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Resumo 

 

O coletivo Porta dos Fundos adota um processo produtivo audiovisual colaborativo que 

imprime sobre o conteúdo uma marca distintiva: a autoria coletiva. Essa marca soma-se 

ao aspecto dos produtores-autores serem responsáveis também pela gestão financeira da 

trupe. Para olhar o processo produtivo audiovisual e suas marcas de distinção no campo 

social são acionados os conceitos de status e capital simbólico numa economia de trocas 

simbólicas associados à figura do showrunner. Tais elementos são entrelaçados com os 

esquetes humorísticos a fim de revelar como os elementos processuais se manifestam no 

conteúdo audiovisual veiculado em um canal no Youtube. Conclui-se que o Porta dos 

Fundos faz uma apropriação das possibilidades da cultura digital, tornando-se o arranjo 

de certas pessoas, em um certo momento, num lugar fértil ao modelo de negócios 

desenvolvido entre os anos de 2012 e 2017. 
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Introdução 

 

 A cultura midiática contemporânea nessa segunda década do século XXI assiste a 

proliferação de imagens técnicas e narrativas audiovisuais que tencionam e expandem as 

noções de realismo e naturalismo a partir dos sentidos de realidade que acionam. Neste 

mosaico de produtos audiovisuais disponíveis na web por meio de plataformas de 

compartilhamento de conteúdo, os conceitos de profissional e amador são colocados em 

xeque a partir de diferentes métricas de avaliação, passíveis de caracterização a partir da 

dicotomia quantitativas versus qualitativas. Nesse emaranhado de possibilidades e 

emergências, visibilidades e silenciamentos, fluxos de trocas entre o broadcast e o 

“alternativo”, a experiência de um coletivo de produção audiovisual torna-se 

emblemática: o canal do Porta dos Fundos no Youtube. 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GT Televisão e Televisualidades no XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisa da 

Intercom, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação em Joinvile – 2018. 
2 Graduado em Jornalismo, Mestrado em Letras e Cultura Regional, Doutorado em Ciências da Informação 

e Comunicação, professor do depto. de Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc, 

integrante do Grupo de Pesquisa em Processos Audiovisuais (ProAv) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 
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 Neste texto procuramos apresentar elementos e conceitos acionados na construção 

da tese apresentada pelo autor ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve 

como objeto teórico o processo produtivo audiovisual para a web e o humor sobre política 

do Porta dos Fundos. O estudo, sob orientação da professora Miriam de Souza Rossini, 

esteve vinculado aos estudos do Grupo de Pesquisa em Processos Audiovisuais (ProAv), 

em que se buscou investigar as produções e os processos produtivos audiovisuais para a 

web, em específico veiculadas por canais no Youtube. A tese teve como base 

epistemológica a sociologia relacional de Pierre Bourdieu (1997, 2002, 2007a, 2007b), 

que toma como foco da investigação científica as relações entre os agentes (e os papéis 

sociais investidos), o status de que gozam, o capital simbólico derivado dele e as relações 

circunscritas ao campo social (ou entre campos). 

 Assim, partimos das audiovisualidades contemporâneas, relegando o suporte de 

visualização como característica definidora de suas nomenclaturas para um segundo 

plano, abordando-as da perspectiva do processo produtivo e seus reflexos sobre a obra. 

Para tanto, como percurso investigativo, propomos um olhar sobre o contexto desde o 

surgimento do coletivo no Youtube em setembro de 2012 até sua venda para o grupo 

comunicacional Viacom em abril de 2017. A partir deste contexto, procuramos elencar 

algumas marcas de distinção do Porta dos Fundos, ora olhando para os esquetes 

veiculados, ora para o posicionamento da organização no campo do audiovisual. O 

objetivo é demonstrar a interrelação entre processo produtivo e conteúdo veiculado, 

dando a ver as marcas de singularidade do Porta dos Fundos nos esquetes veiculados. 

