

Trata-se de uma historicidade interior à série não traduzida numa trama, mas sim de um 

mecanismo de mutação que modifica o estatuto das personagens de episódio para episódio, 

requerendo sempre ao espectador que adapte o seu saber ao mudado saber das personagens. Não se 

pode perder o apontamento semanal sem que nada aconteça. Existe um vínculo de continuidade, 

mas que, no entanto, mantém o significado da história isolada, mesmo para o espectador ocasional. 

[...] esta é uma das características mais fascinantes das séries americanas: a de saber ser a um tempo  

narrativa por episódios e uma narrativa acabada e satisfatória.” (CALABRESE, 1987, p. 53) 

 

A mídia nos seriados Viral e Refém 

A primeira série, produzida exclusivamente7 para a web e intitulada Viral, não faz 

menção à cobertura midiática do tema-chave: a contaminação e disseminação do vírus da 

AIDS8. Com quatro episódios e arco narrativo fragmentado entre os episódios, narra as 

desventuras de dois amigos (Rafa, vivido por Fábio Porchat e Beto personificado por 

Gregório Duvivier) que tentam visitar todas as parceiras sexuais de um deles para avisá-las 

sobre o resultado soropositivo do personagem protagonista. 

Com o uso de Gimmick9 e Leitmotiv10 , o material trabalha com a mesma estética 

dos roadmovies11 do cinema hollywoodiano, carregado de cenas de deslocamento (a pé, de 

carro, de taxi) pela cidade do Rio de Janeiro e região. Outro elemento marcante do conteúdo 

são os diálogos e situações que procuram naturalizar a condição de soropositivo do 

                                                 
7 Apesar da produção prever a veiculação pelo Youtube, já que o canal do Porta dos Fundos só existia ali, depois de fechar 

contrato e estrear no canal de tv por assinatura Fox em 14 de outubro de 2014, a série pode ser transmitida também pelo 

canal fechado. 
8 Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida, que em inglês é conhecida pela sigla AIDS e é provocada pelo vírus HIV. 
9Reversão da expectativa e apresentação de uma surpresa, um gancho que muitas vezes é suspenso até o próximo capítulo 

das narrativas seriadas. 
10Eixo temático de um arco narrativeque conduz as cenas e/ou personagens no capítulo da obra ficcional seriada. 
11 Subgênero cinematográfico caracterizado pelo deslocamento dos personagens, revelando tramas e desventuras por onde 

passam, onde as paisagens e ambientes se tornam tão importantes para a trama quanto as pessoas. 
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personagem principal pela banalização dos diálogos e conflitos com o companheiro de 

jornada, pelo tom humorístico com que tratam a situação, pela não “demonização” de 

sintomas ou do próprio diagnóstico desassociando-o do sofrimento, pela familiaridade 

construída inclusive pelos cenários e situações vividas pelos personagens, como visitar uma 

das ex-amantes no seu local de trabalho (rede de lanchonetes ReidoMate) ou pelo discurso 

carregado de preconceito e falta de informação do taxista a respeito da doença, causas e 

prevenção. Estas situações em que o protagonista e seu companheiro deparam-se com a 

falta de informação é utilizada, na trama, como uma oportunidade do antagonista prestar um 

“serviço educacional” sobre a doença, reforçando um papel sócio-educativo da obra. Aqui  

No primeiro episódio, a abertura já faz menção às mídias sociais e e-mail como 

forma de comunicação entre os personagens da trama. A menção a este contexto de cultura 

digital, bem como o fato de citar o Facebook como mídia social e não o Orkut, por 

exemplo, exemplifica um traço de realismo que pode ser associado ao conceito de 

persistência de Jost (2012). Outro traço neste sentido é a menção à pesquisa realizada por 

Rafa na internet sobre a doença do amigo, demonstrando esta como uma importante fonte 

deconhecimento. Assim, há um esforço de datação marcando a atualidade da narrativa que é 

reforçada por elementos como o modelo dos carros, roupas e gírias que ambientam a trama.  

