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Gabriel Totoro (esq.) e Rafael Infante, membros da trupe de comédia Porta dos Fundos, 

gravando vídeos para a internet. - Maurício Lima/The New York Times - 22/08/2013 

 

Enquanto as maiores cidades brasileiras eram agitadas por protestos contra o governo, a 

presidente, visivelmente irritada, convocou os principais líderes políticos para uma reunião de 

emergência e anunciou uma concessão derradeira para acalmar a fúria nas ruas. 

  

 "Acho que as coisas chegaram a um nível em que devemos agir, assim acho que precisamos 

reduzir a roubalheira", ela afirmou a uma mesa de reunião cheia de homens de terno, diante 

das câmeras. 

  

Perplexos, os homens explicaram que furtar menos dos cofres públicos – ainda que um 

pouquinho só – não era possível, dado o eleitorado importante a agradar, como bancos e as 

construtoras gigantescas responsáveis pelos estádios da Copa do Mundo de 2014. Um deles 

alegou que quando o governo começasse a construir escolas, hospitais e estradas com o 

dinheiro público, ele se veria forçado a continuar assim de maneira indefinida. 

"Acabei de comprar um jatinho particular", diz uma alta autoridade cabisbaixa, colocando a 

mão na cabeça e lamentando o pedido da presidente para controlar o roubo. 

  

Intitulado "Reunião de Emergência", o vídeo foi visto mais de 5,4 milhões de vezes desde 

junho, sendo apenas um entre as dezenas de esquetes cômicas populares encenadas nos 

últimos 12 meses pela Porta dos Fundos, trupe humorística brasileira cujo canal na YouTube 

figura entre os que mais crescem no mundo. 

  

Assim como nos EUA e em outros países, novos empreendimentos na internet estão 

questionando empresas famosas em vários segmentos econômicos no Brasil, mas poucas 

ações brasileiras na internet capturaram e perturbaram o público como a Porta dos Fundos, 

com vídeos satíricos questionando como a sociedade brasileira reflete sobre temas como 

religião, drogas, política, sexualidade e corrupção. 

  

Antonio Tabet, 39 anos, um dos cinco parceiros que criaram a Porta dos Fundos em 2012, 

declarou que muitos brasileiros, apesar da onda enorme de protestos nas ruas pelo País este 

ano, ainda são "cordeirinhos", com tolerância arraigada à corrupção política e até a escândalos 

envolvendo o clero. "Nosso trabalho tem a ver com acordar as pessoas." 

  

Todos na casa dos 20 ou 30 anos, os fundadores em grande medida já trabalharam como 

cômicos, roteiristas e diretores de redes de televisão brasileiras, mas se irritaram com as 

limitações criativas do setor, vendo nos vídeos curtos para a internet um meio para se 

expressar livremente. 

  

O produto final – muitas vezes repleto de exclamações – explora temas que podem ofender 

anunciantes e executivos da televisão. Um vídeo de sucesso em agosto, "Oh, meu Deus!", 

mostra uma mulher passando por um exame ginecológico quando o médico e outros membros 

da equipe repentinamente veem a imagem de Jesus entre suas pernas, gerando vigília 
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prolongada à luz de velas por parte dos médicos, enfermeiras e devotos, enquanto ela 

continua na mesa de exame, com as pernas abertas e elevadas. 

  

O vídeo tinha a intenção de tirar sarro dos avistamentos de imagens religiosas nos mais 

diversos lugares. Nem todos acharam divertido. Um congressista famoso, Marco Feliciano, que 

também é pastor evangélico, criticou, o grupo e o vídeo no Twitter. 

"Falar de Jesus Cristo dessa forma desrespeitosa é humilhante. " E acrescentou que estava 

pedindo à Polícia Federal para investigar se o vídeo desobedecia à lei. "É uma afronta a todos 

os cristãos, católicos, evangélicos, protestantes, anglicanos, pentecostais e neopentecostais. 

Não se deve mexer com a fé do povo." 

  

PAÍS DA PIADA PRONTA  

  

Já o Porta dos Fundos afirmou não ter ficado surpreendido com a reação de Feliciano, que 

virou alvo de críticas por comentários  considerados homofóbicos e racistas. "Se alguém tem 

de responder por crimes de ódio, é ele", diz Gregório Duvivier, 27, ator e um dos fundadores 

da trupe. 

