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DO RELIGIOSO AO POLÍTICO: AS RELAÇÕES DE SENTIDO EM 

MATÉRIAS ONLINE SOBRE O PORTA DOS FUNDOS 

FROM RELIGION TO POLITICS: THE SENSE EFFECTS ON ONLINE 

ARTICLES ABOUT PORTA DOS FUNDOS 

Autor (Gabriel Guedes Rodrigues Silva)1 

RESUMO 

Este artigo pretende analisar o funcionamento de enunciados encontrados em matérias 

publicadas em sites com público alvo cristão que tratem dos vídeos publicados pelo canal 

Porta dos Fundos com temática religiosa. Analisamos como os efeitos de sentido foram 

construídos ao longo do texto e como os sentidos que relacionam as produções como 

ofensas foram veiculados para a sociedade. Com base nos estudos de Orlandi (2001) e de 

Gregolin (1995), vinte recortes foram feitos nas matérias e foram selecionadas sequências 

discursivas para a análise do discurso dessas matérias para determinar as condições de 

produção. Essas matérias foram retiradas de sites que apareceram na aba de notícias do 

Google quando foram pesquisados os termos “porta dos fundos” “Jesus” e “vídeo”. O 

objetivo do presente estudo consiste em investigar como as Formações Ideológicas e as 

Formações Discursivas dos sujeitos enunciadores os influenciam na escolha das palavras 

para compor os textos.  

Palavras-chave: Religião. Política. Discurso.  

 

ABSTRACT 

This paper intends to analyse structuring of terms found in online articles regarding the 

videos with religious figures published by the Porta dos Fundos channel. It was analysed 

how the meaning effects were created throughout the text and how the meanings were 

spread in the society. Based on the researches done by Orlandi (2001) and Gregolin 

(1995) slections were made in the articles and discursive sequences were extracted 

intending to analyse the discourse of these articles as well as the conditions of the 

production of these texts. These articles were taken from websites that appeared on the 

news section of Google when the terms “porta dos fundos” “Jesus” and “video” were 

searched. The objective was to analyse terms or sentences that points out the speaking 

place of the writer in relation to the social and historical context that the Brazil was facing 

at the dates these articles were published. 

Keywords: Religion. Politics. Discourse.

                                                
1 Graduando no curso de licenciatura em Letras – Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba, contato: 

guedes3g@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A inclusão digital que ocorreu no começo da segunda década do século XXI ocasionou 

mudanças nos hábitos sociais do cidadão da sociedade ocidental. Uma das mudanças que se 

pode observar, de modo mais evidente, foi a migração de telespectadores para plataformas 

online em busca de entretenimento e informação (UOL, 2015). As plataformas online de 

streaming, diferentemente da televisão, possuem inúmeros canais com uma diversidade de 

conteúdo maior se comparada com a televisão, além de também se destacarem por serem de 

visualização instantânea. Uma das plataformas mais populares é o YouTube que possui mais 

de quinze anos desde sua fundação e, ao longo do tempo, nela acumularam-se canais de diversas 

temáticas, incluindo canais humorísticos. Um desses canais de maior destaque é o Porta dos 

Fundos, que possui mais de 16.4 milhões de inscritos e um total de 1421 vídeos (até o momento 

dessa pesquisa), de acordo com a o que consta na página do canal no Youtube2.  

 O canal Porta dos Fundos foi fundado em março de 2012 e, desde então, publica 

semanalmente vídeos humorísticos, também chamados de esquetes, a respeito de diversos 

temas. Como afirma Nogueira (2015), essa variedade de temas em seus vídeos “[...] abordam 

pontos de vista relacionados à religião, sexualidade, política, relacionamentos de casais e 

familiares, conflitos em ambiente de trabalho, entre outras.” A temática religiosa é um tema 

recorrente no canal, como aponta Lacerda (2017), e, pelo menos, 10% dos vídeos do canal se 

enquadram na temática religião.  

O tema religião é tão recorrente e popular nas produções do Porta dos Fundos que o 

canal migrou para outras plataformas online devido a suas produções com conteúdo religioso. 

Podemos tomar o exemplo da Netflix, que possui em sua plataforma dois longas metragens de 

autoria da produtora, ambos especiais de Natal. A presença recorrente dessa temática nas 

produções do canal fez com que o Porta dos Fundos se popularizasse não apenas por causa de 

suas críticas, mas também por causa da repercussão advinda de diversos representantes da 

comunidade cristã brasileira e que consideram as produções desrespeitosas.   

 Alguns estudos se encarregaram de investigar a construção do humor nos vídeos do 

Porta dos Fundos. Silveira (2016), por exemplo, em sua dissertação de mestrado “Riso e 

Subversão: O Cristianismo pela Porta dos Fundos” discute a natureza do riso e como esse riso 

é transmitido pelo Porta dos Fundos, quando  trata de temas bíblicos, analisando o conteúdo 

dos vídeos e dos roteiros. Nesse estudo, é traçada uma comparação entre as produções de o 

Porta dos Fundos e outras produções que retratam temas bíblicos. Podemos citar alguns 

personagens de Chico Anysio, de o “Auto da Compadecida”, escrita por Ariano Suassuna ou 

também com Monty Python, um coletivo inglês que ficou famoso por seus filmes satirizando 

passagens bíblicas e a própria história de Jesus, como no filme A vida de Brian. Sendo assim, 

podemos concluir que o tema bíblico é presente em diversas obras artísticas em diferentes 

contextos.  

Paralelamente, o estudo feito por Lorenzini (2015), “Corra! Há uma porta nos fundos: 

o humor como profanação”, atribui ao riso um caráter unicamente humano, social e coletivo, 

em que esse riso nunca é solitário, mas sim o riso de um grupo que compartilha de crenças, 

medos, histórias, experiências etc. Esse riso ocorre por várias razões, porém é dado maior 

atenção a como nos identificamos em relação às situações presentes nos vídeos e de como se 

constrói a comicidade para uma parcela de indivíduos.  

Neste estudo em questão, não trataremos do riso do grupo de espectadores do Porta dos 

Fundos, mas tentaremos identificar a posição do indivíduo que não ri, que esboça na internet 

um comportamento de resistência, e se sente ofendido por esses vídeos que envolvem a temática 

religiosa. Acreditamos que os sujeitos que não concordam com as produções do Porta dos 

                                                
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/portadosfundos/featured>. Acesso em: 16/09/2020. 

https://www.youtube.com/user/portadosfundos/featured
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Fundos reivindicam respeito, já que se trata de uma religião que é praticada pela maioria da 

população Brasileira. Desse modo, a comunidade cristã no Brasil contra-atacou de diversas 

maneiras, inclusive a midiática, por isso a produtora tem uma má repercussão perante essa 

comunidade.   

 Essa má repercussão do canal frente à comunidade cristã brasileira gerou uma 

perseguição contra o canal Porta dos Fundos por parte de líderes político-religiosos brasileiros 

como Silas Malafaia e o deputado federal Marco Feliciano. Ações judiciais foram movidas 

contra o grupo, e várias matérias online foram publicadas acusando o grupo de vilipêndio 

religioso, com abaixo-assinados pedindo a remoção dos vídeos das plataformas digitais. Porém, 

os vídeos não foram retirados, pois, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,  enquadram-

se na liberdade de expressão artística, não podendo, assim, ser censurados. Mesmo assim, ainda 

há pessoas que condenem os vídeos e produzam e compartilhem, matérias online com que 

tratam os vídeos como ataques à religião e que caluniam os produtores dos vídeos em questão. 

 Nosso estudo se encarregará de analisar essas matérias online que retratam a insatisfação 

com o conteúdo dos vídeos produzidos pelo Porta dos Fundos, a fim de delimitar as condições 

de ‘enunciabilidade’ presente nas matérias as associando as possíveis filiações ideológicas dos 

autores das matérias. Propomos um recorte dessas matérias online, que comentam esses vídeos 

com temáticas religiosas do canal Porta dos Fundos, com o intuito de analisar os efeitos de 

sentido e as condições de produção, como sugerem os estudos de Orlandi (1988, 1994, 2001, 

2006, 2009). Espera-se encontrar sentenças e enunciados nas matérias que evidenciem as 

Formações Discursivas dos sujeitos enunciadores das matérias. Também se espera que esses 

enunciado, utilizados pelos autores para argumentar contra o desrespeito (do ponto de vista dos 

próprios autores) cometido pelo Porta dos Fundos, funcionem para além do discurso religioso, 

passando para o campo do discurso político.  

O objetivo geral do presente estudo consiste em investigar como as Formações 

Ideológicas e as Formações Discursivas dos sujeitos enunciadores os influenciam na escolha 

das palavras para compor os textos. O primeiro objetivo específico consiste em selecionar e 

analisar os enunciados, retirados das matérias online, utilizados pelos autores para se referir às 

produções e aos atores do Porta dos Fundos. Outro objetivo específico é o de examinar os 

enunciados que os autores escolheram para compor seus argumentos contrários à exibição das 

produções do Porta dos Fundos.  

