
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

GUILHERME HENRIQUE OGG NASCIMENTO GONÇALVES COSTA

INTERAÇÕES DO CANAL NERDOLOGIA: OS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO COM
O PÚBLICO NA ERA DA CONVERGÊNCIA

CURITIBA

2018



GUILHERME HENRIQUE OGG NASCIMENTO GONÇALVES COSTA

INTERAÇÕES DO CANAL NERDOLOGIA: OS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO 
COM O PÚBLICO NA ERA DA CONVERGÊNCIA

Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em 
Comunicação, Setor de Artes, Comunicação e Design, 
Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Comunicação.

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Irene Quadros

CURITIBA-PR 

2018



Catalogação na publicação 
Sistema de Bibliotecas UFPR 

Biblioteca de Artes, Comunicação e Design/Cabral 
(Elaborado por: Karolayne Costa Rodrigues de Lima CRB 9-1638)

Costa, Guilherme Henrique Ogg Nascimento Gonçalves
Interações do canal Nerdologia: os contratos de comunicação com o público 

na era da convergência / Guilherme Henrique Ogg Nascimento Gonçalves 
Costa. -  Curitiba, 2018.

234 f. : il. color.

Orientadora: Prof. Dra. Claudia Irene de Quadros.
Dissertação (Mestrado em Comunicação) -  Setor de Artes, Comunicação e 

Design, Universidade Federal do Paraná.

1. Contratos de comunicação 2. Convergência midiática 3. Mídias sociais - 
Interação- I.Título.

CDD 302.2





Essa dissertação é dedica a à minha família e amigos.



AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora pela paciência e dedicação e à minha mãe 

pela inspiração e apoio.



A cooperação é o processo formador das estruturas sociais. Sem cooperação, no 

sentido de um agir organizado, não há sociedade.” (RECUERO, 2008, p.81)



RESUMO
Nas redes sociais digitais são disponibilizados canais gratuitos que abordam de forma 

lúdica assuntos complexos de várias áreas do conhecimento. Neste estudo, analisamos o 
conteúdo do canal Nerdologia, que realiza divulgação científica por meio da cultura nerd e conta 
com mais de dois milhões de assinantes. O objetivo central deste estudo é compreender de que 
forma são estabelecidos os contratos de comunicação, conceito proposto por Patrick Charaudeau 
(2006) entre produtores e o público nas interações de um canal do Youtube. Para tanto, foram 
selecionados dois entre os mais de 330 vídeos publicados pelo canal estudado: o Nerdologia. Para 
o recorte, consideramos os episódios que receberam vídeos resposta, o episódio 15 sobre Caos e 
Efeito Borboleta e o 125 sobre Sexismo. Além deles, foram analisados também os quatro vídeos 
resposta referentes aos dois episódios citados. O Youtube Analytics auxiliou nesse processo de 
investigação, que adota os contratos de comunicação de Patrick Charaudeau (2006) como uma 
das principais metodologias de pesquisa. O arcabouço teórico, baseado nos estudos de contratos 
de comunicação e propagabilidade na era da convergência, contribui para a ponderação sobre o 
tema proposto. A relevância deste estudo está nas reflexões sobre as interações estabelecidas 
entre o público e os produtores de conteúdo na internet, e como estas interações determinam os 
contratos de comunicação e a possível relação disso com o sucesso do canal. Os resultados 
mostram que alterações de narrador no mesmo canal, mudanças no modo discursivo e questões 
de gênero afetam a relação entre os produtores de conteúdo e os interlocutores no Youtube.

Palavras-chave: Interações, Contratos de comunicação, Nerdologia, Youtube, Convergência, 

Cultura Nerd.



ABSTRACT
In digital social networks are available free channels that playfully deal with complex subjects from 
various areas of knowledge. In this study, we analyzed the content of the Nerdologia channel, 
which carries out scientific dissemination through the nerd culture and has more than two million 
subscribers. The main goal of this study is to understand how the communication contracts, 
proposed by Patrick Charaudeau (2006), between producers and the public are established in the 
interactions of a YouTube channel. To do so, were selected two of more than 330 videos published 
by the channel Nerdologia. For the clipping, we consider the episodes that received response 
videos: episode 15 about Chaos and Butterfly Effect and 125 about Sexism. In addition, the four 
response videos related to the two episodes were also analyzed. Youtube Analytics has aided this 
research process, which adopts the communication contracts of Patrick Charaudeau (2006) as one 
of the main research methodologies. The theoretical framework, based on the studies of contracts 
of communication and propagation in the era of convergence, have contributed to the reflection on 
the proposed theme.The relevance of this study lies in the reflections on how the interactions 
established between the public and the producers of content on the Internet happen, and how 
these interactions determine the contracts of communication and the possible relation thereof with 
the success of the channel. The results show that narrator changes on the same channel, changes 
in discursive mode and gender issues affect the relationship between content producers and 
YouTube interlocutors.

Keywords: Interactions, Communication contracts, Nerdologia, Youtube, Convergence, Nerd 
Culture.
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1 INTRODUÇÃO

Por meio do entretenimento, o referido canal faz divulgação científica desde 04 

de outubro de 2013 e, atualmente1, possui mais de dois milhões de assinantes. O 

objetivo desta pesquisa é analisar as interações entre público e produtores de 

conteúdo do Canal Nerdologia no Youtube. A análise do discurso foi a 

metodologia adotada para compreender de que modo se estabelece o contrato de 

comunicação, além mostrar quais são e como se dão as interações entre público 

e produtores de conteúdo.

Os vídeos apresentados neste canal exploram assuntos da cultura nerd2 para 

falar sobre conteúdos científicos, geralmente relacionados às ciências exatas, 

biológicas, história e, eventualmente, às ciências sociais. O canal conta com dois 

apresentadores: Átila lamarino, que é biólogo e possui dois pós-doutorados na 

área pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Yale, e Filipe 

Figueiredo historiador formado pela Universidade de São Paulo. A empresa que 

faz a animação dos vídeos é a produtora audiovisual Estúdio 42, que recebe os 

áudios e vídeos brutos via Dropbox e desenvolve as artes e animações. É 

importante destacar que o autor desta dissertação é um dos sócios da referida 

produtora4. Alexandre Ottoni e Deive Pazos, fundadores do grupo Jovem Nerd5, 

supervisionam todo o trabalho e tomam as decisões finais. O layout original dos 

vídeos foi elaborado pela produtora Gaveta Filmes, que não participa mais do 

processo de produção.

No início, os vídeos eram relacionados apenas às Ciências Exatas e 

Biológicas e apresentados por Átila lamarino; uma vez por semana, todas às 

quintas-feiras. A partir de 24 de maio de 2016, o canal passou a disponibilizar

1 em Dezembro de 2018
2 Cultura de massa relacionada a produções icônicas de cinema, quadrinhos, animações, séries de 
tv e literatura; diz respeito a universo bastante variado de temas que compreende super-heróis, 
fantasia medieval, ficção científica entre outros. Mas esse conceito será discutido de forma mais 
profunda no capítulo 2.
3 Software de compartilhamento de arquivos on-line.
4 Ainda que haja um envolvimento pessoal do autor com o objeto da pesquisa temos como objetivo 
tirar dessa relação um conhecimento prévio privilegiado sobre o objeto, uma vez que houve uma 
participação ativa do autor no desenvolvimento de grande parte dos vídeos selecionados para o 
corpus da pesquisa. Porém, é importante ressaltar que o que vamos analisar é a relação entre o 
produtor de conteúdo e sua audiência.
5 Grande portal de notícias e entretenimento, que abriga podcasts, videocasts e uma central de 
notícias, https://jovemnerd.com.br/
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vídeos sobre história apresentados pelo Filipe Figueiredo, todas às terças-feiras.
0

Atualmente, o Nerdologia possui mais de 380 episódios .

O Nerdologia começou como um spin-off7 do canal do Youtube NerdOffice, 

comandado por Alexandre Ottoni e Deive Pazos. O NerdOffice, por sua vez, já 

estreou com muita expectativa por parte do público, por causa do êxito do podcast
g

Nerdcast. Desde 2006, o Nerdcast publica conteúdo semanal, o que soma até 

Dezembro de 2018, 645 episódios. E é atualmente considerado o podcast com 

maior audiência em todo o Brasil, com uma média de um milhão de downloads

por episódio9. Os assuntos do Nerdcast são variados, tais como: profissões, RPG
10 , cinema e comportamento. Os episódios mais recorrentes são de história (48) e 

ciência (33)11, onde os apresentadores do Nerdologia frequentemente são 

convidados a participar. Átila lamarino participa do Nerdcast desde março de 2011 

quando o tema é ciência. A colaboração de Filipe Figueiredo no mesmo espaço 

começou em julho de 2015 nos episódios sobre história.

O Nerdologia foi construído a partir da imagem dos apresentadores, que eram 

seguidos pelos que acompanhavam as primeiras produções do grupo Jovem Nerd 

e pelos que aceitavam as recomendações12do Youtube ou das práticas da 

propagabilidade13 de fãs e espectadores interessados nos assuntos. Em ambos 

os casos, o discurso simbólico em relação ao papel dos apresentadores14 é de 

uma autoridade científica da área, que conversa com os espectadores por meio

6 Dados de 06 de Dezembro de 2018.
7 Programa de rádio, televisão ou qualquer obra narrativa derivada de obras já existentes.
8 Programas de áudio, como os de rádio, que podem ser baixados na internet. Sua principal 
diferença em relação aos de rádio é que eles estão disponíveis sob demanda, logo podem ser 
ouvidos quando espectador bem entender.
9 Segundo o Mídia Kit disponibilizado no site do Jovem Nerd http://ftpi.me/m_2016/JN_MK.pdf
10 Em inglês Role Playing Game ou jogo de interpretação de personagens em que um participante 
conta uma história e os outros participam dessa história tomando decisões como personagens.
11 Essa é uma categorização feita pelos próprios produtores de conteúdo do site Jovem Nerd. é 
possível selecionar a categoria de podcasts que você quer ouvir na aba “tema” do site 
httDs://iovemnerd.com.br/nerdcast/. Foi por meio dela que retiramos esses dados.
12 Por meio do seu logaritmo, o Youtube, como rede social, coloca na sessão de recomendações 
os vídeos com números mais expressivos de acesso relacionados a conteúdos que interessam ao 
usuário. Como, logo de início, o Nerdologia atingiu um número expressivo de acessos, graças aos 
fãs do Nerdcast e Nerdoffice, o produto se beneficiou desse logaritmo.
13 Como práticas de propagabilidade, estamos nos referindo ao conceito de Henry Jenkins (2009) 
de práticas de difusão de um conteúdo, independente de elas acontecerem de forma oral ou por 
meio das redes digitais.
14 Essa relação se aprofundou ainda mais desde que ao final do conteúdo dos vídeos, os 
apresentadores começaram a responder os comentários postados no canal, isso aconteceu a 
partir do episódio 129, postado dia 14 de abril de 2016.
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de um referencial simbólico que, em maior ou menor grau, ambos compartilham, 

como referências a obras da cultura pop, quadrinhos, super-heróis, entre outros.

O conteúdo de todos os vídeos é elaborado com uma vasta base bibliográfica 

que sempre está disponibilizada na seção de descrição dos vídeos do episódio. 

Também vale ressaltar que a produção visual e artística do vídeo remete a um 

quadro negro e giz, ícones da sala de aula tradicional, e também traz ilustrações, 

gráficos, e imagens atuais, tudo isso adiciona credibilidade ao canal.

FIGURA 1. LAYOUT DO CANAL NERDOLOGIA.

Fonte: Youtube, 2018.

Soma-se a esses atributos a qualidade nas artes, nas animações e no 

design adiciona uma aparência profissional ao conteúdo do canal, quando em 

comparação com a maioria das produções dos canais do Youtube, o que também 

contribui para a sensação de credibilidade.

Segundo Gustavo Fischer (2008, p.17) os estudos da área da 

Comunicação que buscam compreender os fenômenos relacionados à internet, 

crescem como a própria rede. Assim sua relevância, necessidade ou demanda 

para a área já foi amplamente justificada com diferentes abordagens, 

problemáticas, metodologias e em relação a diversas ocorrências. No caso do 

nosso estudo procuramos compreender como acontecem as interações 

estabelecidas entre o público e os produtores de conteúdo na internet, e como 

essas interações determinam os contratos de comunicação. No rádio, essas
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interações entre produtores e conteúdo foram discutidas por Mozahir Salomão 

(2003) no livro Jornalismo Radiofônico e Vinculação Social. Neste livro, o autor 

reflete sobre a relação entre o público e os locutores no período do fim da rádio 

globo em Minas Gerais e sua transição para CBN. Fenômenos relacionados à 

internet são o foco do trabalho desenvolvido por Jean Burgess e Joshua Green 

(2009) por tratar do Youtube como um modelo de fruição do material audiovisual 

participativo.

Neste estudo, relacionamos a interação entre produtores e o público do 

canal Nerdologia do Youtube. Os autores Salomão (2003), Patrick Charaudeau 

(2006) Jean Burgess e Green (2009) contribuíram para a construção teórica desta 

dissertação, que associa os contratos de comunicação para verificar as interações 

realizadas em um canal específico do Youtube.

Começamos com uma análise do Youtube enquanto rede social, que para 

Recuero (2014), sites de redes sociais são os espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na internet. Ela explica que embora esses sites 

atuem como suporte para as interações que constituirão as redes sociais, eles 

não são por si as redes sociais (2014, p. 103). Consideramos, assim, que a rede 

social a ser estudada é composta pelos produtores de conteúdo do Nerdologia, 

seus seguidores e espectadores do canal; e que essa rede social está localizada 

no Youtube. Recuero também defende a ideia de que as redes sociais no 

ciberespaço podem ser estudadas a partir de três grandes elementos: sua 

estrutura, sua organização e sua dinâmica. A organização compreende as 

interações sociais; a estrutura compreende o capital social e laços sociais; e a 

dinâmica compreende a forma como os processos sociais de cooperação, conflito 

e competição afetam a rede social. Nossa análise compreende todos esses 

pontos. Situamos esta rede social no momento significativo que estamos vivendo, 

chamado por Henry Jenkins (2009) de “a era da convergência” em que a 

circulação de conteúdos depende fortemente da participação dos consumidores. 

Portanto, uma vez que o compartilhamento de conteúdo está a um clique de 

distância, a interação entre produtores de conteúdo e espectadores é ainda mais 

relevante. Mas continuamos essa análise também sobre uma outra perspectiva, a 

dos contratos de comunicação.
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Para discutir o conceito de contratos de comunicação, precisamos entender 

que ele tem raiz na necessidade de compreender o que faz o espectador 

consumir este ou aquele conteúdo. Foi a partir dessa necessidade que Eliseo 

Verón (1985) desenvolveu o estudo sobre contratos de leitura, que será 

aprofundado mais adiante. O contrato de comunicação traz fundamentos do 

contrato de leitura. Segundo Patrick Charaudeau (2006), todo discurso depende 

das condições específicas da situação de troca na qual a comunicação acontece. 

Para o autor, a situação da comunicação é um quadro de referência a que os 

indivíduos de uma comunidade social recorrem quando iniciam uma comunicação. 

Portanto, para que ocorram as trocas sociais, existem convenções e normas para 

os comportamentos linguageiros. Então os indivíduos que querem se comunicar 

precisam levar em conta os dados da situação de comunicação. Tanto o locutor 

quanto o destinatário devem se submeter a essas restrições e concluir que seu 

interlocutor está também ciente dessas restrições. Segundo o autor, o 

conhecimento recíproco das restrições pelos parceiros da troca linguageira nos 

leva a dizer que estes estão ligados por uma espécie de acordo. Eles precisam 

subscrever a um contrato de reconhecimento das condições de troca linguageira 

em que estão envolvidos: um contrato de comunicação. Este contrato resulta de 

duas características; a primeira advém da própria situação de troca, os dados 

externos; e a outra das características discursivas decorrentes, os dados internos. 

O autor ressalta que nenhum ato de comunicação está previamente determinado. 

Ainda que o sujeito falante esteja sempre subdeterminado pelo contrato de 

comunicação que caracteriza cada situação de fala, esta determinação é apenas 

parcial, pois existe uma margem de manobra que permite que o ato de fala seja 

pessoal. Portanto, há uma individualização na realização do ato de linguagem. O 

ato de linguagem é um ato de liberdade, porém uma liberdade controlada pelos 

contratos de comunicação.

Essa será, portanto, a base teórico metodológica que utilizaremos para 

analisar nosso objeto de pesquisa. Nesse sentido, faremos uma análise dos 

dados internos e externos que envolvem as situações de comunicação entre os 

produtores de conteúdo e os espectadores do canal Nerdologia. Para isso é
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importante levar em consideração o contexto sócio-histórico em que estas 

situações de troca ocorrem.

Em relação à preocupação que deu origem ao estudo seminal de Verón 

para “compreender o que faz o espectador consumir este ou aquele conteúdo” 

(1985, p.02) a internet traz uma especificidade que a difere, como objeto, dos 

estudos de Verón, que se referia às obras literárias; que é a facilidade de 

propagação de um conteúdo.

Com a internet, surge um modelo híbrido de circulação de mídia com forças 

que atuam de cima para baixo (locutor para interlocutor) e de baixo para cima 

(interlocutor para locutor) que determina como um conteúdo é compartilhado, 

agora de maneira muito mais participativa. Em Cultura da Conexão, Jenkins, 

Green e Ford (2014) discorrem sobre como uma mídia se propaga na sociedade 

midiatizada. Eles explicam que, se antes a mídia era distribuída em uma estrutura 

vertical (de cima para baixo); agora, com as mídias digitais, ela circula de uma 

maneira mais horizontal e se reconfigura a partir da ação do público. Segundo os 

autores, com as redes sociais, surgiu uma variedade de ferramentas para 

compartilhar conteúdos, de forma informal e instantânea; e que essas plataformas 

oferecem novas capacidades para pessoas passarem adiante artefatos de mídia.

Essa mudança de distribuição para circulação de conteúdos complexificou 

bastante a compreensão do que leva o público a consumir esse ou aquele veículo 

de comunicação (ou canal no Youtube), principalmente na internet, em que a 

oferta de produtos é muito mais vasta do que em outras mídias. Considerando 

estes aspectos, nos aprofundamos nas especificidades do Youtube como rede 

social, para analisarmos os dados fornecidos pela plataforma analytics, tais como 

número de gostei (likes) e compartilhar (share) assinalados. O objetivo desta ação 

é compreender como eles se relacionam com a propagabilidade a que Jenkins, 

Green e Ford (2014) se referem e como isso está imbricado com o conceito de 

contratos de comunicação de Charaudeau.

Realizamos um recorte no nosso objeto, por que o Nerdologia possui mais de 

330 vídeos publicados. Nesta pesquisa, o recorte se deu pelos dois vídeos que 

receberam vídeos resposta, o 15 sobre Caos e Efeito Borboleta e o 125 sobre 

Sexismo.
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QUADRO 1. VÍDEOS SELECIONADOS

VÍDEOS RESPOSTA
TEMA DO VÍDEO N°DE

VISUALIZAÇÕES
N°DE
DISLIKES

N° DE LIKES DATA

Nerdologia 15: Caos e 
efeito Borboleta

1.350.264 439 102.050 16/01/2014

Nerdologia 125: 
Sexismo

748.647 14.080 94.061 17/03/2016

Fonte: o autor com base nos dados obtidos em 01 de Fevereiro de 2018.

Além desses vídeos, também compõe o corpus empírico desta pesquisa os 

únicos quatro vídeos resposta já produzidos para o Nerdologia. Os três primeiros 

estão relacionados ao episódio 125 sobre “Sexismo” e o quarto vídeo resposta 

está relacionado ao Nerdologia 15 sobre “Caos e efeito borboleta”.

QUADRO 2. VÍDEOS RESPOSTAS DO NERDOLOGIA

VÍDEOS RESPOSTA
TEMA DO 
VÍDEO

N°DE
VISUALIZAÇÕES

N°DE
DISLIKES

N°DE
LIKES

DATA CANAL

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 1

85.022 5.302 3.153 18/03/2016 M o r g a t ó r io  
DO PÁSSARO

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 2

191.649 11.080 8.783 23/03/2016 P l a n o  B

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 3

1299 38 55 01/04/2016 G a l im a t ia s

1000

Nerdologia 15: 
Caos e efeito 
Borboleta 
Resposta 1

95.853 6.932 1.349 29/12/2016 B l a b l a l o g ia

Fonte: o autor com base nos dados obtidos em 01 de fevereiro de 2018.

Além de analisarmos os discursos do narrador em cada um desses vídeos, 

faz também parte do corpus desta pesquisa, os comentários mais relevantes em 

cada um desses vídeos. Como comentários mais relevantes nos referimos aos 5
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com maior número de “gostei”15 assinalados e com maior número de respostas 

em cada um dos vídeos. Selecionamos esses critérios para termos um corpus 

plural e que demonstre melhor as interações entre os usuários no canal, logo, 

para nós, os mais relevantes são aqueles que trouxeram mais engajamento da 

comunidade.

Neste sentido, temos uma amostragem bastante plural do conteúdo do 

canal e as relações com seu público. Para a análise discursiva dos conteúdos 

selecionados foi utilizado como método a análise dos contratos de comunicação 

de Patrick Charaudeau. Portanto, analisamos os dados internos e externos dos 

discursos, tanto nos vídeos selecionados no canal, como nos vídeos resposta e 

nos principais comentários.

Além dos vídeos selecionados, dos vídeos respostas e dos comentários, 

existem mais alguns dados compõem o corpus da presente pesquisa. Esses 

dados estão disponíveis na coluna analytics na página de administrador do canal 

do Nerdologia no Youtube.

Essa coluna nos traz dados tanto em relação a um vídeo específico, como 

nos permite compará-lo com os demais vídeos publicados. Assim conseguimos 

perceber, em ordem do maior para o menor, quais os vídeos com maior número 

de “gostei” assinalados; quais os com maior número de “não gostei”; os com 

maior tempo de visualização; os com maior número de comentários; e os com 

maior número de compartilhamentos. Todos esses dados serão importantes para 

compreendermos a relação entre locutor e destinatário no canal Nerdologia.

Com este estudo, pretendemos ter uma melhor compreensão acerca das 

relações entre produtores de conteúdo e o público no Youtube brasileiro; e o que 

faz os destinatários optarem por acompanhar determinado canal, ou seja, como 

se estabelecem os contratos de comunicação entre eles. Nessa análise também 

procuramos compreender como a credibilidade do canal é conquistada e

15 A interface do Youtube perm ite tam bém  que os usuários avaliem com "gostei" ou "não gostei" tam bém  os 
comentários dos outros usuários. Importante ressaltar que o número de "nao gostei"não é mostrado pelo 
youtube.

24



renegociada. Charaudeau (2006) explica que a legitimidade do sujeito falante é 

pré-determinada e não negociável a partir da posição que ele ocupa, já a 

credibilidade é adquirida e pode ser todo tempo (re)discutida. O que justifica 

nossa opção pelos três vídeos com a recepção mais positiva e os com mais 

recepção negativa no nosso corpus. Por fim, por meio da análise dos contratos de 

comunicação, queremos compreender como a identificação, a sensação de 

pertencimento à essa comunidade de espectadores do Nerdologia influencia a 

credibilidade e a fidelidade do canal, condições imprescindíveis para uma 

audiência contínua.

A estrutura desta dissertação foi pensada para melhor compreensão do 

estudo. Na introdução, apresentamos o objeto e descrevemos a metodologia 

utilizada para analisar o Nerdologia. No segundo capítulo, refletimos sobre a 

cultura nerd e o impacto dos produtos midiáticos na definição do conceito de nerd 

e sobre como esse conceito foi sendo ressignificado ao longo do tempo. No 

terceiro capítulo, refletimos sobre o sentido desta interação ser mais ou menos 

participativa, como são as possibilidades de interação oferecidas pelo Youtube 

como plataforma e sobre o tipo de interação que é oferecida; nos laços sociais 

construídos por meio dessas interações, levando em consideração conceitos de 

Alex Primo (2007) e Raquel Recuero (2005). No quarto capítulo explicamos o 

conceito de contratos de comunicação desenvolvido por Charaudeau e analisar o 

objeto selecionado.
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2 O NERD, O GEEK E A MÍDIA

Na introdução explicamos que os vídeos do canal Nerdologia exploram 

assuntos da cultura nerd para falar sobre assuntos científicos. No entanto, o 

conceito de cultura nerd é algo que não está bem definido, mesmo porque o 

próprio o uso da palavra nerd varia bastante de acordo com o meio em que está 

pauta. Em seu livro Nerds: How dorks, dweebs, techies and trekkies can save 

américa and why they might be our last hope (2007), David Anderegg tenta 

compreender como crianças aprendem categorias sociais complexas como nerds 

e geeks. Ele considera essas categorias complexas, pois ainda que sejam 

estereótipos preconceituosos, estas categorias não possuem características 

visualmente identificáveis para uma criança. Em contraposição, crianças 

conseguem identificar visualmente diferenças raciais com facilidade, mas com o 

nerd e o geek não é assim (p.27). Ainda que hajam controvérsias em relação à 

sua origem, a história dos termos nerde geek podem trazer uma luz para a forma 

como os utilizamos atualmente.

Uma das versões diz que a palavra nerd apareceu pela primeira vez em 1950 

em um livro do Dr. Seuss, chamado If I Ran the Zoo em que ele se referia a nerd 

como uma entre várias de uma longa lista de criaturas fantásticas “E agora, só 

para mostrar a eles, vou navegar para Ka-Troo, e trazer um It Kutch, um Preep,

um Proo, um Nerkle, um Nerd e um Seersucker também” (1950, p. 35) em
16tradução livre). Na trama, ele descreve um nerd como um ser humano alto e 

vesgo. Nos jornais impressos a palavra apareceu pouco depois “em Detroit, 

alguém que um dia poderia ser chamado de ineficaz é agora, lamentavelmente 

um nerd ou um vagabundo”17 (1951, Newseek 8 de Outubro p. 28 em tradução 

livre).