 Para acessar o contexto produtivo audiovisual do coletivo, fazemos uso do 

procedimento metodológico de rastros digitais, entendendo que o conteúdo 

disponibilizado na web permite um armazenamento de dados acessíveis que se não dão 

conta da complexidade de nossas ações, pelo menos indiciam os percursos e permitem 

montar (mesmo que parcialmente) um quebra-cabeças de falas, presenças e ações (ou 

ausências) passíveis de uma leitura. Fernanda Bruno (2012, p. 684) descreve o que são os 

rastros digitais: “pegadas que deixamos nas redes de comunicação distribuída, 

especialmente na internet, onde toda ação deixa um rastro potencialmente recuperável, 

constituindo um vasto, dinâmico e polifônico arquivo de nossas ações, escolhas, 

interesses, hábitos, opiniões, etc.” Estes rastros, no nosso caso, são acessados por 

conteúdos localizados com o uso de palavras-chave em buscadores da web (Google) e nas 
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ferramentas de busca interna em portais de compartilhamento de conteúdo audiovisual 

(Youtube). 

Um rastro digital é o vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo 

qual-quer no ciberespaço2. Há, certamente, rastros no ciberespaço que 

não derivam de ações realizadas por indivíduos, mas de processos 

automatizados. [...]As particularidades dos rastros digitais não devem 

ser entendidas como características exclusivas. Muitas delas são 

partilhadas por outros tipos de rastros, mas encontram na inscrição 

digital, especialmente na internet, sua intensificação. (BRUNO, 2012, 

p. 687) 

 Outro procedimento metodológico é o de análise fílmica aplicada sobre os 

esquetes do Porta dos Fundos, escolhidos por relevância quanto ao tema ou por melhor 

exemplificarem os conceitos e significados articulados neste trabalho. Essa escolha torna-

se mais fácil tomando por recorte sobre o objeto empírico o período descrito (2012 - 

2017), uma vez que ele coincide com o período analisado para a construção da tese do 

autor, processo esse em que cada um dos esquetes foi assistido mais de uma vez. Penafria 

explica o procedimento: 

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo filme. E 

embora não exista uma metodologia universalmente aceita para se 

proceder à análise de um filme (Cf. Aumont, 1999) é comum aceitar 

que analisar implica duas etapas importantes: em primeiro lugar 

decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e compreender 

as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar. 

(PENAFRIA, 2009, p. 1) 

 Entendemos que os esquetes a serem analisados, por apresentarem arco narrativo 

fechado, curta duração e independência entre sí, se enquadram melhor na metodologia de 

análise fílmica por se tratarem de vídeos unitários do que na análise televisiva, uma vez 

que o fluxo da experiência estética em uma grade de programação não configura uma 

ambiência de consumo única possível para os conteúdos audiovisuais disponibilizados no 

Youtube. Entendemos a pertinência de um olhar sobre a “moldura” em que este fluxo se 

dá na plataforma, mas neste artigo optamos por um recorte sobre o conteúdo em sí 

(narrativa audiovisual) em detrimento do seu processo de fruição. 

Por último, computamos a partir dos créditos veiculados nos esquetes os nomes 

creditados nas funções de roteirista e diretor. Esses dados nos permitem olhar para a 

recorrência de agentes em determinadas temáticas e confrontar esses dados com o 

referencial teórico adotado. 

Por fim, é oferecido ao leitor uma aproximação entre processo produtivo e o 

conteúdo veiculado, procurando dar a ver possibilidades de convergência e divergência 
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entre estes, problematizados à luz das marcas distintivas do Porta dos Fundos no campo 

do audiovisual. 

 

Desenvolvimento 

 

 Neste artigo partimos então de uma descrição sintética do coletivo Porta dos 

Fundos a partir da organização e sua trajetória no período analisado durante a tese. 

Mesclamos a esta descrição elementos históricos do percurso profissional e pessoal dos 

cinco integrantes fundadores do coletivo: Antonio Tabet, Gregorio Duviviver, Ian SBF, 

João Vicente de Castro e Fabio Porchat. Para a abordagem teórica destes elementos 

trazemos as contribuições de Bourdieu (1997, 2002, 2007a, 2007b) a respeito de status e 

capital simbólico e também a definição de Brett (2014) sobre o papel do showrunner. 

 Em seguida, discutimos o contexto de criação e consolidação do Porta dos Fundos 

como coletivo de produção audiovisual no Brasil entre os anos de 2012 e 2017. 