Ainda neste episódio, enquanto aguardam o resultado do exame de uma das ex-

parceiras de Beto, os três personagens assistem TV na sala. O canal sintonizado é o SBT 

(percebido pela cantiga ícone do apresentador Sílvio Santos ao fundo) e o assunto da 

conversa entre os personagens gira em torno de pessoas famosas que também são (ou 

poderiam ser) soropositivas. Para amenizar o impacto da informação à moça, os três 

discorrem sobre boatos comuns à disseminação da AIDS, como por exemplo a infecção por 

agulha contaminada disposta em assentos de cinema. Além disso, tentam promover uma 

naturalização da doença atribuindo à personagens ilustres do meio televisivo (Silvio Santos, 

Celso Portioli) o diagnóstico soropositivo. Em meio às informações erradas e distorcidas, a 

narrativa vai mapeando as falas de senso comum (muitas incorretas) a respeito da doença e 

do contágio. Essa fala fluida, carregada de preconceito e estereótipo, gera uma certa 

familiaridade com a experiência do espectador comum, que convive de forma direta ou 

indireta com a doença, e com o estereótipo em torno dos portadores do vírus HIV.  

No episódio três o personagem Beto usa como desculpa para ficar a sós com a irmã 

de Rafa o interesse pelo telejornal que ainda não passa na TV. A trama explora o fato de 

Beto ter se relacionado sexualmente com a irmã de Rafa, que se sente traído pelo amigo. 
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Nesta passagem, ainda que a presença da TV ligada no ambiente familiar seja mencionada 

no diálogo, ela desaparece na tensão do diálogo e dos planos com pouca profundidade de 

campo, tornando-se um utensílio doméstico do espaço cenográfico. 

Esta web série apresenta poucos elementos que remetam às mídias de uma forma 

geral, representando-as como elementos culturais do âmbito privado e doméstico (como no 

caso da TV) ou como ferramenta de comunicação (no caso das mídias sociais). Em todas 

elas, a persistência segundo Jost (2012) parece ser o principal elemento de justificativa da 

presença destas representações na trama.   

A segunda experiência do grupo em narrativas ficcionais seriadas foi intitulada 

Refém e é dividida em cinco episódios (com aproximadamente quatorze minutos cada) que 

contam uma sequência de desencontros e situações tragi-cômicas vividas pelos personagens 

envolvidos em um suposto e midiatizado caso de sequestro de um ônibus. Em primeiro 

plano aparecem Rogério (vivido por Rafael Infante), homem casado, e sua amante Michele 

(interpretado por Letícia Lima), acordando em um motel. Paralelamente, a esposa de 

Rogério vê na televisão a cobertura jornalística de um sequestro do ônibus onde seu marido 

deveria estar embarcado. Ao telefonar para Rogério, a esposa dá a notícia do sequestro e o 

marido, percebendo que deveria estar entre os reféns anunciados pela reportagem, se vê 

encurralado entre a cobertura televisiva do suposto seqüestro (e o acompanhamento desta 

pelos familiares), a estratégia política e policial para solução do caso e o adultério. 

Antes, é preciso apontar que Refém como produto cultural e midiático está inscrito 

no gênero da comédia e do humor, com um teor irônico aplicado sobre a dinâmica social e à 

relação dos sujeitos com a mídia. Assim, Santos e Rossetti (2012) apontam as contribuições 

teóricas de Propp para a teoria do humor, desvinculando o objeto cômico da pessoa que ri, 

pois os motivos que causam o riso (efeito do humor) podem estar em condições históricas, 

serem de ordem pessoal ou social, sendo que cada cultura e cada povo tem seu próprio 

sentido de humor, que se torna incompreensível em outra época, com outro olhar. Ainda, os 

autores defendem que cada camada social possui sentidos diferentes para o humor e 

singulares maneiras de expressá-lo.  

O humor está contido em diversas manifestações humanas que encontram 

diferentes meios para ser veiculadas (na fala, nos gestos, na palavra escrita 

ou impressa, nas imagens etc.) e assumem a forma de chiste ironia, sátira 

ou paródia. Pode-se definí-lo, portanto, como uma narrativa que, 

determinada por condições sociais, culturais e históricas, gera um efeito 

em seu receptor, o riso. O riso, despertado por determinado recurso, pode 

advir da reversão de expectativa (expediente comum às anedotas), do 

exagero (a caricatura, que acentua traços físicos), da representação 

mecânica (a exemplo da pantomima), da ironia, da paródia ou da sátira. 
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Para ser compreendido e levar ao riso, o humor precisa tratar de atitudes 

humanas que tenham ligação com uma sociedade, com uma cultura, com 

um determinado grupo social e com um tempo histórico definido. 

(SANTOS; ROSSETTI, 2012, p. 34-35) 

Em Refém, a cobertura midiática ganha destaque no desenrolar da trama. Por vezes, 

é através do telejornalismo que o personagem Rogério sabe e acompanha a evolução do 

caso de sequestro do ônibus em que ele deveria estar. Esse acompanhamento se dá pela 

audiência de uma TV instalada no quarto do motel em que ele se encontra com a amante. 