Visto que o debate sobre valores e direitos religiosos vem se aflorando no meio 

parlamentar no Brasil nas últimas décadas (MACHADO, 2015), proponho esta análise para 

compreender discursivamente o lugar de fala dos sujeitos inscritos nessa comunidade 

linguística, a comunidade Cristã no Brasil. Buscando entender não o motivo ou o porquê de 

essa comunidade se ofender com os vídeos, mas procurando analisar as construções linguísticas 

empreendidas feitas a partir do descontentamento com as produções, com o intuito de elucidar 

a utilização de certos termos na construção das matérias e como essas declarações contidas nas 

matérias influenciam o debate público. 

O presente estudo foi desenvolvido como requisito para conclusão do curso superior de 

Letras-Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba. Para além da análise prática dos termos, 

textos e discursos produzidos por sujeitos dessa comunidade, a produção desse artigo me 

proporcionou um amadurecimento em relação a interação de diferentes formações ideológicas 

em sociedade e me ajudou a entender como os diferentes pontos de vista presentes na sociedade 

interferem no processo de leitura e de formação de sentido nos textos. A produção desse artigo 

também foi responsável por um amadurecimento pessoal em relação ao método cientifico e 

seus objetivos.  

 Essa pesquisa será dividida em quatro partes. A primeira será a apresentação do método, 

no qual explicaremos como conduzimos a pesquisa. A segunda parte será a Fundamentação 

Teórica, seção em que  nos basearemos nos estudos da Análise do Discurso de linha francesa e 
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as contribuições de outros teóricos brasileiros que corroboram essa linha de estudos. Na terceira 

parte, será feita a análise dos dados e investigaremos os efeitos de sentido pretendidos pelos 

autores das matérias. E, por fim, a quarta parte trará a discussão e conclusão de nosso estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Com base nos estudos feitos por Orlandi (2001), partimos da ideia de que o analista não 

deve descrever ou definir o que um texto está dizendo ou querendo dizer. O analista deve 

apontar como o texto funciona dentro de um determinado contexto social, investigando quais 

sentidos estão sendo construídos e através de que mecanismos esses sentidos estão sendo 

veiculados. Como afirma a autora, “O trabalho do analista é em grande parte o de situar (...) o 

gesto de interpretação do sujeito e expor seus efeitos de sentido.” (ORLANDI, 2001, p.25). 

 Esses efeitos de sentido se relacionam com o contexto sócio histórico em que o texto 

foi produzido e com a posição social em que o sujeito dessa enunciação assume. Como afirma 

Gregolin (1995), o discurso é um suporte abstrato que relaciona os textos com a sociedade em 

que ele é criado e veiculado. Nesse sentido, a análise do discurso busca evidenciar essas 

associações entre o linguístico, o histórico e o ideológico, a fim de exemplificar como os 

sentidos pretendidos pelos autores dos textos são diretamente relacionáveis ao destinatário, à 

sociedade em que eles, tanto o interlocutor quanto o leitor/ouvinte, estão inseridos. 

 Alguns autores, como Althusser (apud GREGOLIN, 1995), definem ideologia como 

um “conjunto complexo de atitudes e representações”. Portanto, é possível que dentro de uma 

sociedade haja inúmeras “ideologias”, já que a pluralidade de ritos, normas e valores existente 

nas relações sociais é extensa. Pêcheux (1990), por sua vez, propõe a nomenclatura Formações 

Ideológicas (FI) para situar certas visões de mundo de sujeitos pertencentes à determinadas 

classes sociais. Essas Formações Ideológicas partem do campo subjetivo, quase inconsciente, e 

se materializam linguisticamente, constituindo, assim, as Formações Discursivas (FD). Ou seja, 

os sujeitos se apropriam de certos enunciados que circulam pela sociedade a depender de sua 

Formação Ideológica. (ORLANDI, 2009) 

Segundo Courtine (2016), não há definição consistente a respeito de enunciado no 

campo teórico da Análise do Discurso. O autor salienta que não devemos confundir o termo 

enunciado com o termo enunciação, este segundo se referindo à teoria da enunciação proposta 

por E. Benveniste. Courtine (2016, p. 23), então, propõe a concepção de enunciado como “um 

esquema geral, que governa a ‘repetibilidade’ no seio de uma rede de formulações”. 

O enunciado, portanto, não tem uma forma fixa e definida e não se aproxima do que 

entendemos por frase ou proposição, na medida que é o enunciado que possibilita a formação 

de frase e proposições dentro de determinada FD. De acordo com Courtine (2016), o enunciado 

é formado pelos elementos do saber de uma determinada FD, ou seja, é o enunciado que regula 

a escolha de determinados signos para compor determinada FD. Por mais que diferentes sujeitos 

que pertençam a mesma FD produzam diferentes frases, todas as frases produzidas serão 

variações possíveis do mesmo enunciado, contendo, assim, uma regularidade em todas as 

frases, evidenciando o que o discurso está propagando.  

De acordo com Pêcheux (1990, apud GREGOLIN, 1995) “O discurso é um dos aspectos 

da materialidade ideológica, por isso, ele só tem sentido para um sujeito quando este o 

reconhece como pertencente à determinada Formação Discursiva”. Portanto, compreendemos 

que o discurso é a materialização de diversas formações imaginárias, que se materializam 

através da linguagem e que afeta uma parte delimitada de certa população, ou seja, certa classe 

social, já que o sentido será construído pelo sujeito que compactua com certas crenças e valores. 

Dessa maneira, é de suma importância que o discurso seja visto como um objeto linguístico, 

mas também como um objeto histórico, já que a conjuntura histórica e a posição social do 

sujeito que enuncia são de extrema importância para os estudos relacionados à Análise do 

Discurso (FIORIN, 1990, apud GREGOLIN, 1995). 



11 

 

As Formações Discursivas são os mecanismos que regulam o que pode e deve ser dito, 

dada uma Formação Ideológica (ORLANDI, 2009). Essas Formações Discursivas não são 

conjuntos homogêneos e fechados de sentido que adotamos, porém são lugares em que ocorre 

o confronto, o conflito de sentidos por partes da sociedade constituídas por diferentes ideologias 

e diferentes discursos prévios. Certos grupos travam batalhas discursivas com o intuito de 

divulgar determinados sentidos, porém, esse discurso só vai tomar lugar e ser veiculado por que 

há um discurso diferente que também está procurando ocupar o lugar de discurso vigente, “pelo 

fato de que no discurso há sempre um discurso outro, função da relação com a ideologia” 

(ORLANDI, 1994, p.11). 

Esse interdiscurso, ou seja, a relação de diferentes discursos prévios e de diferentes 

formações ideológicas, é parte constituinte da Formação Discursiva. Por esse motivo, há sempre 

uma contradição presente na constituição da Formação Discursiva, pois como foi afirmado por 

Orlandi (2009, p.44), “[...] elas (as formações discursivas) são constituídas de contradição, são 

heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas.”. 

Orlandi (1988, 2009) discorre ainda sobre a importância dos processos parafrásticos e 

polissêmicos para os estudos de Análise do Discurso. Sendo o primeiro “o que permite a 

produção do mesmo sentido sob várias de suas formas”, e o segundo “o responsável pelo fato 

de que são sempre possíveis sentidos diferentes”. Esses diferentes sentidos se constroem a partir 

das relações de diferentes Formações Discursivas, pois uma só se delimita a partir de outra, 

sendo esse limite maleável e sempre mutável.  No presente estudo, focalizaremos nos processos 

polissêmicos, ou seja¸ como as mesmas frases e formulações podem conter sentido diversos a 

depender da FD que as produz. 

Corroborando o que foi supracitado, o sentido de um texto é constituído a partir das 

relações entre interlocutores, a situação, o contexto histórico-social e o contexto ideológico em 

que o dizer está inserido. São esses objetos que constituem as condições de produção, para a 

Análise do Discurso. (PECHEUX, 1969, apud ORLANDI 1988).  Essas condições de produção 

também consideram as antecipações feitas pelo interlocutor (pela Formação Discursiva), ou 

seja, se colocar enquanto ouvinte de seu próprio ato linguístico para regular as repostas e 

argumentações no texto para que sejam eficazes em relação à intenção do interlocutor, e isso 

Orlandi (1988) denomina de estratégias discursivas. 

Tendo em vista os tipos de discurso apresentados por Orlandi (1988) e as marcas 

apresentadas por eles, podemos afirmar que existem: o discurso autoritário, que tende para a 

paráfrase; o discurso lúdico, que tende para a polissemia; e o discurso polêmico, no qual há um 

equilíbrio entre a polissemia e a paráfrase. Neste trabalho, focaremos nos discursos polêmicos, 

já que o tema a que nos propomospesquisar é um tema que abre espaço para que diferentes 

leituras sejam feitas. São essas diferentes leituras que nos trarão a possibilidade de “[...] detectar 

marcas e propriedades do discurso, analisando seu funcionamento e estabelecendo a relação 

entre esses funcionamentos e formações discursivas que, por sua vez, remetem a certa formação 

ideológica.” (ORLANDI, 1988, p. 26). 