Ainda existem duas fontes etimológicas: a primeira é que a palavra começou 

como um acrônimo para Northern Electric Research and Development (Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Eletricidade do Norte), um laboratório fundado

16 "And then, just to show them, I'll sail to Ka-Troo/And Bring Back an It-Kutch, a Preep, and a 
Proo,/A Nerkle, a Nerd, and a Seersucker too!"

17 “In Detroit someone who once would be called a drip or a square is now regrettably a nerd, or in 
less severe case, a scurve
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em 1959 em Ottawa. A outra origem é que nerd começou como uma brincadeira 

em que um colegial nerd era o oposto de um colegial bêbado, em inglês drunk, a 

brincadeira então consistia em chamá-los por como a palavra soaria se soletrada 

ao contrário knurd ou nerd. Independente da origem, a palavra foi difundida pela 

série de TV Happy Days, que foi ao ar entre 1974 e 1984 (p.29). Nela, o 

personagem de Henry Winkler, the Fonz, usava o termo no sentido de que o nerd 

é o oposto do cool, o legal, o socialmente aceito e admirado:
“existem dois tipos de pessoas os legais e os nerds”18 

Happy Days. Garry Marshal; 1974

FIGURA 2. THE FONZ

Fonte: Youtube, 2017.

Já a palavra geek tem uma origem mais antiga e obscura. Ela parece ser 

derivada da palavra gek - um termo baixo-alemão ou holandês que significa um 

tolo, um pateta. O termo aparece na peça Noite de Reis de Shakespeare. Séculos 

depois o termo foi utilizado para descrever artistas de circos e sideshow freaks 

incluindo principalmente as que impressionavam as plateias por morder as 

cabeças de galinhas vivas (ANDEREGG, 2007 p.36). Alguns etimologistas 

apontam como sendo no romance O Beco das Almas Perdidas, de William 

Lindsay Gresham, escrito em 1946, a fonte da difusão do termo geek de forma 

mais ampla como referência aos sideshow freaks. O livro virou filme em 1949. Em

18 httDs://www.voutube.com/watch?v=TXHMb8aNMiw (0’26” acesso em 22/11/2017)
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uma das cenas (aos 2’27”) o personagem Hoatley, dono do circo fala: “Aqui está o 

geek (...) Ele é um homem ou uma besta? Alguns dizem ser um homem. Mas por 

debaixo dessa juba e cabelos está o cérebro de uma besta!”

FIGURA 3. HOATLEY APRESENTA O GEEK PARA A PLATEIA

Fonte: Youtube, 2017.

Na década de 60, quando o termo freak era utilizado vastamente para denotar 

um usuário de drogas ou um hippie, geek começou a ser utilizado como um 

sinônimo, provavelmente por causa da rima sonora entre ambas as palavras. Mas 

é difícil precisar como o termo passou de algo que denota um pateta ou drogado 

para o seu uso atual (ANDEREGG, 2007 p.37).

Na busca para compreender o que são nerds e geeks, Anderegg recorre ao 

que eles não são. Segundo o autor, existe um estereótipo complementar que nos 

ajuda a compreender o que os geeks e nerds são, pois ele se refere exatamente a
19o que falta a eles: nerds não são jocks . Jocks são socialmente hábeis, atraentes, 

populares e atléticos, nerds e geeks não são nada disso. A oposição 

terminológica é baseada no papel oposto em que esses grupos assumem no 

ensino médio, mais especificamente no high school norte americano (p.37).

19 Pode ser definido como um atleta entusiasta ou fã de esporte, mas tam bém  alguém popular.
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Os termos nerd e geek são praticamente sinônimos em alguns contextos e 

levemente diferentes em outros. Anderegg explica que, uma vez que não há algo 

como um geek ou um nerd nós não temos como achar um membro arquetípico e 

usá-lo como como um protótipo para definir todas as características. Logo, não 

podemos responder de forma definitiva se nerds e geeks são de fato duas 

variantes da mesma coisa. Só podemos prestar atenção no uso das pessoas e 

perceber se elas os usam ou não como sinônimos (p.30). As características de 

geeks e nerds apontam todas na mesma direção: há a ênfase na inteligência, no 

conhecimento técnico, dificuldade em se relacionar socialmente e a repulsividade 

física. As linhas entre as definições de geeks e nerd se cruzam bastante. No 

entanto, como um consenso, um geek pode ser observado como uma pessoa 

obcecada por um assunto enquanto o nerd como alguém muito inteligente e 

instruído que se destaca em vários domínios, como matemática, ciência, 

computação e etc (p.32). Geek, no entanto, é um conceito mais provável de ser 

usado quando as pessoas se descrevem, porque é levemente menos pejorativo 

do que nerd.

Mas por que alguém se descreveria por meio de um conceito que, como 

mostramos até aqui, tem uma raiz tão pejorativa como nerd ou geek? E, 

atualmente, não são poucas as pessoas que se descrevem dessa forma. 

Escrevemos na introdução desta dissertação que o canal Nerdologia é um spinoff 

do canal do youtube Nerdoffice, que por sua vez derivou do podcast Nerdcast. O 

prefixo nerd nos três casos não é por acaso, a primeira frase que o Alexandre 

Ottoni, apresentador (junto com o Deive Pazos) do Nerdcast e do Nerdoffice fala 

em todos os episódios, tanto do canal do Youtube como do referido podcast é 

“lambda, lambda, lambda nerds!”.
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FIGURA 4. ALEXANDRE OTTONI FAZ A SAUDAÇÃO AOS NERDS

Fonte: Youtube, 2017.

Essa frase é uma referência direta ao filme Vingança dos Nerds (Jeff Kanew, 

1984). No filme, existe uma fraternidade estudantil fictícia que se chama lambda 

lambda lambda, que só aceitava negros como membros, mas que após uma série 

de acontecimentos no filme aceita que os protagonistas, nerds, entrem nela. A 

referência à cultura nerd também está presente no logotipo do site do Jovem 

Nerd. Ele é o Nerdinho, um menino de óculos, com fones de ouvido, com um 

controle de videogame na mochila, fazendo a saudação vulcana.

FIGURA 5. O NERDINHO

Fonte: Jovem Nerd, 2017.
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A saudação vulcana é um gesto feito com as mãos popularizado pelo 

personagem Spock, da série Jornada nas Estrelas, a saudação apareceu pela 

primeira vez no episódio Amok Time de 1967.

FIGURA 6. SPOCK FAZ A SAUDAÇÃO VULCANA

Fonte: Youtube, 2017.

Ao levar em consideração todo o contexto pejorativo que Anderegg 

mostrou envolver a raiz do termo nerd, seria de se esperar que o conteúdo 

produzido por Alexandre Ottoni e Deive Pazos fosse extremamente segmentado e

não atingisse muitas pessoas. No entanto, em 2017 Alexandre Ottoni foi
20considerado pelo Instituto Ipsos um dos 5 youtubers e bloggers mais influentes 

da internet brasileira21.

20 A ipsos é uma das maiores empresas focadas em consultoria de pesquisa de mercado.
21 https://www.ipsos.com/pt-br/ivete-sangalo-e-celebridade-mais-fam osa-e-influente-do-brasil
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FIGURA 7. ALEXANDRE OTTONI IPSOS

Ranking de Fama e Popularidade
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Fonte: Ipsos, 2017.

Nas pesquisas foram entrevistadas duas mil pessoas de todo Brasil que 

avaliaram 100 nomes de destaque para saber quais eram as personalidades mais 

influentes do Brasil. O nome de Alexandre Ottoni está associado ao Grupo Jovem 

Nerd, constituído de dois canais no Youtube, o Nerdologia e o Jovem Nerd, 

ambos com aproximadamente dois milhões de assinantes e uma média de 400 

mil visualizações por vídeo. Há ainda o site Jovem Nerd com 30 milhões de 

visualizações mensais. Já o Nerdcasttem uma média de um milhão de downloads 

por semana. São números bem relevantes para produtores de conteúdo que se 

relacionariam com um termo com origem tão pejorativa. Isso se dá porque eles já 

surgiram num período em que esse termo já havia sido ressignificado, mas para 

chegar até aqui é preciso lembrar que foi uma construção que levou décadas.

No início da segunda década do século XXI, ser geek é bem-vindo em 

alguns círculos. O termo geek chic entrou na linguagem contemporânea para 

refletir o fato de que muitas crianças do high school não acham legal ser um geek. 

No entanto, quando chegam na faculdade percebem que muitas pessoas que se
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descrevem como geeks, são na verdade pessoas legais, como Tina Fey (atriz que 

estrelou a série 30 Rock) e Moby (DJ) (ANDEREGG, 2008). Agora voltamos para 

o fato de que as palavras geek e nerd têm significados diferentes dependendo do 

contexto social em que estão inseridas.

Assim como todos os estereótipos geek e nerd podem variar de acordo com 

regiões e gerações (p.35). As pessoas que nasceram na década de 60 e tiveram 

contato com produtos culturais como Happy Days e O Beco das Almas Perdidas 

podem não ter se atualizado sobre variações de conceito do que significa ser um 

nerd ou um geek, assim como pessoas mais jovens provavelmente tiveram 

acesso a produtos culturais que relativizam esses conceitos. Seriados, como Big 

Bang Theory (Chuck Lore, 2007 até presente) podem ter contribuído para isso.

O seriado The Big Bang Theory é centrado em cinco personagens que vivem 

na Califórnia: Sheldon Cooper (Jim Parsons), um físico teórico inteligente e 

arrogante, mas que sofreria da Síndrome de Asperger, que lhe causam problemas 

de interação social; Leonard Hofstadter (Johny Galecki), um físico experimental 

romântico e sensível; Penny (Kaley Cuoco), uma garçonete aspirante a atriz que 

contrasta com o grupo por não ter a mesma inteligência dos demais e por ser a 

única pessoa atraente fisicamente do grupo; o engenheiro aeroespacial Howard 

Wolowitz (Simon Helberg) com uma sexualidade bastante aflorada; e Rajesh 

Koothrapali (Kunal Nayaar) um astrofísico indiano que sofre de mutismo seletivo 

que o impede de falar com mulheres.

A série trabalha com o contraste entre os hábitos geeks e o intelecto dos 

rapazes e os hábitos e aparente falta de intelecto da personagem feminina. Uma 

discussão comum entre os personagens é do Sheldon desdenhando do fato de 

Penny acreditar em astrologia, por exemplo. Não vamos nos aprofundar aqui 

sobre o reforço de um estereótipo machista, mas queremos chamar a atenção 

para o papel de protagonismo dado aos personagens nerds e seus hábitos, 

principalmente se compararmos com a representação dada no seriado Happy 

Days. Inclusive, durante determinado momento do seriado, Leonard e Penny se 

relacionam romanticamente, o que subverte bastante o estereótipo traçado sobre 

a vida amorosa de um nerd.
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FIGURA 8. OS PERSONAGENS DE THE BIG BANG THEORY

Fonte: Pangaeaexpress, 2017.

Apresentamos o caso do Jovem Nerd como exemplo de produtor de conteúdo 

nerd no Brasil e mostramos sua relevância, mas o Jovem Nerd não é o único e 

nem o principal exemplo disso. Em 2016 o site Meio & Mensagem e o Google 

encomendaram uma pesquisa para saber quem são as 20 personalidades mais 

influentes entre os jovens do Brasil. Para se chegar a esse resultado contrataram 

a empresa Provokers que fez um levantamento abrangendo mil pessoas, entre 

homens e mulheres de 14 anos a 17 anos, das classes A, B e C, de três regiões 

do País: Sul (Porto Alegre), Sudeste (São Paulo capital, São Paulo interior e Rio 

de Janeiro) e Nordeste (Salvador e Recife). Aos participantes, foi levantada uma 

lista de conhecimento espontâneo de personalidades de TV e YouTube. Em 

terceiro lugar na pesquisa estava o casal Leon e Nilce do canal Coisas de Nerd.
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FIGURA 9. PESQUISA MEIO & MENSAGEM E GOOGLE

Fonte: Meio e Mensagem, 2016.

O canal Coisas de Nerd tem mais de sete milhões de seguidores no Youtube e 

uma média de um milhão de visualizações por vídeo; falando principalmente 

sobre jogos de videogame e filmes, assuntos esses que fazem parte dos 

interesses de nerds e geeks.

Neste capítulo, descrevemos o universo nerd e geek, trazendo definições 

sobre o que são, seus interesses, origens de ambos os termos e exemplos de 

alguns dos seus principais expoentes. Agora, destacaremos a Cultura Nerd.
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FIGURA 10. CANAL COISA DE NERD

Fonte: Youtube, 2017.

Na dissertação “O Nerd virou cool: consumo, estilo de vida e identidade em 

uma cultura juvenil em ascensão”, Patrícia Matos dos Santos (2014) relaciona a 

cultura nerd com a expertise tecnológica e o consumo midiático. Para ela, esses 

são fatores fundamentais da formação da identidade pessoal e cultural dos nerds. 

“Computadores, smartphones e videogames dividem espaço com livros, filmes e 

séries de TV e são, hoje, artefatos comumente usados para definir a cultura nerd 

como tal.” (SANTOS, 2014 p. 14).

Contudo, Santos descreve que a cultura nerd não se limita ao tipo de objeto 

consumido, mas a modos específicos de envolvimento com o objeto. Esses 

objetos determinam a inserção social do sujeito no grupo e estabelecem uma 

economia de bens simbólicos. A autora cita o conceito de capital subcultural 

apresentado no livro “Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital” de 

Sarah Thornton (1996). No referido livro, o comportamento dos jovens que
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frequentavam clubes de dança e raves na Grã-Bretanha no final dos anos 80 é 

analisado. Esse conceito, articulado pela autora baseia-se na teoria das trocas 

simbólicas de Pierre Bourdieu (1983), que compara o capital simbólico acumulado 

a partir das relações sociais, com o capital econômico. Para Thornton (1996), os 

clubes de dança são como refúgios para os jovens e suas regras mantém a 

influência dentro e fora dos ambientes, sendo assim, as formas distintas com que 

os indivíduos se relacionam com os objetos subculturais têm consequências 

sociais significativas. Desse modo, o capital subcultural confere status para quem 

o possui nos olhos de observadores que são relevantes para o sujeito. Santos 

(2014) ainda explica que de diversas formas o capital subcultural afeta a posição 

dos jovens no grupo, de forma equivalente a como o capital cultural afeta a 

posição dos adultos. Assim como pinturas mostram o capital cultural na casa de 

uma família, cortes de cabelo descolados e uma grande coleção de discos 

concediam capital subcultural para os clubbers da Grã-Bretanha no final da 

década de 80. As boas maneiras demonstram capital cultural em conversações 

urbanas, o conhecimento em relação às músicas referentes à cultura clubber 

conferia capital subcultural. Para Santos (2014), o capital cultural está mais 

relacionado à posição do indivíduo em relação ao seu capital econômico enquanto 

o capital subcultural essa correlação é significativamente menor. Para 

exemplificar, a autora destaca que entre os clubbers não é raro ver pessoas com 

elevado grau de educação desenvolverem sotaques próprios da classe 

trabalhadora. Uma das características do capital subcultural é em parte a fantasia 

de que não existe distinção de classe dentro do grupo. (THORNTON 1996 p. 11). 

Fantasia por que para consumir capital subcultural também é necessário capital 

econômico.

Santos não considera o nerd uma subcultura, para ela o conceito de 

subcultura não dá conta da complexidade da cultura nerd, mas explica que optou 

por usar o conceito de capital subcultural por considerar útil para compreender as 

trocas simbólicas da cultura nerd. Assim, define a cultura nerd como um estilo de 

vida construído por meio do consumo (SANTOS, 2014 p. 14).

Sendo a cultura nerd um estilo de vida baseado no consumo de 

determinados produtos culturais, em que existe uma busca, dentro do meio, para
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o ganho de capital subcultural, é possível compreender como se deu e ainda dá o 

processo de ressignificação do conceito do nerd na sociedade atual. Com o 

crescente número de produtos culturais veiculados pela mídia que englobam a 

cultura nerd, desde a popularização dos termos nerd e geek por produtos culturais 

que os mostravam de maneira pejorativa, houve uma aceitação social gradual do 

termo. Filmes como Super Homem (1978) Star Wars (1977) e a série Star Trek 

(1966) foram o início de uma leva cultural midiática de produtos que viriam a ser a 

base do capital subcultural da cultura nerd.

FIGURA 11. STAR WARS (1977)

Fonte: Youtube, 2017.

Logo depois surgiram mais produtos culturais baseados em universos 

ficcionais passaram a atingir um público extremamente amplo. Ainda que o 

Senhor do Anéis seja um produto cultural visto por uma imensa quantidade 

pessoas, arrecadando 3,6 bilhões de dólares em todo mundo, a grande maioria 

dessas pessoas não vão saber, por exemplo, falar ou escrever na língua élfica 

desenvolvida por Tolkien; quem vai saber fazer isso, em geral, é o nerd.
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FIGURA 12. O SENHOR DOS ANÉIS: A SOCIEDADE DO ANEL (2001)

Fonte: Youtube, 2017.

É nesse sentido que a relação da cultura nerd pode ser associada ao tipo de 

envolvimento com o produto cultural. A universalização desse tipo de conteúdo 

permitiu a ressignificação do termo nerd, que deixa de ser pejorativo e passa a ser 

cool para determinados grupos de pessoas. Thornton (1996) observa que uma 

diferença crítica entre o capital cultural e o subcultural está na mídia, sendo o fator 

primário de circulação do capital subcultural.

É exatamente o caso que vemos com a aceitação da cultura nerd que está 

atrelada à circulação midiática de produtos culturais principalmente relacionados 

ao universo de fantasia. Destes produtos culturais, derivam outros que 

ressignificam os anteriores e propagam a cultura nerd. É principalmente a criação 

de conteúdo sobre esses produtos culturais que fazem com que Alexandre Ottoni, 

Deive Pazos do Jovem Nerd, e Leon e Nilse do Coisa de Nerd tenham sucesso.

Essa ressignificação também é traduzida no consumo de bens culturais 

relacionados à cultura nerd. O consumo dos próprios produtos culturais da cultura 

nerd ou produtos relacionados a eles, como action figures, roupas, quadros entre 

outros produtos com referências aos filmes, livros, jogos de computador, histórias
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em quadrinhos e outros artigos culturais que compõem o universo da cultura nerd 

são uma maneira simbólica do indivíduo comunicar essa identificação com o 

grupo dos nerds.

O evento que mais reflete a dimensão do consumo dos bens culturais da 

cultura nerd hoje em dia é a Comic Con. Existem várias Comic Con que ocorrem 

anualmente ao redor do mundo, mas a maior delas acontece em San Diego na 

Califórnia, onde o evento iniciou. A convenção internacional dos quadrinhos foi 

fundada em 1970 por Shel Dorf. Dorf, um fã de quadrinhos vivia em Michigan ^e, 

na metade da década de 60, montou a Detroit Triple Fan Fairs, uma das primeiras 

convenções comerciais de fãs de quadrinhos. Quando ele se mudou para San 

Diego, ele organizou uma convenção chamada Golden State Comic-Minicon em 

março de 1970. Em agosto do mesmo ano, Dorf organizou a primeira convenção 

de quadrinhos de San Diego, com três dias de duração, a Golden State Comic 

Con que levou 300 pessoas até o L/S Grand Hotel. No final da década de 70 a 

Comic Con já tinha uma dimensão muito maior, levando 6 mil pessoas para o San 

Diego Convention Center. Já na edição de 2015 na Comic Con compareceram
23mais de 167 mil pessoas e o evento aconteceu em 12 estabelecimentos 

diferentes em San Diego. O evento além de ter mudado de dimensão também 

diversificou o foco. Atualmente existem vários painéis que não tratam só de 

quadrinhos, mas também filmes, videogames, livros, praticamente todos os 

elementos que envolvem a cultura nerd. O evento passou a ter muitas 

celebridades como convidados, como quadrinistas, diretores de cinema, atores, 

criadores de jogos eletrônicos.

22 Fonte https://en.wikipedia.org/wiki/San Dieeo Comic-Con. Na wikipedia os dados disponíveis são 
referentes apenas até a edição de 2015
23 Fonte: https://en.wikipedia.Org/wiki/San_Diego_Comic-Con#cite_note-cns-13
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FIGURA 13. COMIC CON SAN DIEGO 2015

Fonte: Wizard, 2017.

A versão brasileira da Comic Con acontece desde 2014 e se chama Comic 

Con Experience. A edição de 2014, realizada no São Paulo Expo teve um público 

de 97 mil pessoas, nessa edição compareceram os atores Jason Momoa de 

Game of Thrones e Sean Astin de Senhor do Anéis. Em 2015 compareceram
24

mais de 130 mil pessoas . Em 2016 compareceram 196 mil visitantes e em 2017 

25220 mil pessoas.

24 fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Comic_Con_Experience
25 fonte
https://diversao.r7.com/pop/comic-con-reune-220-mil-pessoas-e-gera-faturamento-de-r-50-milhoes
-10122017
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FIGURA 14. COMIC CON EXPERIENCE 2015

Fonte: Aliança Nerd, 2017.

Acreditamos que o crescimento exponencial da Comic Con é um sintoma 

da disseminação midiática de produtos culturais que compõem a bagagem do que 

é o capital subcultural para a cultura nerd. Além disso, ela mostra a aceitação 

social cada vez maior de um termo antes pejorativo, a partir da apropriação 

cultural dele pelo mercado, e sua consequente circulação midiática.

Até o presente momento, mostramos as origens do termo nerd e vimos 

como esse termo foi sendo ressignificado ao longo dos anos e passou de algo 

pejorativo para algo cool. Mostramos também que essa ressignificação foi 

acompanhada do desenvolvimento da cultura nerd, em que os nerds passaram a 

se unir em grupos e que o conhecimento sobre determinados assuntos passou a 

conferir aos indivíduos capital subcultural (THORNTHON, 1996) e um papel de 

destaque no grupo. Mostramos também que esse grupo hoje em dia é muito 

grande e consome muito ao ponto de existirem nerds entre os indivíduos mais 

influentes do país. Agora, com o objetivo de compreender o processo 

comunicacional entre os produtores de conteúdo e sua audiência, vamos ver as 

possibilidades de comunicação oferecidas pelas ferramentas do Youtube. Assim,
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pretendemos compreender como os produtores de conteúdo do canal Nerdologia 

se relacionam com o seu público.

2.1 OYoutube

Segundo Burgess e Green (2009, prefácio), o valor do Youtube é 

construído de forma cocriada pelo Youtube Inc., pois os usuários fazem upload de 

conteúdo para o website e pelo público que consome aquele conteúdo. Os 

autores seguem explicando que os colaboradores são bastante diversos, que vão 

de grandes produtores de mídia, à produtores amadores, passando por 

instituições culturais e grandes empresas. Cada um desses colaboradores 

utilizam o Youtube de uma maneira diferente condizente com seu objetivo e com 

isso, coletivamente dão forma a um sistema cultural dinâmico. Afinal, segundo os 

autores, o Youtube é um site de cultura participativa.

O Youtube foi fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, que 

antes eram funcionários do site de pagamentos on-line Pay Pal. (Burgess e Green 

2009 p.01) O Youtube foi apenas um dos serviços que competiam por retirar as 

barreiras tecnológicas do costume já difundido de compartilhar vídeos por meio da 

internet. O site oferecia uma interface simples e integrada na qual os usuários 

poderiam fazer o upload26, publicar e visualizar via streaming27, sem a 

necessidade de um conhecimento aprofundado das tecnicalidades que envolviam 

esse processo. Tudo isso abrangendo inclusive um público que não tinha a 

possibilidade de ter uma internet com uma banda de transmissão de dados muito 

ampla. O Youtube não determinava uma quantidade máxima de vídeos que um 

usuário poderia fazer upload, oferecia também funções de compartilhamento 

básicas como a possibilidade de se conectar com outros usuários do site, e 

também extrair as URLS28 e códigos HTML dos vídeo, uma forma fácil de 

compartilhá-los em outros sites. Nesse momento, o Youtube tinha funções 

comparáveis a das startups29 concorrentes. O sucesso ocorreu de fato, após o 

Google comprar o Youtube em outubro de 2006 por 1.65 bilhões de dólares. Em

26 Transferir conteúdo para a internet através de tramissão de dados
27 Visualizar conteúdo sem precisar transferí-lo para o seu computador
28 O "endereço"do vídeo na internet
29 empresas de tecnologia que começam com baixos investimentos

43



novembro de 2007 o Youtube já era o maior website de entretenimento da Grã- 

Bretanha e no mundo inteiro estava sempre entre os dez sites mais visitados 

(BURGESS e GREEN 2009, p.01). Nessa época, nos EUA, o Youtube 

correspondia a 37% dos vídeos visualizados na internet, o segundo serviço mais 

acessado do tipo era o da Fox Interactive Media com 4,2%. Como uma 

comunidade de conteúdo criado por usuários, esse tamanho e popularidade 

nunca tinham tido precedentes (BURGESS e GREEN 2009, p.01).

Como uma empresa de mídia, o Youtube é uma plataforma para, e um 

agregador de, conteúdo porém não é um produtor de conteúdo. É um exemplo de 

metanegócio, uma categoria de empreendimento que aumenta o valor sobre a 

informação produzida em outro lugar e se beneficia dos criadores dessa 

informação (BURGESS e GREEN 2009, p.03). O Youtube, portanto, não é um 

empreendimento de vídeo, mas a provisão de uma plataforma conveniente de se 

usar para o compartilhamento de vídeos. Usuários suprem a plataforma com 

conteúdos, enquanto a plataforma traz à eles novas audiências. Mas o valor do 

Youtube não é produzido apenas pelas atividades dos produtores de conteúdo. 