Apresentamos, neste ponto, dados quantitativos e qualitativos que emergiram do 

levantamento de dados realizado para a tese a fim de embasar a discussão sobre a 

construção de uma marca distintiva do Porta dos Fundos no campo da produção 

audiovisual para a web no país. 

O Porta dos Fundos é um coletivo de produção audiovisual fundado por Antonio 

Tabet, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF. Em agosto 

de 2012 o canal do coletivo no Youtube publicou seu primeiro vídeo, intitulado Porta dos 

Fundos #1, que consistia numa compilação de alguns esquetes cômicos, com duração de 

quinze minutos e vinte e três segundos. Nestes trabalhos, outros colaboradores (além dos 

fundadores) já apareciam: Gabriel Totoro (como mestre de cerimônias), Rafael Infante, 

Gustavo Chagas, Gabriel Esteves, Letícia Lima, Clarice Falcão, entre outros. 

 Antonio Tabet é publicitário, mantém o site Kibe Loco (www.kibeloco.com.br), 

é roteirista e já foi diretor cultural do programa Caldeirão do Huck, apresentado por 

Luciano Huck na Rede Globo de Televisão. João Vicente de Castro é filho de Tarso de 

Castro (falecido jornalista fundador do Pasquim), publicitário e que também trabalhou na 

produção do Caldeirão do Huck. Ian Raul Saramão Brandão Fernandes, o Ian SBF, dirigiu 

comerciais, curta-metragens e algumas produções televisivas (incluindo trabalhos para o 

canal Multishow, da Rede Globo), era administrador-diretor-produtor-roteirista do canal 

de humor no Youtube Anões em Chamas, investindo a partir de 2012 no novo canal 

http://www.kibeloco.com.br/
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formado nessa parceria. Fabio Porchat é ator, roteirista e já havia atuado sob a direção de 

Ian SBF (O lobinho nunca mente, 2007; Podia ser pior, 2010; Teste de elenco, 2011; Entre 

abelhas, 2015) antes do Porta dos Fundos, além de investir  hoje na apresentação de 

programas (Programa do Porchat, veiculado pela Rede Record; Papo de Segunda, 

veiculado pelo canal GNT). Gregorio Duvivier é escritor, dramaturgo, diretor e ator, 

tendo conquistado diversos prêmios junto à crítica teatral, ativista político e apresentador 

do programa Greg News veiculado pelo canal de TV por assinatura HBO Brasil. 

 Além de possuírem experiência televisiva broadcast antes de formarem o Porta 

dos Fundos (com exceção de Gregorio Duvivier), os integrantes de trupe já desfrutavam 

do reconhecimento dos pares (outros atores, diretores, gestores de canais de televisão, 

etc) e da mídia, o que lhes garantia um certo capital simbólico derivado do status que 

dispunham dentro do campo social. Hoff (2018) sintetiza a aplicação destes conceitos no 

procedimento metodológico proposto: 

num jogo de trocas simbólicas dentro de um determinado campo social, 

temos o habitus que caracteriza os papéis sociais, os conhecimentos, as 

falas e outros vários elementos de legitimação e distinção de um campo 

em relação aos demais no tecido social; temos o status derivado da 

performance dos sujeitos revestidos de um papel social dentro do 

campo, em que ganham o reconhecimento de seus pares no exercício 

deste e, portanto, maior ou menor poder de influência sobre os demais 

dentro do campo e também sobre outros campos; temos o campo social 

propriamente dito, que caracteriza no tecido social um sistema 

relativamente autônomo e reconhecível, com dinâmicas internas e 

hierarquias, regras e linguagem que o caracteriza e o distingue dos 

demais, sujeito à mudanças conforme os conflitos e disputas entre 

interesses coletivos e individuais dos sujeitos revestidos por papéis 

sociais, postos em relação dentro deste campo ou entre campos, 

acontecem. (HOFF, 2018, p. 90) 

 Assim, entendemos os conceitos de Bourdieu e acionados por Hoff para a análise 

relacional entre agentes, narrativa audiovisual e campo social do audiovisual no país.  