O funcionamento de um discurso não passa pelo fato de descrever precisamente a 

realidade ou procurar uma aproximação com a verdade. A função do discurso é a de manutenção 

de uma representação da realidade, a manutenção de uma verdade para um determinado grupo. 

Para isso, o discurso culmina na formação do sujeito enquanto autor do texto, pois “o autor é o 

lugar em que se constrói a unidade do sujeito.” (ORLANDI, 1988). Sabemos, como foi 

previamente citado, que o sujeito é composto por diversas Formações Ideológicas e, 

consequentemente, diferentes por Formações Discursivas. Porém, como o sujeito (autor) de um 

discurso pressupõe uma unidade, haverá uma Formação Discursiva que sobressairá em relação 

às outras na produção de um texto.  

Nesse caso de uma FD estar sendo mais evidente que a outra em uma produção textual 

por um sujeito, observa-se o ‘assujeitamento’ causado pela ideologia, pois esta causa a ilusão 
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de transparência de sentido, que uma palavra possui apenas um significado e também a ilusão 

de unidade de sujeito, que é a ilusão de que o sujeito é constituído de apenas uma FI e que o 

sujeito é a fonte dizer, sem perceber que esse dizer já foi pré-definido e determinado 

exteriormente (ORLANDI, 1988). 

A interpelação do indivíduo em sujeito, através da ideologia, dá a impressão de que o 

sujeito é o centro do dizer e não que o dizer é historicamente construído. O sujeito discursivo é 

apresentado como um lugar que se ocupa para ser sujeito do que se diz. O sujeito é negado de 

sua própria constituição heterogênea, pois, por ser afetado pela ideologia,  esquece-se de que é 

constituído pela história e pela língua. A ambiguidade da noção de sujeito reside no fato de que 

o sujeito determina o que diz, entretanto, o sentido do que é dito é exteriormente determinado 

por outros dizeres que, historicamente, constituíram esse mesmo sujeito. Podemos citar a noção 

de ‘interdiscurso’ que remete a como um discurso está inteiramente interligado, conectado com 

outros discursos (ORLANDI, 2009). 

O sujeito falante, por sua via, possui diversas funções enunciativas como, por exemplo, 

as funções de locutor, enunciador e autor; sendo a função enunciativa de autor a que mais nos 

atentaremos nessa pesquisa. Pois, como afirma Orlandi (2009, p. 61), “O autor é, das dimensões 

enunciativas do sujeito, a que está mais determinada pela exterioridade (contexto sócio 

histórico) ”. Porém, o autor se estabelece como prática social do sujeito e a partir dessa função 

tenta se apresentar como unidade. Ao mesmo tempo em que de um lado temos o autor, no outro 

extremo podemos citar o leitor como uma forma de função de sujeito. Assim como o autor, o 

leitor também é responsável por inserir-se social e historicamente para poder definir o a 

‘posição’ que aquela leitura tomará (ORLANDI, 2009). 

Considerando os conceitos teóricos a respeito da Análise do Discurso que foram 

supracitados, concluímos a seção de fundamentação teórica desse estudo. A próxima seção é 

referente aos métodos utilizados por essa pesquisa, tanto descrevendo as ferramentas utilizadas 

para a obtenção dos dados que serão analisados, quanto explicando como a análise se dará, 

tendo em vista que a área de estudo de Análise do Discurso possui uma metodologia de pesquisa 

própria. 

3 METODOLOGIA 

 

 A Análise do Discurso pertence ao campo de estudos da linguística e “[...] o que ela faz 

é problematizar a relação com o texto, procurando apenas explicitar os processos de 

significação que nele estão configurados, os mecanismos de produção de sentidos que estão 

funcionando.” (ORLANDI, 1996, p. 117). Os estudos pertencentes a esse campo teórico 

possuem uma metodologia singular de pesquisa, já que alguns teóricos da área sugerem 

procedimentos e ferramentas para a construção da análise. Essa pesquisa seguiu os processos e 

procedimentos sugeridos por Courtine (2016) e por Orlandi (2009) que serão descritos a seguir.  

Analisaremos termos e sentenças retiradas de matérias online tratando dos vídeos 

publicados pelo canal Porta dos Fundos. Foram escolhidas matérias online de portais de mídia 

alternativa, com um viés ideológico conservador-cristão, por considerarmos ser uma das 

principais formas de circulação desse discurso, já que muitas pessoas atualmente desconfiam 

dos veículos tradicionais de informação, como televisão e rádio, e se informam através de sites 

de notícias. Por isso, também podemos caracterizar essa pesquisa como uma pesquisa 

documental, tendo em vista que nos utilizamos de materiais que não foram previamente 

analisados. Segundo Gil (2008, p. 51) “[...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa.”.  

Para isso, seguiremos os procedimentos propostos por Courtine (2016) que sugere a 

criação de um corpus discursivo composto por diferentes sequências discursivas que estejam 
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“[...] dominadas por um determinado estado, suficientemente homogêneo e estável, das 

condições de produção do discurso” (COURTINE, 2016, p.20). Dessa forma, foram recortadas 

sequências discursivas, das matérias em questão, que traziam em sua composição termos que 

agridem os produtores e/ou os atores dos vídeos em questão. Os termos utilizados nas matérias 

serão relacionados com a Formação Discursiva em que os autores dos diferentes textos estão 

inscritos, para assim, podermos identificar as relações de sentido existente nos termos, nos 

enunciados e no texto como um todo.  

Ao nos referirmos às condições de produção, remetemos ao que Orlandi (2009) entende 

por condições de produção. O local em que o texto foi publicado, a conjuntura sócio histórica 

em que o texto foi publicado, as formações ideológicas e discursivas dos autores dos textos e 

as antecipações feitas pelos autores a respeito de como os leitores interpretarão seus escritos. 

Utilizaremos as condições de produção das SDs selecionadas para podermos relatar o 

funcionamento dos sentidos presente dentro dos textos. 

Embora Courtine (2016) e Orlandi (2009) citam as sequências discursivas como parte 

constituinte do corpus da pesquisa. Com isso, tomaremos sequência discursiva como um 

recorte, sintaticamente similar a uma frase ou período, que faremos nos textos analisados a fim 

de trazermos apenas as partes dos textos que são relevantes para o estudo. As sequências 

discursivas escolhidas se diferenciam em tamanho e em natureza, algumas são citações de 

terceiros que estão sendo comentadas pelos autores das matérias, já outras fazem parte da 

matéria como um todo, sendo parte do corpo do texto e de autoria dos autores da matéria. A 

seguir trarei um quadro onde informo o título de cada matéria selecionada juntamente com as 

respectivas referências e as SDs que foram selecionadas em cada uma delas. 
Quadro 1 – O corpus da pesquisa 

Título da matéria Citação SDs selecionadas 

Malafaia desafia Porta dos 

Fundos com Maomé gay 

(GIMENES, 2019) SD1 e SD2 

Associação de Juristas 

Islâmicos processará Porta 

dos Fundos por escárnio ao 

‘profeta Jesus’ 

(CHAGAS, 2019b) SD3 e SD4 

Pároco da Catedral de 

Fortaleza promete processar 

Porta dos Fundos e Netflix 

(SOUZA, 2019) SD5, SD6 e SD7 

Em novo vídeo, Porta dos 

Fundos ataca imagem de 

Jesus 

(NUNES, 2018) SD8 e SD9 

Há 7 anos no ar, relembre as 

polêmicas do Porta dos 

Fundos 

(RAMOS, 2019) SD10 
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Marco Feliciano condena 

novo vídeo do Porta dos 

Fundos 

(PLENOS NEWS, 2017) SD11 E SD12 

Jesus é menino mimado 

atrapalhando a criação do 

mundo em novo vídeo do 

Porta dos Fundos 

(CHAGAS, 2016) SD13 

Igreja pede R$ 1 bilhão em 

indenização do Porta dos 

Fundos e Netflix por 

zombaria 

(CHAGAS, 2020b) SD14 

Justiça ordena remoção do 

Especial de Natal do Porta 

dos Fundos da Netflix 

(CHAGAS, 2020a) SD15 e SD16 

Protesto contra o Porta dos 

Fundos já soma 1 milhão de 

assinaturas; Porchat 

debocha 

(CHAGAS, 2019a) SD17 e SD18 

A blasfêmia e o vilipêndio à 

fé com a conivência da 

Netflix 

(FELICIANO, 2019) SD19 e SD20 

 

Para a obtenção dessas matérias, foi realizada uma pesquisa na aba de notícias do 

Google, utilizando os termos ‘porta dos fundos’, ‘Jesus’ e ‘vídeo’ durante o mês de setembro 

de 2020. A escolha desses termos foi baseada na possibilidade de abarcar a maior quantidade 

de matérias que tratassem a respeito dos vídeos com temática religiosa cristã feitos pelo Porta 

dos Fundos. Diferentes matérias apareceram ao longo de dezenove páginas de resultados no 

Google, mas apenas oito matérias foram selecionadas por terem em seus títulos e corpo indícios 

de que são relevantes para a pesquisa, ou seja, que associam as produções com ataques a fé 

cristã assim como caluniam os produtores dos vídeos. As matérias foram separadas das demais 

que não serviam ao estudo de acordo com a ordem de aparição na ferramenta de pesquisa e 

posteriormente lidas nessa mesma sequência.  