Várias formas de valores culturais, sociais e econômicos são produzidos pelos 

usuários de massa, por meio do seu consumo e avaliação entre outros tipos de 

atividades. A cocriação dos consumidores é fundamental para o valor do Youtube, 

assim como o é para sua influência disruptiva em relação aos modelos de 

negócios na área de mídia. Quando começamos a compreender isso, passamos a 

pensar sobre como o Youtube é relevante em termos culturais. Para o Youtube a 

cultura participativa não é apenas um utensílio ou uma atividade secundária; é 

simplesmente o coração do negócio.
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2.2 Jovem Nerd e o Nerdologia

No caso do site Jovem Nerd a cultura participativa também se tornou a 

alma do negócio. O Jovem Nerd começou em 2002 como um blog voltado à 

cultura nerd, criado por Alexandre Ottoni e Deive Pazos abordando assuntos 

como cinema, séries de tv, quadrinhos e videogame. O site teve êxito depois que 

os criadores começaram a produzir seu podcast, o Nerdcast em março de 2006. 

Podcast é um termo em inglês para programas de áudio que podem ser seguidos 

por meio de um feed, ou seja uma assinatura que faz o download no celular30 

automaticamente quando o produtor de conteúdo disponibiliza um áudio novo.

O Nerdcast, um dos primeiros podcasts do Brasil, viu a sua audiência 

crescer à medida que aumentava a participação do público. O sucesso do referido 

podcast pode ser comprovada com o seguinte exemplo: um amigo dos donos do 

site, Eduardo Spohr, lançou, em 2007, o livro “A Batalha do Apocalipse” no site do 

Jovem Nerd e divulgado no Nerdcast. Os 70 livros postos à venda no site Jovem 

Nerd esgotaram em cinco horas31. Ainda no mesmo ano, mais de 500 livros foram 

vendidos no mesmo canal. Em 2009 o site Jovem Nerd relançou o livros, mas por 

meio de um selo que eles desenvolveram, inicialmente, para esse relançamento, 

o Nerdbooks, já na loja de e-commerce do site Jovem Nerd, a Nerdstore. Na 

ocasião o autor fez junto com Alexandre Ottoni e Deive Pazos, uma tiragem de 

quatro mil livros, divididos em duas fases de dois mil. Anunciando-os no Nerdcast, 

que à época tinha uma média de 40 mil downloads, a primeira tiragem esgotou-se 

em um mês. Em 2010 o autor negociou o livro com a editora Verus e em 2011 já 

tinha mais de 180 mil cópias vendidas. Vale reforçar alguns dados da participação 

do público em relação ao site Jovem Nerd até a data supracitada, em 2007 foi 

eleito pelo público como o melhor podcast no concurso internacional Best of 

Blogs, promovido pela empresa estatal de comunicação internacional alemã 

Dutsche Welle. Em 2008 foi eleito pelo prêmio Ibest como o melhor podcast, 

melhor site de notícias e o melhor blog de humor. Ainda em 2008 foi eleito o 

melhor blog pela revista Info Exame. Em 2009 venceu o prêmio de melhor blog do

30 Inicialmente, quando os podcasts começaram (em 2004) eles eram baixados em Ipods (aparelho 
multimídia da app/e), a transição para os smartphones foi uma evolução natural. A palavra podcast 
é uma junção da palavra Ipod com broadcasting (radiodifusão).
31 fonte http://revistapegn.globo.eom/Revista/Cornmon/0,,EM1126091 -17385,00.html
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ano, pela MTV Brasil. Todos esses prêmios foram ganhos por conta da 

participação do público.

Em outubro de 2010 o site Jovem Nerd passa a produzir vídeos no 

Youtube no canal do Jovem Nerd, por meio de um programa chamado NerdOffice, 

que já estreou com uma média de 100 mil visualizações por episódio, 

alavancados pela audiência do Nerdcast que já superava 100 mil downloads por 

episódio32. Atualmente o canal do Jovem Nerd tem mais de 2 milhões de 

assinantes. Em 23 de junho de 2011 o Nerdologia estreou como um quadro do 

programa Nerdoffice33, nessa época ainda apresentado por Deive Pazos e 

Alexandre Ottoni. Nesse programa específico, Ottoni mostra como o compositor 

de trilha sonora James Horner compositor de filmes como Titanic (James 

Cameron, 1997) , Coração Valente (Mel Gibson, 1995) e Avatar (James Cameron, 

2009) costuma repetir seus arranjos musicais. O Nerdologia continuou como um 

quadro esporádico do programa Nerdoffice. O segundo episódio34, denominado de 

“nerdologia express”, foi ao ar no dia 01 de dezembro de 2011. Analisou um 

poster do filme Mercenários 2 (Simon West, 2012) e explicou os erros que 

indicariam ter sido feito por um fã e, portanto, não era um pôster oficial, como 

havia sido divulgado na internet. É importante frisar que até então o Nerdologia 

não tinha a identidade gráfica atual, essa identidade gráfica só foi desenvolvida a 

partir do terceiro episódio35. Ainda que essa identidade gráfica tenha se 

aprimorado ao longo dos anos, o estudo seminal aparece no quadro do Nerdoffice 

o “Nerdtour Europa - Itália e Nerdologia: Matrix”, que foi ao ar no dia 21 de Março 

de 2012. Nele, Alexandre Ottoni explicava detalhes do filme Matrix (Irmãs 

Wachowski, 1999) que poderiam não ter ficado claros para um espectador que 

não olhasse o filme com atenção.

32 https://exam e.abril.com .br/pm e/orgulho-nerd-vira-lucro-nas-m aos-de-em preendedores/
33 https://w ww .youtube.com /watch7vHQ f0M IH0r9l
34 https://www.youtube.com/watch?v=CHDGTtUAhl
35 https://www.youtube.com/watch?v=BKR_znaOKKU
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FIGURA 15. NERDOLOGIA MATRIX

Nerdtour Europa 2012: Itália e Nerdologia: M atrix  | NerdOffice S03E10

267,521 v ie w s io k  262 A  sh a re

Fonte: Youtube, 2018.

O último episódio do Nerdologia como um quadro do NerdofFice foi o 

“Nerdologia: Prometheus”, exibido no dia 21 de junho de 2012. Ele explicava 

como o filme Prometheus (Ridley Scott, 2012) se encaixava na mitologia da série 

Alien.

Em 10 de outubro de 2013 foi ao ar o primeiro vídeo do canal Nerdologia, 

já com a narração do Átila lamarino, e com grande divulgação por parte do Deive 

Pazos e Alexandre Ottoni por meio do Nerdcast.
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FIGURA 16. NERDOLOGIA 1. LEVANTE ZUMBI

Fonte: Youtube, 2018.

Um dado relevante é que esse primeiro episódio já foi ao ar com 

patrocínio, da empresa Ubisoft - uma das maiores produtoras de jogos eletrônicos 

do mundo que anunciou o jogo Assassins Creed Blackflag. Nesse episódio, o 

Átila lamarino fala sobre um levante Zumbi. Nele, o Átila compara o espalhamento 

de doenças contagiosas reais como a SARS, com a hipótese de ocorrer uma 

epidemia de um vídeo zumbificante levando em consideração informações 

difundidas em filmes de Zumbi. Esse vídeo teve 95.194 visualizações na primeira 

semana, e o canal teve 23,422 inscrições no mesmo período de tempo. Um 

resultado bem significativo para o primeiro vídeo de um canal.
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FIGURA 17. ANALYTICS NERDOLOGIA 1

Fonte: Youtube, 2018.

Esse resultado demonstra a força da cultura participativa que envolve todo 

o grupo Jovem Nerd. Deive Pazos e Alexandre Ottoni, tem inclusive um nome 

para essa participação ativa dos seus seguidores eles a chamam de "Nerd 

Power". Eles convocam o nerd power sempre que participam de alguma votação 

on-line que envolva algum dos negócios que compõe o Grupo Jovem Nerd. No 

mês de janeiro de 2018 aconteceu o prêmio e-bit e a Nerd Store estava 

concorrendo entre as lojas mais queridas do e-comerce brasileiro de 2017.
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FIGURA 18. E-BIT NERD POWER

Fonte: Jovem Nerd 2018

Após a convocação para participação ativa dos seus seguidores, por meio 

dos Nerdcast do mês de janeiro, do Nerdologia e no Nerdoffice, a Nerdstore ficou 

entre as 5 lojas mais votadas do Brasil, ao lado de gigantes do e-comerce, como a 

Saraiva, as Lojas Americanas, Boticário e Submarino.com.

FIGURA 19. RESULTADO E-BIT 2017

Lojas Mais Queridas
Top 5 Mais Votadas

(classificadas em ordem alfabética)

americanas.com

Fonte: Prêmio E-Bit, 2018.
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Esse forte vínculo entre os produtores de conteúdo do grupo jovem nerd e 

seu público se traduz em visualizações e interações. O Nerdologia tem 

atualmente36 2,2 milhões de seguidores e uma média de 420 mil visualizações por 

vídeo.

FIGURA 20. NERDOLOGIA SEGUIDORES

Nerdologia *
2.00Q.275 inscritos

Fonte: Youtube, 2018.

Mas a relação entre eles não se dá apenas por meio da visualização dos 

vídeos; comentários, compartilhamentos e vídeos resposta representam uma 

interação muito mais profunda do que apenas visualizar o conteúdo e 

acompanhar o canal, como será discutido no capítulo a seguir.

36 Dezembro de 2018
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3 AS INTERAÇÕES ENTRE PRODUTORES DE CONTEÚDO E SUA 
AUDIÊNCIA NA ERA DA CONVERGÊNCIA

Uma vez que temos como objetivo estudar interações entre produtores de 

conteúdo e espectadores de um canal do Youtube, procuramos em Recuero 

(2014) elementos essenciais para analisar este tipo de rede social e a sua 

constituição.

Segundo a autora, sites de redes sociais são os espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na internet. Ela explica que embora esses sites 

atuem como suporte para as interações que constituirão as redes sociais, eles 

não são por si as redes sociais. Eles podem apresentá-las, auxiliá-las e 

percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. São os 

atores sociais que utilizam essas redes, que as constituem. (RECUERO, 2014, 

p.103)

Recuero explica que esses sites não são um elemento novo, mas uma 

consequência da apropriação das ferramentas de comunicação mediada pelo 

computador37 pelos atores sociais. A autora cita como exemplos o extinto Orkut e 

o popular Facebook, mas ressalta que esses não são os únicos tipos de sites de 

redes sociais. Ela considera sites de redes sociais como toda a ferramenta que for 

utilizada de modo a permitir que se expressem as redes sociais suportadas por 

ela. (2014, p.102). Nesse sentido, consideramos o Youtube como rede social por 

considerá-la como uma plataforma que permite interações sociais construídas por 

atores sociais. Neste estudo, o foco está nas interações que ocorrem na rede 

social composta pelos criadores de conteúdo e seguidores/fãs do canal 

Nerdologia, rede essa que se encontra no site de rede social Youtube.

Recuero (2009) também levanta elementos que devem ser considerados 

no estudo de uma rede social na Internet. Ela defende a ideia de que as redes 

sociais no ciberespaço podem ser estudadas a partir de três grandes elementos: 

sua estrutura, sua organização e sua dinâmica. Dentro desses elementos ela 

discute quais características devem ser levadas em conta no ciberespaço, a 

saber: na organização as interações gerais do grupo; na estrutura, os laços e o 

capital social; na dinâmica, os processos de cooperação, competição e conflito. A

37 No próximo capítulo nos aprofundaremos mais nesse conceito
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partir do estudo desses elementos é possível encontrar estruturas sociais e 

classificá-las, de forma a compreender que tipo de grupo social pode ser 

encontrado no ciberespaço.

Desse modo, relacionamos os elementos propostos por Recuero (2009) 

com o objeto deste estudo: O canal do Youtube Nerdologia.

3.1 A organização no youtube

Recuero (2009) explica que se a organização é composta pela interação 

social que constitui as relações de determinado grupo, ela é uma série de 

mensagens trocadas entre pessoas. A interação atua diretamente sobre a 

definição da natureza das relações entre aqueles envolvidos no sistema 

interacional (2014, p.31). A interação tem sempre um caráter social perene e 

diretamente relacionado ao processo comunicativo. No entanto, quando 

trabalhamos no ciberespaço a interação social se dá de uma maneira muito 

particular. Trata-se de uma interação mediada por computador.

Alex Primo (2000) demonstrou essa preocupação tentando compreender as 

possibilidades de interações entre homem e máquina, baseando se nos estudos 

pragmáticos da comunicação, que investigam a relação entre os interagentes, 

baseada na comunicação; ou seja, valoriza a relação interdependente do 

indivíduo com seu meio e com seus pares, onde cada comportamento individual é 

afetado pelo comportamento dos outros (PRIMO, 2000, p.3). O autor opta por 

essa abordagem, pois a teoria pragmática, em oposição às lineares (como o 

modelo informacional) assume a teoria dos sistemas, segundo a qual a interação 

humana é vista como um sistema aberto. Essa teoria opõe sistemas abertos e 

fechados de acordo com diversos princípios, mas em suma, um sistema aberto 

permite uma troca livre entre os interagentes em que as ações de um podem 

afetar o outro mutuamente. A partir daí o autor desenvolve sua teoria com a 

premissa de, na relação homem e máquina, diferenciar as interações. Nesse 

sentido ele as separa entre interação mútua e interação reativa. E as separa em 

virtude de sete dimensões.

A primeira dimensão é o sistema, um conjunto de entidades que se 

relacionam entre si formando um todo. Nesse sentido a interação mútua se
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caracteriza como um sistema aberto, pois nela quando uma entidade é afetada o 

todo se modifica. Já a interação reativa é um sistema fechado, pois o reagente 

tem muito pouco ou nenhuma condição de alterar o agente.

A segunda dimensão é o processo, ou seja, acontecimentos que 

apresentam mudanças no tempo. Em relação ao processo a interação mútua se 

dá por meio da negociação, e o resultado dessa negociação não pode ser 

previsto. Já os sistemas reativos se resumem a uma relação binária de 

estímulo-resposta, nesses sistemas supõe-se que um mesmo estímulo terá 

sempre a mesma resposta.

A terceira dimensão é a operação, a relação entre a ação e a 

transformação. Nesse sentido a interação mútua se dá por meio de ações 

independentes, em que cada agente ativo e criativo influencia o comportamento 

do outro. Já em sistemas reativos um polo age e o outro reage.

A quarta dimensão é o throughput, o que se passa entre a codificação 

{input) e a decodificação {output). Na interação mútua um diálogo não se dá de 

uma forma mecânica preestabelecida, cada mensagem recebida de outro 

interagente é decodificada e interpretada podendo gerar uma nova codificação.

Já na interação reativa, o throughput é mero reflexo do automatismo, em que os 

processos de codificação e decodificação se ligam por programação.

A quinta dimensão é o fluxo, que corresponde ao curso ou sequência da 

ação. Os sistemas de característica mútua se caracterizam por ter um fluxo 

dinâmico, em constante desenvolvimento. Já o fluxo reativo se apresenta de 

forma linear e pré-determinada em eventos isolados. É linear, pois a mensagem 

pode ser emitida pelo interagente pró-ativo e recebida pelo interagente reativo. 

Portanto, existe uma sequência de acontecimentos sucessivos.

A sexta dimensão é a relação, a troca entre os elementos da relação. A 

interação mútua se vale da construção negociada, constantemente construída 

pelos interagentes; por pressupor processos interpretativos, não se pode 

predeterminar que uma ação gerará determinado efeito. Já na interação reativa a 

dinâmica é causal, uma determinada causa gerará um determinado efeito.

A sétima dimensão é a interface, a superfície de contato, agenciamentos 

de articulação, interpretação e tradução. Nessa dimensão considera-se que
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sistemas interativos mútuos se interfaceiam virtualmente, eles operam de forma 

virtual pois interfaceiam dois ou mais agentes inteligentes e criativos. Já em um 

sistema reativo cada estímulo é pensado e programado por antecedência para 

que certas respostas sejam apresentadas. Nos sistemas reativos, o mesmo 

estímulo apresentado por indivíduos diferentes nas mesmas condições resultaram 

em uma resposta equivalente. Já em um sistema de interação mútua a liberdade 

está presente, pois cada agente pode se rebelar contra os roteiros e mudar o 

encaminhamento em curso, nele a relação é definida e redefinida 

constantemente. Em um sistema reativo, apenas o agente do polo proativo tem 

liberdade e arbítrio, o polo reativo pode apenas selecionar entre certas 

potencialidades, se adequando ao molde que foi definido antes que ele se 

engajasse no sistema.

É importante, no entanto, levar em consideração que as dimensões 

consideradas por Primo (2007) não são excludentes. Ele levanta a possibilidade 

da multi-interação no sentido em que podem existir interações simultâneas. Em 

um chat, ao mesmo tempo em que se interage com outra pessoa, também se 

interage com a interface do software. O autor ainda chama a atenção que em 

diferentes situações podem existir gradientes de variação. Isto é, a relação pode 

ser mais ou menos negociada. Portanto, é importante tomar cuidado com uma 

tipologia por demais rígida.

O Youtube, maior plataforma on-line de reprodução de vídeos possui 

ferramentas específicas que permitem a interação entre os atores, sejam elas 

entre produtores de conteúdo e interlocutores (na compreensão de Charaudeau 

(2005) entre locutores e interlocutores) ou entre os próprios interlocutores. No 

Youtube, ao postar o vídeo cria-se uma página específica com várias informações 

que são preenchidas pelo autor, pelos interlocutores e pela própria plataforma. A 

partir dessas possibilidades acontecem as interações, que são listadas a seguir.
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FIGURA 21. NERDOLOGIA 276 CASSINI

Fonte: Youtube 2017.

Descrição do vídeo: Fica na parte inferior esquerda da página, contém 

informações sobre o vídeo descritas pelo próprio autor. A descrição curta é que 

fica visível, mas basta clicar em “mostrar mais” para ler a descrição inteira. Nesse 

tipo de informação apenas o agente (produtor de conteúdo) cria a informação e o 

reagente não tem qualquer possibilidade de alterar o texto. A participação pode 

ser incentivada conforme o uso do produtor de conteúdo, que pode trazer 

informações adicionais aos interlocutores. Por exemplo, no caso do Whindersson 

Nunes, maior canal do Youtube brasileiro, com 24 milhões de inscritos, as 

informações disponíveis são links para a página do curso do produtor de 

conteúdo, para a música de abertura do canal, para o seu Instagram, Twitter, 

home page e Facebook.
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FIGURA 22. DESCRIÇÃO WHINDERSSON NUNES

n whinderssonnunes ©
Published on Oct 9 .2017

MEU CURSO
httpsy/www.cursodowhindersson com b r .. 
Musica de Abertura
https://www. youtube. com/watch?v=wgnWE.. 
MEU INSTAGRAM: (ffiwhinderssonnunes 
MEU TWITTER: @whindersson 
MINHA PÁGINA: http /goo.gl, vuBOal 
MEU FACE: http://goo.gl/q2QSUj

Category Comedy

Standard YouTube License

SHOW LESS

Fonte: Youtube, 2017.

Já no caso do Nerdologia, por exemplo, toda descrição de vídeos é 

separada por seções: Apresentação e Roteiro (contém os nomes de quem 

produziu os roteiros e apresentou os vídeos); Edição e Arte (destaca o nome e 

site da produtora de vídeos); Fontes (apresentam os artigos, livros e outras 

referências que fundamentaram o roteiro do episódio); Saiba Mais (materiais 

adicionais referentes ao assunto do episódio); Material Usado (contém links para 

imagens que compõem o visual do episódio); e Siga-nos nas redes sociais (perfis 

do Nerdologia nas redes sociais, como Facebook, Google +, Twitter e Instagram. 

Para melhor compreensão, descrevemos a seção Saiba Mais do episódio 276 

“Cassini e os anéis de Saturno”, que abordou a sonda Cassini e a possibilidade de 

colisão com Saturno: foram apresentados links para os sites da Nasa (Agência 

Espacial Norte-Americana) que traziam conteúdos sobre as sondas Voyager e 

Cassini e as descobertas dessas missões.
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Nerdologia <9
Published on Oct 12, 2017

No Nerdologia de hoje vamos nos despedir da sonda Cassini e conhecer um pouco mais de 

Saturno.

Apresentação e Roteiro:

Átila lam arino- http://www.twitter.com /oatila

Edição e Arte:

Estúdio 42 - http://www.estudjo42.com.br 

Apoio:

Paloma Mieko - httpy/instagram .com/aíiiaepalom a 

FONTES

- Sayanagi, Kunio M „ Ulyana A. Dyudina, Shawn P. Ewald, Georg Fischer, Andrew P. Ingersoll, William 
S, Kurth, Gabriel D. Muro, Carolyn C. Porco, and Robert A. West. "Dynamics o f Saturn's great storm 
o f 2010-2011 from Cassini iSSand RPWS." Icarus 223, no. 1 (2013): 460-478.

- Porco, C. C„ Paul Helfenstein, P. C. Thomas, A. P. Ingersoll, J. Wisdom, Robert West, Gerhard 
Neukum et al. "Cassini observes the active south pole o f Enceladus." science 311, no. 5766 (2006):
1393-1401.

- Para explicar o mundo: A descoberta da ciência moderna, por Steven Weinberg:
http://amzn.to/2y00xdw

SAIBA MAIS

Como ouvir audiolivros: http://scienceblags.com.br/rainha/201...
Bibliografia do Nerdologia: http://scienceblogs.com.br/rainha/bib...
NASA e as missões para Saturno: https://solarsystem .nasa.gov/planets/.

M issão Voyager: https://voyager.ipl.nasa.gov/mission/
Missão Cassini: https://saturn.jpl.nasa.gov/
Para explicar o mundo: A descoberta da ciência moderna, por Steven Weinberg:
http://amzn.to/2y00xdw

MATERIAL USADO
galileu - https://goo.gl/ix6Lva
Christian huygens - https://goo.gl/1nqmrV

huygen sonda - https //goo.gl/LhsQtd
fotos saturn o

Fonte: Youtube, 2017.

Ainda que a descrição do vídeo compreenda uma interação essencialmente 

reativa, uma vez que um dos atores assume papel ativo e outro tenha poucas 

possibilidades nessa interação, alguns comentários contribuíram para repensar a 

construção da forma com que a descrição do vídeo do Nerdologia. Por exemplo, 

um comentário bastante frequente nos vídeos do Nerdologia era relacionado à 

pergunta “como o Átila consegue ler tantos livros para construir esses roteiros tão 

variados?”.

FIGURA 23. DESCRIÇÃO DO VÍDEO NERDOLOGIA 276
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FIGURA 24. COMENTÁRIO DE SEGUIDOR DO CANAL

Você lê todos os livros que você cita nos vídeos ? Ou somente lê partes ? Ou pega um resumo?

Fonte: Youtube, 2017.

No episódio 145 o apresentador explica que não “lê literalmente os livros”,
38mas tem hábito de ouvi-los. Desde esse episódio, ele coloca um link para o post

39em seu blog em que explica como ouvir áudio livros. Essa ação demonstra que 

comentários dos assinantes do canal são considerados. Ao verificar que diversos 

produtores de conteúdo não levam muito em conta os comentários dos assinantes 

dos seus canais, percebemos que isso mostra que a interação depende muito do 

papel que os autores assumem. Como já destacou Primo (2007), em diferentes 

situações podem existir gradientes de variações em relação aos tipo de interação, 

por isso é necessário tomar cuidado com uma tipologia por demais rígida.

FIGURA 25. BOTÕES DE “GOSTEI” E “NÃO GOSTEI”

i f c  32 MIL 4 1 91

Fonte: Youtube, 2017.

Gostei e Não Gostei: Localizada no centro da página, a ferramenta “gostei” e 

“não gostei” - representada por ícones de positivo e de negativo - permite ao 

reagente avaliar os vídeos. Essa informação (número de pessoas que gostaram 

ou não do vídeo) fica visível para todos espectadores. Por ser uma interação 

binária de estímulo-resposta, essa interação é classificada de reativa de acordo 

com os estudos de Primo (2007). Ainda que seja uma interação reativa, a ação 

do reagente pode afetar o comportamento do agente. Afinal, esse tipo de 

interação binário é um feedback quase imediato para o produtor de conteúdo em

38 http://scienceblogs.com .br/rainha/2016/06/com o-e-porque-ouvir-audiolivros/
39 Desde Dezembro de 2007 o Átila lamarino tem  um blog de ciência chamado Rainha Vermelha em que faz 
postagens sobre ciência, principalmente assuntos relacionados à biologia
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relação à opinião do público sobre o conteúdo disponibilizado. Essas informações, 

quando contabilizadas, podem ser consideradas na produção dos conteúdos 

seguintes para atender a demanda do público ou até mesmo para confrontá-las.
40

No canal Porta dos Fundos, por exemplo, o vídeo “Delação” - postado em 02 de 

abril de 2016 - que parodiava uma delação premiada houve 400 mil “gostei” 

assinalados e 575 mil “não gostei assinalados. Neste vídeo, o policial federal não 

aceitava informações em que a delação não citasse alguém do Partidos dos 

Trabalhadores. Levando em consideração o momento político, próximo ao 

processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, parte do público se 

sentiu ofendido por ver o tema do vídeo como ativismo político o que levou a um 

grande número de dislikes.
FIGURA 26. PORTA DOS FUNDOS DELAÇÃO

Fonte: Youtube, 2017.

40 https://www.youtube.com /watch?v=m 92wwsCxk7k&t=ls
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No vídeo seguinte do canal, o “Reunião de Emergência 3, a delação 2”, 

os produtores parodiam uma reunião de última hora para discutir o grande número 

de “não gostei” e de pessoas que cancelaram a sua inscrição no canal. Nesta 

reunião, foi revelado que os espectadores teriam descoberto que eles eram 

financiados pelo Partido dos Trabalhadores. A confrontação com o reagentes 

rendeu centenas de curtidas.