Reconhecemos que a tradição do objeto empírico, os esquetes de humor do Porta dos 

Fundos, estão calcados num histórico mais próximo da cultura televisiva (de fluxo) do 

que cinematográfica. Isso acontece por percebermos as contribuições históricas da mídia 

radiofônica e, mais tarde, televisiva aos padrões de formato e gênero que se desdobram e 

encontram eco nos produtos audiovisuais estudados, estruturados em quadros rápidos de 

personagens que se intercalam em narrativas curtas, nem sempre apresentadas com 

vinculação entre eles, podendo ainda revelar a repetição ou não de personagens 

(SANTOS; ROSSETTI, 2012). Cardoso e Santos elencam alguns destes programas e seus 

idealizadores, veiculados pela maior emissora em sinal aberto no país: 
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Chico Anysio criou para a Rede Globo, nos anos de 1970, o programa 

“Chico City”, cujos quadros humorísticos se dariam em uma cidade do 

interior do Nordeste. Os personagens, com fortes características 

regionais eram interpretados por seu criador. Seguindo o mesmo 

formato, o comediante lançou em 1982, na mesma emissora, “Chico 

Anysio Show”. A Globo também produziu outros programas de humor: 

“Balança mas não cai” foi veiculado de 1968 a 1972 (depois transferido 

para a Rede Tupi); “Os Trapalhões”, com Renato Aragão, Dedé, 

Mussum e Zacarias, foi exibido ao longo das décadas de 1970 e 1980; 

“Satiricon”, de 1975, com Jô Soares, humorista que também participou 

de “Faça humor, não faça guerra”, “Planeta dos Homens” e “Viva o 

Gordo”, antes de enveredar para o formato do talk-show. (CARDOSO; 

SANTOS, 2008, p. 8) 

A veiculação destes programas em canais televisivos de sinal aberto obedece a 

uma estrutura industrial de produção audiovisual, em que geralmente o diretor ou o 

roteirista não participam de resultados comerciais (patrocínios, venda de merchandising) 

associados ao conteúdo. A plataforma de compartilhamento de produtos audiovisuais 

Youtube transfere o poder de veiculação / exibição ao prosumidor, ou seja, ao internauta 

comum, usuário da internet. Neste contexto, a cadeia produtiva empodera os roteiristas e 

diretores, que podem assim incorporar aspectos de gestão (venda de espaços publicitários, 

monetização compartilhada com a plataforma) aos seus portifólios. Essa possibilidade 

entra em sintonia com o papel de showrunner descrito por Brett (2014) e resumido por 

Hoff:  

a busca por índices de audiência num mercado altamente competitivo 

abriu margem para a inovação e criatividade de profissionais que 

exploraram narrativas mais complexas e personagens que fugiam dos 

estereótipos amplamente veiculados pelos canais em sinal aberto, por 

exemplo. Nesta emergência, o papel de convencimento dos canais 

(também produtores-patrocinadores dessas séries) a investirem em 

fórmulas e estéticas nada convencionais para os padrões da época coube 

a algumas pessoas que se tornaram conhecidas no meio pela atuação em 

diferentes frentes – os showrunners.  (HOFF, 2018, p. 86-87) 

  O conceito procura traduzir o papel do produtor-autor na construção de uma 

imagem corporativa (ou marca), além de ser responsável pelos aspectos financeiros que, 

no nosso entender, impactam diretamente sobre o processo produtivo. No caso do Porta 

dos Fundos, essa marca é constituída maior e “independente” dos projetos pessoais dos 

sócios-fundadores, paralelos àqueles desenvolvidos pelo coletivo. Exemplo disso são os 

longa-metragens de Ian SBF sem vinculação com a marca (o único explicitamente 

vinculado foi Contrato Vitalício, 2016), os programas televisivos apresentados por Fabio 

Porchat, Antonio Tabet (talkshow veiculado pelo canal por assinatura TBS), Gregório 

Duvivier e João Vicente de Castro (co-apresentador da mesa-redonda Papo de Segunda, 
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pelo GNT). Também podem ser contabilizados os processos de migração de outros 

colaboradores para o broadcast televisivo, tal como Julia Rabelo (novela), Luis Lobianco 

(novela) e Marcus Majella (programa humorístico). Ainda que reconheçamos o Porta dos 

Fundos como “vitrine” para os talentos pessoais destes profissionais, há uma explícita 

desvinculação entre o trabalho do coletivo e o desenvolvido nas redes televisivas, sem 

que um faça alusão ao outro. 