Após essa primeira seleção das sete matérias, o termo ‘porta dos fundos’ foi pesquisado 

dentro do site Gospel Mais3, um site recorrente na nossa pesquisa. Mais quatro matérias foram 

selecionadas por se relacionarem com o tema central desse estudo. Ao total, somam-se doze 

matérias, das quais vinte e duas sequências discursivas foram retiradas. A seguir, descrevo o 

                                                
3 Disponível em: <http://noticias.gospelmais.com.br>. Acesso em: 11/10/2020 
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conteúdo de cada uma das onze matérias e apresento as sequências discursivas referentes a cada 

uma delas, juntamente com a análise das mesmas e seus desdobramentos.  

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Mais da metade das matérias selecionadas foram veiculadas por apenas dois websites, 

o gospelmais.com e o Pleno News.  Ambos os sites se denominam portais cristãos de notícias e 

postam diferentes matérias a respeito do tema religião, embora também façam publicações 

sobre política e o cotidiano brasileiro. O gospelmais.com se denomina como o website pioneiro 

no que se trata de entretenimento cristão e está no ar desde 2006, de acordo com o próprio 

website. Já o website Pleno News4 se denomina um portal family-safe e diz que esse tipo de 

jornalismo está escasso nas mídias populares,  apresentando-se como uma mídia alternativa. O 

portal Pleno News pertence ao grupo MK de comunicações, conglomerado de empresas que 

pertencem ao ex-deputado federal e ex-senador Arolde de Oliveira, que compunha a bancada 

evangélica quando exercia o cargo na câmara dos deputados. 

 Em virtude de ambos esses websites possuirem um editorial que os aproxima da 

Formação Ideológica conservadora cristã, tomaremos essa Formação Ideológica como o ponto 

de partida para nosso estudo, já que buscaremos compreender como os termos utilizados pelos 

autores desses portais funcionam e se relacionam com o contexto sócio histórico e político de 

quando suas matérias foram publicadas. Consideramos o fator de que ambos os websites têm 

relação direta ou indireta com políticos que compõem a bancada evangélica, sendo um website 

veiculador de matérias assinadas por um deputado federal, e o outro website pertence a um ex-

deputado federal e ex-senador. 

A primeira matéria que iremos analisar descreve e explica um vídeo postado pelo pastor 

Silas Malafaia em suas redes sociais pessoais. Dentre os quatro parágrafos que compõem o 

texto, duas Sequencias Discursivas (SD) são recortadas por serem relevantes para o trabalho, 

pois expressam a visão do pastor Silas em relação ao canal e aos vídeos produzidos pelo Porta 

dos Fundos. Por se tratar de um pastor conhecido nacionalmente, é esperado que sua crítica ao 

vídeo seja direcionada ao desrespeito à religião cristã e aos cristãos que se sentiram ofendidos 

pelo vídeo. Porém, o pastor tece sua crítica aproximando os autores do vídeo com o espectro 

político da esquerda e fazendo um desafio de fazerem um vídeo parecido sobre Maomé. 

  

SD1: Referindo-se ao grupo como “idiotas esquerdopatas apoiadores de Luladrão”, 

Malafaia criticou o especial de Natal dos humoristas. 

 

SD2: Vai um desafio para o Porta dos Fundos: que tal vocês fazerem um vídeo mostrando 

Maomé como gay. Vocês são frouxos! Aí vocês vão ver o que é intolerância – declarou. 
(GIMENES, 2019). 

 

Essas declarações linguísticas do pastor, relatadas pela matéria, fazem mais sentido 

quando observamos o fato ocorrido em Paris em janeiro de 2015, quando a sede do jornal 

satírico Charlie Hebdo foi alvo de um ataque terrorista porque o jornal havia postado uma 

imagem de Maomé, o que gerou a ira dos radicais islâmicos. O pastor desafiou o canal a fazer 

um vídeo com a religião islâmica, pois assim saberiam o que é intolerância, já que os cristãos 

normalmente não revidam aos ataques sofridos por eles com a mesma intensidade, tendo em 

vista a SD2. 

 Porém, a sede do Porta dos Fundos já foi alvo de um ataque terrorista, onde quatro 

homens jogaram coquetéis molotov no prédio da produtora. Acredita-se que esse ataque teve 

                                                
4 Disponível em: <http://pleno.news>. Acesso em: 11/10/2020 
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relação direta com o especial de natal lançado pelo Porta dos Fundos na plataforma de streaming 

Netflix na segunda semana de dezembro de 2019, pois esse especial de natal foi alvo de vários 

ataques online e processos na justiça pedindo sua retirada do ar. Um desses processos foi 

formalizado pela Associação de Juristas Islâmicos que será a próxima matéria a ser analisada, 

porém antes disso observemos a SD1. 

 Dois termos em específicos na SD1 chamaram a atenção para o estudo. O primeiro 

termo é o de “esquerdopatas” e o segundo é o termo “Luladrão”. Ambos os termos são utilizados 

para aproximar os atores e a produtora como um todo ao espectro político da esquerda brasileira. 

Devido aos escândalos de corrupção descobertos pela Polícia Federal e com a prisão do ex-

presidente Inácio Lula da Silva, esses termos se espalharam pela internet brasileira como termos 

para se referir à esquerda brasileira (OLIVEIRA FILHO, 2019). Esses termos, 

consequentemente, foram incorporados pela FD em que o pastor Silas Malafaia se inscreve, 

sendo a FD conservadora cristã. Essa aproximação dos atores do Porta dos Fundos ao espectro 

político de esquerda é essencial para os efeitos de sentido que estamos investigando nesse 

estudo, já que veremos a recorrência dessa aproximação por parte dos autores das matérias.  

 A segunda matéria a ser analisada se refere a uma ação judicial contra o Especial de 

Natal do Porta dos Fundos de 2019 que foi assinado pela Associação Nacional de Juristas 

Islâmicos. Dentre os 9 parágrafos da matéria, são citados trechos da nota de repúdio e trechos 

da constituição que, segundo os juristas, endossam a ação judicial contra o filme. O interessante 

a se perceber, em relação ao estudo em questão, não são os argumentos per si utilizados pelos 

juristas, mas os termos associados ao vídeo e aos produtores em relação à fé cristã e, nesse caso, 

relacionada à fé islâmica também, já que Jesus também é um profeta de acordo com a religião 

mulçumana. Foram retiradas duas SDs da matéria em razão de  se assemelharem ao tom das 

outras matérias que focalizavam apenas na fé cristã. 

 
SD 3: O escárnio à fé cristã protagonizado pelo Porta dos Fundos com anuência da Netflix 

foi alvo de uma nota de repúdio de uma associação de juristas islâmicos. Segundo a tradição 
do islamismo, Jesus é tratado na religião como um profeta, e por isso os muçulmanos 

processarão os humoristas. 

 

SD 4: “Pedimos a todos os cidadãos de bem que denunciem os vídeos, independente da 

religião, pois a liberdade deve ser para todos sem exceção, pois amanhã os injustiçados 

seremos nós. Assim estaremos buscando os meios judiciais cabíveis para coibir tamanho 

desrespeito, nos unindo contra quaisquer atos que não respeite a liberdade religiosa e 

tolerância de todas as religiões. Paz e respeito é o que desejamos a todos!”, conclui a nota 
(CHAGAS, 2019b). 

 

 Apesar de praticarem outra fé, os juristas islâmicos estão aqui sendo veiculados pelo 

portal de notícias gospel mais, o que nos coloca dentro da mesma condição de produção, já que 

o autor está comentando o “desrespeito” que o Porta dos Fundos teve com a figura de Jesus, 

reverenciado em mais de uma religião. Outro termo citado na SD4 foi a “liberdade religiosa” 

que, de acordo com o autor, e a comunidade dos juristas islâmicos em questão, não está sendo 

respeitada pelos produtores dos vídeos. Na SD3, o termo que nos interessa é o termo “escárnio 

à fé cristã”, que significa um desrespeito com tom jocoso e também nos transmite uma ideia de 

desdém, nesse caso, aos cristãos.  

