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Resumo 

 

O objetivo do texto é relatar os primeiros movimentos de aproximação empírica, para a 

formulação da problemática, de uma pesquisa de doutorado que está em construção. 

Pretende-se apresentar os resultados de parte de uma etapa da pesquisa exploratória. O 

projeto de tese tem como temática a produção de sentidos dos sujeitos a partir da oferta 

de novas lógicas de produção publicitária, identificadas nos vídeos humorísticos do Porta 

dos Fundos4. O foco do trabalho, entretanto, é compreender os usos e apropriações dos 

sujeitos que passam a consumir a publicidade a partir desses vídeos. Para isso, 

consideramos relevante, incialmente, refletir sobre a midiatização e a cultura da 

convergência, uma vez que, são aspectos que perpassam nosso objeto de pesquisa e nos 

ajudam a pensar sobre o papel dos sujeitos comunicantes neste processo.  

 

Palavras-chave: publicidade; cultura da convergência; midiatização; produção de 

sentidos; Porta dos fundos.  

 

Midiatização 

 

A midiatização se refere ao processo como os modos de interação social são 

impactados pelos meios de comunicação. Hjarvard (2014) apresenta a ideia de que a 

midiatização proporciona uma distinção entre as noções de global e local, pois os meios 

de comunicação de massa têm a capacidade de permear a nossa cultura e modificar as 

noções de distância social. Dessa forma, não é mais possível separar a mídia das 

interações sociais. Tudo está interligado, em movimento. E, assim, a midiatização 

redefine a realidade e os padrões sociais vigentes até então na nossa sociedade. 

Assim, a midiatização reformula a maneira como as pessoas participam da 

sociedade. O que temos, portanto, é um novo modo de organização social e alteração de 

valores. Dessa forma, uma parte dos relacionamentos interpessoais virtualizaram e há 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda,  XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do PPG em Comunicação da UNISINOS, email: taisfm.tfdm@gmail.com 
3 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Relações Públicas da UNISINOS, email: 

giulia.rsilvestre@hotmail.com 
4 Disponível em: http://www.portadosfundos.com.br/. Acesso em: 03 de dezembro de 2016. 
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uma nova conduta humana vigente em meio às tecnologias da comunicação. (SODRÉ, 

2006). 

A midiatização, além de reestruturar a realidade social, também pode influenciar 

na renovação ou reestruturação de um sistema social. Sodré (2006) ainda afirma que “Da 

mídia para o público não parte apenas influência normativa, mas principalmente 

emocional e sensorial, com o pano de fundo de uma estetização generalizada da vida 

social [...]” (SODRÉ, 2006, p. 23). 

É possível, portanto, conceituar a midiatização enfatizando sua atuação na 

mudança social. Hjarvard (2014) acredita que a midiatização modificou o papel dos meios 

de comunicação na sociedade. É preciso, pois, que a comunicação esteja vinculada às 

demandas e ao contexto das pessoas que a utilizam. Isso acontece porque, cada vez mais, 

construímos a nossa identidade baseada em produtos midiáticos. A mídia, dessa forma, é 

vista como um canal que interfere diretamente no comportamento das pessoas. 

No que se refere ao nosso objeto de estudo, percebemos uma migração de produtos 

audiovisuais de mídias tradicionais para plataformas alternativas, como o Youtube. Essa 

migração configura uma nova forma de produção e, com isso, uma nova forma de fazer 

publicidade. Os sujeitos, por sua vez, possuem um novo espaço de interação, maior que 

o oferecido pelas mídias tradicionais, mas em alguma medida, controlado e delimitado. 

Com isso, e para entendermos as interações dos sujeitos, consideramos relevante refletir 

sobre a cultura da convergência.   

 

Cultura da convergência  

 

A cibercultura, onde usuários e empresas começaram a apostar na produção de 

conteúdos digitais, presumia que as mídias tradicionais seriam substituídas pelas novas. 

Entretanto, de acordo com Jenkins (2009), a convergência entra na discussão para afirmar 

que as mídias novas e antigas irão atuar juntas na produção e circulação de conteúdos.  

Portanto, a cultura da convergência é onde ocorre a interação entre mídias novas 

e antigas. (JENKINS, 2009). Nessa cultura, os conteúdos atravessam diferentes meios 

midiáticos. Podem migrar da televisão para a internet, do rádio para as redes sociais, do 

físico para o digital. A utilização dos novos meios de comunicação contou com o 

comportamento migratório dos públicos, que encontraram, nessa revolução digital, uma 

oportunidade de participação cultural muito maior do que tinham até então. Dessa forma, 
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de acordo com Jenkins (2009), “a convergência representa uma transformação cultural, à 

medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2009, p. 29-30). 