No segundo episódio, a cobertura midiática representada na abertura da trama é de 

um programa de auditório que explora dramas familiares diante de uma platéia. O modelo é 

uma alusão a conteúdos televisivos consagrados, tal como os programas Geraldo e Oprah 

nos Estados Unidos, e suas versões tupiniquins Sílvia Popovic, Casos de Família, entre 

tantos outros. Este é mais um elemento que faz parte da cultura midiática e televisiva do 

espectador da série e que configura um traço da categoria persistência. 

 Nesta representação vemos o apelo discursivo da apresentadora, incitando a 

violência e a intolerância, demonstrando um viés sensacionalista que explora o apreço da 

audiência pelo grotesco, pelo drama (e dor) alheio como estratégia discursiva para acionar o 

engajamento e, em última instância, o lucro pela visibilidade. Em outras palavras, “o meio 

celebra a perversão, como se a instância moral tivesse sido esquecida momentaneamente, 

num gesto semelhante àquele de apagar a luz.” (ANGRIMANI, 1995, p.79). Aqui o traço 

visível da narrativa é tom ácido da crítica aplicada a tais formatos/gêneros televisivos, 

representados como personagens de uma moral flexível e de uso do apelo emocional que 

por vezes altera, distorce e manipula a informação em nome de uma linha política ou 

ideológica. 

Ainda neste episódio, a coletiva de imprensa dos políticos tratando sobre o sequestro 

é recheada de um sarcasmo à conduta dos jornalistas com as fontes. Muito dessa crítica 

aparece na fala explícita do personagem do governador, que inicia a conversa com a mídia 

“reclamando” do tumulto e apontando exatamente a desorganização dos jornalistas na busca 

pela relação direta com o depoente. O tom humorístico ganha acidez quando o mesmo 

personagem, ao ser contrariado pela pergunta de um dos jornalistas presentes quando havia 

declarado que não responderia a questionamentos, coloca o profissional “de castigo”, 

respondendo ao seu concorrente. Porém, ainda numa atitude autoritária e “paternalista”, 

como quem ensina uma lição, reforça na insistência do jornalista que havia feito uma 

pergunta que apenas uma seria respondida. A comicidade deposita-se então nas relações 
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hierárquicas estabelecidas (e exageradas), que limitam o trabalho da mídia e que colocam o 

interesse público e a prestação de serviço informacional em segundo plano. 

Outra representação midiática deste episódio é a reunião de pauta de revistas de uma 

mesma editora (e não há nenhuma restrição por parte dos autores em fazer alusão aos 

nomes das publicações da editora Abril, predominantemente) que trata com ironia as linhas 

editoriais e o agendamento midiático a partir do acontecimento-chave do seriado – o 

sequestro do ônibus com reféns. Na reunião em questão, as revistas e suas linhas editoriais 

são representadas pelas pautas a serem trabalhadas pelos editores. Veja aparece como um 

folhetim político-partidário de oposição ao governo petista no Brasil. Caras é vista como a 

revista que privilegia imagens dos famosos e a relação com o tema é superficial, oportunista 

e focado na efemeridade da vida privada de celebridades. A revista Ti-ti-ti, de outra editora, 

é tratada como um folheto de resumo de novelas e não é pautada a partir do sequestro, 

remetendo a ideia de que o conteúdo não trata de jornalismo ou, pelo menos, não das 

chamadas “hard news”. 

No terceiro episódio é demonstrada a fala oficial do presidente (da República) 

dirigida ao povo brasileiro pela TV. Elementos visuais como o time code, ou seja, o tempo 

de gravação na própria tela remetem ao processo de captação da imagem a partir dos 

bastidores, do processo broadcast. Isso é reforçado pela voz do diretor que insiste em 

determinar o início da gravação, apesar do despreparo e da ansiedade do político em fazer 

ouvir sua voz. As orientações para o tom sério, triste do assunto retratado reforçam a idéia 

de encenação midiática em que o político estaria representando um papel diante da câmera. 

Essa representação remete por um lado à espetacularização dos conteúdos televisionados, 

muitas vezes forjados para as câmeras e esvaziados de autenticidade. Por outro lado, 

abordam pela imersão do espectador nos bastidores do mundo midiático um sentido de 

realidade, ou como diria Aumont (1995), se não representa a realidade, pelo menos implica 

sobre o que é mostrado um sentido de que seria possível de acontecer. Ainda, o presidente 

representado aprecia o pó (maquiagem) usado antes da gravação. Este trecho da narrativa 

poderia ser facilmente associado aos boatos e notícias12 relacionando o ex-governador de 

Minas Gerais Aécio Neves (e potencial candidato à presidência do Brasil) ao consumo de 

cocaína. Este seria mais um traço de realismo a partir da categoria dispersão de Jost (2012). 