 Esses termos são indícios de como os praticantes de diferentes religiões enxergam as 

produções feitas pelo Porta dos Fundos, como um “escárnio”, um “desrespeito” não apenas com 

a figura religiosa, mas sim com toda a comunidade que a reverencia. Na SD4, podemos observar 

que o autor convoca os “cidadãos de bem” para se unirem contra os vídeos produzidos pelo 

Porta dos Fundos como forma de resposta ao desrespeito cometido pela produtora defendendo 

assim, de acordo com o autor, a liberdade e a tolerância religiosa. Os ‘cidadãos de bem’, para 
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o autor, seriam aqueles brasileiros que seguem a doutrina moral cristã e que avaliam as 

produções como desrespeito a fé cristã. 

Na próxima matéria, relata-se a fala de um padre durante uma missa na Catedral 

Metropolitana de Fortaleza e outros comentários posteriores feitos também pelo padre em 

entrevista ao blog Ancoradouro (website do qual essa matéria faz parte). Um dos fatos que 

intriga os realizadores desse estudo é do padre ter utilizado o momento do sermão de uma missa 

oficial para declarar que iria processar os responsáveis pela produção. Entretanto, as SDs 

retiradas da matéria se tratam da entrevista feita com o padre após a missa, na qual o padre 

explica as bases legais de seu argumento.  
 

SD 5: “ Estamos muito indignados com esta situação porque é uma ofensa gravíssima à fé de 

milhões de cristãos”, disse o padre relembrando o capítulo V da Constituição Federal e o 

artigo 208 do Código Penal, que tipifica os atos de vilipêndio à fé. (SOUZA, 2019). 

 

Na SD5, podemos destacar “ofensa gravíssima” e “vilipêndio à fé”, com a utilização 

desses termos o padre não apenas culpa a produtora Porta dos Fundos de ofender os cristãos 

com suas produções, mas também os culpa de crime de vilipêndio à fé, ou seja, ele passa a tratar 

os atores como criminosos perante a constituição, assim como os juristas islâmicos da matéria 

anterior. Não nos aprofundaremos nos detalhes da lei de vilipêndio à fé, tampouco  se as 

produções do Porta dos Fundos se encaixam nesse crime, pois esse aprofundamento não se 

enquadra como objetivo do presente estudo. Observemos que o autor se utiliza desse termo do 

discurso penal para dar a impressão de autoridade, mas também para relacionar o grupo a 

criminalidade. 
SD 6: O sacerdote faz uma leitura mais aprofundada do que pode desencadear ataques 

gratuitos à fé cristã. “Estes ataques à fé cristã abrem caminho para uma futura perseguição, 

cujos vestígios já começamos a vislumbrar”. “No mundo todo desponta uma certa hostilidade 

à fé cristã. Vemos igrejas incendiadas, sacerdotes sendo atacados, presos e assassinados. O 

terreno começa a se tornar um pouco propício para estas grandes ofensas à fé cristã”, alerta 

o sacerdote. (SOUZA, 2019). 

 

Os termos “ataques gratuitos à fé cristã”, “perseguição” e “hostilidade a fé cristã”, 

presentes na SD6, mostram-nos como o padre enxerga as produções do Porta dos Fundos e 

como as relaciona com a violência sofrida por cristãos. Essa sensação de estar sendo perseguido 

por conta da sua fé é comum na comunidade cristã, já que Jesus e alguns apóstolos foram 

perseguidos e mortos por conta de suas crenças. Há passagens na bíblia que comentam a 

respeito de perseguições que os cristãos sofreram (e sofrerão) pelo fato de seguirem os 

ensinamentos de Jesus. Porém, traçar um paralelo entre essas perseguições históricas e as 

perseguições sofridas pelos cristãos hoje em dia no Brasil é improcedente, de acordo com o 

teólogo pesquisador Ronilso Pacheco em sua entrevista à “A pública” (CORREIA, 2020). Prova 

disso é que, atualmente, os cargos de prestígio dos poderes executivo, judiciário e legislativo 

são ocupados, em sua grande parte, por cristãos, o que seria impossível caso houvesse uma 

perseguição sistemática aos praticantes dessa religião. 

 
SD 7: “Silenciar diante de ofensas como esta é o mesmo que se tornar cúmplice’, sentencia 

o padre. ‘Precisamos manifestar a nossa indignação ético cristã contra esse filme debochado, 

depravado e desrespeitoso que constitui uma verdadeira blasfêmia contra o cristianismo. Que 

Deus nos ajude nesta empreita”, conclui o sacerdote. (SOUZA, 2019). 

 

 Para finalizar a análise dessa matéria, observemos na SD7 a utilização dos termos 

“debochado”, “depravado” e “desrespeitoso” para se referir ao filme feito pelo Porta dos 

Fundos, com o intuito de menosprezar a produção e os produtores. Também se nota a utilização 

do termo “blasfêmia”, que significa um desrespeito a objetos e divindades dignas de reverência. 
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Para os cristãos que se sentem ofendidos com as produções, estas representam uma blasfêmia 

contra sua fé. Pode-se dizer que vilipêndio e blasfêmia estão sendo utilizados da mesma forma, 

para afirmar que as produções do Porta dos Fundos desrespeitam o divino cristão. Essas 

palavras foram utilizadas por fazerem parte da memória discursiva a qual o autor dessa matéria 

pertence, pois há uma questão que envolve a crença cristã e a provocação dos vídeos, que tem 

seu ápice no especial de natal, onde o grupo humorístico dá indícios de que Jesus seria 

homossexual, o que causou essa reação por parte dos autores como também da comunidade 

cristã como um todo. 

Abaixo vemos um gráfico retirado da ferramenta Google Trend que mapeia a 

popularidade de pesquisa de termos no Google. A representação gráfica desse mapeamento vai 

de 0 a 100 pontos e considera o tempo que o usuário escolher, no caso o período de tempo 

escolhido foi o de um ano. Pesquisamos o termo “blasfêmia” e “vilipêndio” na ferramenta por 

serem termos recorrentes nas matérias e termos com uma forte carga semântica em relação ao 

nosso tema de pesquisa. Como podemos observar no gráfico abaixo, houve um aumento 

repentino de pesquisa a respeito de ambos os termos na primeira e segunda semana de dezembro 

de 2019, data que coincide com o período de publicação de algumas matérias tratadas nesse 

estudo como também, consequentemente, coincide com a data de publicação do especial de 

natal do Porta dos Fundos.  

 Esse aumento repentino do interesse pelos termos “blasfêmia” e “vilipendio”, 

evidenciados pelo gráfico a seguir pode estar relacionado com a repercussão do caso 

envolvendo o especial de natal do Porta dos Fundos e a comunidade cristã brasileira. Boa parte 

das matérias utilizadas para a composição desse estudo são a respeito desse caso e grande parte 

das matérias publicadas nesse período contém ambos os termos. A pergunta que nos fazemos é 

a seguinte: esse interesse repentino pelos termos é reflexo direto das publicações das matérias 

contendo os mesmos termos? Cremos que sim, já que não são palavras que tem seu significado 

claro nem são palavras utilizadas no cotidiano, por isso precisariam ser pesquisadas no Google, 

justificando o aumento do interesse de pesquisa nesses termos.  Tomando o que Orlandi (2009) 

diz a respeito de efeitos de sentido, podemos afirmar que ambos os termos funcionam de forma 

similar dentro dos textos, pois se referem aos ataques sofridos pela comunidade cristã advindo 

das produções do Porta dos Fundos. 

 

      Figura 1 - Gráfico representando o aumento repentino de pesquisa 

 
          Imagem gerada através do Google Trends, como descrito na Metodologia 

 

 A quarta matéria que escolhemos fazer recortes foi publicada no site Pleno News e 

comenta a respeito de um dos vídeos feitos pelo canal Porta dos Fundos que envolve a temática 
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cristã, comparando com produções anteriores, do canal, envolvendo a mesma temática. Essa 

matéria possui apenas três parágrafos e o link para o vídeo ‘Ele voltou’, citado na matéria.  

 As duas SD a seguir foram escolhidas para serem analisadas, pois assim como as SDs 

anteriores, possuem termos que estão carregados de significado discursivo e são evidências das 

formações discursivas dos autores das matérias. Com isso, poderemos, a seguir, explorar as 

condições de produção do texto-discurso e a formação do sujeito da enunciação em sua relação 

com a conjuntura política e ideológica da época em questão (COURTINE, 2016, p.25). 

 
SD 8: O Porta dos Fundos postou mais um vídeo atacando a fé cristã, nesta segunda-feira 

(24). Intitulado de Ele Voltou, a produção retrata Jesus ressuscitando e se vingando de Judas. 

  

SD 9: Anteriormente, o grupo causou polêmica com os vídeos Traficante Gospel e Ele Está 

no Meio de Nós. Este último chegou a ser acusado pelo Centro Dom Bosco de Fé e Cultura 

de “vilipendiar à religião católica”. (NUNES, 2018). 