FIGURA 27. PORTA DOS FUNDOS REUNIÃO DE EMERGÊNCIA 3, A DELAÇÃO 2

Fonte: Youtube, 2017.

No caso do nerdologia, o vídeo com maior número de “não gostei” 

assinalados é o do episódio 125 sobre “Sexismo”, com 593.217 visualizações e 

12.606 “não gostei” assinalados. Além de maior número de não gostei 

assinalados, esse episódio recebeu dois vídeos resposta questionando a 

argumentação apresentada durante o vídeo. Nessa ocasião ainda não havia a
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sessão de resposta aos comentários que sucede o conteúdo do vídeo, mas ainda 

assim era comum que o autor respondesse os comentários, por escrito, na seção 

de comentários do Youtube. Ainda assim os produtores optaram por não 

responder a esses questionamentos.

FIGURA 28. NÚMERO DE INSCRITOS NO CANAL

INSCRITO 1,8 Mí A

Fonte: Youtube, 2017.

Inscrição no canal: Na parte central da tela, também está o número de inscritos 

no canal. A inscrição, que ocorre com um simples clique no ícone sino, é uma das 

interações reativas mais significativas para agentes e reagentes , pois a partir do 

momento em que alguém se inscrever no canal do Youtube receberá notificações 

toda vez que o produtor de conteúdo lançar um vídeo novo. Como essa ação 

pode ser desfeita a qualquer momento pelo reagente, podemos considerá-la 

como uma espécie de contrato estabelecido com o produtor de conteúdo. Esse 

tipo de interação é muito mais significativa do que clicar em “gostei” ou “não 

gostei” no vídeo. Afinal, essa ação significa que o sujeito assistiu um ou mais 

conteúdos do canal em questão e gostou o suficiente para querer acompanhar os 

conteúdos produzidos pelo agente em questão. Para o produtor de conteúdo esse 

número é muito relevante, pois um número elevado de seguidores significa uma 

audiência contínua para os conteúdos produzidos. É claro que nem todos os 

inscritos vão assistir todos os vídeos a serem lançados pelo canal, mas uma 

parcela relevante vai. No caso do Nerdologia, por exemplo, que possui 412.2 

milhão de inscritos, a média de visualizações por vídeo é de 420 mil, segundo o 

mídia kit 42do Grupo Jovem Nerd43.

41 Em Dezembro de 2018
42 http://files.boo-box.com/Jovem-Nerd_MK.pdf
43 Acesso em Outubro de 2018
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FIGURA 29. MIDIA KIT NERDOLOGIA

Nerdologia
O Nerdologia mistura ciência e 
história com cultura pop de uma 
maneira única, informativa e 
dinâmica. Apresentado por 2 
profissionais da ciência e da 
h istória :Á tilae Filipe, 
respectivamente, o programa 
consegue sempre trazer um 
conteúdo educativo, sem perder 
a leveza e o bom humor. Biólogo, cientista 

e  pesquisador

Historiador, graduado 
pela USP e colunista '

... . i ' .*’ -- ] '(

. J. .

Média de 420 mil 
views por video

A ciência e história por
trás do m undo nerd.

Fonte: Jovem Nerd 2017.

FIGURA 30. ÍCONE COMPARTILHAR

Fonte: Youtube, 2017.
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Compartilhar: Como podemos ver na imagem acima, no centro da tela está o 

ícone de compartilhar, uma seta curvada, este ícone, quando ativado, permite que 

o reagente encaminhe o conteúdo para outras plataformas e redes sociais,como 

Facebook, Twitter, Google+, Blogger, Tumblr, Reddit, Linkedln, Pintereste e-mail. 

A URL também pode ser copiada e colada onde o usuário desejar. O 

compartilhamento do conteúdo pode ser considerado uma interação reativa de 

acordo com os estudos de Primo (2007), mas resumi-lo dessa forma pode ser 

uma simplificação de uma das mais significativas ações que o reagente pode ter 

em relação a um conteúdo. Uma reação extremamente simbólica em um 

momento em que Jenkins denomina de “a Era da convergência”.

Jenkins (2009) aborda a relação entre três conceitos -  convergência dos 

meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. Referindo-se à 

convergência como
o fluxo dos conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, 
p.29)

Para o autor, existe uma concorrência dos diversos sistemas de mídias que 

operam com circulação de conteúdos e para isso existe a necessidade da 

participação ativa dos consumidores. As convergências ultrapassam os processos 

tecnológicos, representando uma transformação cultural, ao passo que os 

consumidores são motivados a procurar informações e conexões em diferentes 

conteúdos midiáticos. O autor defende que a circulação de conteúdos depende 

fortemente da participação dos consumidores. O argumento dele é contra a ideia 

de que a convergência deve ser compreendida principalmente como processo 

tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez 

disso, a convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões 

em meio a conteúdos de mídia dispersos.

Para Jenkins, a expressão cultura participativa contrasta com noções mais 

antigas sobre a suposta passividade dos espectadores dos meios de 

comunicação. Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como
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ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós 

entende por completo. Nem todos os participantes são criadores iguais. 

Corporações e mesmo indivíduos dentro das corporações de mídia ainda exercem 

maior poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 

consumidores. E alguns consumidores têm mais habilidades para participar dessa 

cultura emergente do que outros.

Segundo Jenkins (2009), convergência não ocorre por meio de aparelhos, 

por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre no cérebro dos 

consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. Cada um de 

nós constrói uma mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de 

informações extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos por meio 

dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver mais informações do 

que alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo extra para que 

conversemos entre nós sobre a mídia que consumimos. Essas conversas geram 

um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das mídias. O consumo 

tornou-se um processo coletivo, o que o autor entende por inteligência coletiva, 

expressão cunhada por Pierre Levy (1994). A inteligência coletiva pode ser vista 

como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse 

poder em nossas interações diárias dentro da cultura da convergência. Neste 

momento estamos usando esse poder coletivo principalmente para fins 

recreativos, mas em breve aplicaremos essas habilidades para outros propósitos.

Portanto, o clique nesse botão significa muito mais do que uma interação 

reativa de aprovação qualitativa em relação ao conteúdo apresentado. Esse clique 

quer dizer que o espectador não só gostou do conteúdo, como gostou o suficiente 

para que, em outras redes, pessoas do seu círculo social vejam o mesmo 

conteúdo e possivelmente comentem e interajam com eles dentro ou fora das 

plataformas on-line em que o conteúdo foi compartilhado.

Em Cultura da Conexão, Jenkins, Ford e Greene (2014) explicam que, com 

as mídias digitais, o conteúdo circula de uma maneira mais horizontal e se 

reconfigura a partir da ação do público. Segundo os autores, com as redes 

digitais, surgiu uma variedade de ferramentas para compartilhar conteúdos, de

65



forma informal e instantânea; e que essas plataformas oferecem novas 

capacidades para pessoas passarem adiante artefatos de mídia. Esse fenômeno, 

denominado de “propagabilidade”, refere-se ao potencial -  técnico e cultural -  de 

os públicos compartilharem conteúdos por motivos próprios (p. 19).
A “propagabilidade” se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil 
a circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros, às 
estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação, aos 
atributos de um texto de mídia que podem despertar a motivação de uma 
comunidade para compartilhar material e às redes sociais que ligam as 
pessoas por meio da troca de bytes significativos. (JENKINS, GREEN e 
FORD, 2014, p. 19)

Mas quando Jenkins, Green e Ford. (2014) falam da propagabilidade, não 

se referem especificamente à estrutura tecnológica, mas sim ao potencial dos 

públicos compartilharem conteúdos por motivos próprios. Os autores se referem a 

propagável como algo que se pode criar em cima de uma conversa.

Seguindo essa lógica, um maior número de cliques no ícone de 

“compartilhar” do Youtube significa que determinado conteúdo tem mais

possibilidade de propagabilidade do que outro. Entretanto, como explicam

Jenkins, Green e Ford, “não podemos identificar uma causa isolada que leve a 

pessoa a propagar informações” (2014, p.31). As pessoas tomam uma série de 

decisões de base social quando escolhem difundir algum texto da mídia: vale a 

pena se engajar no conteúdo? Vale a pena compartilhar? É de interesse de 

algumas pessoas específicas? Comunica algo sobre meu relacionamento com 

essas pessoas? (2014,p.31). Além disso, o compartilhamento pode vir 

acompanhado de uma mensagem que ressignifca o conteúdo; e ainda que não 

venha, apenas o fato de a mensagem ter sido compartilhada por uma pessoa 

específica ela já ressignifica o conteúdo. Quando a pessoa recebe a mensagem, 

ela pensa não apenas no que os produtores de conteúdo estão lhe comunicando, 

mas no que estava tentando lhe comunicar quem compartilhou a mensagem com 

ela. Isso, portanto, faz o ato de compartilhar uma mensagem, ainda que uma 

interação reativa em relação ao produtor de conteúdo, seja uma interação 

bastante participativa com outros atores que não o agente que envolveu o vídeo.
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No caso do Nerdologia, por exemplo, os vídeos mais compartilhados são 

os seguintes:

QUADRO 3. VÍDEOS COM MAIOR NÚMERO DE COMPARTILHAMENTO

COMPARTILHA
-MENTOS

(shares)

TEMA DO VÍDEO N°DE
VISUALIZAÇÕES

N°DE
COMPARTILHA
-MENTOS

N°DE 
LIKES 44

N°DE
DISLIKES

DATA

Nerdologia 259: 
Suicídio

718.386 20.588 103.000 616 10/08/2017

Nerdologia 19: 
Jeitinho Brasileiro

920.867 14.105 84.000 285 2/10/2014

Nerdologia 90: 
Racismo

712.740 14.077 84.000 657 18/06/2015

Nerdologia 112: 
Vírus Zika

588.916 13.401 70.000 205 10/12/2015

Nerdologia 61: 
Como funciona a 
astrologia

756.044 13.121 71.000 1000 10/12/2014

Fonte: o autor com base nos dados obtidos em 18 de Outubro de 2017.

A relação do interagente com o compartilhamento é tão singular que, se
45relacionarmos este Quadro 3 com o Quadro 1 que mostra os vídeos com maior 

número de ///ces, veremos a congruência entre os vídeos com maior número de 

///ces e os mais compartilhados é baixíssima (apenas o Nerdologia 259 aparece 

em ambas as tabelas). Portanto a relação entre os participantes dessa interação 

tem que ser muito maior do que apenas gostar do conteúdo para compartilhar.

Por fim, o compartilhamento, ainda seja classificado como uma interação 

reativa, também pode ser considerado como uma dos mais importantes, pois por 

meio dele é possível conseguir mais visualizações para seus vídeos e aumentar o 

número de seguidores para o seu canal.

44 Se o vídeo não estiver entre o que tem  maior número de likes e superar a marca de dez mil marcações, o 
Youtube arredonda para o número na unidade dos milhares.
45 Página 10
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Cassíni e os anéis de Saturno | Nerdologia 276

Fonte: Youtube, 2017.

Número de Visualizações: O Youtube fornece na lateral esquerda, logo abaixodo 

título do vídeo, o número de pessoas que visualizaram o vídeo. Essa informação é 

apenas um dado que próprio Youtube registra e mostra quando o usuário46 

assiste ao vídeo por uma determinado intervalo de tempo. O número de 

visualizações passa a ser relevante logo após o lançamento do vídeo, pois, se 

alcançar uma grande quantidade em pouco tempo ele entra no trending do 

Youtube ou, em português, na seção “em alta”

FIGURA 32. ÍCONE TRENDING 

Fonte: Youtube, 2017.

Isso significa que o algoritmo do Youtube classificou o conteúdo como um 

dos 50 mais relevantes produzidos no país nas últimas horas. Aparecer nessa 

seção é importante para o criador de conteúdo porque pode atrair usuários que 

não estão procurando conteúdos específicos e, consequentemente, alavancar o 

número de visualizações para o vídeo e possíveis seguidores para o canal.

Diversos vídeos do canal Nerdologia já estiveram na seção “em alta” do 

Youtube brasileiro, como o Nerdologia, como o “A Física de Interestelar” e o “A 

Armadura do Homem de Ferro” porém o que alcançou melhor posição até hoje foi 

o Nerdologia 259: Suicídio, que esteve em segunda posição no trending brasileiro

46 O Youtube não fornece essa informação específica do quanto precisa ser assistido para ser computado 
como visualização.

FIGURA 31. ÍCONE VISUALIZAÇÕES
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no dia 10/08/2017, atrás apenas do videoclipe47 “Regime Fechado” das artistas 

brasileiras Simone e Simaria.

FIGURA 33. ÍCONE ADICIONAR À PLAYLIST

IMAGENS DO MERGULHO b c
37:

DA C A S S IN IR B T 1

Add to...

□  Assistir mais tarde

□  Musica

â
â

+  Criar nova playlist

Fonte: Youtube, 2017.

Adicionar à Playlist: O usuário cria uma playlist e, por meio do ícone da lista com 

um símbolo de adição, é possível adicionar o vídeo em questão em uma das 

playlists do usuário. É uma interação reativa, uma ferramenta utilizada, em geral, 

para o usuário que descobriu um vídeo que lhe interessa, mas não tem tempo 

suficiente para vê-lo, portanto marca-o para assistir mais tarde na sua playlist. É 

uma ferramenta utilizada, também, para usuários que assistem clipes musicais 

com frequência e marcam esses vídeos para assistirem quando bem entenderem, 

sem precisar procurá-los novamente na ferramenta de busca do Youtube.

47 https://www.youtube.com/watch?v=wn_7FY82uP0
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FIGURA 34. COMENTÁRIOS

1 .2 4 0  com entários  — c l a s s if ic a r  p o r

© Adicionar um comentário público..

Pr*a?

< à

* Fixado por Nerdología 

Atila lamarino 1 dia atrás

Algumas correções ao que falamos no vídeo, com muita ajuda do Sacani. do SpaceToday (valeu, Sacani!):

Lua na verdade só a nossa:) Eu devia ter falado satélites de Saturno! Também errei a data de pouso da Huygens, que 
chegou em Titã em Janeiro de 2005 e não em 2011.
Ler m ais

RESPONDER 49 lfc 

Ver tod as a s  4 re sp o sta s v

SpaceToday 6 dias atrás

Belo video Átila!!! A Cassini merece sempre ser lembrada!!! Valeu pela citação. Grande abraço!!!!

RESPONDER 650 | É  

V er tod as a s  1 4  re sp o sta s v

Raynere Pereira 6 dias atrás

Como o tema é espaço, recomendo como sempre um Nerdologia sobre Foguetes e outro sobre o Progrma Espacial 
Soviético!

RESPONDER 37 6  lfc V  

Ver tod as a s  9 re sp o sta s v

Fonte: Youtube 2017

Comentários: O usuário tem a possibilidade de fazer comentários logo abaixo 

dos vídeos e também responder aos já registrados por outras pessoas. Por meio 

dos ícones positivo e negativo, o usuário ainda pode classificar o comentário com 

gostei e não gostei. Porém, essa dinâmica é um pouco diferente da que ocorre 

nos vídeos. Ao lado dos ícones dos comentários, aparece um número que 

representa a soma dos “gostei” selecionados subtraindo o número de “não gostei”. 

O Youtube mostra o número de comentários que o vídeo em questão recebeu e, 

para visualizá-los, é possível selecionar entre “principais comentários” que têm 

maior número de avaliações e/ou de respostas. Já os “mais recentes primeiro” 

estão relacionados aos últimos comentários feitos sobre o vídeo. O produtor do 

canal também pode fixar na lista de comentários os que considera mais 

relevantes. Os comentários podem ser considerados como uma forma de 

interação mútua, mas antes de qualquer avaliação é preciso analisar como os 

agentes e interagentes se comportam nessa relação, pois existem produtores que 

não respondem os espectadores do canal. No entanto, também há produtores que
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selecionam os comentários mais relevantes para respondê-los na própria seção 

de comentários do Youtube. Essa é uma prática comum do apresentador Átila 

lamarino, sobretudo quando pretende corrigir erros de conteúdo no episódio. A 

partir do episódio 129 sobre Realidade Virtual (de 14 de Abril de 2016), no 

entanto, a estrutura do Nerdologia mudou. Após os aproximadamente 6 minutos 

de conteúdo relacionando ciência e cultura pop, e eventualmente um spot
48 'patrocinado , o apresentador Atila lamarino responde os comentários que julgava 

mais relevantes dos episódios anteriores, além de sugerir leituras relacionadas e 

agradecer aos cientistas que o auxiliaram no desenvolvimento do roteiro.

E é principalmente nos comentários do Youtube, com base nos estudos de 

Recuero (2005), que acontecem os laços sociais e a busca por capital social entre 

os usuários da rede social e seguidores do canal Nerdologia.

3.2 A estrutura do Youtube como site de rede social

A estrutura de uma rede social na internet pode ser estudada a partir de 

dois aspectos: capital social e laços sociais. Entretanto, os laços sociais devem 

ser presumidos pela interação verificada. As interações podem demonstrar 

intimidade e seu acompanhamento pode mostrar que tipo de relação está sendo 

construída. Segundo Raquel Recuero (2005), a partir da observação das relações 

entre as interações no Youtube, é possível compreender os laços sociais que 

formam a rede social e se estabelecem nos vários virtual settlements. Além disso, 

é possível verificar que tipo de capital social ocorre nesses ambientes. O estudo 

desses dois fatores permite compreender como a rede social está sendo 

estruturada.

Segundo Recuero, a estrutura da rede social compreende aquilo que ela 

possui de mais permanente: o resultado das interações repetidas. Trata-se de 

uma sedimentação dessas trocas que pode ser observada por meio dos laços 

sociais e do capital social (2005).

Laço social passa a ideia de interação social, sendo denominado laço 

relacional, em contraposição ao laço associativo, aquele relacionado unicamente 

ao pertencer (a algum lugar por exemplo). Os laços associativos constituem-se

48 Propagandas de aproximadamente 1 minuto.
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em conexões formais que independem de ato de vontade do indivíduo, bem como 

de custo e de investimento (2005). Neste sentido, não interferem na estrutura 

social, tratando-se apenas de uma classificação. Segundo a autora, o laço 

associativo podia ser observado em comunidades do Orkut, onde bastava clicar 

para “fazer parte” de uma “comunidade” sem necessitar ter qualquer interação 

com os membros do mesmo grupo. Por outro lado, em outros sistemas como 

blogs, é possível perceber as inter-relações com os comentários, onde há 

interação social e o laço relacional. Nesse sentido, clicar no ícone de se inscrever 

em um canal no Youtube seria uma interação reativa que constituiria um laço 

associativo, pois simplesmente significa que o sujeito se identifica com aquele 

conteúdo o suficiente para receber notificações sempre que um novo conteúdo for 

lançado.

Os laços sociais também podem ser fortes e fracos. Laços fortes se 

caracterizam pela intimidade, pela proximidade e intencionalidade em criar e 

manter uma conexão entre duas pessoas. Os laços fracos caracterizam-se por 

relações esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade. Laços fortes 

constituem em vias amplas e concretas para as trocas sociais, enquanto os fracos 

possuem trocas mais difusas. Os laços fortes necessitam tempo para se 

estabelecerem (necessitam de várias interações e investimento entre as partes). 

Entretanto, o laço forte sempre é visível por meio da denotação de intimidade 

frequente nas interações sociais como em grupos do Whatsapp ou do Facebook. 

No caso do nosso objeto, o Youtube, esse laço se mostra principalmente por meio 

de alguns comentários e respostas dos vídeos. Já o laço fraco não demonstra o 

mesmo grau de intimidade do laço forte, podendo ser verificado por comentários 

ou interações esporádicas. Os laços sociais podem ainda ser denominados 

multiplexos quando constituídos de diversos tipos de relações sociais. Neste 

sentido é possível encontrar laços mais multiplexos em grupos que utilizam vários 

sistemas para interagir. Além disso, quanto maior o número de laços, maior a 

densidade da rede, pois mais conectados estão os indivíduos que fazem parte 

dela. Deste modo, os laços sociais auxiliam a identificar e compreender a 

estrutura de uma determinada rede social (RECUERO, 2009).
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Os laços sociais no Youtube acontecem de outras formas, a principal delas 

nos comentários, em que usuários interagem entre si; tentam interagir com o 

produtor de conteúdo e eventualmente interagem com o produtor de conteúdo 

(quando este responde seus comentários, seja por texto ou em vídeo). Essas 

interações acontecem de formas bastante variadas, dependendo muito do 

conteúdo do vídeo. Podemos aqui exemplificar mostrando os três principais 

comentários dos três episódios do Nerdologia. Como principais comentários 

vamos considerar os três que aparecem em primeiro na seção de comentários do
49Youtube , desconsiderando aqueles em que o dono do canal fixou em primeiro 

(pois são sempre os do apresentador).

QUADRO 4. VÍDEOS COM MAIOR NÚMERO DE LIKES.

GOSTEI (likes)
TEMA DO 
VÍDEO

N°DE
VISUALIZAÇÕES

N°DE
COMENTÁRIOS

N° DE LIKES N°DE
DISLIKES

DATA

Nerdologia 51: 
Quem tem mais 
poder?

1.009.133 15.196 87.000 3000 02/10/2014

Nerdologia 125: 
Sexismo

684.761 8.274 88.000 13.000 17/03/2016

Nerdologia 9: 
Qual o soco 
mais forte?

1.191.752 7.772 98.000 547 05/12/2013

Fonte: o autor com base nos dados obtidos em 18 de Outubro de 2017.

Os principais comentários do “Nerdologia 51: Quem tem mais poder” foram:

49 O youtube ordena os comentários a partir de um algoritmo que julga a relevância do mesmo, levando em  
consideração o número de likes assinalados no comentário e o número de respostas que o comentário teve.
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FIGURA 35. COMENTÁRIOS DO “NERDOLOGIA 51: QUEM TEM MAIS PODER”

Eu vou dar a maior prova de TODAS do porque o Goku ganharia dos dois! Pq eu sou fanboy dele! FIM! Goku Victory! 

e a Genkídama é feita só com energia dos humanos?, a energia do poder do Goku não conta? Os outros Sayajins que

Fonte: Youtube, 2017.

Nesse caso, todos os comentários estavam questionando o conteúdo do 

vídeo por discordar com o ponto de vista do apresentador sobre qual dos 

personagens fictícios Hulk, Super-Homem ou Goku seria mais poderoso. Nesse 

sentido, as interações aconteceram entre os próprios usuários do Youtube, 

principalmente no primeiro comentário do usuário “você sabia?” que teve 303 

respostas. Mas elas aconteceram também como uma tentativa de estabelecer 

uma relação com o produtor de conteúdo ao questionarem o conteúdo do vídeo. 

Os principais comentários do “Nerdologia 125: Sexismo” foram:

74



FIGURA 36. COMENTÁRIOS DO “NERDOLOGIA 125: SEXISMO”

i w  M ik e A r t s O  1 yearago

Nerdologia I Teoria das Cordas.
Pelo amos de Zeeeuuus.

REPLY 1.1 K lÉ  É 1 *

View alt 34 replies v

-  r r ik a n n n  1 y e a ra g o

ótimo vídeo :) adoro o trabalho de ves

REPLY 367 |É É 1 V

Viewall 8 replies v

O Laura Gíuliani 1 yearago
kkkkkk Então você não joga wow né?? Não existem só armaduras pequenas, normalmente são para classes que tem de 
ter mais agilidade, você as coloca se quiser. E em boa parte dos mmos que eu jogo, com garotas, elas mesmas querem 
por armaduras pequenas.. porque acham bonito, acham sexy, sei lá! Não são só mulheres que sofrem erotização em 
jogos e quadrinhos, por favor. Não vou parar de jogar jogo nenhum por causa de peitos, e vamos ser bem sinceros, muitas 
Read more

REPLY 220 IÉ É 1 W

Viewalf 21 replies ^

Fonte: Youtube, 2017.

Nesse caso, os dois primeiros comentários, do usuário “Mike Arts” e da 

usuária “Mikann” foram endereçados aos produtores de conteúdo do canal. O 

primeiro sugeriu temas para novos vídeos, o segundo elogiou conteúdo do vídeo 

e do canal. O terceiro também foi endereçado aos produtores de conteúdo, mas 

questionou o conteúdo do vídeo, de que a hiperssexulização das personagens da 

cultura pop é nociva.

Os principais comentários do “Nerdologia 9: Qual o soco mais forte” foram:

FIGURA 37. COMENTÁRIOS NERDOLOGIA 9: SOCO MAIS FORTE

Fonte: Youtube, 2017.
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Nesse caso, o segundo comentário do “Miguel Arcanjo Reis Magalhães” 

parece ter sido endereçado tanto aos produtores de conteúdo quanto aos outros 

usuários. O terceiro do “Barry Allen” foi uma paródia, pois Barry Allen é o nome da 

identidade secreta do segundo super-herói a usar o nome Flash nos quadrinhos, e 

segundo o conteúdo do episódio, o personagem com soco mais forte seria o 

Flash, por atingir a velocidade da luz. Já o primeiro comentário, do “Revolução 

Científica” foi uma referência à fala do personagem Jesse Pinkman no seriado 

Breaking Bad, (episódio número 7 da primeira temporada, que foi ao ar dia 9 de 

Março de 2008). No caso dos comentários do “Barry Allen” e do “Revolução 

Científica”, não foram endereçados nem aos produtores de conteúdo nem aos 

outros usuários. Esses comentários foram feitos em códigos, foram comentários 

específicos para quem possuísse informação suficiente para decodificá-los. Ao 

seguir o Nerdologia, o usuário quer passar a informação de que faz parte dessa 

comunidade que tem conhecimento sobre ciência e cultura pop. Nesse sentido, 

comentar algo que requer conhecimento prévio para ser decodificado, assim 

como possuir o conhecimento necessário para decodificar uma mensagem, 

adicionam prestígio para o usuário dentro dessa comunidade, ou seja, 

acrescentam capital social e simbólico nas suas relações dentro do grupo 

(seguidores/fãs do Nerdologia).