O quarto episódio inicia com a cobertura telejornalística do caso de seqüestro do 

ônibus. O âncora em uma bancada chama a intervenção do repórter que é representado 

                                                 
12http://www.diariodocentrodomundo.com.br/aecio-neves-e-as-drogas/ e http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2014/06/02/acusacoes-sobre-uso-de-cocaina-vem-do-submundo-da-internet-diz-aecio.htm 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/aecio-neves-e-as-drogas/
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/06/02/acusacoes-sobre-uso-de-cocaina-vem-do-submundo-da-internet-diz-aecio.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/06/02/acusacoes-sobre-uso-de-cocaina-vem-do-submundo-da-internet-diz-aecio.htm
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como alguém desinformado, que privilegia a presença midiática no acontecimento em 

detrimento à precisão dos dados reportados. Logo no início ele revela o absurdo dos 

critérios empregados para a eleição de uma possível fonte na reportagem: escolher o 

depoente pela cara de desempregado que demonstra, entre os transeuntes e curiosos que 

circundam o isolamento policial em torno do ônibus seqüestrado. Também entra nessa 

representação do telejornalismo a imperícia/incompetência técnica, no momento que o 

áudio do repórter continua sendo transmitido sem que ele tenha retorno do estúdio. Na fala 

do repórter nessa situação, são feitas menções à homossexualidade do apresentador (que se 

vê revelado diante das câmeras) e críticas à organização interna da emissora que remetem a 

casos como o das postagens do jornalista Jorge Kajuru acusando o apresentador e jornalista 

Boris Casoy de pederastia, via Twitter (plataforma de microblog), em 17 de junho de 

201313. Mais uma vez, aqui se mostra o entrelaçamento entre a ficção e elementos da vida 

real, desta vez de maneira pontual e datada, enquadrando o caso na categoria de dispersão 

de Jost (2012). 

Em outro momento a cobertura jornalística continua sendo retratada como 

superficial, circunstancial e sujeita à imperícia das pessoas envolvidas. O repórter chamado 

mais uma vez à intervenção ao vivo do local do seqüestro do ônibus é flagrado falando ao 

telefone e indiferente ao chamado do âncora no estúdio. A cobertura televisiva reforça este 

caráter de instantaneidade e espetacularização da vida cotidiana por elementos icônicos 

sobrepostos à imagem (escrito “ao vivo” no canto da tela), bem como o próprio tratamento 

sobre o caso ainda na perspectiva de seqüestro. Essa perspectiva é revelada como errônea 

ao espectador quando, no desenrolar do mesmo episódio, em uma história contada 

assincronicamente (montagem paralela) é mostrado que o transporte estava sem passageiros 

devido a uma pane mecânica e os passageiro haviam embarcado em outro ônibus. O 

coletivo alvo do suposto sequestro encontrava-se com o motor ligado e parado em via 

pública, mas sem resposta do seu interior, porque o motorista havia passado mal em seu 

interior. A idéia de seqüestro surgiu da interpretação errada de policiais que, ao abordarem 

o veículo e sem resposta do seu interior, confundiram um estouro no escapamento com um 

o som de um tiro, chamando reforços e construindo uma história a partir de especulações no 

entorno do ônibus. 

 A mídia ainda ganha referência no quinto episódio quando, depois do “salvamento” 

de Rogério, a esposa comenta que pela relevância do fato o casal deveria selecionar os 

                                                 
13https://noticiasdatvbrasil.wordpress.com/tag/gay/ e http://180graus.com/entretenimento/jorge-kajuru-chama-jornalista-

da-band-de-gay-e-diz-que-ele-e-pedofilo 

https://noticiasdatvbrasil.wordpress.com/tag/gay/
http://180graus.com/entretenimento/jorge-kajuru-chama-jornalista-da-band-de-gay-e-diz-que-ele-e-pedofilo
http://180graus.com/entretenimento/jorge-kajuru-chama-jornalista-da-band-de-gay-e-diz-que-ele-e-pedofilo
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programas televisivos que participariam a partir daquele momento, reconhecendo a posição 

de celebridade midiática e fazendo alusão ao “sucesso” alcançado a partir de tal exposição. 