De acordo com Jenkins (2009), a convergência midiática trouxe revoluções que 

ultrapassam a tecnologia. Esse processo modificou também como os públicos interagem 

com as empresas, como os públicos interagem com a mídia, como as empresas interagem 

com a mídia. Toda a lógica de produção midiática vigente até então precisou ser 

reestruturada, tendo em vista que o papel do público se modificou. Dessa forma, “a 

convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de 

consumir os meios de comunicação.” (JENKINS, 2009, p. 44). 

Na cultura da convergência, o controle midiático deixa de ser somente de grandes 

empresas. Jenkins (2009) explica que quanto mais pessoas aprenderem a se relacionar 

com as tecnologias e as utilizarem a seu favor, maior será o seu controle sobre as novas 

mídias. Isso acontece porque a convergência não aboliu os antigos meios de comunicação. 

O que acontece agora é que eles estão interagindo com os novos meios. Dessa forma, a 

maior mudança que a convergência midiática trouxe foi nos relacionamentos e na 

construção de ambiente digital com mídias mais livres, mais acessíveis e mais 

democráticas. (JENKINS, 2009).  

O contexto gerado pela convergência midiática, segundo Bittencourt (2013), 

propiciou novas formas de se comunicar. Os meios de comunicação digitais são, 

atualmente, dominados por usuários comuns, que antes não possuíam papel ativo no 

processo comunicacional. Dessa forma, a cibercultura e a cultura da convergência 

modificaram as formas de interação entre a mídia e a sociedade. Para Jenkins (2009), “a 

convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. 

A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 

interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). 

A cultura da convergência também modificou as comunidades de pessoas. Os 

consumidores agora potencializaram suas conexões sociais. O que permite ampliar o 

caráter comunitário. De acordo com Jenkins (2009), as comunidades virtuais 

compartilham conhecimentos, produzem conteúdos, conversam claramente sobre a mídia 

que consomem.  

As comunidades se tornam mais empoderadas, com potencialidade para provocar 

mudanças sociais. Esse empoderamento é reforçado à medida que o acesso aos meios 
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midiáticos e às tecnologias aumenta, pois seu trabalho de compartilhar conhecimento é 

facilitado. Por isso, as pessoas criam conteúdo e distribuem nas redes sociais com o 

objetivo de alcançar um público muito maior. (Jenkins, Green e Ford, 2014). 

Entretanto, para Jenkins (2009) o conhecimento compartilhado representa 

informações verídicas e que são de conhecimento de toda a comunidade. Em 

contrapartida, a inteligência coletiva representa o conjunto de informações 

disponibilizadas pelos membros da comunidade que propiciam debates e estimulam 

perguntas e respostas. 

Na inteligência coletiva, de acordo com Jenkins (2009), todos têm algum 

conhecimento produzido para contribuir com o grupo. São comunidades em que o 

conhecimento é ilimitado, ultrapassam fronteiras e diversidades. A principal 

característica da inteligência coletiva é o processo da aquisição do conhecimento, que 

acontece de maneira participativa entre os membros. Há um grande estímulo social nesse 

processo. Em determinados momentos, essa grande disseminação de conteúdos é 

confundida com desordem e falta de disciplina.  

Em contraponto à inteligência coletiva, há paradigmas em torno da produção de 

conteúdo por parte de todas as pessoas: seria ela legítima? Substitui o conhecimento 

produzido por profissionais? De acordo com Jenkins (2009) esse é o “paradigma do 

expert”, em que exige das pessoas um conhecimento específico para a produção de 

conteúdo, que saibam avaliar informações e formatar conteúdos conforme regras e 

padrões.  

De acordo com Flichy (2013), a palavra “amador” vem do latim – que significa 

amare – aquele que ama. O amador é um apaixonado por algo ou por alguma prática. 

(TRANSCRIÇÃO..., 2013). Segundo Keen (2009), na era digital, o conhecimento 

produzido pelo amador é priorizado em relação ao conhecimento produzido por 

profissionais. Keen (2009) apresenta uma visão muito negativa em relação à livre 

produção de conteúdo originada na cultura da convergência, pois acredita que “num 

mundo em que todos nós somos amadores, não há especialistas” (KEEN, 2009, p. 40). 