O capital social é um conjunto de recursos que pode ser encontrado a partir 

das conexões entre os indivíduos de um determinado grupo, pois é o conteúdo 

dessas relações. Segundo Recuero (2014), quando falamos em capital social 

estamos nos referindo ao conteúdo das relações sociais que são 

institucionalizadas por meio da permanência e da repetição, de forma a constituir 

o “cimento” das relações sociais dentro de um grupo. Esse conceito deriva do 

conceito de capital simbólico estabelecido por Pierre Bourdieu (2004), que 

relaciona a ideia de relação social à forma de produção do capital que existe por 

meio de investimento e custo entre os envolvidos. Em a Economia das Trocas 

Simbólicas, Bourdieu recorre a Weber para diferenciar as relações de classe e 

grupos de status, que por sua vez está relacionado ao consumo de bens 

simbólicos e estilo de vida. Nesse sentido, Pierre Bourdieu mostra que a lógica da

76



estrutura social é a lógica da distinção, que se manifesta também nas trocas

simbólicas. Desse modo, os grupos lutam por capital simbólico e o principal ganho

dessa luta é diferenciação do outro.
O desenvolvimento de um mercado de bens simbólicos é paralelo
a um processo de diferenciação dos públicos aos quais as
diferentes categorias de produtores destinam seus produtos. 
(BOURDIEU, 2004:102)

Com base no conceito de Bourdieu, Recuero (2009) o adapta às redes 

sociais e refere-se a ele como capital social. Para ela, o capital social que transita 

e que é produzido por meio da relação social, também depende de investimentos 

para que seja acumulado nos laços sociais. Sem investimento, os laços sociais 

tendem a enfraquecer com o tempo, depreciando o capital social de um 

determinado grupo.

A autora cita também o estudo de Robin Dunbar (1993) , antropólogo, 

psicólogo e especialista em comportamento humano da Universidade de Londres. 

Para Dunbar, há um limite biológico de 150 (conhecido pelo número Dunbar) 

conexões (laços fortes) que uma pessoa é capaz de manter por conta do tamanho 

do neocortex - região do cérebro. Nas redes sociais digitais, no entanto, há 

pessoas com número muito maior de conexões. Essas podem ser consideradas 

ficcionais, uma vez que não existe interação e custo envolvido naquele laço 

social. A ideia de Dunbar parece fazer sentido, já que quanto mais conexões 

maior seria o custo e o tempo a ser empregado na manutenção dos laços. A 

consistência do estudo “Dunbar number1’ pode ser questionada e exigir mais 

estudos para sua comprovação, mas nos faz refletir sobre a dinâmica das redes 

sociais na internet. É possível ter centenas de amigos nas redes sociais digitais, 

mas há um limite físico para a interação.

Segundo Recuero (2009), um dos elementos mais relevantes para o estudo 

da apropriação dos sites de rede social é a verificação de valores construídos. 

Para a autora, o que é diferencial nos sites de redes sociais é que eles são 

capazes de construir e facilitar a emergência de tipos de capital social que não 

são facilmente acessíveis aos atores sociais no espaço offline.

Por exemplo, no Orkut um determinado ator pode ter rapidamente 
300 ou 400 amigos. Essa quantidade de conexões que ele
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dificilmente terá na vida offline influencia várias coisas. Pode assim 
tomá-lo mais visível na rede social, pode tornar as informações 
mais acessíveis a esse ator. Pode, inclusive, auxiliar a construir 
impressões de popularidade que transparecem ao espaço offline. 
(RECUERO, 2014, p.107)

A autora, a partir de uma revisão teórica sobre o tema em tela, separa os 

valores mais comumente relacionados aos sites de rede social em quatro grandes 

grupos: Visibilidade, Reputação, Popularidade e Autoridade.

Para a autora, os sites de redes sociais permitem aos atores sociais estar
50mais conectados, o que significa um aumento da visibilidade social desses nós . 

Recuero explica que a visibilidade é constituída enquanto um valor, porque 

proporciona que os nós sejam visíveis na rede. Com isso, um determinado nó 

pode amplificar valores que são obtidos por meio dessas conexões, tais como o 

suporte social e as informações. Aumentar a visibilidade social tem efeitos no 

capital social obtido pelo ator.

Alguém pode intencionalmente aumentar sua visibilidade no 
twitter, por exemplo, utilizando-se de artifícios para aumentar o 
número de seguidores apenas para popularizar seu blog. Com 
isso pode obter outros valores como reputação. A visibilidade, 
assim, é um valor por si só, decorrente da própria presença do ator 
na rede social. (RECUERO, 2014 p.109)

Para a autora, a popularidade é um valor relacionado à audiência. Trata-se 

de um valor relativo à posição de um ator dentro de sua rede social. Um nó mais 

centralizado na rede é mais popular, porque há mais pessoas conectadas a ele e, 

por conseguinte, esse nó poderá ter uma capacidade de influência mais forte do 

que os outros nós na mesma rede. Como exemplo, a autora explica que no twitter 

a popularidade está diretamente relacionada com a quantidade de seguidores que 

alguém tem.

No caso do Youtube isso também se relaciona à quantidade de seguidores. 

É possível acharmos comentários buscando visibilidade nos vídeos do 

Nerdologia, apesar de pouco frequentes.

50 Para a autora, os atores representam os nós da rede, é das conexões entre esses nós que a rede é 
formada. (2014, p.30)
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FIGURA 38. COMENTÁRIO NERDOLOGIA JUSTIÇA 51

Mah Barreto 3 dias atrás

Recentemente o youtube anda bem ruim. Não sei o que está acontecendo com o meu canal, mas ele não manda 
notificação pra ninguém. Estou com 30k de inscritos, e de views e likes meu canal ta a mesma coisa de quando eu tinha 
5k
Por favor me deem uma força passando lá e vendo meu conteúdo, deixa o seu like. Peço pra só se inscrever se realmente 

gostar do que viu, e marca o sininho pro youtube não deixar de te mandar a notificação. Peço novamente para não se 
inscrever por pena, e sim pq realmente gostou do meu conteúdo. 0  like pode parecer desimportante, mas quando você 
deixa o like, tem mais probabilidade do youtube te recomendar meus vídeos na sua pagina inicial quando não mandar a 
notificação pra você. Obrigado pela atenção de todos flp 
M ostrar m enos

RESPONDER 1  |fr V
Ver resposta v

Fonte: Youtube, 2017.

Este exemplo mostra que o espaço dos comentários do canal Nerdologia 

também é usado para pedir inscritos para os canais dos interlocutores. Esse 

comentário, geralmente, não tem muita visibilidade, pois dificilmente recebem 

likes ou respostas. No caso desse comentário, ele era o trigésimo quinto na lista 

de comentários, com um like apenas. Uma prática comum dos youtubers para 

aumentar sua visibilidade social e sua popularidade é pedir, durante o conteúdo 

do vídeo, para os usuários darem like no vídeo, compartilharem e se inscreverem 

em seu canal. Na penúltima tela de todos os vídeos do Nerdologia (antes apenas 

da tela final que sugere vídeos correlatos, para o usuário assistir) os 

apresentadores falam “não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o 

canal para (...aqui entra alguma piada relacionada ao conteúdo do episódio em 

questão). E até a próxima Terça (quando é o Nerdologia de História, ou Quinta 

quando é o Nerdologia de Ciência)”.

51 Comentário feito no episódio 278 sobre Justiça, que foi ao ar dia 19 de Outubro de 2017
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FIGURA 39. TELA FINAL NERDOLOGIA 298 JUSTIÇA

Fonte: Youtube, 2017.

Nessa tela, sempre há algum recurso visual que corrobora com a piada 

feita pelo apresentador. Por exemplo, no Nerdologia 278, sobre “Justiça”, na 

penúltima tela do episódio o apresentador Átila lamarino fala: “Não se esqueça de 

curtir e compartilhar o vídeo. Assine o canal para vídeos mais justos para quem 

assina. E até a próxima quinta”. O pedido é reforçado com recursos audiovisuais 

da cultura nerd. Neste caso, foi usada a imagem da personagem Farrah do jogo 

Overwatch52 e o áudio dela destacando “a justiça vem de cima”. Os criadores de 

conteúdo do Nerdologia pedem capital social nas formas de visibilidade e 

popularidade de forma humorada, contando uma piada e destacando uma 

referência nerd. Essas ações permitem uma conexão com parte do público, 

incentivando essas ações de curtir, compartilhar e se inscrever que aumentam o 

capital social do Nerdologia no Youtube.

Recuero (2009) explica que um dos valores principais construídos nas 

redes sociais é a reputação. Para a autora, reputação está relacionada às 

informações recebidas pelos atores sociais sobre o comportamento dos demais e 

o uso dessas informações.
A reputação, portanto, é aqui compreendida como a percepção 
construída de alguém pelos demais atores e, portanto implica três

52 Overwatch é um jogo eletrônico multiplayer de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Blizzard 
Entertainment.
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elementos: o “eu” o “outro” e a relação entre ambos. (RECUERO, 
2014 p. 109)

O conceito de reputação implica diretamente o fato de que há informações 

sobre quem somos e o que pensamos, e, para a autora, contribui para que os 

outros construam suas impressões sobre nós.

Recuero conceitua também a autoridade, que se refere ao poder de 

influência de um nó na rede social. É uma medida da efetiva influência de um ator 

com relação à sua rede, juntamente com a percepção dos demais atores da 

reputação dele. A autoridade, portanto, compreende também a reputação, mas 

não se resume a ela. A autoridade é um valor per se na medida em que está 

relacionada à reputação, mas de uma forma diferente daquela do 

compartilhamento de conhecimento, da contribuição. Os blogueiros que buscam 

autoridade preocupam-se em construir uma reputação relacionada a um assunto 

específico, mais do que apenas o reconhecimento.

No campo de comentários do Nerdologia, muitos dos principais 

comentários buscam reputação ou autoridade. Uma das formas de se conseguir 

reputação é ter uma maior interação com o apresentador do que os demais 

participantes da redes social, como tendo um comentário lido pelo apresentador 

ou uma sugestão de tema atendida. Nem sempre esse comentário busca o capital 

social de autoridade, às vezes, basta reputação. Um dos principais comentadores
53do Nerdologia é o “Agronopolos Macho Alfa”. No episódio 48 do Nerdologia “O 

Fungos de The Last of Us”, que foi ao ar no dia 04 de setembro de 2014, 

Agronopolos Macho Alfa foi o primeiro a comentar, como destacado a seguir:

FIGURA 40. COMENTÁRIO AGRONOPOLOS NERDOLOGIA 48

Agronopolos Macho Alpha 3 anos atrás

First!!!
♦Nerdologia Sugestão: Sempre falamos quando o apocalipse já está instalado e é a "nova ordem mundial", que tal fazer 
um Nerdologia mostrando como poderia acontecer? Exemplo: Em quanto tempo acabaria os alimentos? Que aconteceria 
se todos os aparelhos eletrônicos não funcionasse mais? Que aconteceria com a ordem (ou controle) social fosse para a 
cucuia? Tipo uma Timeline para a instalação para essa "ordem mundial' ??
M ostrar m enos

RESPONDER 958 t i l

Ver todas a s  7 4  respostas v

Fonte: Youtube, 2017.

53 Uma das pessoas que comentam com mais frequência
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Desde então esse usuário passou a comentar a mesma sugestão de tema 

em todos os vídeos do Nerdologia. Até que no Nerdologia 81, que foi ao ar em 14 

de maio de 2015, em comemoração a 1 milhão de assinantes, na abertura do 

episódio o apresentador Átila lamarino falou: “Sejam bem-vindos ao Nerdologia, 

eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e estou aqui hoje, mais uma vez participando 

para agradecer vocês. Hoje a gente tem mais de um milhão de motivos para 

comemorar o canal, e eu vou aproveitar para responder alguns comentários sobre 

os vídeos de 2015 com vocês. Os comentários que não são sugestão de tema, 

pois esses a gente vai fazer ainda.” Um dos comentários que apareceu no vídeo 

foi o de Agronópolos e muitos seguidores registraram a participação dele no 

Canal Nerdologia.
FIGURA 41. ABERTURA NERDOLOGIA 81

Fonte: Youtube 2017

Alguns dos principais comentários desse episódio registraram o ocorrido, 

como o de Augusto Dala Costa, que teve 82 likes e 25 respostas; e do Vinícius 

Henrique, com 27 likes e 13 respostas.
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FIGURA 42. COMENTÁRIO AUGUSTO DALA COSTA NERDOLOGIA 81

t i
Augusto Dala Costa 2  anos atrás

Agronopolos vai pirar foda agora. Se não fizerem a sugestão dele, é capaz de criar um canal concorrente só pra fazer a 
parada :v

RESPONDER 82 ifr  f  

Ver todas as 25 respostas v

Fonte: Youtube, 2017.

FIGURA 43. COMENTÁRIO VINÍCIUS HENRIQUE NERDOLOGIA 81

O Vinícius Henrique 2 anos atrás

Acho que vocês não deveriam fazer o vídeo sugerido do agronopolos só porque ele fica floodando tudo quanto é video do 
nerdologia.

RESPONDER 2 7  | É  <P'

Ver todas a s  1 3  respostas v

Fonte: Youtube, 2017.

Mais de um ano depois do primeiro comentário do Agronopolos Macho Alfa, a sua 

sugestão foi atendida. Foi ao ar o Nerdologia 102 sobre “Apocalipse Moderno” em 

8 de outubro de 2015. E novamente alguns dos principais comentários citaram o 

Agronopolos e suas numerosas tentativas para que sua sugestão fosse acatada, 

como esse do Nerd Land, com 151 likes e 14 respostas.

FIGURA 44. COMENTÁRIO NERD LAND NERDOLOGIA 102

Nerd Land ©  2 anos atrás

AGORA O AGRONÓPOLIS MORRE FELIZ ;P

RESPONDER 151 lár 

Ver todas as 14 respostas v

Fonte: Youtube, 2017.

E o comentário do próprio Agronopolos Macho Alfa, com 306 likes e 67 

respostas.
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FIGURA 45. COMENTÁRIO AGRONOPOLOS NERDOLOGIA 102

Fonte: Youtube, 2017.

Esse é um exemplo de interação social em busca do capital social 

reputação. No entanto, a busca por autoridade é relativamente frequente nos 

comentários do Nerdologia, como o da correção de erros do apresentador. Afinal, 

o canal trata de um conteúdo que mistura ciência e cultura nerd e, pelo fato do 

ator possuir um conhecimento diferenciado sobre esses assuntos, há um 

considerável ganho social de autoridade. Um exemplo deste tipo de comentário foi 

encaminhado por Maria Cristina Caporrino no Nerdologia 267 “Os Poderes da 

Hera Venenosa”, que foi ao ar dia 7 de setembro de 2017. Caporrino corrigiu um 

erro conceituai do apresentador Átila lamarino que havia confundido “citocinas” e 

“citoci ninas”.

FIGURA 46. COMENTÁRIO MARIA CAPORRINO NERDOLOGIA 267

O
Maria Cristina Caporrino 1 m ês atrás

Oi Átila, excelente programa.. Mas tenho um adendo, nos minutos 1:09 e 2:16 vc fala chama um dos fitormônios de 
"citocinas1 e está escrito "citocininas". Confusão linguística básica, mas eu lembrei da história da banana produzindo 
interferon (que ainda aparece na minha timeline) e acho que é melhor deixar essa história mais esclarecida. .. um 
abraço...

RESPONDER | É

Fonte: Youtube, 2017.

Esse comentário foi utilizado na seção de resposta do Nerdologia 271 

“Delação premiada e teoria dos jogos’, que foi ao ar dia 21 de setembro de 2017, 

logo após o conteúdo do episódio em que o apresentador responde a alguns
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comentários julgados por ele mais relevantes. Esse foi o comentário utilizado pelo 

autor para corrigir esse erro conceituai cometido no 267. Aos 7’55 o autor cita a 

espectadora Maria Cristina Caporrino e reconhece o erro cometido

Além desse exemplo de ganho de autoridade pelo usuário ao corrigir os 

erros científicos do apresentador, também há casos em que os comentários 

apontam para os equívocos com a cultura nerd. No episódio 253 “Os poderes do 

Homem Aranha”, que foi ao ar no dia 20 de Julho de 2017, o apresentador fala: 

“Na falta de uma parede, pelo menos ele ainda ia poder usar a mão grudenta para 

arrancar a pele dos inimigos, como já fez com a cara do duende verde e Sasha, 

esposa do Kraken, o caçador”, confundindo o nome do inimigo do Homem 

Aranha, que na verdade se chama Kraven, o Caçador. Na busca por autoridade, 

Eduardo Sattin, questiona o apresentador com o seguinte comentário:

FIGURA 47. ATILA CITA MARIA CAPORRINO NERDOLOGIA 271

Fonte: Youtube, 2017.

85



E duardo  S a t t in  ' es  es ■ t r í  e 

"Kraken1 □ caçador?

RESPONDER 360 f 1

Ver todas as 21 respostas v

Fonte: Youtube, 2017.

Na seção de resposta aos comentários do Nerdologia 257 “este vídeo está 

mentindo”, o apresentador Átila lamarino cita o comentário do Eduardo Sattin 

admitindo o erro cometido.

FIGURA 49. ÁTILA CITA EDUARDO SATTIN NERDOLOGIA 257

FIGURA 48. COMENTÁRIO NERDOLOGIA 253

Fonte: Youtube, 2017.

Como vimos, a seção de comentários dos vídeos do Nerdologia é a parte 

em que mais acontecem as interações sociais que resultam em fortalecimento dos 

laços sociais pelos atores da rede. Nesses laços também ocorre uma intensa 

troca em busca de diferentes tipos de capital social. No entanto, é importante 

enfatizar que essas interações sociais são bastante plurais.
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É perceptível que a interação social, a partir de suas naturezas 

diferenciadas, influencia os processos sociais que culminam em cooperação, 

competição e conflito.

3.3 A dinâmica no Youtube

Recuero (2009) explica que uma rede social modifica-se com o tempo. 

Essas dinâmicas são dependentes das interações totais que abarcam uma rede e 

podem influenciar diretamente sua estrutura.

As interações são causadoras dos processos sociais de cooperação, 

conflito e competição. A cooperação seria o atuar em conjunto de um grupo de 

indivíduos para a consecução de um objetivo em comum. “A cooperação é o 

processo formador das estruturas sociais. Sem cooperação, no sentido de um agir 

organizado, não há sociedade.” (RECUERO 2009,p.81). A autora explica que a 

cooperação pode ser gerada pelos interesses individuais, pelo capital social 

envolvido e pelas finalidades de grupo. Ela cita como exemplo de cooperação os 

weblogs coletivos que são weblogs produzidos por um grupo de pessoas (2009, 

p.83). Esses sistemas são apenas possíveis porque há a cooperação entre os 

indivíduos em torno dessa proposta. Ela cita Henrique Antoun (2004, p.19), 

dizendo que, para ele, “as comunidades virtuais constituir-se-iam em uma forma 

de organização na cibercultura, uma forma básica de cooperação social”.

No caso do Nerdologia, várias interações podem ser consideradas como de 

cooperação social, tanto no sentido de melhorar a qualidade da informação do 

conteúdo ao corrigir um erro do apresentador quanto no de aumentar a 

comunidade de seguidores do canal Nerdologia ao praticar ações reativas (curtir e 

compartilhar).

A competição seria o resultado das diferenças entre desejos e aspirações. 

Ela compreende luta, mas não hostilidade. A competição pode, por exemplo, 

gerar cooperação entre os atores de uma determinada rede, no sentido de 

suplantar os atores de outra (RECUERO, 2014, p.82). A competição pode agir 

para fortalecer a estrutura social, gerando cooperação com o objetivo de atingir 

um fim comum e proporcionar bens coletivos de modo mais rápido, ou de gerar 

conflito e ruptura nas relações. A autora utiliza um exemplo do extinto Orkut, onde
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existia competição entre os donos das comunidades quando buscavam colecionar 

a maior quantidade possível de participantes, que, por sua vez, procuravam status 

social ao fazer parte de determinada comunidade.

No caso do Youtube, não existem comunidades. No entanto, quando um 

criador de conteúdo atinge 100 mil, um milhão ou 10 milhões de inscritos no seu 

canal ele recebe uma placa de presente do Youtube (prata, ouro e diamante, 

respectivamente) o que por si só é uma recompensa e um aumento no status 

social entre os criadores de conteúdo.

FIGURA 50. PLACAS DE INSCRITOS NO YOUTUBE

Fonte: Youtube, 2017.

Por isso, é comum que os criadores façam vídeos “especiais de um milhão 

de assinantes”, como ocorreu no Nerdologia 81, do qual já falamos.

Por fim, o conflito envolve hostilidade e pessoalidade. Cada um desses 

processos têm impacto diferenciado na estrutura social. Enquanto a cooperação é 

essencial para a criação e manutenção da estrutura, o conflito contribui para o 

desequilíbrio. Recuero (2014) explica que é um exemplo de conflito quando 

usuários utilizam a sessão dos comentários para atacar comunidades de redes 

sociais que defendem o nazismo, por exemplo. A autora argumenta que o conflito 

pode fortalecer as estruturas de um sistema, aumentando a união por meio da
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polarização, quando em conflito com outros sistemas. Existem conflitos no 

Youtube entre criadores de conteúdo e entre seus seguidores também. Por 

exemplo, no dia 13 de Junho de 2015, o youtuber Pirula, Paulo Miranda 

Nascimento, doutor em Biologia pela Universidade de São Paulo, fez um vídeo
54questionando a “cristofobia” . No vídeo em questão ele compara a reação social 

das pessoas em relação aos homossexuais e às pessoas religiosas, 

argumentando que a reação social é muito mais agressiva em relação a 

homossexuais do que a religiosos.

FIGURA 51. PIRULA CRISTOFOBIA

Fonte: Youtube, 2017.

Após a divulgação desse vídeo (ver imagem acima) o músico evangélico e
55youtuber Nando Moura criou um vídeo chamado “Pirula e a Cristofobia” , que foi 

ao ar dia 29 de Junho de 2015. Moura rebateu a argumentação do Pirula,

54 https://www.youtube.com/watch?v=KLrvC15XLpE
55 https://www.youtube.com/watch?v=2RrlBrdOjOE&t=31s
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acrescentando alguns ataques pessoais, como a afirmação de que houve muitos 

cortes no vídeo para apresentar uma argumentação razoável.

FIGURA 52. NANDO MOURA CRISTOFOBIA

Fonte: Youtube, 2017.

Vale ressaltar que ambos têm muitos seguidores, Nando Moura conta com 

aproximadamente 1,5 milhão de inscritos enquanto o Pirula com 

aproximadamente 600 mil inscritos. Na época do conflito, no entanto, Nando 

Moura era um youtuber bem menos sucedido do que o Pirula, visto que tinha
56menos de 100 mil inscritos. O vídeo dele de comemoração de 100 mil inscritos 

só foi ao ar em 11 de setembro de 2015. Após esse episódio, ambos começaram 

a postar vídeos resposta com ataques pessoais. Nando Moura criou um 

personagem fictício para parodiar o Pirula, o doutor Pirôla como no vídeo em que 

foi ao ar dia 18 de novembro de 2015 chamado “Dr Pirôla e Felipe Neto -  O 

encontro de dois Cus”.

56 https://www.youtube.com/watch?v=ggFhxlXOKDM
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FIGURA 53. NANDO MOURA DOUTOR PIRÔLA

Fonte: Youtube, 2017.

No vídeo, Nando Moura copia traços físicos do Pirula, como a sobrancelha 

avantajada. Existe por sua vez um vídeo57 do Pirula imitando o Nando Moura, que 

não está em seu canal oficial e que foi ao ar dia 17 de Agosto de 2015.

FIGURA 54. PIRULA IMITA NANDO MOURA

( LAPADAI PIRULA
a i l i J l »  Caué Moura Ô

Fonte: Youtube, 2017.

57 https://www.youtube.com /watch?v=jFYW be7li54
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Neste caso, os seguidores de ambos os canais se engajaram na disputa, 

discutindo entre si nos comentários dos conteúdos e aumentando o número de 

likes nos vídeos de quem eram fãs e dislikes no vídeo do “adversário” do seu 

ídolo. Como podemos ver no grande número de dislikes do vídeo sobre cristofobia 

do Nando, que teve 10 mil likes e 7 mil dislikes. O vídeo do Pirula sobre o mesmo 

tema recebeu 23 mil likes e 3 mil dislikes.

O engajamento pode ser visto nos comentários desses referidos vídeos. No 

do Pirula sobre cristofobia, por exemplo, Guilherme Formaggio comentou “Acabei 

de conhecer o vídeo resposta de um narcisista doente chamado...Vim aqui 

descontaminar o meu cérebro!" O comentário teve 134 likes e 80 respostas.

FIGURA 55 COMENTÁRIO GUILHERME FORMAGGIO

Guilherme Formaggio 1 ano atrás

Acabei de conhecer o vídeo resposta de um narcisista doente chamado . Vim aqui descontaminar o meu cérebro! 

RESPONDER 13 4  lAr V  
Ver todas a s  80 re sp o stas v

Fonte: Youtube, 2017.

Já no vídeo “Pirula e Cristofobia” de Nando Moura, um dos principais 

comentários foi de Lucas Gregory: “Esse Pirula é uma grande piada Nando, ele 

cria essa argumentação baseado na imaginação maluca da cabeça dele. Como 

você disse, não precisa mais do que alguns segundos pra entender o que ele quer 

dizer em um vídeo de 30 minutos. Agora, tudo com relação ao homossexualismo 

toma proporções absurdas, como você disse, nós cristãos sofremos preconceito, 

somos ameaçados e humilhados perante ateus intolerantes e até mesmo 

homossexuais, como foi visto na parada Gay. Qual lei específica nos protege 

disso? O que nós podemos fazer contra esses agressores? Ao meu ver, quem me 

julga de alienado ou fantasioso por acreditar em Deus também está sendo 

preconceituoso. A grande verdade é que defender homossexuais com leis 

absurdas, vantajosas, querer privilégios e igualdade, mesmo sendo minoria, virou 

uma grande jogada de marketing, qualquer empresa/instituição/partido político 

que apoia essa causa, mesmo sem sentindo algum, vai sair ganhando, não 

importa as consequências no futuro. O brasileiro é leigo demais pra enxergar algo
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tão complexo. Afinal, o que esperar de um povo que elege Tiririca como 

deputado?!". O referido comentário teve 172 likes e 74 respostas.