 

 Pode-se perceber que a autora da SD8 se refere aos vídeos do Porta dos Fundos, que 

contém personagens bíblicos em sua composição, como um “ataque à fé cristã”, assim como os 

autores anteriores. Dessa forma, a autora reforça a ideia de que os cristãos estão sendo atacados, 

e os vídeos são provas dessas ‘perseguições’. A autora também se utiliza do argumento mais 

recorrente contra os vídeos, na SD9, que é a respeito da lei de vilipêndio religioso, enquadrando 

assim os produtores como criminosos.   

Com isso, a autora dessa matéria está inserida na mesma Formação Discursiva dos 

autores das matérias anteriores, pois além de usarem as mesmas bases lógicas e ideológicas 

para construírem seus argumentos contra os vídeos, ambos enunciam esses textos através de 

portais de noticia cristãos, o que antecipa ao autor o público para o qual será escrita aquela 

matéria. De acordo com Orlandi (2009), uma das partes que compõem as condições de produção 

é a antecipação feita pelo autor a respeito de como os leitores irão receber o texto é de suma 

importância para a construção do texto, pois haverá uma escolha linguística, e 

consequentemente ideológica, por parte do autor considerando seus leitores e 

consequentemente o local em que o texto será publicado.  

Na próxima matéria que iremos analisar é contada um pouco da trajetória do canal Porta 

dos Fundos, comentando-se a respeito dos vídeos polêmicos envolvendo a temática cristã que 

repercutiram por todo o Brasil arrecadando likes e processos. A matéria cita que pelo menos 

três desses processos foram feitos pelo deputado e pastor Marco Feliciano que, à época, 

compunha a Frente Parlamentar Evangélica, também conhecida como a bancada evangélica da 

câmara dos Deputados. Marco Feliciano, após as investidas contra a produtora Porta dos 

Fundos,  tornou-se o representante mais popular da bancada evangélica no Brasil.  

A bancada evangélica tem atuado, ao longo das últimas décadas, como um farol da 

moral cristã-conservadora na câmara dos deputados do Brasil (MACHADO, 2015). Mesmo 

sendo um estado laico, o congresso brasileiro possui uma frente parlamentar que vota os 

projetos tendo em vista os interesses da comunidade cristã brasileira. Ou seja, leis que envolvem 

direitos civis para minorias sexuais, como união estável ou adoção de crianças por casais homo 

afetivos, ou leis que envolvam a descriminalização do aborto são exemplo de leis que os 

deputados da bancada evangélica votam majoritariamente contra, pelo fato de serem leis que 

ameaçam a família tradicional brasileira, como afirmam os próprios deputados (MACHADO, 

2015). 

A matéria selecionou dez vídeos de temática cristã feitos pelo canal e descreveu 

brevemente o enredo de cada um dos vídeos e logo abaixo da descrição havia o link para o 

vídeo original. Dentre as descrições se destaca uma SD que, mais uma vez, interpreta esses 

vídeos como um ataque contra a fé cristã e os cristãos.  
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SD 10: Em mais um ataque à fé cristã, o canal colocou os atores interpretando demônios 

incorporados nas pessoas durante um culto evangélico. No vídeo, um dos demônios vividos 

por (adivinha quem?) Duvivier diz que “as igrejas de pobre dão mais valor” à atuação dos 

encostos. (RAMOS, 2018). 

 

 Verifica-se, na SD10, dois termos proveitosos para o nosso estudo, o primeiro sendo 

mais uma vez “ataque a fé cristã”, e o segundo sendo “ (adivinha quem?) ”. Como já foi tratado 

o tema “ataque a fé cristã” acima, iremos debruçar nossa análise no segundo termo escolhido. 

Porque seria do interesse do autor colocar esse questionamento enfático a respeito do ator que 

interpreta a cena antes de mencioná-lo? Além de Fábio Porchat, talvez o nome mais conhecido 

do Porta dos Fundos é o de Gregório Duvivier, sendo ele assim um dos primeiros alvos quando 

o tema é Porta dos Fundos tanto por ter atuado como Jesus em alguns vídeos que geraram 

polêmicas quanto ao fato de este fazer parte da produção da maioria dos vídeos, por isso é alvo 

de tantas críticas. Com isso, o questionamento enfático do autor tem o tom de sarcasmo, pois é 

de se esperar que Gregório Duvivier faça um vídeo contendo personagens bíblicos. 

A próxima matéria que foi escolhida para compor esse corpus traz declarações do pastor 

e deputado federal Marco Feliciano quanto às produções feitas pelo Porta dos Fundos e a 

respeito de um de seus atores em especial. Destaca-se a repetição das declarações feitas pelo 

pastor Marco Feliciano a respeito do tema Porta dos Fundos utilizados em diferentes matérias 

nesse mesmo portal. Essa repetição talvez se dê pelo fato de que o portal em questão pertence 

a um deputado que compunha a bancada evangélica juntamente com Feliciano, mas a repetição 

também pode ser uma tática de propagação discursiva, pois mais matérias falando sobre o 

mesmo tema atinge um número maior de pessoas. Durante a breve matéria de cinco parágrafos, 

duas falas do deputado se demonstram úteis para nosso estudo e iremos separá-las em duas SDs 

distintas.  
SD 11: Eles vilipendiam o símbolo maior da fé cristã, que é Jesus Cristo. Duvivier destila 

seu veneno ateísta sobre Jesus, coisa que ele não tem coragem de fazer com Maomé, por ser 

covarde e boçal. É desrespeitoso com a fé de 88% dos brasileiros – afirmou. (PLENO 

NEWS, 2017). 

 

Como podemos observar nesse trecho acima, o deputado Marco Feliciano se utiliza de 

vários termos depreciativos e impactantes para se referir a Duviviver, como “destila seu veneno 

ateísta”, “covarde e boçal”. Do mesmo modo que o pastor Silas Malafaia, na SD2, desafiou a 

produtora a fazer vídeos retratando Maomé, Marco Feliciano reforça a ideia de que Duvivier 

não faz vídeos com Maomé por ser “covarde”, já que a resposta que partiria dos mulçumanos, 

na perspectiva dos pastores, seria mais violenta do que a resposta que os cristãos dão. 

  
SD 12: Tempos atrás eu os processei, mas a Justiça foi leniente com eles. Resta-me apenas 

apelar para a consciência dos brasileiros de bem que repudiem esse vídeo com mensagens de 

indignação. Duvivier, querido, o nosso país nunca será ateu, deixe o cristianismo em paz! – 

conclui. (PLENO NEWS, 2017). 

 

 O deputado acusa o Porta dos Fundos de crime de vilipêndio, assim como outras 

matérias anteriores também acusaram, e diz que a justiça foi branda em relação a esse caso. 

Apelando para os “brasileiros de bem”, o deputado pede para que eles repudiem o vídeo como 

forma de expressar seu desgosto em relação à produção e, por fim, diz para Duvivier que “o 

nosso país nunca será ateu”. O fato de o pastor pedir o apoio aos brasileiros de bem para 

repudiarem essas produções deixa subentendido que existem os brasileiros ‘do mal’, que seriam 

esses brasileiros fazendo os vídeos em questão, os brasileiros rindo dos vídeos e os brasileiros 

que não se posicionam contra a produtora.  

Na última linha da SD12, o pastor declara que o Brasil jamais será ateu e pede para que 

o ator e produtor deixe o país em paz. Essa afirmação corrobora a SD6, cuja materialidade 



21 

 

linguística sinaliza a afirmação do padre quanto ao fato de o cristianismo sofrer diferentes 

ataques e perseguições. Para o padre e o pastor, autores das SD6 e SD12 essas produções do 

Porta dos Fundos são evidencias dos ataques cometidos pelos ateus aos cristãos com a intenção 

de fazer os cristãos pararem de praticar sua fé e consequentemente eliminar o cristianismo no 

Brasil.  

 A próxima matéria é dividida em duas partes; na primeira o autor descreve o enredo e o 

que acontece em um dos esquetes do Porta dos Fundos que tem a figura de Jesus como tema. 

Na segunda parte, intitulada de “Implicância”, o autor faz um breve apanhando de outros vídeos 

do Porta dos Fundos com o mesmo tema e diz que esse é um tema recorrente em suas produções. 

O último parágrafo é destoante do resto da matéria, já que é o único que possui algum 

comentário a respeito dos produtores/atores do vídeo contendo algum termo impactante.  

 
SD 13: A implicância com a fé cristã é uma das marcas maiores do trabalho do Porta dos 

Fundos, que tem ateus entre seus principais humoristas, como o próprio Porchat e Gregório 

Duvivier, militante petista. (CHAGAS, 2016). 

 

Destaca-se na SD13 os termos “ateus” e “militante petista” que são utilizados para se 

referir aos humoristas que fazem parte da produtora. A utilização do termo “ateu”, supomos, se 

deve ao fato de que os cristãos não veem os ateus com bons olhos, já que eles não compartilham 

da fé em um Deus. Entretanto, o termo “militante petista” para referir-se ao ator Gregório 

Duvivier é o que nos chama atenção, já que se assemelha com o termo que foi separado na SD1 

(esquerdopata), associando os humoristas e a produtora com o espectro político da esquerda. 