Keen (2009) explica que os usuários da internet não buscam conhecimento nos locais 

certos: bibliotecas, enciclopédias, dicionários. Dessa forma, alega que o conhecimento 

produzido por amadores, por aqueles que não se profissionalizaram para tal, é um prejuízo 

para a sociedade.  
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O que acontece é, segundo Flichy (2013), que os amadores se lançam em campos 

até então considerados ilegítimos, como a cultura, arte, música, fotografia, escrita digital, 

etc. A internet propiciou debates até então pouco estimulados. Os assuntos que a mídia 

de massa ignorava são assuntos instigados e debatidos pelas mídias sociais, por amadores, 

por usuários comuns. Dessa forma, questiona e rompe com os formatos tradicionais (tanto 

de assunto, quando de meios) de produção de conteúdo. E a internet foi a grande 

precursora dessa nova produção. Flichy (2013) classifica esses internautas como 

amadores da cultura popular e receptores criativos de conteúdo, pois eles reapropriam a 

cultura popular para sua própria realidade, além de se envolver emocionalmente com a 

produção. O mundo digital, portanto, incentiva a criação de conteúdo de formas não 

tradicionais. (TRANSCRIÇÃO..., 2013). 

Além da criação de conteúdos de maneiras alternativas, a convergência midiática 

também modificou a maneira como os conteúdos são compartilhados. Existem, 

atualmente, novas formas de criação, circulação e recirculação de conteúdos.  

Na cultura da convergência, o modelo de circulação de conteúdo, ou seja, a forma 

como ele é compartilhado, foi remodelado. Portanto, a cultura da convergência é 

conhecida também como a cultura participativa. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014). 

Jenkins (2009) explica que, dentro da cultura participativa, as pessoas são mais 

aptas a participar do processo midiático. A tecnologia, ao potencializar acesso ao 

conhecimento, permitiu aos indivíduos entender e participar do processo de comunicação. 

Dessa forma, eles tomam a decisão de disseminar ou não os conteúdos, remodelando, 

assim, o cenário midiático. 

De acordo com Jenkins, Green e Ford (2014) a cultura participativa reúne 

comunidades, que interagem socialmente e produzem culturalmente. Esses integrantes 

estão utilizando a mídia de maneira nunca vista anteriormente: eles escolhem quais textos 

de mídia moldar, compartilhar, refazer, recircular e propagar. Na cultura da convergência, 

os públicos são presentes e ativos. Dessa forma, “os consumidores [...] estão se tornando 

produtores” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 196). O público, nas novas mídias, não 

participa apenas circulando conteúdos. Eles criam e recriam os conteúdos também: “os 

atos de curadoria, conversação e circulação, que ajudam a espalhar suas mensagens 

progressivas, são compreendidos como parte do processo político. ” (JENKINS; GREEN; 

FORD, 2014, p. 215). 
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Conforme as pessoas foram aprendendo e descobrindo seu poder dentro das 

tecnologias, se tornaram capazes também de produzir um impacto muito maior dentro e 

fora dela. Muito além de reformular a relação das pessoas com a mídia, Jenkins, Green e 

Ford (2014) explicam que os avanços tecnológicos estão permitindo repensar as relações 

sociais, a participação política e econômica dos cidadãos. A cultura vigente hoje na nossa 

sociedade é uma “cultura ligada em rede” (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 36), que 

já existia antes das tecnologias, mas foi reformulada e empoderada na era digital. 

No caso do nosso objeto de estudo, o canal Porta dos Fundos pode, de certa forma, 

se caracterizar como uma produção amadora. Flichy (2013) explica que a definição de 

amador acontece principalmente pelo campo escolhido, pois muitas dessas atividades de 

amadores são realizadas de maneira profissional. No Porta dos Fundos, os vídeos são 

gravados com bons equipamentos e possuem qualidade semelhante às produções de 

grandes indústrias cinematográficas. Entretanto, as características de vídeo amador 

permanecem nos vídeos de maneira intencional, buscando, assim, uma identificação e 

aproximação dos internautas. Da mesma forma, o conteúdo produzido pelo canal abrange 

conteúdos populares, incentivando a disseminação e a propagabilidade pelas pessoas, que 

os reapropriam para suas realidades.  

A seguir, apresenta-se os resultados de uma aproximação empírica, que nos 

permitiu refletir, não apenas sobre a produção, mas principalmente, sobre a produção de 

sentidos dos sujeitos que consomem esse produto audiovisual.  

 

Aproximação empírica 

 

Nossa aproximação empírica ocorreu nos dias três e quatro de outubro de 2016. 

Nestes dias observou-se os vídeos postados pelo Porta dos Fundos, durante 1 mês, ou 

seja, do dia 03 de setembro até 03 de outubro. Durante este período, foram postados 14 

vídeos no canal oficial do Porta dos Fundos. 