FIGURA 56. COMENTÁRIO LUCAS GREGORY

Lucas Gregory 2 anos atrás (editado)

Esse P irula é u m a grande p iada Nando, e le  c r ia  essa argum en tação baseado na im a g inação m aluca d a  cabeça dele. C om o você disse, n ão prec isa m ais  do que alguns segundos 

pra en tender o  que ele q uer d ize r em  um  v ídeo de 30 m in u tos . A gora, tu d o  com  re lação ao h o m osse xua lism o  to m a  p ro po rçõ es absurdas, c o m o  vo cê  disse , n ós C ristãos so frem os 

preconceito , som os a m eaçados e  hu m ilhados perante a teus in to le ran tes e  a té m esm o hom ossexua is , com o fo i v is to  na parada Gay. Qual le i específica nos pro tege d isso? O que 

nós p odem os fa ze r con tra  esses agressores? A o m eu ver, quem  m e ju lg a  de a lienado ou  fa n ta s ioso  p o r a c red ita r em  Deus ta m b é m  está sen do  p reconce ituoso . A  grande verdade é 
Ler m ais

RESPONDER 172 ifc  f  
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Fonte: Youtube, 2017.

Como pudemos ver, não só os criadores de conteúdo entraram em conflito, 

mas seus seguidores também tiveram interações conflituosas seguindo o ponto 

de vista dos seus ídolos.

No caso do Nerdologia, percebemos mais conflito no episódio 125 sobre 

sexismo, publicado no dia 17 de março de 2016, para homenagear o Dia da 

Mulher. Ao invés de homenagear as mulheres falando sobre sexismo, Átila optou 

por convidar a esposa dele, Paloma Mieko Sato, para apresentar o episódio. Eles 

escreveram o roteiro em conjunto, utilizando-se do referencial da cultura nerd para 

explicar como o sexismo existe e é nocivo para a sociedade. Muitos dados foram 

apresentados, como a quantidade de agressões que as mulheres sofrem; o
58número de fetos femininos abortados na China ; a baixíssima participação 

feminina nos parlamentos; diferença salarial entre os sexos; baixa quantidade de 

mulheres na produção científica; a representação dos papéis masculinos e
59femininos nas histórias em quadrinhos ; a hipersexualização da representação do 

corpo feminino nos quadrinhos; e o número baixíssimo de filmes que passam no 

teste de Bechdel-Wallace60.

58 Onde há uma política que limita o número de filhos por casal e os casais optam por abortar quando o filho 
não é homem.
59 Mulheres representadas como donas de casa, enquanto os homens assumem o protagonismo. Citam a 
Sue Storm do Q uarteto Fantástico, que, após o nascimento do filho, precisou conciliar a vida de dona de 
casa, enquanto seu marido continuou sua vida de super-herói.
60 Nesse teste, o film e precisa te r ao menos duas mulheres, que conversem entre si e o assunto não seja 
homens.
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FIGURA 57. -  NERDOLOGIA 125 SEXISMO

Hoje vamos discutir um pouco sobre desigualdades de gênero. O sexismo.

Fonte: Youtube, 2017.

A recepção desse episódio pelo público foi muito diferente dos outros
61porque teve o maior número de “não gostei” da história do Nerdologia. Mais de 

13 mil62 pessoas assinalaram que não gostaram do vídeo, enquanto 88 mil 

assinalaram que gostaram. Outro dado curioso é que, mesmo não figurando na
63lista dos 10 episódios mais vistos do canal , esse foi o segundo com maior 

número de comentários, com quase 8 mil comentários. Além disso, foi o décimo 

sexto com maior número de compartilhamentos (número relevante em um 

universo de 195 vídeos já produzidos). Ou seja, foi um vídeo com muita rejeição, 

mas também com muito engajamento, tanto para quem rejeitou, como para quem 

gostou do conteúdo.

Este também foi um dos únicos vídeos do canal que recebeu 

vídeos-resposta. Foram três vídeos-resposta que criticaram a forma como o 

sexismo foi tratado. O primeiro deles foi lançado dia 18 de março de 2016, no 

canal Morgatório do Pássaro, um dia após o episódio sobre sexismo O youtuber 

Omaro Fadeyro critica as argumentações sobre a diferença de remuneração entre

61 Logo abaixo do vídeo na interface do youtube é possível assinalar se gostou ou não gostou do 
vídeo.
62 fonte: google analytics verificado em Outubro de 2018
63 É o quinquagésimo mais visto
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homens e mulheres. Para o youtuber, o feminismo é válido, mas há assuntos mais 

relevantes para destacar que a representação feminina na cultura nerd.

FIGURA 58. VÍDEO MORGATÓRIO DO PÁSSARO

Resposta ao Nerdologia - Sexismo

85.029 visualizações 5,3 m i l  4 1  3.1 mil c o m p a r t i lh a r

Fonte: Youtube, 2017.

O segundo veio do canal Plano B, do apresentador Bruno Plano B. No 

vídeo, ele critica a visão de que "existe uma sociedade patriarcal que fez de tudo 

para excluir as mulheres das benesses da sociedade e beneficiar os homens”, 

levantando dados que contrapõe os argumentos da Paloma.
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FIGURA 59. VÍDEO PLANO B

VIDEO RESPOSTA AO NERDOLOGIA 125 - SEXISMO

188.728 visualizações 11  mil 8 m il a  com partilhar ==+

REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA I 

I Luz | Nerdologia 106
I Nerdologia ®
I 561 mil visualizações

Fonte: Youtube, 2017.

O terceiro vídeo-resposta foi produzido por Gallimatias 1000, e traz uma 

tirinha animada que mostra o roteiro escrito por Paloma Sato ser aprovado 

somente após uma discussão entre marido e mulher.

96



FIGURA 60. VÍDEO GALIMATIAS 1000

P rox im o REPRODUÇÃO AUTOMATICA Í

RESPOSTA AO NERDOLOGIA 125 SOBRE SEXISMO

1.124 v isua liza çõe s  i f c  32 47 A  c o m p a r tilh a r  ==+
Morgatõrio do Pássaro 

| 84 mil visualizações

Fonte: Youtube 2017

Os principais comentários (com mais likes e respostas) do Nerdologia 

sobre o Sexismo também foram bastante polarizados. Laura Giuliani, por 

exemplo, conseguiu com 235 likes e 21 respostas, com o seguinte comentário: 

“kkkkk Então você não joga wow né?? Não existem só armaduras pequenas, 

normalmente são para classes que tem de ter mais agilidade, você as coloca se 

quiser. E em boa parte dos mesmos que eu jogo, com garotas, elas mesmas 

querem por armaduras pequenas... porque acham bonito, acham sexy, sei lá! Não 

são só mulheres que sofrem erotização em jogos e quadrinhos, por favor. Não vou 

parar de jogar jogo nenhum por causa de peitos, e vamos ser bem sinceros, 

muitas garotas não jogam porque têm preconceito, acham jogo uma idiotice. Não 

preciso me vitimizar pra conseguir alguma coisa, algum direito, vamos lutar por 

eles sem mimimi. Vlw Vlw :D”.

Charlie Charlie recebeu 122 likes e 26 respostas pelo seu comentário: “Só 

o que vejo são crianças e semianalfabetos nestes comentários. Lamentável. Por 

estas e outras que este país está como está, o conhecimento científico é 

subjugado pela ignorância das massas que, mesmo após a exposição de dados,
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são incapazes de ser empáticos com uma situação tão delicada. O que o 

brasileiro precisa é amor, empatia e bastante conhecimento, isto sim."

FIGURA 61. COMENTÁRIOS LAURA E CHARLIE CHARLIE

kkkkkk  Eritão v o cê  não jo g a  w o w n é ? ?  N ão ex is tem  só a rm aduras pequenas, n o rm a lm e n te  são para c lasses que tem  de te r  m a is  ag ilidade, você  as co lo ca  se quiser. E e m  boa pa rte 

d o s  m m o s q ue eu jogo, co m  g arotas, e la s  m esm as querem  p o r a rm aduras pequenas... po rque a ch am  b o n ito , acham  sexy, sei lá! N ão são só m uihe res q ue so frem  e ro tizaçã o  e m  

jog os  e quad rinhos, po r favor. N ão vou  parar de jo g a r  jo g o  n enhum  po r causa de  p e itos , e  vam o s  ser b em  sinceros, m u ita s  ga ro ta s  n ão jog am  porque te m  preconceito , acham  Jogo 

um a id io tice  N ão p re c iso  m e v itim íza r pra con seg u ir a lgum a coisa , a lg um  d ire ito , vam o s  lu ta r p o r e les sem  m tm im i. V lw  V lw  :D

Só o  que ve jo  são c ria nça s  e  sem ian a lfa be to s  n e s te s  c om e n tá rio s . Lam entáve l. Por e stas e  o u tras que e s te  pa is está c o m o  está, o  c on h e c im e n to  c ien tifico  é sub jug ad o pela 

ignorânc ia  das m assa s que, m esm o após a  e xpos içã o  d e  dados, s ão incapazes de ser e m p á tico s  com  um a s itua ção  tã o  de licada. 0  que o  b ras ile iro  prec isa é  amor, em patia  e

Fonte: Youtube 2017

Como pudemos ver, esse episódio do Nerdologia causou interações 

conflituosas entre os seguidores do canal, entre os seguidores e os criadores de 

conteúdo e entre os criadores de conteúdo e demais criadores de conteúdo de 

outros canais.

Segundo Recuero (2009), as relações sociais podem ser constituídas de 

interações de natureza diversa. A diferenciação torna-se importante na medida 

em que auxilia compreender os efeitos dessas interações sobre a estrutura de 

determinadas redes sociais. Não se pode, por exemplo, deduzir que não exista 

conflito em uma comunidade virtual. No entanto é preciso que se compreenda 

que, para que a própria estrutura da comunidade exista, a maioria das interações 

precisa ser cooperativa. O conflito e a competição podem gerar mudanças, 

desequilíbrio e obrigar a comunidade a adaptar-se.

Como queremos compreender essas interações de forma mais profunda, 

como já destacado anteriormente, vamos prosseguir analisando os episódios do 

Nerdologia que receberam vídeos resposta. Nesse caso, continuaremos o 

próximo capítulo destacando o mesmo episódio (o Nerdologia 125 sobre Sexismo) 

para observá-lo a partir da perspectiva dos contratos de comunicação de 

Charaudeau. A intenção é compreender como os acordos comunicativos são 

construídos no canal Nerdologia, ou seja, como, por meio da produção de 

conteúdo, desenvolve-se uma expectativa no espectador que faz com que ele
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seja uma audiência frequente no canal; e principalmente, vamos entender quando 

e por que ocorre essa quebra, como aconteceu no Nerdologia 125 sobre Sexismo.
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4 O Contrato de Comunicação e o Nerdologia

Para a compreensão do conceito de contratos de comunicação, é 

necessário relembrar que tem raiz na necessidade de entender o que faz o 

espectador consumir este ou aquele conteúdo. Foi a partir dessa necessidade que 

Eliseo Verón produziu seu o estudo seminal, registrado no artigo “ei análisis dei 

contracto de lectura” (1985).

Segundo Verón (1985), é inútil buscar uma solução para esse tipo de 

problema a partir de uma acumulação de dados sobre o receptor ou por um 

tratamento mais refinado desses dados. Para ele, enquanto os receptores e 

emissores forem analisados como duas realidades separadas, não 

conseguiremos compreender esse tipo de problema satisfatoriamente; a resposta 

para isso está na relação entre ambos. O autor propõe, então, para esse tipo de 

análise, os contratos de leitura. Verón destaca que a delimitação do objeto se 

destaca neste tipo de análise: a relação entre o veículo de mídia e sua leitura. 

Explica ainda que quem propõe o contrato de leitura é o meio, o receptor opta por 

aceitá-lo ou não. O autor observa ainda que o contrato de leitura preenche uma 

lacuna importante nas análises dos veículos de comunicação, já que permite a 

compreensão de como os veículos constroem laços com o público. A análise do 

contrato permite resgatar a especificidade do veículo e ressaltar as dimensões 

que constituem a maneira particular que ele tem de construir a relação com o 

leitor (1985). Para o autor, por meio dessa análise, podemos compreender como 

os meios procuram construir um vínculo ativo com o receptor.

Neste estudo, buscamos compreender como esses vínculos se 

estabelecem na internet. Para tanto, nos inspiramos em outros trabalhos que 

usam os contratos de leitura para observar as relações estabelecidas entre 

diferentes meios e seus públicos. Entre os estudos, destaca-se o livro Jornalismo 

Radiofônico e Vinculação Social, de Mozahir Salomão. O autor analisa os vínculos 

entre os ouvintes e os locutores no período de transição da rádio Itatiaia para 

CBN de Belo Horizonte. Ainda que o objeto de estudo seja distinto desta 

pesquisa, Salomão (2003) introduz conceitos importantes para compreendermos 

como se dá o vínculo entre produtores de conteúdo e o público do Nerdologia. No
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entanto, é importante ressaltar que optamos em adotar o conceito de contrato de 

comunicação de Patrick Charaudeau (2006).

Segundo Charaudeau (2006), todo discurso depende das condições 

específicas da situação de troca na qual a comunicação acontece. Para o autor, a 

situação da comunicação é um quadro de referência a que os indivíduos de uma 

comunidade social recorrem quando iniciam uma comunicação. Portanto, nas 

trocas sociais existem convenções e normas para os comportamentos 

linguageiros. Então os indivíduos que querem se comunicar precisam levar em 

conta os dados da situação de comunicação. Tanto o locutor 64quanto o 

interlocutor devem se submeter a essas restrições e concluir que seu interlocutor 

está também ciente delas. Segundo o autor, o conhecimento recíproco das 

restrições pelos parceiros da troca linguageira conduz a essa espécie de acordo 

entre produtor e receptor. Eles precisam subscrever a um contrato de 

reconhecimento das condições de troca linguageira em que estão envolvidos: um 

contrato de comunicação. Este contrato resulta de duas características; a primeira 

advém da própria situação de troca, os dados externos; e a outra das 

características discursivas decorrentes, os dados internos.

Para Charaudeau (2015), os dados externos são constituídos pelas 

regularidades comportamentais dos indivíduos que efetuam as trocas. Ou seja, 

dizem respeito à situação em que essas trocas acontecem e como os indivíduos 

devem se comportar nessa situação. Esses dados podem ser agrupados em 

quatro categorias a que o autor se refere como condições de enunciação:

QUADRO 5. CONDIÇÕES

Condição de Identidade Trata-se da hipótese de que o ato de 

linguagem é uma troca intersubjetiva e que, 

portanto, é afetada por identidade dos 

indivíduos que realizam essas trocas.65

Condição de Finalidade Segundo a qual todo ato de linguagem é 

ordenado em função de um objetivo. Na

64 Charaudeau prefere os termos locutor e interlocutor em vez de emissor e destinatário. Pois para ele os 
termos emissor e destinatário configura uma relação estímulo resposta, que não contempla bem uma 
relação dialógica da comunicação, como a que ele propõe.
65 Esses traços devem ser levados em conta se forem  pertinentes ao ato de linguagem, como, por exemplo, 
de um Youtuber ter uma boa formação acadêmica é relevante se ele vai falar sobre cinema.
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comunicação linguageira o objetivo de cada 

um é fazer com que o outro seja incorporado a 

sua intencionalidade.

Condição de Propósito Corresponde ao universo do discurso 

dominante ao qual a troca deve reportar-se, 

uma espécie de macrotema que deve ser 

admitido antecipadamente pelos parceiros 

envolvidos, sob pena de atuarem fora de 

propósito. Nada impede que se acrescente em 

seguida outros temas e subtemas.66

Condição de Dispositivo Diz respeito ao ambiente em que o ato de 

comunicação se inscreve, aos lugares físicos 

que são ocupados pelos parceiros, ou ao 

canal de transmissão em que acontece o ato 

de linguagem.

Uma vez determinados os dados externos, é relevante saber como devem 

se comportar os parceiros das trocas, suas maneiras de falar, os papéis 

linguageiros que devem assumir e as formas verbais que devem empregar em 

função das instruções contidas nas restrições situacionais. Para Charaudeau, os 

dados internos são aqueles propriamente discursivos, os que permitem responder 

à pergunta do “como dizer?”. Eles se repartem em três espaços de 

comportamentos linguageiros:
QUADRO 6. ESPAÇOS

Espaço da locução Nele o sujeito deve impor-se como sujeito 

falante e identificar ao mesmo tempo o 

interlocutor a que se dirige. Ele deve 

conquistar seu direito de se comunicar.

Espaço da relação É aquele no qual o sujeito falante, ao construir 

sua própria identidade e a de seu interlocutor, 

estabelece relações de força ou aliança, de 

exclusão ou inclusão, de agressão ou 

convivência com o interlocutor.

Espaço da tematização É onde o sujeito falante deve, não somente 

tomar posição com relação ao tema imposto

66 A condição de propósito se define pela pergunta "do que se trata esse ato comunicativo?"
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no contrato (aceitando-o, deslocando-o ou 

propondo um outro), escolhendo o modo de 

intervenção (diretivo, de retomada, de 

continuidade...), mas também escolher um 

modo de organização discursivo particular 

(discursivo, narrativo, argumentativo...) para 

esse campo temático, em função das 

instruções contidas nas restrições.

Charaudeau (2006) ressalta que nenhum ato de comunicação está 

previamente determinado. Ainda que o sujeito falante esteja sempre 

subdeterminado pelo contrato de comunicação que caracteriza cada situação de 

fala, esta determinação é apenas parcial, pois existe uma margem de manobra 

que permite que o ato de fala seja pessoal. Portanto, há uma individualização na 

realização do ato de linguagem. O ato de linguagem é um ato de liberdade, porém 

uma liberdade controlada pelos contratos de comunicação.

Essa será, portanto, a base metodológica que utilizaremos para analisar 

nosso objeto de pesquisa. Podemos partir para uma análise dos dados internos e 

externos que envolvem as situações de comunicação entre os produtores 

conteúdo e os espectadores do canal Nerdologia. Vamos começar pelo episódio 

sobre o Sexismo, com 13 mil dislikes, o episódio com maior número de dislikes da 

história do canal e também o que mais teve participação ativa da audiência, com 

três vídeos resposta. É importante lembrar que esse é o único episódio do 

Nerdologia em que o Átila não é o narrador.
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4.1 O caso do nerdologia 125 sobre Sexismo

No referido episódio, temos 16 telas animadas. Seguiremos essa divisão 

para nossa análise de discurso. Porém vamos reproduzir aqui apenas as telas em 

que conseguimos extrair informações relevantes referente à nossa metodologia e 

disponibilizar a transcrição integral do áudio do episódio nos apêndices:

QUADRO 7. SEXISMO 1

Tempo 0'00 aos 0'20"

Áudio “Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou a Paloma, bióloga e pesquisadora. E 

eu não sei fazer piadinhas. Hoje vamos discutir um pouco sobre desigualdades 

de gênero, o sexismo.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.67

Aqui, em relação às condições de enunciação, a autora introduz seu 

interlocutor à condição de identidade. Ela mostra que não é o locutor de que os 

espectadores estão esperando, já que em todos os episódios de ciência o 

apresentador é o Átila lamarino. Paloma Sato ainda fala “eu não sei fazer 

piadinhas” que no contexto tem duas interpretações. A primeira interpretação, 

ainda se referindo à condição de identidade, reforça a diferença de personalidade 

dela em relação ao Átila, uma vez que, como falamos, o Átila sempre faz alguma 

piada em relação ao tema do episódio após se apresentar. A segunda 

interpretação se refere à condição de propósito mostrando que o macrotema a ser 

apresentado é sério, e que uma piada seria descabida e fora de propósito. Em 

seguida, apresenta o macrotema: “vamos discutir um pouco sobre desigualdades 

de gênero, o sexismo”. Já em relação aos espaços de comportamento, essa 

primeira tela mostra que, em relação ao espaço da locução, a autora se impõe 

como sujeito falante, quando destaca que é “bióloga e pesquisadora” - uma fala 

para conferir autoridade acadêmica e, desse modo, o direito de comunicar.”

67 Todas as tabelas foram elaboradas com base na transcrições que compõe o apêndice dessa dissertação.
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QUADRO 8. SEXISMO 2

Tempo 0'20 aos 0'35"

Áudio “Pode parecer estranho ter que falar disso quando reconhecemos as mulheres 

como donas dos mesmos direitos que os homens, mas parece que essa 

mensagem não chegou em todos os lugares, como muito do que tratamos no 

Nerdologia. Então, que tal falarmos um pouco sobre sexismo?”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nessa parte, a autora tenta estabelecer uma relação de aliança com o 

interlocutor. Quando destaca que “pode parecer estranho ter que falar disso 

quando reconhecemos as mulheres como donas dos mesmos direitos que os 

homens”, Paloma Sato mostra que, sabendo que o tema é polêmico, procura 

utilizar um tom ameno com o interlocutor que porventura possa discordar das 

ideias dela.

QUADRO 9. SEXISMO 3

Tempo 0'35 aos 0'55"

Áudio “Entre 40 e 70% dos homicídios de mulheres são cometidos pelo marido ou 

parceiro, segundo a OMS. Aqui no Brasil, ainda em 2013, uma mulher era 

agredida a cada 15 segundos. Um problema tão sério que já foi piada na 

escolinha do professor Raimundo, com a dona Santinha Pureza.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui observamos o espaço da tematização. É possível perceber qual a 

posição da autora sobre o tema quando ela fala que é “um problema tão sério que 

já foi piada na escolinha do professor Raimundo, com a dona Santinha Pureza”. 

Paloma Sato diz que o sexismo é sério e que deixa de ser representado de uma 

maneira séria pelos produtos culturais, uma argumentação que vai permear quase 

todo o vídeo. Ainda em relação ao espaço da tematização, quando a 

apresentadora fala que “entre 40 e 70% dos homicídios de mulheres são 

cometidos pelo marido ou parceiro, segundo a OMS”, ela deixa claro o modo 

discursivo que vai permear o vídeo: o modo argumentativo. Nessa tela, Paloma 

Sato também começa a deixar clara a condição de finalidade. O interlocutor
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precisa compreender que o sexismo é uma questão séria e pouco levada em 

consideração nos produtos culturais.

A apresentadora passa os próximos dois minutos apresentando a 

argumentação para comprovar sua afirmação. Ela explica que, mesmo com uma 

participação maior do que dos homens no ensino superior, o que indicaria uma 

melhor formação acadêmica, as mulheres recebem menos pela mesma função.

Segundo ela, essa desigualdade é refletida na ciência, citando estudos que 

mostram que currículos enviados com o nome de mulheres são preteridos para 

vagas em laboratórios de ponta. Ela explica que historicamente sempre foi assim, 

que as contribuições de Marie Curie e Rosalind Franklin para a ciência não foram 

devidamente reconhecidas enquanto elas estavam vivas.

QUADRO 10. SEXISMO 4

Tempo 3'07 aos 5'23"

Áudio “A própria Sue Storm mostra o problema no Quarteto Fantástico, como Laura 

Di'Amore conta em The Accidental Supermom. Depois de formar o primeiro 

casal de Supers com o Homem Elástico, em 1965, foram os primeiros super-pais 

em 1968. Com o nascimento de Franklin, ela precisou balancear a carreira de 

heroína e mãe. E adivinha quem no casal precisava largar a briga e o trabalho 

pra proteger o filho? Mais tarde, apesar de personagens fortes e independentes 

como a Tempestade, a Viúva Negra e outras, a diferença na forma como papéis 

masculinos e femininos são representados aumentou.

Os personagens masculinos ficaram cada vez mais fortes, vide o 

Batman e o porte físico do Adam West e o Ben Affleck. Enquanto as mulheres 

foram ficando cada vez mais sexualizadas. Da Mulher Maravilha amarrada e 

com mísseis em sua direção que deixariam Freud maluco, fomos para uniformes 

que deixam bem claro qual o seu papel. Como o Dresden Codak ilustra, para 

voar e lutar é que o decote da Power Girl não foi feito. É o mesmo problema do 

que as armaduras femininas de fantasia normalmente cobrem: bem menos do 

que os pontos vitais. Sim, temos o Conan e o He-Man. Mas é só dar uma olhada 

rápida nos personagens do Batman em Arkham City e ver pra quem o decote 

costuma ser reservado. Tanto que em games como Wow68, é mais comum 

homens escolherem avatares femininos do que o inverso. E eles não fazem isso 

pra se comportarem como mulheres.

68 Jogo eletrônico da Blizzard de 2004 que se passa em um mundo de fantasia medieval
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No artigo The Strategic Female, as pesquisadoras descobriam fácil quais 

avatares femininos eram controlados por homens, elas pulavam muito mais e 

jogavam mais isoladas. Mas os jogadores explicaram o motivo: preferiam passar 

horas jogando com a visão de trás de mulheres. Afinal, na maioria das vezes, 

são personagens femininos desenhados por homens, para homens.

A própria Lara Croft precisou ter as curvas reduzidas, ou melhor, os 

polígonos, pra aumentar seu apelo com o público feminino. Quando as 

personagens femininas não estão só dando assistência ou em perigo. Nas 

palavras de Madeline Messer, uma gamer de 12 anos, ainda temos muito poucas 

protagonistas femininas em jogos e muitas vezes elas são pagas!”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui especificamente temos a argumentação que mais repercutiu nos 

vídeos resposta. Nela, a autora usa de seu espaço de locução para se comunicar 

diretamente com seu público (homens fãs de cultura nerd) dando a entender que 

é um problema para as mulheres se conectarem com os produtos culturais 

relacionados à cultura nerd, quando toda sua representação é hipersexualizada. 