Apesar dessa associação ser recorrente nas diferentes matérias, não foi encontrada nenhuma 

relação formal entre partidos políticos de esquerda e os humoristas do Porta dos Fundos.  

 Traremos agora uma matéria do mesmo autor da anterior, publicada no mesmo portal 

de notícias, discorrendo sobre uma ação na justiça contra o Porta dos Fundos feita por uma 

igreja evangélica na qual se pede uma quantia de um bilhão de reais como danos morais em 

relação aos vídeos do Porta dos Fundos. Apenas uma SD foi retirada da matéria em questão, 

pois as informações que mais se tornam relevantes para a pesquisa são os termos e as 

representações feitas pelos autores.  

 
SD 14: A inconformação com as agressões feitas pela dupla Porta dos Fundos e Netflix 

continua rendendo polêmicas e ações na Justiça. Agora, a Igreja Brasa Viva quer R$ 1 bilhão 

de indenização. (CHAGAS, 2020b). 

 

Chama atenção, na SD14, o valor pedido em indenização e o termo “agressões”, pois 

apesar de se tratar de um vídeo com conteúdo humorístico, esses vídeos retratam símbolos 

sagrados para praticantes da fé cristã e sua utilização fora das cerimonias religiosas pode ser 

vista como uma afronta à fé. Porém, de acordo com Lorenzini (2015), o humor quando se trata 

de um tema religioso ou divino não é apenas profano, mas também se apresenta como crítica, 

seja a religião em si ou em relação a sociedade que pratica tal fé, sem necessariamente ofender 

à determinada crença. 

A décima matéria traz detalhes sobre a liminar que impedira a exibição do especial de 

natal do Porta dos Fundos e que foi derrubada pelo presidente do STF. A matéria cita os tramites 

e um abaixo assinado online com 2,3 milhões de assinaturas contra a veiculação do especial de 

natal da produtora. A segunda parte da matéria é intitulada de “deboche” e cita trechos de falas 

de Fabio Porchat, um dos criadores de conteúdo do Porta dos Fundos, juntamente com a 

resposta de pastores a respeito de sua declaração. Se destacam as seguintes SD na matéria. 
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SD 15: Contudo, o grupo Porta dos Fundos ultrapassou o limite da liberdade promovendo o 

achincalhe da fé cristã. […] O que Porta dos Fundos fez foi disseminar de forma intolerante 

e insaciável a ridicularização do cristianismo e seus adeptos. (CHAGAS, 2020a).  

 

Percebamos aqui que o autor interpreta as produções do Porta dos Fundos como um 

ataque à fé cristã, assim como os demais autores das matérias acima. Os termos destacados na 

SD15 foram “o grupo Porta dos Fundos ultrapassou o limite da liberdade” e “de forma 

intolerante e insaciável a ridicularização do cristianismo”. O limite da liberdade de expressão é 

um assunto delicado, principalmente quando se trata de situações em que algo que é dito ou 

feito fere a fé de outrem. Porém todas as interpretações do STF são a favor da liberdade de 

expressão da produtora, por isso os vídeos e filmes continuam disponíveis para reprodução 

online.  
SD 16: Na verdade, esses senhores, que se dizem defensores dos valores democráticos, estão 

sendo movidos por um progressismo maligno, que visa a instalação do caos moral onde a 

ausência de valores cristãos é sine qua non à criação de uma sociedade efetivamente 

anticristã. Para tanto, os ‘comediantes militantes’ defendem uma agenda absorta em 

relativismo que tenta a todo custo desconstruir os valores judaico-cristãos da sociedade 

ocidental. (CHAGAS, 2020a). 

 

Percebe-se a similaridade da narrativa da SD16 acima e da SD6, onde uma sátira 

humorística é vista como perseguição religiosa e uma investida contra os valores judaico-

cristãos por parte do grupo humorístico.  Essa investida contra os valores cristãos, abordada 

pelos autores, é vista como um projeto de dominação política da esquerda que tem os humoristas 

como militantes de esquerda (SD13). Essa forma de retratar os produtores e os vídeos geram 

reações na sociedade como um todo, seja pela disseminação de termos depreciativos em relação 

aos atores ou por relacioná-los ao espectro político da esquerda, tendo em vista o antipetismo 

protagonizado pela direita brasileira desde 2016.  

Observamos, então, que os termos destacados por nós nesse estudo não funcionam 

apenas na esfera religiosa, ou seja, não é apenas um pedido de respeito vindo da comunidade 

cristã brasileira. Mas podemos afirmar que o uso desses termos depreciativos, associados aos 

termos que se referem a esquerda brasileira, também possuem um funcionamento político, já 

que algumas SDs foram proferidas por deputados federais e publicadas em websites que 

pertencem a deputados do espectro político da direita conservadora brasileira. 

Consequentemente, esses atores políticos têm interesses partidários por trás de seus interesses 

de defender a fé cristã, já que além de ofender, acusam a oposição política de crimes em 

matérias assinadas pelos próprios deputados; matérias publicadas em um website pertencente a 

outro deputado com interesses políticos mútuos.   

Na próxima matéria a ser analisada poderemos observar como o autor afirma que os 

produtores do Porta dos Fundos participam do universo político da esquerda e como essa 

esquerda quer acabar com o cristianismo. Os pressupostos para as formulações das SDs 

anteriores seguem a mesma linha de raciocínio: Os atores do Porta dos Fundos são ateus e de 

esquerda; o cristianismo é perseguido e atacado pelo Porta dos Fundos; os cristãos devem reagir 

a essa agressão de alguma forma. São esses os enunciados de referência da FD conservadora 

cristã, são esses enunciados que regulam a produção das SDs analisadas até aqui. 

As próximas SDs sintetizam bem essa rede de formulações repetidas, porém diferentes, 

que Orlandi (1988) denomina de processos parafrásticos. Observaremos como essa próxima 

SD se aproxima de todas as outras acima, porém é construída de outra forma. 

  
SD 17: “Hoje, os esquerdistas não escondem mais seu ódio contra a religião mais perseguida 

do mundo: o cristianismo […] O Porta dos Fundos, que tem entre suas estrelas um ferrenho 

defensor do PT e PSOL, é parte desse movimento para vilipendiar e ridicularizar a fé no 

Senhor Jesus Cristo”, escreveu. (CHAGAS, 2019a). 
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Percebe-se, na SD17, a utilização do termo “ódio” para se referir ao sentimento dos 

‘esquerdistas’ em relação ao cristianismo. Também é importante considerarmos o seguinte 

termo “um ferrenho defensor do PT e PSOL” que o autor utiliza para se referir a algum dos 

humoristas que compõem o Porta dos Fundos. O PT (Partido dos Trabalhadores) e o PSOL 

(Partido Socialismo e Liberdade) são conhecidos partidos da esquerda brasileira e acumulam 

uma má fama dentre os conservadores cristãos. A relação feita, mais uma vez, entre a produtora 

Porta dos Fundos e o campo político da esquerda (nesse caso mais precisamente a partidos 

políticos da esquerda) pelos autores das matérias são importantes para entendermos como o 

discurso religioso se transforma em discurso político. A partir do momento em que quem ataca 

os cristãos é a “esquerda” e quem defende os cristãos são os deputados cristãos de direita, seria 

de interesse dos cristãos que o deputado de direita permaneça eleito para assim continuar 

defendendo os cristãos.  

 Assim como afirma Correia (2020), o debate em torno da perseguição dos cristãos, 

também chamado de cristofobia, favorece a candidatura de políticos conservadores de direita 

que defendem os valores cristãos. O problema, de acordo com Correia (2020), é quando essa 

posição de vulnerabilidade e de perseguição do cristianismo passa a justificar o combate a 

qualquer desvio ideológico que não seja considerado cristão. Por exemplo, Machado (2015) 

cita as leis em favor dos direitos civis para minorias sexuais, um avanço democrático que foi 

retardado por deputados da bancada evangélica com o argumento de que a aprovação dessa lei 

seria uma ameaça à família tradicional brasileira.  

A afirmação de Orlandi (1988), de que um discurso funciona para a manutenção de uma 

rede de representações pertencentes a um certo grupo na sociedade, reforça a ideia de que os 

autores das matérias não estão apenas interessados em criticar as produções do Porta dos 

Fundos, mas também trabalham para a manutenção do poder legislativo exercido pela bancada 

evangélica na câmara dos deputados.  

Traçando um paralelo com o nosso estudo, afirmamos que o desvio ideológico 

proporcionado pela sátira religiosa produzida pelo Porta dos Fundos justifica a utilização do 

termo ‘perseguição’ nas matérias analisadas, já que o que não pertence à formação ideológica 

cristã é considerado ‘cristofobia’. A seguir, na SD18, veremos como o autor se refere a 

liberdade de expressão, direito fundamental em qualquer democracia atual.  