Esta seleção, na fala das personagens, hierarquiza os programas a partir dos índices de 

audiência na emissora líder em sinal aberto – a Rede Globo – como critério de qualidade (e 

inferência de status). Em resposta ao governador que dá por encerrado o episódio 

apontando que Rogério vai agora preocupar-se com as entrevistas que vai conceder, a 

esposa afirma14: 

tem que ver que entrevista, né?! Porque eu acho que agora a gente só pode 

fazer Jornal Nacional e Fantástico, que é o que dá prestígio. Na semana 

que vem a gente já vai fazer Ana Maria Braga, Fátima, e depois a gente 

pode pensar assim, numa Record, num Datena, num Legendários, de 

repente... Tem um personagem do Zorra que eu acho bacana de apresentar 

também... 

A fala revela um tratamento de distinção sobre os programas, tornando os 

jornalísticos e informativos mais relevantes do que os de entrevistas ou entretenimento. 

Ainda reforça a ideia de que a Rede Globo goza de melhor status no campo das emissoras 

televisivas em sinal aberto no país. 

Em todos os episódios há uma representação da celebridade instantânea, vivida pela 

figura da esposa de Rogério (suposto seqüestrado). Chamada para participar de diferentes 

programas televisivos (Caldeirão do Hulk, Luciana Gimenez, Esquenta), a personagem 

passa a celebrar a visibilidade adquirida pelo drama familiar na mídia. Além de representar 

outro traço de dispersão (dada a mobilidade e transformação das grades de programação das 

emissoras em sinal aberto) segundo Jost (2012), esta caricaturização da personalidade 

midiática efêmera faz referência ao contexto midiático da vida espetacularizada em reality 

shows, outro fenômeno televisivo contemporâneo. A partir da participação (mesmo que 

relâmpago) em programas como estes, várias pessoas passam a freqüentar programas 

televisivos com as credenciais de “ex-participante” do espetáculo midiático, sem outra 

justificativa ou sustentação para sua importância em contextos como os de programas 

jornalísticos. Ainda assim, esta prática de participação em programas televisivos se 

configura como uma espécie de auto-referência (metalinguagem) pela imagem. 

 

Considerações finais 

Na miscelânea de funções e efeitos da representação do mundo contemporâneo de 

que Refém e Viral lançam mão como estratégia narrativa e estética, é possível identificar 

como elementos das obras alguns aspectos da arte realística no século XIX, onde “o 

                                                 
14Episódio quinto de Refém, fala das personagens a partir de 7`20”,  disponível em: www.portadosfundos.com.br . 

http://www.portadosfundos.com.br/
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cotidiano banal torna-se assunto de interesse artístico” e onde a inspiração do artista (autor) 

“é fruto do desencantamento do mundo na modernidade e parte do esforço de enfocar a 

realidade como documento social que deve ser revelado para denunciar a condição 

humana” (JAGUARIBE, 2007, p. 24). 

Aqui assumimos a posição do realismo crítico do século XIX que tencionam a 

diferença entre realismo e naturalismo nas narrativas, apontando como resultante um 

embate: “a própria ficção não como uma tela transparente ou um espelho sem mácula, mas 

como uma construção resultante de uma contenda entre a tradição literária, a inventividade 

do escritor e as suas próprias percepções da tessitura social.” (JAGUARIBE, 2007, p. 29) 

Assim, associamos as palavras de Phyllis Frus (apud JAGUARIBE, 2007, p.29) ao 

labor da obra cômica realística: “realismo [...] não é o que nos dá uma documentação 

factual ou completa mas o que produz uma ilusão de mundo que reconhecemos como real”.  

 Percebemos, ao final da análise, uma afinidade entre a crítica humorística do Porta 

dos Fundos à mídia e o modo de perceber as práticas de produção e consumo televisivos 

apontados por Pierre Bourdieu (1997, p.25): “A televisão convida à dramatização, no duplo 

sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a 

gravidade, e o caráter dramático, trágico.” 

 Se, tomando as palavras do autor, “a televisão se torna o árbitro do acesso à 

existência social” (BOURDIEU, 1997, p. 29), essa existência midiatizada é ridicularizada a 

partir do modo de produção da notícia e pelo discurso midiático dos agentes jornalísticos. 