Aqui ela busca, no caso da condição de intencionalidade, se conectar com o 

público nerd masculino, tentando fazer com que eles aceitem seu discurso de que 

"a falta de mulheres interessadas no conteúdo da cultura nerd passa pela falta de 

protagonismo e representação delas".

QUADRO 11. SEXISMO 5

Tempo 6'08" aos 6'36"

Áudio “Quem sabe não somos nós homens que estamos afastando as mulheres de 

algo que elas também gostam? Não se esqueça de curtir e compartilhar os 

canais das poucas mulheres falando de ciência no YouTube, como a Camila 

Laranjeira do Peixe Babel e a Aline Ghilardi do Bonecast. Perguntas e queixas 

devem ser enviadas para mim, no meu Twitter. Ah e antes de fazê-las pare para 

pensar se faria o mesmo se eu tivesse apresentado o episódio. E até a próxima 

quinta.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.
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Esta última tela é narrada pelo Átila lamarino. Nesse momento a 

comunicação é renegociada. Aqui, apenas com a voz dele, existe uma 

renegociação da condição de identidade, pois, como Charaudeau fala, a 

comunicação é uma troca intersubjetiva afetada pela identidade dos 

interlocutores. O objetivo aqui é mostrar que ele concorda com Paloma Sato, 

sobretudo para o espectador que estiver questionando a argumentação da 

pesquisadora convidada. Desse modo, ele transfere a autoridade e a relação com 

o espectador que conquistou apresentando todos os episódios anteriores e 

participando dos nerdcasts para a Paloma Sato. Isso torna-se mais evidente 

quando fala: Perguntas e queixas devem ser enviadas para mim, no meu

Twitter. Ah, e antes de fazê-las pare para pensar se faria o mesmo se eu tivesse 

apresentado o episódio. E até a próxima quinta”. Dessa forma, o espaço da 

tematização também é renegociado, no momento em que percebemos a posição 

de Átila lamarino sobre o assunto, uma posição de aceitação em relação ao tema 

proposto e de continuidade em relação à argumentação apresentada por Paloma 

Sato.

4.1.1 Os 5 principais comentários do nerdologia sobre sexismo 

Os 5 principais comentários do referido episódio são os seguintes:

FIGURA 62. PRINCIPAIS COMENTÁRIOS DO EPISÓDIO 125

kkkkkk Então você não joga wovj né?? Não exictem só armaduras pequenas, norma! mente são para ciasses que tem de 
ter mais agilidade, você as coloca se quiser. E em boa parte dos mmos que eu jogo, com garotas, elas mesmas querem 
por armaduras pequenas.,, porque acham bonito, acham sexy, sei lá! Não são só mulheres que sofrem erotização em 
jogos e quadrinhos, por favor. Não vou parar de jogar jogo nenhum por causa de peitos, e vamos ser bem sinceros, muitas
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p
Marcela Barreto 1 ano atrás

Quero que me respondam hoje onde a muiher ganha menos na mesma função é na mesma organização. 

I É  57 f  ■ RESPONDER

Ver todas as 24 respostas v

Otávio Vinícius 1 a n o  a trá s  

Essee caras são engraçados.
Vivem falando que feminista que gostam de mimimí, mas ficam problematizando o vídeo.

IÉ 145 É1 RESPONDER

Fonte: Youtube 2017

O primeiro deles, de Mike Arts

QUADRO 12. COMENTÁRIO MIKE ARTS

Comentador Mike Arts

Comentário “Nerdologia | Teoria das cordas pelo amor de Zeus”

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

“Nerdologia | Teoria das cordas pelo amor de Zeus” é uma sugestão de 

episódio, logo a condição de finalidade está clara (pedir que determinado episódio 

seja feito). Nesse caso, em relação às condições de identidade e propósito, o 

seguidor se coloca como alguém que conhece a cultura do canal, em primeiro 

lugar por utilizar exatamente o formato de nomeação dos vídeos do nerdologia 

que segue sempre a mesma estrutura: “Nerdologia | e em seguida o assunto do 

vídeo”. Além disso, em relação à condição de dispositivo, o espectador usa a 

frase “pelo amor de Zeus” em vez do conhecido “pelo amor de Deus”, se referindo 

à mitologia Grega. A mitologia grega é bem presente em diversos produtos da 

cultura Nerd, inclusive existe um nerdcast 69sobre o assunto chamado “Ateogonia 

da mitologia grega” de Abril de 2010. Existem também filmes da cultura nerd que 

tratam do tema, como as duas versões de Fúria de Titãs (1981 e 2010) e Imortais 

(2011), além de jogos de computador como a série God of War e o personagem

69 https://jovem nerd.com .br/?podcast=nerdcast-205a-teogonia-da-mitologia-grega
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Zeus do jogo DotA. Sendo assim, quando o comentador utilizou o termo Zeus em 

vez de Deus, seu objetivo era se comunicar com os produtores de conteúdo e 

mostrar que estava inserido no “ambiente nerd”. Com relação às condições de 

propósito, ele não queria atuar fora do macrotema do canal, e ao de dispositivo, 

fez questão de mostrar que estava inserido no ambiente “nerd” do canal. No que 

diz respeito aos espaços, salientamos que o comentador ignorou o conteúdo do 

vídeo específico, seu discurso está mais relacionado ao canal.

Situação semelhante ocorre em relação ao comentário do Milkann.

QUADRO 13. COMENTÁRIO MILKAN

Comentador Milkann

Comentário “ótimo vídeo, adoro o trabalho de vocês”

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O comentador se coloca como usuário frequente do canal. Ao se identificar 

um espectador assíduo dos vídeos exibidos no Nerdologia, ele também revela 

que está inserido no ambiente do canal e, por isso, tem respaldo para elogiar o 

trabalho dos produtores de conteúdo. Também demonstra que reconhece o vídeo 

comentado como bom, aceitando o tema proposto sobre sexismo. Em relação aos 

espaços, o comentador, que se reconhece como assíduo, conquista seu espaço 

de locução, estabelecendo uma aliança com o apresentador e os demais 

membros da equipe.

O terceiro foi:
QUADRO 14. COMENTÁRIO LAURA GIULIANI

Comentador Laura Giuliani

Comentário “kkkkk Então você não joga wow né?? Não existem só armaduras 

pequenas, normalmente são para classes que tem de ter mais 

agilidade, você as coloca se quiser. E em boa parte dos mesmos 

que eu jogo, com garotas, elas mesmas querem por armaduras
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pequenas... porque acham bonito, acham sexy, sei lá! Não são só 

mulheres que sofrem erotização em jogos e quadrinhos, por favor. 

Não vou parar de jogar jogo nenhum por causa de peitos, e vamos 

ser bem sinceros, muitas garotas não jogam porque têm 

preconceito, acham jogo uma idiotice. Não preciso me vitimizar pra 

conseguir alguma coisa, algum direito, vamos lutar por eles sem 

mimimi. Vlw Vlw :D”.

Espaço da relação Força

Indica quebra de 
contrato?

Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Ao analisar as condições, sobre a de identidade, a comentadora se coloca 

como alguém que conhece a cultura nerd, pois fala “então você não joga WoW” 

lembrando que nas telas 11 e 12 do episódio, o jogo WoW é citado. Em relação à 

finalidade, a comentadora, para rebater os argumentos do discurso do vídeo, 

demonstra que tem conhecimento empírico sobre o assunto, pois apresenta 

dados sobre o jogo citado. Desse modo, desconsidera o discurso da narradora 

(Paloma Mieko) para valorizar o próprio discurso de seu comentário e, assim, 

conquistar o apoio dos espectadores do canal. Na condição de propósito, respeita 

o macrotema proposto ao comentar mais sobre o assunto. Na condição de 

dispositivo, ela revela o ambiente na qual está inserida ao demonstrar o 

conhecimento nerd, como os jogos que fazem parte dessa cultura, para 

apresentar a argumentação dela sobre sexismo.

Em relação ao espaço de locução, a comentadora Laura Giuliani se coloca 

como sujeito falante de duas formas: mulher e nerd. Desse modo, enfatiza com o 

discurso simbólico que tem experiência empírica sobre o assunto. Se dirige à 

interlocutora (Paloma Sato), como destacado anteriormente, como alguém que 

não tem domínio sobre o assunto. Para isso cita o jogo WoW que aparece no 

discurso de Paloma Sato, mas que para Laura Giuliani a apresentadora não o 

joga. No espaço da relação, ela estabelece uma relação combativa com o 

discurso da apresentadora do vídeo, uma vez que duvida que ela tenha o 

conhecimento completo do assunto sobre o qual está falando ao dizer “então você
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nunca jogou WoW”. Em relação ao espaço da tematização, mantém o tema 

imposto. Toma, no entanto, um discurso argumentativo para refutar novamente as 

argumentações da interlocutora. Ela desconstrói as argumentações das telas 11 e 

12 em que a Paloma fala que os homens utilizam personagens femininas por que 

elas ficavam muito sexualizadas. Para a comentadora, “não existem só armaduras 

pequenas, normalmente são para classes que tem de ter mais agilidade, você as 

coloca se quiser. E em boa parte dos que eu jogo, com garotas, elas mesmas 

querem por armaduras pequenas... porque acham bonito, acham sexy, sei lá!”.

Laura Giuliani também refuta a argumentação da tela 10 que diz que os 

homens foram ficando mais fortes e as mulheres mais sexualizadas. A 

comentadora argumenta que “não são só mulheres que sofrem erotização em 

jogos e quadrinhos, por favor.” A comentadora também desconstrói a 

argumentação da última tela que diz que talvez seja a cultura machista que afaste 

as mulheres do mundo nerd, quando destaca: “não vou parar de jogar jogo 

nenhum por causa de peitos, e vamos ser bem sinceros, muitas garotas não 

jogam por que têm preconceito, acham o jogo uma idiotice. Não preciso me 

vitimizar pra conseguir alguma coisa, algum direito, vamos lutar por eles sem 

mimimi. Vlw Vlw :D”.

A comentadora usou de sua experiência empírica como mulher e jogadora 

de jogos eletrônicos, para contrapor em relação o discurso do vídeo, que por sua 

vez é em sua maioria embasado por artigos científicos e publicações. Nesse 

sentido, ocorreu uma subversão do que se propõe no canal Nerdologia, que é 

geralmente os espectadores aceitando o discurso do episódio por considerar que 

houve uma pesquisa científica anterior. Laura Giuliani, no entanto, não aceita 

Paloma Sato como apresentadora e pesquisadora, nem como alguém do 

ambiente Nerd, ou seja, ela transparece não aceitar a Paloma Sato como 

autoridade naquele espaço.

O quarto comentário com mais likes e respostas, foi
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QUADRO 15. COMENTÁRIO MARCELA BARRETO

Comentador Marcela Barreto

Comentário “quero que me respondam onde hoje em uma organização (...) a 

mulher ganha menos na mesma função e na mesma organização.”

Espaço da relação Força

Indica quebra de 
contrato?

Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

A primeira interpretação pode estar relacionada ao desejo de receber 

denúncias de organizações que não tratam homens e mulheres da mesma forma. 

Nesse caso, a comentadora reforça a denúncia da apresentadora. Mas ao nosso 

ver a comentadora parece ter rebatido o discurso de Paloma Sato. Assim sendo, 

ao analisar as condições de identidade (CHARAUDEAU, 2006), o lugar de fala - o 

de uma mulher - dá maior autoridade para argumentar sobre o sexismo. Nesse 

sentido, inferimos que o próprio ato de Átila, ao convidar a sua esposa Paloma 

Sato para falar sobre o tema, teve a intenção de mostrar aos seus seguidores que 

o assunto era importante e, por isso, deveria ser tratado por uma mulher. Em 

relação a condição de finalidade, Marcela Barreto pode ter tido duas intenções 

conforme a interpretação do seu comentário: reforçar ou rebater o discurso da 

apresentadora. De acordo com o contexto, no entanto, observamos que a 

condição de finalidade é contrapor o discurso de Paloma Sato e, assim, 

conquistar os demais seguidores com a sua argumentação que também segue 

uma direção semelhante à da comentadora Laura Giuliani. Em relação a condição 

de propósito, Marcela Barreto se atém ao macrotema proposto pelo vídeo uma 

vez que rebate a argumentação da tela 6, em que a apresentadora Paloma Sato 

destaca: "mesmo assim, nossa classificação cai para um dos últimos no ranking 

na diferença de salários, porque as mulheres recebem menos. Não só recebem 

salários menores pelo mesmo trabalho, como temos um problema do teto de 

vidro. Quando as exigências para cargos que pagam mais são tão grandes e 

desfavoráveis para mulheres que elas abrem mão da carreira e optam pela
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família. Uma complicação que também vem da falta de ajuda do parceiro em 

casa".

Já em relação ao espaço de locução, a comentadora fala sobre uma pauta 

(a feminina) da qual ela também tem voz. Marcela Barreto também procura se 

dirigir aos produtores de conteúdo e aos seguidores do canal, quando fala: “Quero 

que me respondam”. Como a apresentadora não cita qualquer estudo no 

momento em que afirma que as mulheres ganham menos do que os homens, 

Marcela Barreto vê nessa lacuna uma possibilidade de rebater o argumento 

realizado na tela 6 por Paloma Sato.

Em relação ao espaço de tematização, a comentadora deu 

prosseguimento ao tema proposto, assumindo um discurso argumentativo ao 

confrontar o discurso proposto pelo vídeo. Novamente temos um exemplo de que 

o fato de uma mulher tomar uma posição contrária à do vídeo, que é de defesa de 

uma pauta feminina, dá força e credibilidade ao discurso dela.

O quinto principal comentário é o do Otávio Vinícius, que enfatizou:

QUADRO 16. COMENTÁRIO OTÁVIO VINÍCIUS

Comentador Otávio Vinicius

Comentário "Esses caras são engraçados. Vivem falando que feminista gosta de 

mimimi, mas ficam problematizando o vídeo".

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Em relação à condição de identidade sabemos que é um homem opinando 

sobre sexismo para todos os outros seguidores do canal. No que diz respeito à 

condição de finalidade, o objetivo é rebater os comentários negativos feitos sobre 

o conteúdo do vídeo. Na condição de propósito, observamos que o comentário 

está relacionado ao conteúdo do vídeo, uma vez que fala sobre os comentários 

contrários. Sobre o espaço de locução, o comentador se identifica como um 

homem que comenta uma pauta feminista ao se dirigir aos demais seguidores.
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Sobre o espaço de relação, estabelece uma relação de aliança com a 

apresentadora, criticando os comentadores que se opõem ao conteúdo explicitado 

por Paloma Sato. Sobre a tematização, aceita o tema imposto e utiliza um modo 

de discurso argumentativo para defender o conteúdo exposto pelo canal.

Dos comentários analisados, apenas dois não assumem uma estrutura 

discursiva argumentativa. Esses são os dois primeiros comentários: um com 

sugestão de tema e o outro elogiando o conteúdo do vídeo. Em seguida temos 

dois comentários de mulheres, assumindo uma estrutura argumentativa e 

criticando o conteúdo do vídeo. Inicialmente, os comentários de mulheres 

criticando um conteúdo que defende uma pauta feminina nos causa um certo 

estranhamento. É possível que mulheres criticando pautas feministas tenham 

simbolicamente um peso de conhecimento de causa, afinal são mulheres que 

passam por experiências de desigualdade que o feminismo critica, portanto tem 

experiência empírica sobre o assunto, o que concede a elas relevância e lugar de 

fala no que diz respeito à condição de identidade e ao espaço de locução. Talvez 

por isso esses comentários tenham tido um número expressivo de likes.

Com maior número de dislikes, esse episódio específico do Nerdologia 

ganhou relevância no estudo e, por isso, decidimos buscar mais dados, como o 

gênero das pessoas que assistiram o episódio sobre sexismo.

FIGURA 63. VISUALIZAÇÕES POR GÊNERO NO EPISÓDIO 125

Gertder

V ie w s

■  WalE (B B *)

■  Fem ale

Fonte: Youtube 2017

Ao considerar o dado da figura 63, inferimos que, provavelmente, as duas 

mulheres comentadoras receberam mais dislikes do público masculino em 

números gerais. A condição de identidade dos interlocutores interfere na troca
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intersubjetiva, como destaca Charaudeau. Nesse raciocínio, a falta de 

conhecimento empírico sobre uma pauta feminista colocaria o apresentador titular 

e/ou outro seguidor do canal Nerdologia em uma posição frágil. Por outro lado, a 

presença de uma nova apresentadora causou estranhamento de seus seguidores, 

que mantém um contrato com o apresentador titular. Ao contrapor a 

argumentação de Paloma Sato, o comentário de Laura Giuliani apresenta uma 

estrutura argumentativa antifeminista que ganha apoio de vários seguidores do 

Nerdologia (231 likes). É comum ver em comentários o argumento de que o 

politicamente correto é mimimi: uma expressão de comunicação informal que 

significa reclamação exagerada. No último comentário, essa expressão é usada 

para contrapor o excesso de comentários reclamando da argumentação do vídeo. 

Num outro espaço, onde as mulheres fossem a maioria, é possível que as 

argumentações fossem recebidas de outra forma; ainda que nessa amostragem 

os comentários antifeministas que tiveram mais repercussão tenham sido feitos 

por mulheres.

4.1.2 Os vídeos resposta do nerdologia 125 sobre sexismo

O vídeo sobre o sexismo foi o único que recebeu três vídeos resposta 

desde a existência do canal Nerdologia. Para estudarmos de uma forma uniforme 

e, assim, conseguir extrair dados relevantes para análise, produzimos quadros 

com os trechos mais relevantes desses vídeos. A versão integral da transcrição 

dos vídeos estão disponíveis nos apêndices 2, 3 e 4 (páginas 193, 196 e 200). Os 

quadros serão separados em 5 subdivisões. A primeira trará o trecho do vídeo 

resposta. A segunda trará o trecho do vídeo do nerdologia à que o vídeo resposta 

está se referindo. A terceira trará as condições da troca linguageira, levando em 

consideração o método proposto por Charaudeau, ou seja, as características da 

situação de troca. Porém, Charaudeau propõe 5 condições a serem analisadas: a 

condição de identidade, que se refere à quem participa da troca intersubjetiva; a 

condição de finalidade, relacionada à intencionalidade do discurso (o que o locutor 

deseja obter com aquele discurso); a condição de propósito, ou seja, o macrotema 

da troca intersubjetiva; e a condição de dispositivo, que significa o ambiente em 

que a troca está ocorrendo. A identidade dos narradores é relevante, porém ela 

será definida uma única vez nesta dissertação. Ficaria muito repetitivo apresentar
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a mesma informação diversas vezes. Além disso, no caso dos apresentadores 

dos vídeos resposta, nem sempre vamos ter informações suficientes para definir a 

identidade, tal como propõe Charaudeau (2006), que destaca a relevância da 

formação do enunciador para comentar sobre determinado assunto. Por exemplo, 

é relevante a formação em Economia para o sujeito comentar sobre economia. 

Portanto, a identidade não foi incluída na tabela separadamente, pois entendemos 

que a identidade é renegociada durante o discurso. A identidade será tratada em 

outro item da tabela, o do espaço da locução. Também ficaram fora da tabela o 

macrotema da troca intersubjetiva (condição de propósito) e a condição de 

dispositivo. No caso do discurso do Nerdologia 125 sobre sexismo, não haverá 

variação relevante durante a análise, por isso preferimos deixar de fora da tabela. 

Como o ambiente das trocas subjetivas é o Youtube, também preferimos em não 

incluir na tabela a condição de dispositivo.

Na condição e na finalidade, a intencionalidade do discurso do locutor será 

sempre relacionada com a busca por capital social. Como explicado 

anteriormente, Raquel Recuero (2009) separa o capital social em quatro grupos. 

Aqui pensamos esses quatro grupos no Youtube: Visibilidade (o aumento do 

número de seguidores); Reputação (a impressão de outros usuários a respeito do 

locutor dentro da plataforma); Popularidade (como os usuários percebem o locutor 

um nó centralizado dentro da rede); e a Autoridade (a percepção dos outros nós 

sobre o domínio do locutor a respeito de um conhecimento específico). Também 

serão analisados os espaços dos interlocutores na troca, ou seja, as formas que 

eles empregam em função das restrições situacionais. Charaudeau (2006) separa 

essas formas em três espaços: o espaço da locução, da relação e o espaço da 

tematização. Por fim, uma subdivisão foi adicionada na tabela para indicar se no 

trecho analisado houve quebra de contrato de comunicação ou não.

Para a análise dos vídeos resposta, selecionamos trechos em que a 

intencionalidade do locutor está mais pronunciada. Quando houve apenas uma 

contra argumentação ao discurso do Nerdologia, optamos por não mencioná-la. 

Nos interessa mais perceber como os interlocutores se percebem e se referem 

um ao outro, destacando se no trecho analisado o discurso evidencia ou não a 

quebra de contrato comunicacional.
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4.1.2.1 Morgatório do Pássaro
FIGURA 64. OMARO FADEYRO DO MORGATÓRIO DO PÁSSARO

Fonte: Youtube 2017

O primeiro vídeo resposta foi do canal Morgatório do Pássaro, de Omaro 

Fadeyro, professor de inglês e youtuber, seu canal possui atualmente quase 23 

mil inscritos. O vídeo total tem 10'10" minutos. Seguem os trechos analisados do 

youtuber, com a duração do tempo analisado nesta dissertação. Também 

incluímos o nome do youtuber e o nome do produtor do canal que produziu o 

vídeo-resposta. A transcrição integral do vídeo está disponível no apêndice 2.

QUADRO 17. MORGATÓRIO DO PÁSSARO 1

Nome: Omaro Fadeyro Canal: Morgatório do Pássaro Tempo: 0’ 23”

Trecho do vídeo resposta Olá, meu nome é Omaro, seja bem-vindo ao Morgatório do 

Pássaro seres humanos...(...) Antes de entrar no tema 

propriamente, eu quero deixar bem claro que eu sou inscrito 

do Nerdologia. Sou inscrito do Jovem Nerd, adoro esse 

conteúdo que esses caras fazem, sou fã mesmo.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social ao tentar aumentar sua 

visibilidade.
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Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar ao demonstrar que 

conhece e é fã do canal, assim, como o público que ele 

espera para seu vídeo resposta. 0  discurso se dirige aos fãs 

do canal Nerdologia que migraram para o canal dele.

Espaço da relação Relação de aliança

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O vídeo resposta começa os primeiros 23 segundos com uma relação de 

aliança ao elogiar o conteúdo do Nerdologia e também de outros produtos do 

grupo Jovem Nerd. Ao mostrar conhecimento sobre o canal Nerdologia e de 

produtos do Jovem Nerd, Omaro pretende ampliar a sua visibilidade com o 

aumento de número de seguidores de fãs do Jovem Nerd que foram ver no canal 

dele por conta da sua crítica sobre um dos episódios da Nerdologia.

QUADRO 18. MORGATÓRIO DO PÁSSARO 2

Nome: Omaro Fadeyro Canal: Morgatório do Pássaro Tempo: 23” a 1’23”

Nunca dei deslike, essa foi a primeira vez que eu vi, assim e 

achei o vídeo meio estranho e acho válido fazer a resposta 

(...) Bom, o vídeo dele começa muito bem, apresentando a 

proposta do feminismo, né? Mostrando que a ideia é trazer 

igualdade para ambos os públicos e eu não tenho nada, 

absolutamente nada contra esta premissa filosófica de 

igualdade, de direitos iguais, de respeito, de lutar contra a 

violência, lutar contra a violência simbólica, a repressão 

sexual feminina, inserir a mulher em espaços em que ela não 

está presente. Mas esses debates, eles devem ser travados 

com bastante seriedade e sempre com muita autocrítica, 

né?”
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Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade.

Espaço da Locução Procura seu direito de se comunicar ao demonstrar que 

conhece o assunto. Também não se coloca completamente 

contra o discurso da autora para buscar a simpatia do 

espectador. 0  discurso se dirige aos espectadores do vídeo.

Espaço da relação Relação de força

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 
argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nesse trecho, é possível perceber um primeiro indício de quebra de 

contrato. Afinal, ele fala que nunca deu dislike e que, pela primeira vez, estranhou 

o conteúdo. Omaro Fadeyro se coloca como alguém que conhece o assunto, 

inclusive ressaltando que já concordou com a visão da apresentadora no passado 

e que, atualmente, concorda com várias premissas do feminismo. Em seguida, ele 

estabelece uma relação de força ao indicar que a apresentadora não teria tido 

seriedade e autocrítica ao produzir o discurso do vídeo. Vale ressaltar que ele 

chama a apresentadora de "ele", algo que fica um pouco confuso de compreender 

o motivo. Pode intencionalmente tê-la excluído do discurso para se referir ao seu 

marido, Átila lamarino, ou pode apenas ter errado a fala no momento.

QUADRO 19. MORGATÓRIO DO PÁSSARO 3

Nome: Omaro Fadeyro Canal: Morgatório do Pássaro Tempo: 2'55" a 4’58”

"Bom, mas a minha maior bronca com esse vídeo começa ali 

por volta dos quatro minutos, quando ele fala da participação 

da mulheres nas revistinhas em quadrinho, no mundo nerd 

em geral, nos jogos. E começa toda aquela cagação de 

regra que é uma das piores partes do feminismo porque tem 

se tornado um discurso extremamente conservador, né? E
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demoniza e critica a sexualização das mulheres, né? E vai 

mostrando imagens onde tem personagens de quadrinhos 

que são sexualizadas com grandes decotes, com roupas 

pequenas. E mostra, né? Que a armadura dessas 

personagens não foram feitas para voar, muito menos para 

se proteger das batalhas. É óbvio, quem é que vai entender 

que uma armadurinha que cobre só o seio e a pepeca foi 

feita para se proteger de uma espada? Nunca. Aquilo foi 

feito especificamente para erotizar (...) Isto é inofensivo e 

não deveria ser pauta de um movimento tão sério quanto é o 

feminismo. (...) Poxa, isso aí foi decepcionante, foi meio 

broxante ver toda essa ideologia barata e completamente 

desnecessária vindo em um canal, sabe, de tanto sucesso, 

de tantos vídeos bons como o Nerdologia."