Para entendermos melhor essa trajetória do coletivo e suas estratégias de gestão 

que se refletem sobre o aporte financeiro (e consequentemente técnico) do coletivo, 

descrevemos a linha do tempo pontuando alguns marcos significativos a partir da 

perspectiva da economia política da comunicação: a) da fundação e início dos trabalhos 

em agosto de 2012 até outubro de 2013 o coletivo contava com aporte financeiro dos seus 

integrantes para as produções audiovisuais; b) de outubro de 2013 a abril de 2017 a trupe 

contou com a injeção de recursos financeiros pela adesão como sócio capital de Luciano 

Huck ao projeto, até a venda de ações majoritárias do coletivo para a Viacom. 

Neste primeiro período, os recursos escassos podiam ser observados nas 

produções pela ambiência, figurino, direção de arte, número de figurantes, sempre 

limitados e visualmente retratados com pouca profundidade de campo, enquadramentos 

mais fechados, narrativa centrada no diálogo (e carisma dos atores). Essa percepção 

podemos constatar em dois esquetes que têm como ambiência o espaço corporativo 

(escritório): Superavit3 (20/08/2012) e Indiretas4 (30/01/2014). No primeiro caso a 

narrativa se concentra em um ambiente corporativo caracterizado pelo terno vestido pelos 

personagens, a mesa larga e alguns objetos cenográficos com pouca visibilidade, já que a 

profundidade de campo reduzida concentra o foco de atenção no diálogo entre os dois 

personagens. Já no segundo vídeo, também centrado no diálogo entre dois personagens, 

o enquadramento aberto permite visualizar figurantes, um espaços corporativo amplo, 

mesas em forma de bancadas e computadores compondo a cena. A incorporação de 

elementos na direção de arte do segundo vídeo exemplifica o impacto do aporte financeiro 

em relação ao primeiro vídeo, mais modesto em termos de locação e objetos cenográficos, 

tal como demonstram as Figuras 1 e 2. 

Figura 1 – Frames do esquete Superávit 

                                                 
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WFd5_YtbScs . 
4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=EOgDKTE6Op4 . 

https://www.youtube.com/watch?v=WFd5_YtbScs
https://www.youtube.com/watch?v=EOgDKTE6Op4
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Fonte: Youtube 

Figura 2 – Frames do esquete Indiretas 

  

  

Fonte: Youtube 
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 O segundo período, a partir de 2013, é marcado pela diversificação de produtos 

vinculados à marca Porta dos Fundos disponibilizados pela loja virtual, implementação 

do site do coletivo, criação do aplicativo do Porta dos Fundos para artefatos mobile,  

criação de games disponibilizados via aplicativo inspirados nos vídeos do Porta dos 

Fundos (ex: Bala de borracha), experimentação de outros formatos audiovisuais 

(webséries Viral e Refém), veiculação de programa com esquetes exibidos no Youtube 

pelo canal Fox Brasil, veiculação de talkshow sobre viagens (Porta Afora) por canal do 

Youtube vinculado ao do Porta, produção de seriado televisivo (O Grande Gonzales) para 

o mesmo canal, produção e veiculação de longa-metragem sob o título Contrato Vitalício 

(2016) com vinculação direta ao coletivo, até a venda das ações da organização à Viacom, 

tudo isso concomitantemente à postagem periódica dos esquetes – sempre às terças, 

quintas e sábados, as onze horas. 

 Este percurso demonstra não apenas a versatilidade dos empreendedores em 

produzirem e veicularem diferentes formatos em múltiplas telas, mas também uma 

afinada percepção sobre as possibilidades de negócios em que o coletivo poderia investir, 

ora angariando retornos positivos, ora feedback aquém das expectativas. Como caso 

positivo podemos entender que o canal Fox, patrocinador do seriado O Grande Gonzales, 

percebeu a oportunidade de uma produção com o “padrão de qualidade” Porta dos Fundos 

extrapolando o formato do esquete que o consagrou e contratou o grupo para produzi-lo. 