 
SD 18: “Em pleno tempo de preparação para o Natal do Senhor, a Netflix deu um bofetão no 

rosto de todos os cristãos, cuspiu na nossa cara, zombando da nossa fé. Imaginem um filme 
debochado e desrespeitoso ao extremo com alguém a quem você ama. Como reagir? O ideal 

seria uma ação judicial. Mas, com a desculpa de liberdade de expressão, todo lixo é permitido, 

todo sarcasmo para com a fé alheia é louvado, tudo quanto trinca e corrói os alicerces da 

nossa cultura e da nossa sociedade é reputado como avanço e progresso”, contextualizou o 

líder católico. (CHAGAS, 2019a).  

 

As utilizações de termos violentos e impactantes como “bofetão no rosto” e “cuspiu na 

nossa cara” para se referir ao especial de natal do grupo aumentam a sensação de perseguição 

e vulnerabilidade que os praticantes da religião têm a respeito da produtora e dos espectros 

políticos os quais o grupo é associado nas matérias. O autor comenta que a reação ideal para os 

ataques sofridos seria uma ação judicial, mas logo em seguida afirma que com a liberdade de 

expressão “todo lixo é permitido”, provavelmente se referindo às produções do Porta dos 

Fundos. Percebemos como o autor rebaixa um dos direitos mais fundamentais em uma 

democracia a uma ferramenta através da qual a perseguição aos cristãos é efetuada, apenas pelo 

fato desse direito permitir que produções não-cristãs sejam veiculadas.    

Na SD18 também podemos destacar a seguinte frase “tudo quanto trinca e corrói os 

alicerces da nossa cultura e da nossa sociedade é reputado como avanço e progresso”. Essa frase 

ilustra a preocupação supracitado de Correia (2020), pois vemos que o autor se refere a avanços 
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políticos no campo democrático (como os direitos civis para minorias sexuais ou o próprio 

direito à liberdade de expressão) como fatores que contribuem para a erosão dos valores 

cristãos.  

Na SD18 encontramos as contradições que permeiam todas essas sequências discursivas 

acima com mais evidência. O autor cita a liberdade de expressão como uma lei que ajuda os 

ataques contra os cristãos a ser proferidos, porém ao mesmo tempo em que ele menospreza uma 

das faces mais importantes da democracia ocidental, ele cita a lei de vilipêndio que também 

está previsto na constituição federal. Ou seja, o autor ao mesmo tempo que é contra o direito da 

liberdade de expressão, é a favor da lei de vilipendio e do julgamento dos humoristas 

responsáveis pelas produções, processos que são inerentemente democráticos.  

A última matéria que iremos analisar foi escrita pelo pastor e deputado federal Marco 

Feliciano para o portal Plenos News e trata dos mesmos temas em um tom semelhante as outras 

matérias anteriores, por se basear no argumento de vilipêndio a fé cristã e a utilização de termo 

depreciativos (na FD em questão) para se referir aos produtores dos vídeos.  As duas sequencias 

discursivas a seguir, escritas pelo pastor, são relevantes para o estudo.  

 
SD 19: Mesmo sendo o cristianismo uma religião de paz e que prega o amor, nos sentimos 

todos indignados com tamanho desrespeito e vilipêndio aos nossos maiores símbolos e a 

família sagrada. 

 

SD 20: Em eventos anteriores processei esse odioso grupo, mas nossas autoridades 

judiciárias entenderam que as performances se tratam da livre expressão. Portanto, 

excludente de punição, mas como pastor sei das consequências que advirão a esses hereges. 
(FELICIANO, 2020). 

 

 Mesmo afirmando que o cristianismo é a religião do amor, o autor comenta que os 

cristãos estão se sentindo indignados com a produção em questão do Porta dos Fundos. Mais 

uma vez podemos observar a utilização do termo “desrespeito” e “vilipêndio” na formação dos 

argumentos contra a produtora na SD19. O pastor também chega a comentar a lei de liberdade 

de expressão, sem se opor ou comentar algo mais especificamente sobre ela, talvez por ocupar 

um cargo político ele deva ser mais cauteloso em relação aos comentários que faz.  

Porém, percebe-se na SD20 como o autor conclui a matéria afirmando que a produtora 

sofrerá consequências, mesmo que não seja pelas vias legais. A pergunta que nos fazemos é se 

o ataque terrorista contra a sede do Porta dos Fundos como uma consequência da publicação 

dos vídeos, como sugere Marco Feliciano na SD20, ou se esse ataque terrorista foi consequência 

da quantidade de publicações de matérias tratando desse tema nas semanas anteriores ao evento. 

Pois como vimos representado no gráfico, o alcance das matérias foi tamanho que os 

mecanismos de pesquisa do Google relataram um aumento repentino na pesquisa de termos 

diretamente associados as matérias.  

Por vezes, podemos perceber a presença de falas de autoridades religiosas brasileiras 

nas matérias analisadas, como também podemos observar como os argumentos contrários à 

veiculação das produções do Porta dos Fundos são construídos a partir de uma perspectiva 

religiosa e também jurídica. Contudo, vale enfatizar que as condições de produção das matérias 

apontam para uma presença de um discurso político nas entrelinhas das matérias, uma vez que 

os produtores do Porta dos Fundos eram relacionados diretamente à esquerda brasileira. Outro 

fator que aponta para a existência de um discurso político no cerne das matérias é o fato de que 

parte das matérias foram publicadas em um portal diretamente ligado a um deputado da bancada 

evangélica.  

5 CONCLUSÃO 
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 Os termos mencionados, ao longo das matérias selecionadas, são utilizados não apenas 

para defender o respeito perante à religião cristã, ou cobrar das autoridades a punição para o 

crime de vilipêndio, mas esses termos são utilizados para alimentar uma narrativa política, a de 

que o cristianismo está sendo perseguido pela esquerda, e uma dessas formas de perseguição é 

através das produções desrespeitosas do Porta dos Fundos envolvendo a imagem Jesus. A 

recorrência da aproximação da produtora com os partidos políticos de esquerda por parte dos 

autores das matérias e a participação ativa e passiva de deputados, que compõem a bancada 

evangélica na câmara, na escrita ou publicação dessas matérias, são evidências de que há um 

discurso político sendo veiculado por trás do discurso religioso em defesa do cristianismo. 

Observa-se que, por mais que os autores das matérias se refiram aos vídeos como 

‘ataques’ e ‘desrespeito’ a fé cristã, percebe-se que os autores fizeram um enfrentamento social 

se utilizando de palavras desrespeitosas para se referir aos produtores. Cremos que essa 

violência retórica se distancie dos valores propagados pelo cristianismo, mas como afirma 

Freud (1921/2011, p. 54) “No fundo, toda religião é uma religião de amor para aqueles que a 

abraçam, e tende à crueldade e à intolerância para com os não seguidores”.  

 O presente estudo demonstra como alguns termos utilizados pelos autores evidenciam 

que os argumentos utilizados contra as produções do Porta dos Fundos não são inteiramente 

movidos por interesse pessoal e religioso dos autores das matérias, já que políticos estavam 

ligados diretamente e indiretamente as produções das matérias. Ao associar o Porta dos Fundos 

com partidos políticos da esquerda, o discurso religioso se transforma em discurso político e 

passa de uma posição de vulnerabilidade e perseguição para uma posição de ataque aos 

humoristas e ao espectro político da esquerda como um todo. 

 Cremos que há diferentes funcionamentos do discurso religioso como discurso político 

no Brasil contemporâneo, porém essa pesquisa se deteve a estudar esse recorte envolvendo o 

caso do Porta dos Fundos, visto que foi um assunto recorrente na mídia no final do ano de 

2019. O presente estudo se limitou metodologicamente na seleção das matérias para compor o 

corpus da pesquisa, já que as matérias utilizadas foram escolhidas a partir de uma pesquisa no 

Google, desse modo, sugere-se que futuros estudos investiguem diferentes portais de mídia 

alternativa cristã utilizando de outros métodos de pesquisa para que os resultados obtidos sejam 

mais abrangentes. Outra sugestão para pesquisas futuras é investigar como o discurso político 

está camuflado em diferentes discursos que permeiam a sociedade brasileira contemporânea e 

como esses discursos circulam online. 

Os resultados dessa pesquisa nos fazem refletir acerca do quão importante é 

conscientizar os indivíduos sobre a parcialidade política que permeia uma série de matérias 

online publicadas por portais cristãos como o Pleno News e o Gospel Mais. Por haver uma 

comoção da população por temas envolvendo a religião, políticos se aproveitam para veicular 

discursos políticos disfarçados de discursos religiosos. Também cremos que saber quem são os 

donos dos portais digitais ajudam a conscientizar o leitor a respeito dos interesses que podem 

estar sendo veiculados através dessas mídias alternativas.  
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