  

Sem dúvida, o Brasil oferece o tipo de ambiente no qual um empreendimento como o Porta 

dos Fundos pode prosperar. Há pouco tempo, o País ficou em 2º lugar, atrás apenas dos EUA, 

em número de usuários do Facebook e do Twitter, refletindo o uso efervescente da mídia 

social. Humoristas e escritores independentes também costumam se sentir livres para forçar 

os limites da liberdade de expressão na maior democracia da América Latina. 

Quando não estão filmando vídeos, os parceiros da Porta dos Fundos são sérios e sinceros ao 

explicar o trabalho.  

  

Fábio Porchat, 30 anos, humorista da trupe e talvez o integrante mais famoso, diz se inspirar 

em uma série de fontes, incluindo o grupo britânico Monty Python, Luís Fernando Veríssimo, 

escritor e cartunista brasileiro, o dramaturgo britânico Harold Pinter e "South Park", o desenho 

animado para adultos norte-americano. 

  

"O humor ajuda a pensar em certos temas", garante Porchat, que tem mais seguidores no 

Twitter do que Romário, a lenda brasileira do futebol sem papas na língua que agora é 

deputado federal. "Dá para entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo com 

um tema quando rimos dele." 

  

Enquanto provoca controvérsia, a Porta dos Fundos também vai ganhando dinheiro. 

Trabalhando estreitamente com o YouTube, o empreendimento saltou, em seu primeiro ano de 

existência, para o quinto lugar entre os canais de humor do site no mundo inteiro, e é o canal 

mais popular de qualquer tipo no Brasil, com mais de cinco milhões de assinantes. 

  

Nem o canal Porta dos Fundos nem o YouTube contou quanta receita com publicidade  gera, 

mas a trupe afirmou que sua operação é rentável, tendo crescido de 10 funcionários, em 2012, 

para 34 agora, além de passar a produzir comerciais para empresas brasileiras e 

multinacionais. 

  

COTIDIANO MORDAZ 

  

"Eles não queriam o controle de ninguém, então seu trabalho combina bastante conosco", 

disse Federico Goldenberg, gerente de parcerias do escritório de São Paulo do YouTube. "Tudo 

que o Porta dos Fundos faz é detalhista e concentrado na qualidade, dos roteiros à 

iluminação." 

  

Algumas das obras mais mordazes da trupe se concentram em frustrações cotidianas – como 

fazer o pedido num restaurante ou chamar um táxi – que tornam a vida no Brasil – em 

especial no desasossegado Rio de Janeiro, onde moram os atores – um tanto enlouquecedora 

para quem não tem senso de humor. 
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O vídeo "Banco" retrata um consumidor perplexo com as tarifas em sua conta corrente. Ao 

refletir a respeito de como a burocracia pode ser esmagadora no Brasil, o cliente fica 

atordoado quando escuta uma série de cobranças inexplicáveis, que de repente viram uma 

dívida impagável em uma conta, de saldo confortável no dia anterior. 

  

Um vídeo similar explora as indignidades de uma cliente do Spoleto, rede de fast-food italiana, 

quando um atendente sem paciência explode de raiva e joga palmitos sobre ela: "Eu só quero 

almoçar", diz ela em lágrimas. "Ninguém lhe mandou almoçar no inferno", grita o atendente. 

  

Visto mais de 7 milhões de vezes, o vídeo poderia ter azedado os laços entre o Spoleto e a 

Porta dos Fundos, mas a rede decidiu que era melhor trabalhar com a trupe do que contra ela. 

Assim, o restaurante contratou o grupo para fazer continuações, nas quais o atendente, ainda 

necessitando de orientação para controlar a raiva, perde o emprego, arruma outro num call 

center, insulta novos clientes, perde novamente o posto e é recontratado, por mais incrível 

que pareça, pelo Spoleto. 

  

"Temos de fazer do nosso jeito, com o nosso humor", diz Duvivier, o ator, em relação à 

produção de comerciais. "Tem de ser engraçado antes de vender alguma coisa." 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 11 set. 2013. Primeiro Caderno, p. 6. 
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