Essa percepção é alavancada pelas experimentações bem sucedidas de Viral e Refém no 

que diz respeito ao gênero, formato e linguagem audiovisual empregados. Essa parceria 

entre o canal Fox e o grupo Porta dos Fundos sinaliza uma distinção: o coletivo torna-se 

fornecedor de produto audiovisual para canal broadcast, em vez de aderir ao fluxo até 

então corriqueiro de “absorção” dos talentos pelo canal. Isso passa a ser impulsionado 

pelo próprio contexto do campo audiovisual nacional a partir da Lei 12.485 que determina 

um mínimo de três horas e meia semanais de produção independente a ser veiculada nos 

canais de TV por assinatura operando no país, fomentando a relação entre os canais e as 

produtoras de conteúdo e aquecendo o mercado audiovisual como um todo. 

Já entre os resultados negativos contabilizados pelo Porta dos Fundos sob o 

aspecto econômico podemos elencar a bilheteria de Contrato Vitalício, que atingiu5 a 

marca de 178 mil espectadores em sua estreia no mês de junho de 2016, número inferior 

                                                 
5 Conforme notícia divulgada pelo Jornal do Brasil e disponível em http://www.jb.com.br/heloisa-

tolipan/noticias/2016/07/05/esperadissimo-1o-filme-do-porta-dos-fundos-tem-estreia-modesta-vem-saber/ . 

http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2016/07/05/esperadissimo-1o-filme-do-porta-dos-fundos-tem-estreia-modesta-vem-saber/
http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2016/07/05/esperadissimo-1o-filme-do-porta-dos-fundos-tem-estreia-modesta-vem-saber/
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aos resultados obtidos pelo coletivo na web (onde alguns vídeos alcançam mais de um 

milhão de views) ou por outras estreias no cinema no mesmo período. Isso demonstra, em 

última instância, que o sucesso do coletivo ambientado na web não consegue mobilizar e 

fazer aderir à proposta audiovisual cinematográfica. Os motivos não são alvo de 

investigação aqui e nos parece inapropriado elencar hipóteses desvinculadas de um 

processo analítico, mas consideramos que o caso não é isolado e outras iniciativas 

cinematográficas explorando o sucesso de youtubers também ficou aquém6 das 

pretensões dos produtores. 

 Ainda em se tratando de aporte financeiro e expertise na sustentabilidade 

econômica da organização, o Porta dos Fundos fez uso de leis de incentivo à cultura e 

fundo de apoio setorial ao audiovisual para financiar7 o longa-metragem Contrato 

Vitalício (2016), e também conta com a monetização proposta pelo Youtube onde parte 

do valor arrecadado com anúncios que rodam antes dos vídeos com mais de dez mil 

acessos são partilhados com os produtores do conteúdo, o que demonstra uma atenção a 

diferentes fontes de recursos para bancar os projetos. Além destes, o merchandising 

presente nos esquetes e a produção de conteúdo audiovisual exclusivo para marcas 

também sinaliza um apreço e uma sintonia com a publicidade mesclada ao entretenimento 

por meio do humor. Essas estratégias podem ser percebidas no vídeo Spoleto – parte 28 

(2012) e Supermercado9 (2015). 

Figura 3 – Frames dos esquetes Spoleto – parte 2 (e) e Supermercado (d) 

  

                                                 
6 Como referencia reportagem da Folha de São Paulo, disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870901-youtubers-penam-no-cinema-e-apresentadores-de-tv-

penam-no-youtube.shtml . 
7 Conforme notícia divulgada pelo portal Uol disponível em 

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/28/porta-dos-fundos-lanca-filme-com-leis-de-incentivo-cultura-

virou-crime.htm . 
8 Como pode ser conferido em https://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ . 
9 Como pode ser conferido em https://www.youtube.com/watch?v=3vu9atETRY8 . 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870901-youtubers-penam-no-cinema-e-apresentadores-de-tv-penam-no-youtube.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870901-youtubers-penam-no-cinema-e-apresentadores-de-tv-penam-no-youtube.shtml
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/28/porta-dos-fundos-lanca-filme-com-leis-de-incentivo-cultura-virou-crime.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/06/28/porta-dos-fundos-lanca-filme-com-leis-de-incentivo-cultura-virou-crime.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ebe-3s4TLfQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vu9atETRY8
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Fonte: Youtube 

 Para encerrar o percurso organizacional do Porta dos Fundos, apontamos a venda10 

majoritária de ações do coletivo para o grupo Viacom, gestor de canais internacionais 

como Nickelodeon e MTV. Na operação, o então acionista Luciano Huck vendeu sua 

parte acionária e deixou a sociedade. Os rastros digitais encontrados tratando sobre a 

negociação não explanam os motivos que levaram o apresentador de TV a deixar o 

negócio. 