A busca pelos índices de audiência, a relação entre fontes e jornalistas, as linha 

editoriais “invisíveis” ao público em geral que orientam a produção noticiosa, o resultado 

da produção de celebridades midiáticas instantâneas a partir da exposição efêmera, entre 

outros aspectos, são vistos aqui como eixo central da crítica e da ironia de Refém, que toma 

o suposto sequestro do ônibus como acontecimento (mote) e cenário para a narrativa 

humorística. Permeada pelas relações interpessoais banalizadas, sem engajamento político 

explícito e revelando a ética dúbia dos personagens (com ênfase nos políticos), a diegese 

analisada aponta para uma grande crônica do cotidiano a partir da ótica sobre a indústria 

cultural, em especial aquela vinculada ao produto jornalístico, e sobre o campo político a 

partir dos agentes governamentais. E é justamente essa crítica que reforça o vínculo com a 

realidade, inclusive pela intertextualidade com acontecimentos presenciados via mídia 

nacional. 
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 Mais importante do que uma comédia que explora a sequencia de fatos interligados 

que amplificam ou modificam os efeitos e as condições dos personagens na narrativa, a 

história de Refém parece servir como palco de uma crítica midiática. Reforça-se, porém, 

que o sucesso da narrativa ficcional do Porta dos Fundos não deve-se à inovação, uma vez 

que abusa de formatos e estratégias amplamente consolidadas na mídia televisiva nacional e 

internacional, como apontam Santos e Rosseti (2012, p.53): “nos anos 1980, a “TV Pirata” 

introduziu a metalinguagem no humor televisivo, satirizando e parodiando a programação 

da TV (com a novela ”Fogo no Rabo”, o casal telejornal, assim como de peças publicitárias 

e programas de auditório), em especial da Rede Globo.” 

Assim, fica fácil relacionar o conteúdo de Porta dos Fundos com aquilo que 

Jaguaribe chama de pedagogia da realidade pelas estéticas do real. 

Por “pedagogia da realidade” compreendo o uso de estéticas realistas em 

várias modalidades e expressões como meio de ilustrar retratos da 

realidade contemporânea de uma forma legívelpara espectadores ou 

leitores. Trata-se de uma pedagogia porque estes registros oferecem pautas 

interpretativas permeadas pelo sentido comum de problemas cotidianos 

compartilhados. Estas pedagogias da realidade realista não são 

homogêneas justamente porque as realidades são disputadas e socialmente 

fabricadas. Mas o uso de estéticas realistas para tecer pedagogias do olhar 

cumpre uma função importante porque estas estéticas problematizam 

questões culturais, sociais e individuais visando legitimar suas visões 

específicas do mundo. Embora toda manifestação artística ou midiática 

tenha um busca delegitimidade para abalizar suas visões do mundo, as 

estéticas realistas detêm forte poder de persuasão porque foram 

naturalizadas enquanto apreensões interpretativas da realidade social 

moderna. Entretanto, para funcionarem e obterem repercussão as novas 

estéticas do realismo na mídia e em obras artísticas devem não somente 

possuir legibilidade como também devem tecer suas visões do mundo de 

maneira entretida. São pedagogias realistas da realidade que informam e 

atuam no mundo do espetáculo e do entretenimento. (JAGUARIBE, 2010, 

p. 7) 

 A autora reforça que esta pedagogia do olhar não acontece apenas pelo 

documentarismo ou pelo jornalismo, associados tradicionalmente à representação midiática 

da realidade, mas também pela ficção.  

Retomando a hipótese de Jaguaribe (2010) sobre as causas da maior aceitação e 

reverberação deste tipo de humor e das estratégias narrativas propostas pelo Porta dos 

Fundos na criação dos conteúdos veiculados, encontramos consistência e coerência quando 

a autora propõe: 

é que as incertezas dos novos cenários urbanos geram uma demanda por 

representações que oferecem um mapeamento legível e que esta 

cartografia do atual deve ser fabricada sem ranço letrado ou vocabulários 

eruditos. Daí a importância do registro realista entretido, legível e 

intensificador. (JAGUARIBE, 2010, p. 8) 
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Mais do que um espaço de consumo de um conteúdo audiovisual de entretenimento 

pelo humor, o canal se mostra indiretamente como um reflexo parcial (mas numericamente 

considerável) do que atrai, mobiliza, é aceito e representa o mundo real, vivido pelos 

internautas brasileiros (ainda que apresentado pela refração humorística). Esta pode ser uma 

importante “ágora” de falas, de constructos e de crítica às organizações midiáticas e ao 

modus operandi da televisão no contexto de indústria cultural, ou como diria Jost (2012), 

pode revelar um sintoma da relação entre produtores audiovisuais e a audiência. 
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