O objetivo dessa etapa era compreender a produção de sentidos dos sujeitos, a 

partir da observação dos comentários postados. Além disso, perceber se estes sujeitos que 

comentam os vídeos atentam para a “publicidade”5. Como nosso foco são os vídeos que, 

de alguma forma, apresentam algum tipo de “publicidade”, separamos 4 vídeos. Em 

seguida identificamos os seguintes aspectos para escolha de um único, para sistemação 

                                                 
5 O termo publicidade está entre aspas por entendermos que não existe uma palavra mais adequada para 

usarmos, embora nosso entendimento por publicidade seja a comunicação paga. No caso dos vídeos do 

Porta do Fundos, não fica claro se a comunicação mercadológica é paga ou não. 
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dos comentários. Conforme a planilha, abaixo, o vídeo Milk Shake foi o que mais teve 

interações do público, com 3.822,451 visualizações e 4.561 comentários. 

 

LEVANTAMENTO DE FILMES COM A PRESENÇA DE MARCAS  

Título do 

vídeo 

Data de 

postagem  

Marca Visualizações Comentários Likes Deslikes Horas de 

postagem 

Campanha 

política 

1 out 

2016 

Tang, 

Way e 

Sustagem 

1.349.941  2212 100.224 2.892 2 dias 

Merchan 29 set 

2016 

Amstel 1.526.617  1.734 110.562 3.658 4 dias 

Milk 

Shake 

22 set 

2016 

Bobs e 

Mac 

3.822.451  4.561 224.541 6.668 1 semana 

Pessoa 

amada 

17 set 

2016 

Wase e 

Uber 

1.727.194  1.104 88.283 4.031 2 

semanas 

Fonte: produzido pelo autor 

 

Como o foco aqui é refletir sobre a produção de sentido dos sujeitos que 

consomem o filme, não faremos uma exposição detalhada do produto, entretanto, é 

importante contextualizar seu conteúdo. No filme Milk Shake, um personagem vestido 

de palhaço, que lembra o Ronald McDonald6, entre em uma loja de fast food  Bobs e pede 

um quantidade absurda de Milk Shakes. A atendente questiona de diversas formas o 

motivo pelo qual o palhaço quer tanto do produto. Toda a narrativa gira em torno do fato 

do McDonalds querer roubar a fórmula de Milk shake do Bobs. A Marca Bobs aparece 

no uniforme da atendente e nos elementos de comunicação visual da loja. Já a marca 

McDonalds fica implícita, apenas, no personagem que lembra o palhaço da rede.  

Assim, partimos para a análise dos comentários do vídeo. Embora não tenha 

desenvolvido especificamente os preceitos da Teoria Fundamentada, para a 

sistematização dos comentários, optou-se pela saturação das categorias, “a partir de uma 

sistemática observação, comparação, classificação e análise de similaridades e 

dissimilaridades” (FRAGOSO, RECUERO & AMARAL, 2011, p. 83). 

As categorias que emergiram do corpus foram: críticas ao tipo de publicidade; 

mencionam marcas; críticas ao vídeo; críticas ao Porta do Fundos; outros comentários. 

No total foram categorizados 834, dos 4.561 comentários. Conforme o gráfico abaixo, a 

maioria se refere a outros comentários. Dentro dessa categoria, mais de 50% dos 

                                                 
6 “Mágico e malabarista, Ronald McDonald é o personagem símbolo do MCDONALD’S e um velho 

conhecido das crianças de todos os países onde a marca está presente, promovendo a rede em 25 línguas 

diferentes ao redor do mundo”. Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/o-porta-

voz-ronald-mcdonald.html>. Acesso em: 3 de dezembro de 2016. 
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comentários faziam referência a outro canal de humor (whinderssonnunes7). Durante a 

análise deste vídeo, o Porta dos Fundos perdeu a posição de canal com mais inscritos do 

youtube – Brasil, para o whinderssonnunes. “Whindersson nunes acaba de passar 

a porta dos fundos incrível” (comentário de um usuário) 

GRÁFICO DE MENSURAÇÃO DAS CATEGORIAS

 

Fonte: produzido pelo autor 

Uma parte considerável de pessoas produz sentido em relação à publicidade ou às 

marcas. Alguns comentários, como os apresentados a seguir, demonstram que os sujeitos 

percebem a intenção do vídeo de expor as marcas. “Agora fudeu bob's fico sem nada de 

bom mesmo, agora pode fechar as portas que o mc donad's com certeza superou kkkk”; 

“Vou te falar que o Ovomaltine do Mc Donalds superou o do Bob's. É olha que o do Bob's 

é top. haiahajuajajjahauauah”; “genial o formato de mkt deles, totalmente diferente e 

aceitável a forma que eles trabalham com propagandas. Parabéns PDF vcs são de mais! 