 Ainda como marca distintiva do processo produtivo do Porta dos Fundos 

apontamos, a partir dos dados presentes nos créditos dos esquetes veiculados entre agosto 

de 2012 e abril de 2017, o rodízio de funções e a produção autoral coletiva. Em 

levantamento realizado para a tese deste autor, tornou-se perceptível que Ian SBF, sócio-

fundador do coletivo, assumiu a função de diretor dos esquetes até o meio do ano de 2013. 

A partir do segundo semestre, o então editor de vídeos Rodrigo Magal passa a dirigir as 

produções, com participação de Ian em alguns esporádicos esquetes. Também foi possível 

perceber que outros colaboradores passam a fazer parte da equipe de produção, como o 

caso dos diretores Luanne Araujo, Vini Videla, Alice Demier, Daniel Nascimento e Gui 

Machado. 

Essa rotatividade de funções corrobora a perspectiva do processo produtivo 

implementado pelos showrunners nas séries norte-americanas no início dos anos 2000 

(BRETT, 2014). Diante da complexidade dos roteiros e do aumento no aporte financeiro 

refletindo diretamente em mais locações e núcleos de gravação, estes profissionais 

precisavam de equipes produzindo de maneira sincronizada e concomitante, deslocando 

a “autoria” representada pela “assinatura do diretor” para uma estética e linguagem 

padronizadas a partir de presets que só foram possíveis com o desenvolvimento e 

popularização de recursos tecnológicos relativos à captação e edição audiovisual. O 

mesmo rodízio é percebido na equipe responsável pela escrita e aprovação dos roteiros, 

composta pelos sócios-fundadores e por Gabriel Esteves, roteirista contratado e às vezes 

ator nos esquetes. 

Os números que derivam dos créditos nos esquetes veiculados entre setembro de 

2012 e abril de 2017 apontam que Fabio Porchat é quem mais produz roteiros aprovados 

pelo coletivo e transformados em vídeos no período analisado. Gregório Duvivier produz 

                                                 
10 Como detalha a reportagem da revista Veja disponível em https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/os-milhoes-de-

reais-que-o-porta-dos-fundos-faturou-na-venda/ . 

https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/os-milhoes-de-reais-que-o-porta-dos-fundos-faturou-na-venda/
https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/os-milhoes-de-reais-que-o-porta-dos-fundos-faturou-na-venda/
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mais roteiros sobre relação conjugal do que Fabio Porchat, que é o líder no ranking de 

roteiros sobre política. Também colaboram com este trabalho, além dos já mencionados, 

Rodrigo Magal, Ian SBF, Antonio Tabet, João Vicente de Castro, Afonso Padilha, Clarice 

Falcão, Vitor Leal, Pepe Moreira, Victor Sarro, Rondon Neto, Luis Lobianco, João 

Marcos Rodrigues, Andre Boucinhas, Henrique Fedorowicz, Nando Viana, Andre 

Fustagno, Gabriel Totoro, Rafael Infante, Manuela Moog, Gabriela Giffoni, Rafael 

Portugal, Larissa Peron, Pedro Esteves e Carolina Alves. Esse rodízio na função de 

roteirista permite ao coletivo produzir sobre diferentes temáticas, com diferentes olhares, 

além de manter um ritmo de aprovação e produção que coincide com a proposta de 

periodicidade dos três vídeos semanais no canal. 