Acompanho desde a época dos anões em chamas e desde a aquela época já achava os 

videos geniais !” 

Já as críticas ao filme e ao Porta dos Fundos, são tanto positivas quanto negativas. 

“A melhor parte do vídeo é o fim do vídeo. 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK”; “melhor vídeo do 

                                                 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/user/whinderssonnunes. Acesso em: 03 de dezembro de 2016. 

64

73

153

98

446

Críticas ao tipo de publicidade Menciona as marcas

Críticas ao vídeo Críticas ao Porta do Fundos

Outros comentários
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canal”, “Nunca vi graça em um video do porta dos fundos... Sério, 12 milhões de pessoas 

acham engraçado? O problema deve ta comigo mesmo...” 

Algumas considerações e reflexões 

Existe, por parte dos sujeitos, o desenvolvimento de uma gramática que permite 

identificar os indícios da publicidade nesse tipo de vídeo, embora não seja um filme 

publicitário. Na produção de sentido exposta nos comentários, os sujeitos atentam para 

as marcas, para o marketing e para a publicidade. Esses sujeitos desenvolveram uma 

estratégia de leitura dessa linguagem comunicacional, mesmo em ambientes diferentes 

do comum.  

O contrato de leitura pode ser impactado, ao usar a publicidade-marca como principal 

tema de roteiro. Ao assistir um vídeo no canal Porta dos Fundos o sujeito busca 

entretenimento e diversão. Ter a presença de marcas e ações de publicidade, pode 

impactar neste contrato de leitura, causando estranhamento e descontentamento. “Quanto 

ganha será essa publicidade?” (Comentário de um usuário) 

Percebemos ainda, que existe uma lógica mercadológica, de concorrência, por espaço 

e visibilidade, nos comentários; A mensuração dos acessos está presente na fala dos 

sujeitos. “Whindersson nunes acaba de passar a porta dos fundos incrível”. (Comentário 

de um usuário) 

Entendo que os vídeos do youtube, neste caso, do Porta dos Fundos se configuram 

como um novo espaço para investimento publicitário. Mas que publicidade é essa? É de 

fato publicidade? Em outros vídeos analisados, percebemos que muitas vezes, ao invés 

de exaltar as qualidades do produto, como a publicidade costuma fazer, os vídeos 

explicitam os pontos negativos. Assim, nos cabe avançar para identificar se de fato 

podemos caracterizar essas inserções como publicidade. 

Levando em conta a midiatização e a cultura da convergência, surgem outras 

questões. Para quem os sujeitos comentam, no espaço de comentários do Porta dos 

Fundos? Não existe por parte do canal um espaço de resposta. Nenhuma interação é feita 

com o público. Ao perceber que, grande parte dos comentários são relacionados a outros 

assuntos, que nada se referem ao vídeo, percebe-se um diálogo entre os próprios sujeitos. 
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Eles utilizam o espaço para discutir assuntos do cotidiano. Eles sim, interagem entre si. 

Talvez por este ser o único espaço permitido para comentários do público. 

Ainda levando em conta os espaços destinados aos usuários, o youtube representa 

mesmo um canal aberto, onde todos têm a possibilidade de criar? Ao assistir os canais do 

WindersonNunes, que passou o Porta dos fundos na audiência do youtube brasileiro, 

percebo dois tipos de produção. Uma mais profissional, com uma qualidade técnica e de 

roteiro. A outra mais amadora. Mas de fato, o que o público busca nesta plataforma? 

Infiro que o público quer assistir os amadores, mas também quer produção de qualidade. 

Não existe um certo ou errado. Com convergência midiática, não se esvazia o papel do 

produtor e do receptor, mas ele se modifica, impossibilitando, inclusive o uso dos termos 

como fazíamos com a mídia de massa. 

Com base nessa experiência de aproximação empírica, percebemos a necessidade de 

encontrar outras formas de analisar a produção de sentido dos sujeitos, a partir dos 

comentários e para além deles. Embora tenhamos feito um recorte de tempo, a usado 

critérios de escolha, entendemos que é necessário aperfeiçoar a metodologia.  

Além disso, com base nos indícios, percebemos a necessidade de analisar os 

comentários dos outros 3 vídeos para comparar a produção de sentido dos sujeitos. Os 

outros 3 vídeos não apresentam a publicidade-marca como tema central, como é o caso 

do vídeo Milk Shake. 
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