Para finalizar o contexto midiático em que o Porta dos Fundos surge e se 

consolida, temos uma lacuna na grade de programação da TV em sinal aberto em se 

tratando de programa humorístico que fuja da fórmula quadros fixos, bordões e repetição 

de personagens (tal como Zorra Total ou A praça é nossa). O último programa fora destes 

padrões, o Casseta e Planeta Urgente, encerrou sua última temporada em dezembro de 

2010, deixando a audiência “carente” de programa neste gênero (SANTOS; ROSSETTI, 

2012). Somado a isso, temos no Brasil uma franca expansão da conectividade 

impulsionada por políticas públicas que incentivam as operadoras de telefonia à oferta de 

sinal de internet para conectividade mobile e um aquecimento no mercado destes 

dispositivos. Esse aumento na cobertura de sinal de internet e a popularização dos 

smartphones e seus aplicativos também configuram um cenário propício ao investimento 

em um canal no Youtube como “alternativa” ao controle e à censura implementados pelos 

canais de TV em sinal aberto. 

 

Considerações finais 

 

 O Porta dos Fundos configura um arranjo de certas pessoas, em um certo 

momento, num certo lugar, preenchendo uma lacuna midiática e implementando 

estratégias de gestão afinadas com a expansão da cultura digital, da economia criativa e 

da ampliação do espectro de audiência dos produtos audiovisuais para além das emissoras 

de TV ou salas de cinema. 

 Percebe-se que o rodízio de funções imprime sobre o processo produtivo uma 

diversidade de abordagens tratamentos sobre temáticas que torna o Porta dos Fundos 
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atraente e capaz de “driblar” a monotonia e repetição ofertados pelos programas 

humorísticos televisivos em sinal aberto. Essa diversidade transparece também nas 

experimentações em formatos (seriados, longa-metragens) e espaços de veiculação (TV 

por assinatura, cinema), constituindo uma marca estética e técnica sobre o trabalho a 

ponto de sensibilizar outros parceiros dentro do campo para realizar os projetos de 

maneira conjunta. Além disso, não possuindo vínculos empregatícios mas de 

colaboração, o coletivo mostra-se capaz de ocupar diferentes espaços midiáticos e vai 

além da configuração de um simples grupo de comediantes alimentando um canal no 

Youtube para tornarem-se produtora audiovisual capaz de prestar serviços (ou produzir 

conteúdo) a diferentes parceiros. 

 Essa possibilidade de configurar-se como produtora audiovisual mostra na 

diversidade de situações em que a marca é aplicada (produtos vendidos na loja virtual, 

games, merchandising nos esquetes, vídeos exclusivos para as marcas, etc) um diferencial 

mercadológico que consiste na pluralidade das fontes de rendimento e sustentabilidade 

econômica do coletivo. 

 Acredita-se que o capital simbólico derivado do status prévio que os sócios-

fundadores dispunham por suas trajetórias profissionais junto ao broadcast televisivo 

colaborou para que estes ocupassem diferentes espaços midiatizados e ofertassem, a partir 

da TV, o canal no Youtube como alternativa de conteúdo na web. Essa curadoria, de 

forma indireta, ganha a chancela do mainstream e pauta o comportamento de uma parcela 

dos internautas que, em última instância, replicam e pulverizam o conteúdo pelas mídias 

digitais. Sem sombra de dúvida que essa replicação não aconteceria sem o carisma e a 

competência destes profissionais que fizeram do canal no Youtube uma “vitrine” dos seus 

trabalhos (tal qual muitos daqueles considerados “amadores” por não obterem o 

reconhecimento dos pares e a sustentabilidade financeira de seus empreendimentos 

diretamente da audiência na plataforma, insistem na veiculação de conteúdo autoral – as 

vezes com baixa qualidade técnica – como forma de alavancar uma mudança de 

condição). Mas vale ressaltar que o ritmo de edição, a manutenção da linguagem 

audiovisual vigente (planos, movimentos de câmera, enquadramentos, montagem, 

direção de fotografia, entre outros) se mantém sem grandes inovações em relação ao que 

se pode perceber no meio televisivo. Isso reforça a perspectiva de que se não há inovação 

na linguagem ou na estética, o Porta dos Fundos oferece um exemplo de aplicação de 

gestão de negócios no campo do audiovisual a partir do canal no Youtube e 
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particularidades no conteúdo veiculado (diversidade temática, por exemplo) que 

corroboram a produção colaborativa e coletiva, marca distintiva do coletivo. Essa talvez 

seja a principal colaboração do Porta dos Fundos ao processo produtivo no campo do 

audiovisual na contemporaneidade. 
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