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade.

Espaço da Locução Novamente busca seu direito de se comunicar ao 

demonstrar que conhece o assunto, mas se coloca 

completamente contra o discurso da apresentadora. 0  

discurso se dirige aos espectadores do vídeo.

Espaço da relação Relação de força

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 
argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Novamente, em uma clara indicação de quebra de contrato, o youtuber 

afirma que a argumentação de Paloma Sato tem uma abordagem ideológica, bem 

diferente do discurso científico característico do Nerdologia. Além disso, ele 

acusa o problema, apontado por Paloma, como irrelevante e, por isso, não 

deveria ser pauta do feminismo. Por fim, aponta que o vídeo específico sobre 

sexismo tem baixa qualidade quando comparado aos demais do canal Nerdologia. 

Com essas três afirmações apresentadas, o youtuber se mostra decepcionado
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com o conteúdo e há uma clara indicação de quebra de contrato. Inferimos que 

ele se coloca em posição superior à da apresentadora em relação a capacidade 

de análise e raciocínio lógico com o discurso analisado. Ao apresentar o conteúdo 

da apresentadora convidada do Nerdologia como algo irrelevante e com 

problemas, Omaro Fadeyro, o youtuber, busca destacar o capital social de 

autoridade.
QUADRO 20. MORGATÓRIO DO PÁSSARO 4

Nome: Omaro Fadeyro Canal: Morgatório do Pássaro Tempo: 6’46” a 8’09”

Trecho do vídeo resposta "Eu sei que o canal Nerdologia vai continuar produzindo 

ótimos vídeos, eu vou continuar inscrito, não vou fazer que 

igual muitas pessoas fizeram lá. Mas também quero 

comentar a questão da repercussão. Nos comentários do 

vídeo muitas pessoas falaram "nossa tem 4 mil dislikes" até 

onde eu vi tinha 4 mil dislikes, acho que vai aumentar essa 

quantidade de dislikes, mas é o vídeo que teve a pior 

repercussão. Foi o vídeo mais negativado do canal eu acho 

que foi. (...) E aí as pessoas estão dizendo que isso é porque 

as pessoas são machistas e tal. Já estão deduzindo que a 

repercussão ruim do vídeo, vem do machismo óbvio das 

pessoas que assistem o Nerdologia, e eu acho que isso é 

errado. Essa interpretação é uma interpretação enviesada 

ideologicamente, porque o vídeo foi ruim, o vídeo deixou a 

desejar. Eu achava que o Átila fosse falar dos aspectos 

neurológicos que separam alguns gostos, algumas 

preferências de homens e mulheres. Mostrar que o 

comportamento é influenciado por aspectos sociais, por 

aspectos de personalidade, por aspectos neurológicos, mas 

o vídeo ficou limitado só no aspecto cultural, no aspecto 

subjetivo. Foi um vídeo fraco. Um vídeo que deixou a desejar 

para os potenciais do nerdologia.

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade.
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Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar trazendo dados para 

comprovar sua afirmação de que a repercussão do vídeo foi 

negativa. 0  discurso se dirige aos espectadores do vídeo.

Espaço da relação Relação de força

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Omaro Fadeyro segue falando da repercussão do episódio que teve muitos 

dislikes e da polarização dos comentários. O apresentador continua com uma 

relação de força, mas dessa vez o espaço da locução muda de alvo. As críticas 

não são mais dirigidas a Paloma Sato e ao discurso do Nerdologia sobre sexismo, 

mas aos outros integrantes da rede social que comentaram que o vídeo recebeu 

muitos dislikes por seguidores machistas. Para ele, essas críticas não procedem. 

Argumenta que o episódio é ruim e a grande quantidade de dislike, na opinião 

dele, se deve ao fato da sua baixa qualidade, que ficou aquém da conhecida 

qualidade do Nerdologia. Ao analisar o youtuber, Omaro Fadeyro, percebemos 

uma quebra de contrato de leitura no momento em que ele julga que o Nerdologia 

oferece um vídeo de baixa qualidade. O apresentador afirma que esperava que o 

apresentador oficial do Nerdologia, Átila lamarino, falasse dos aspectos 

neurológicos que separam algumas preferências de gêneros de forma científica. 

Portanto, a expectativa do Omaro Fadeyro estava relacionada a um discurso 

diferente do que Paloma Sato apresentou e também a presença de Átila lamarino, 

que, durante 125 episódios e vários nerdcasts, capitalizou autoridade e 

credibilidade com o seu público.

123



QUADRO 21. MORGATÓRIO DO PÁSSARO 5

Nome: Omaro Fadeyro Canal: Morgatório do Pássaro Tempo: 9’06” a 10'10”

Trecho do vídeo resposta "Então é isso, fica aqui a minha crítica, reiterando que por 

trás dessa crítica tem um elogio mil vezes maior, tá? Se tem 

125 nerdologias aqui e eu tenho uma crítica e 124 elogios, 

tá? Não interpretem mal o que estou falando aqui. Em 

relação ao potencial, em relação à grandiosidade e ao 

talento do Átila ali por trás daquele canal. Mas eu tinha que 

expressar aqui um contraponto e mostrar que o Átila erra, 

mostrar que o Átila é uma pessoa que pode interpretar 

errado, ali junto com a sua esposa. E que passou uma 

mensagem que foi subjetiva. Então se é uma opinião, ali que 

ele está interpretando sobre esses fatos, eu estou mostrando 

uma outra opinião aqui, que não é a verdade absoluta. Pode 

ser que eu também esteja errado. Eu tenho consciência 

disso. Mas eu me senti mal com aquele vídeo ali e precisava 

desabafar aqui com vocês. Então é isso, vou deixar aqui um 

forte abraço à todos e falou."

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social ao tentar aumentar sua 

visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se reafirmando como fã 

do canal nerdologia. 0  discurso se dirige aos espectadores 

do vídeo.

Espaço da relação Relação de aliança e força ao mesmo tempo

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

narrativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

No final do vídeo, ainda reitera a admiração que tem pelo Nerdologia, 

mudando o espaço da relação para um espaço de aliança, tentando compensar 

as críticas feitas até o momento. Omaro Fadeyro segue dizendo que respeita
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muito o talento do apresentador oficial do Nerdologia, mas que precisava mostrar 

que ele nem sempre está certo, pois cometeu, na visão dele, esse equívoco ao 

lado da sua esposa. Paloma Sato foi excluída quando o youtuber elogiou o 

Nerdologia e seu apresentador oficial, o que pode indicar a quebra de contrato 

referente à mudança do narrador do episódio. Nesse momento, volta a ter uma 

relação de conflito parcial, afirmando que essa abordagem, na visão dele, 

subjetiva, não combina com o Nerdologia, o que também indica quebra de 

contrato. Conclui que pode estar errado em seu comentário, tentando demonstrar 

ser uma pessoa disposta a ouvir outras opiniões.

4.1.2.2 Plano B

O segundo70 é do Bruno Sanches71, do canal Plano B que possui 153 mil 

seguidores72. Ele é irmão do youtuber Gustavo Sanches, mais conhecido como 

Davy Jones, cujo canal73 possui 2.5 milhões de inscritos. Bruno é um músico 

carioca que mora na Dinamarca.

FIGURA 65. BRUNO DO CANAL PLANO B

VIDEO RESPOSTA AO NERDOLOGIA 125 - SEXISMO

1 9 1 ,6 8 4 v ie w s  i f c  h k  4 1  s j k  *  s h a re  ==+

Fonte: Youtube 2017 

Seguem os trechos selecionados do seu vídeo resposta:

70 Bruno Sanches tirou o vídeo resposta do ar durante a nossa pesquisa, percebemos que o vídeo foi 
subtraído no dia 07 de agosto de 2018 .
71 https://www.youtube.com/watch?v=-TfeKQ6ZP90. Plano B é outro Canal do Youtube.
72 Dados de Dezembro de 2018
73 https://www.youtube.com/channel/UCrKXYE-Y4saxVFPI7Fuuzyw
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QUADRO 22. PLANO B 1

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 1’15”

Trecho do vídeo resposta “Eu vou fazer um vídeo resposta aqui ao Nerdologia. (...) Eu 

já fiz uma vídeo resposta(...) para a Satty, né? do canal 

PenseGeek. E assim como no da Satty, eu gostaria de falar 

aqui, antes de dar essa resposta que não tenho nada contra 

o Nerdologia, eu não tenho nada contra o Jovem Nerd. Muito 

pelo contrário, eu admiro o trabalho que eles fazem há muito 

anos na internet. Então, a minha resposta aqui são 

simplesmente aos argumentos feitos por um vídeo da 

Paloma. A Paloma Sato, que ela fez um vídeo, acho que foi 

no lugar do...acho que ela é mulher, esposa do dono, né? do 

apresentador do Nerdologia. Me desculpa eu não 

acompanho tanto o Nerdologia assim, para saber 

exatamente quem é quem.”

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social ao tentar aumentar sua 

visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se afirmando como fã do 

canal Jovem Nerd, porém admite não conhecer muito o 

canal nerdologia. 0  discurso se dirige aos espectadores do 

vídeo.

Espaço da relação Relação de aliança.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

narrativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

No início, o apresentador deixa claro que não é a primeira vez que faz um 

vídeo resposta, uma vez que já publicou74 um relacionado ao canal PenseGeek

74 https://www.youtube.com/watch?v=zDOG_7u-guw
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sobre o mesmo assunto. Bruno Sanches quer avisar que um vídeo resposta é um 

procedimento normal e que tem experiência na contra argumentação de vídeos de 

canais relevantes. Uma atitude que indica a busca por aumentar seu capital social 

de visibilidade, afinal enquanto o canal dele tem quase 200 mil assinantes, o 

PenseGeek da Mariana Satty tinha75 aproximadamente 640 mil inscritos e o 

Nerdologia 2 milhões. Bruno Sanches enfatiza que não tem nada contra o 

Nerdologia e admira muito o trabalho do pessoal do Jovem Nerd. Desse modo, 

explicita que vai criticar apenas os argumentos do vídeo e não será um ataque 

pessoal. Em outras palavras, pretende mostrar que a sua crítica será racional. Na 

sequência, reforça que a crítica não é pessoal ou endereçada ao Jovem Nerd, 

mas sim aos argumentos de Paloma Sato, mulher de Átila lamarino - 

apresentador oficial do Nerdologia. A condição de finalidade é clara: o ato de 

linguagem quer contrapor a argumentação de Paloma Sato.

QUADRO 23. PLANO B 2

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: T15” a 2’12”

"O vídeo foi sobre o que? O vídeo foi sobre sexismo ou 

sobre machismo, né? na questão. Na verdade foi 

direcionadamente ao machismo. Então eu gostaria de falar 

um pouco sobre isso, pois vocês sabem, eu sou um grande 

anti-feminista, né? E não no sentido de que eu não acho que 

as mulheres tem que ficar em casa lavando roupa. Eu 

cozinho para caramba, então também não preciso que 

mulher nenhuma fique cozinhando para mim. Eu acho que 

somos sim iguais em muitas coisas. Temos que ser iguais 

perante à lei e etc...Todas as coisas básicas, que qualquer 

ser humano pensante concorda que as mulheres tem que ter 

direitos. Obviamente eu também concordo. No meu sentido o 

antifeminismo é anti a cultura de que existe uma sociedade 

extremamente patriarcal que fez de tudo para banir as 

mulheres das benesses da sociedade e beneficiar os 

homens. Isso sim eu sou contra e os argumentos

75 O canal PenseGeek foi tirado do ar em abril de 2018,após denúncias de que a apresentadora estava 
plagiando conteúdo de canais estrangeiros.
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apresentados aqui, apesar de ter sido feito de uma forma 

muito bacana, são errados na minha opinião. Na minha 

opinião e na opinião de certas pesquisas, inclusive das 

pesquisas que ela própria utilizou. Então acho que a gente 

tem que a gente tem que começar a falar disso, vamos lá?".

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade. Pois critica os 

argumentos da Paloma Sato.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se afirmando como 

alguém não radical, na visão dele, afinal se coloca como 

antifeminista o que para outros pode indicar radicalismo. 

Porém afirma que tem conhecimento sobre dados que 

podem contrapor os da Paloma, buscando se colocar como 

autoridade.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

A condição de finalidade é clara: o ato de linguagem quer contrapor a 

argumentação de Paloma Sato. O espaço de relação também fica claro quando 

se coloca como antifeminista. Sanches estabelece uma relação de força contra 

argumentação da Paloma Sato e apresenta indícios claros de que houve quebra 

de contrato de leitura, ao explicitar (na visão dele) que a argumentação de Paloma 

Sato está errada. Para afirmar isso, ele destaca que a opinião dele tem base 

científica, inclusive pelas referências usadas pela apresentadora convidada do 

Nerdologia. Na opinião dele, a pesquisa de Paloma Sato não foi bem feita e, 

simbolicamente, ela não teria de fato lido com atenção essas pesquisas que 

contradizem a visão da apresentadora convidada.
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QUADRO 24. PLANO B 3

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 2’32”a 2’46”

Trecho do vídeo resposta "Agora vamos aos argumentos que é o que importa, né? 

Porque apesar de tudo, né? Da qualidade do vídeo. Eu não 

tenho essa qualidade, eu gravo com a lâmpada aqui fodida, 

mas eu acho que o que importa são os argumentos mesmo. 

Então vamos lá, a Paloma Sato é bióloga e pesquisadora, 

então tem alguns argumentos até que me espantam nela, 

mas ela...Beleza"

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade. Pois se coloca 

em posição de superioridade em relação à Paloma Sato. 

Indicando que esperava mais competência dela devido à sua 

formação.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se afirmando como 

alguém não radical, na visão dele, afinal se coloca como 

antifeminista o que para outros pode indicar radicalismo. 

Porém afirma que tem conhecimento sobre dados que 

podem contrapor os da Paloma, buscando se colocar como 

autoridade.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

A qualidade técnica do vídeo é ressaltada mais uma vez, mas aponta que o 

mais importante está na argumentação de um canal. Para isso, cita o próprio 

exemplo ao afirmar que não tem a produção do Nerdologia e, ainda assim, diz 

implicitamente que tem seguidores por conta dos argumentos apresentados. 

Desse modo, fortalece sua identidade no espaço da locução em um discurso 

simbólico de que não tem os mesmos recursos do Nerdologia, mas que sua
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argumentação é superior. Numa relação de força, parece considerar os 

argumentos da Paloma Sato fracos para um currículo como o dela, logo, 

simbolicamente, a acusa de ser pouco competente.

A partir daí passa a apresentar contra argumentar ponto a ponto o discurso 

da apresentadora. Ao trazer dados diferentes dos apresentados por ela, a partir 

dos 3'39" o youtuber passa a rebater as informações repassadas por Paloma 

Sato, como a de que o número de mulheres mortas pelos parceiros é significativo. 

Segundo Sato, de 40 a 70% dos feminicídios são causados por parceiros. Para 

Bruno Sanches, a estatística apresentada por Paloma Sato não foi acurada, pois 

não apresenta dados concretos, afinal (segundo ele) em números totais os 

homens morrem mais por violência doméstica. Não se pretende entrar nessa 

discussão, pois compreendemos que a estatística de mulheres assassinadas 

também é preocupante e, por esse motivo, entrou na pauta do Nerdologia. Em 7 

de agosto de 2018, no entanto, Bruno Sanches retirou o vídeo-resposta do seu 

canal. Nesse mesmo período, a mídia nacional repercutia a morte de uma 

advogada em Guarapuava,76 cujo marido era o principal suspeito.

QUADRO 25. PLANO B 4

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 8’30 a 9’35”

"Então a gente precisa de dados mais concretos, a gente 

precisa de informações de melhor qualidade. Quando eu 

estava fazendo a pesquisa para rebater esses argumentos, é 

quase impossível achar dados de violência doméstica sobre 

homens. E isso olhando em ministério público, olhando em 

dados universais, olhando em dados mundiais, né? 

Organizações mundiais de saúde. Eu li dados oficiais do 

governo. E aí vinha um puta artigo gigante falando "a por 

conta do patriarcado as mulheres são vítimas" Cara, não, 

você tem que fazer uma pesquisa, pesquisando né? O que 

aconteceu? Quando eu estava na escola na aula de biologia,

76

https://brasil.estadao.com .br/noticias/geral,mp-denuncia-professor-por-feminicidio-de-advogada-no-interi 
or-do-pa ra na,70002434671
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você tinha que aprender a fazer pesquisa, né? Uma 

pesquisa científica e tinha varias regras para isso ser aceito. 

Hoje em dia você já começa com a idéia na cabeça e você 

vai atrás dos dados que cumprem essa ideia. Eu 

pessoalmente fiquei surpreendido quando eu olhei os dados 

de que os homens morriam mais. Na minha cabeça, e muito 

por conta desse tipo de informação que a gente acaba 

recebendo de forma errônea, mulheres morriam mais e pelo 

visto não é o caso. Eu posso. Eu Vou deixar tudo aqui 

embaixo (na descrição do vídeo) tá galera? Então eu posso 

estar muito errado no que eu estou falando, mas não parece 

que eu estou e os dados não provam que eu estou errado."

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade. Pois se coloca 

em posição de superioridade em relação à Paloma Sato. 

Indicando que esperava mais competência dela devido à sua 

formação.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar criticando a pesquisa feita 

por Paloma Sato e se colocando em situação de 

superioridade.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção de continuidade com organização 

discursiva argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Ele questiona também o discurso do canal Nerdologia. Simbolicamente, o 

Nerdologia conversa com seu público por meio de um relação de aceitação do 

interlocutor (audiência) conquistada com o discurso do pesquisador que produz o 

conteúdo. Afinal, no espaço da locução, o narrador do Nerdologia é a autoridade 

científica e raramente ocorre uma quebra nessa relação. Porém, nesse caso, a 

quebra parece bem clara. Afinal, Bruno Sanches afirma que aprendeu a fazer 

pesquisa quando estava na escola, na aula de biologia, e que era necessário 

muitas regras para aceitar os achados. Numa clara relação de força, contrapõe a
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competência dele com a de Paloma Sato. O comentador destaca que a 

apresentadora é pesquisadora por ofício e, portanto, não poderia ter cometido um 

equívoco na leitura dos dados que ele sabe fazer desde os tempos do ensino 

médio. No espaço da locução, Bruno Sanches reforça a identidade dele como 

argumentador e de forma simbólica rebaixa a interlocutora, afinal, simbolicamente 

adota o discurso de que, se ela é pesquisadora, deveria fazer pesquisa melhor do 

que se ensina na escola.

No trecho selecionado a seguir, Bruno Sanches fala sobre a mulher no 

mercado de trabalho e questiona a veracidade da informação da tela 6, do 

Nerdologia sobre Sexismo, em que Paloma Sato afirma que homens ganham 

mais do que mulheres na mesma função. Segundo Bruno Plano B, a informação 

real é que as mulheres ganham menos do que os homens em um média simples, 

pois há mais homens trabalhando do que mulheres. Para o comentador, isso 

acontece porque muitas mulheres optam por cuidar da família em vez de 

trabalhar.
QUADRO 26. PLANO B 5

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 12’26” a
15’17”

“Enquanto a mulher não recebe um pagamento, digamos 

assim pelo seu trabalho (cuidando da casa), ela recebe um 

pagamento pelo seu trabalho que é a sua família estar em 

ordem. O que tem de errado nisso? Qual é o ódio que as 

pessoas têm por uma dona de casa? Afinal ser feminista é 

escolher o que a mulher quiser da vida dela. Então qual o 

problema de ela escolher ficar dentro da casa cuidando dos 

seus filhos e cuidando do seu marido, enquanto o seu 

marido sai para trabalhar e depois volta com o dinheiro. 

Imagino que muita mulher de pedreiro aí que fica em casa 

cuidando dos filhos não gostaria de trabalhar na obra, né? 

Complicado a gente pensar que só por que a mulher está em 

casa ela está bem mais infeliz do que o seu marido, é meio 

esquisito esses pensamentos. Pelo menos na minha 

opinião.”
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Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade. Pois contrapõe 

a argumentação da Paloma.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar criticando a pesquisa feita 

por Paloma Sato.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui Bruno Sanches questiona o fato de alguém achar errado uma mulher 

optar ficar em casa cuidando da família em vez de trabalhar. No espaço da 

tematização, a estratégia discursiva teve um leve deslocamento do tema por que 

Paloma Sato em momento algum foi contra a opção da mulher ficar em casa, o 

discurso dela se referia a uma discrepância de remuneração entre mulheres e 

homens. Dessa vez, o comentador não questionou o método de pesquisa, mas 

estabeleceu uma relação de força e deixou clara a busca por capital de autoridade 

ao tentar subverter a lógica da apresentadora, afinal simbolicamente ele expõe o 

seu ponto de vista ao dizer que há uma falta de lógica na postura feminista: 

criticar a opção de vida de uma mulher, uma vez que o feminismo é justamente 

apoiar a mulher para que ela seja livre para fazer o que bem entender. Ainda que, 

muitas vezes, optar por ficar em casa ocorra por falta de apoio, não observamos 

nesse trecho indícios de quebra de contrato, pois não há evidências, no discurso 

do youtuber, de que Paloma Sato fez leitura enviesada dos dados ou foi menos 

competente do que nos demais episódios do canal como estava sendo sua 

argumentação até esse momento.

No trecho a seguir, Bruno Sanches fala sobre a quantidade de mulheres no 

ensino superior.
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QUADRO 27. PLANO B 6

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 15’18” a 16’30”

Trecho do vídeo resposta “0  que ela fala também, nessa questão do ensino superior. 

Eu acho engraçado isso, né? Porque o ensino superior mede 

a questão fundamental de estudo e as mulheres que dizem 

que a gente tem que ser igual ninguém fala que os homens 

têm uma porcentagem menor nesse ensino. As mulheres 

estão com mais ensino do que os homens e isso não é 

sexismo de certa forma? Na minha opinião não é. Na minha 

opinião não é sexismo. Na minha opinião é que as mulheres 

elas funcionam melhor para esse tipo de coisa, enquanto 

muitos homens, mesmo não tendo ensino superior 

conseguem seguir a sua vida e trabalhar em diversas outras 

áreas, com ensino técnico ou com outras coisas. Então é só 

um parênteses aí que é um pouco engraçado ver que 

quando tem disparidade para o outro lado a angústia não é 

tão grande assim. E aí o que que a gente fala, né galera? 

Saiu desse feminismo todo, porque é que tá no Nerdologia?”

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade, procura 

contrapor a argumentação de Paloma Sato.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar acusando o discurso de 

Paloma Sato de estar enviesado.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui parece ter havido uma confusão do apresentador em relação a 

centralidade do tema. Na tela 777, Paloma Sato explica que, em laboratórios de 

ponta, com grande competição, currículos enviados com o nome de um homem

77 Ver apêndice 1
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receberam muito mais recomendações e propostas de salário mais altas do que 

quando encaminhados com o nome de uma mulher, independente de as 

indicações terem sido feitas por homens ou mulheres. Essa pesquisa78 também 

está disponível na coluna do Saiba Mais do Nerdologia 125. Porém, Bruno 

Sanches desvia a argumentação questionando o fato de existir menos homens 

do que mulheres no ensino superior. A argumentação dele é que, se existem 

desproporções para o outro lado, ou seja, situações em que os homens são 

desfavorecidos, não há comoção. Portanto, em vez de rebater o argumento de 

Paola Sato, no espaço da tematização, houve um desvio de tema na 

argumentação. A produção de sentido nos mostra que o interpretante analisa uma 

mensagem de acordo com o seu repertório. Aqui percebemos que a polêmica 

também está relacionada com o modo de propagação de uma mensagem e de 

sua visibilidade. Ao criticar Paloma Sato em um espaço de domínio masculino, 

Bruno Sanches ganha visibilidade e nem recebe tantas críticas dos seguidores. 

Porém, o que fica claro aqui é que houve, na visão do youtuber, uma interpretação 

enviesada da Paloma, pois simbolicamente o que ele quis dizer é que se o 

feminismo busca igualdade entre homens ou mulheres, qualquer discrepância 

numérica que indique alguma desigualdade deveria provocar comoção para 

ambos os lados. Ele finaliza indicando que na visão dele o viés ideológico 

feminista não deveria estar no Nerdologia, o que claramente indica uma quebra 

do contrato de leitura.

Dos 16’11” aos 18’22”, Bruno Sanches critica a falta de contexto histórico 

de Paloma Sato ao comentar que a Mulher Invisível precisou ficar em casa 

quando teve um bebê. Nesse momento ele rebate a argumentação da tela 979, em 

que a Paloma explica que nos quadrinhos, quando a Sue Storm e o Reed 

Richards tiveram um filho, ela abandonou a profissão para cuidar da criança, 

enquanto a vida dele seguiu normalmente. Nesse caso, Bruno Sanchez diz que 

faltou contextualização na argumentação de Paloma Sato, afinal esse exemplo se 

referia a um quadrinho de 1960 e naquela época isso era o normal. Segundo o 

youtuber, não faz sentido criticar um material tão antigo. Assim ele mantém o

78 Handelsman. "Science faculty’s subtle gender biases favor male students." Proceedings of the 
National Academy of Sciences 109, no. 41 (2012): 16474-16479.
79 Ver apêndice 1
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espaço da tematização, mas estabelece uma relação de conflito com a 

interlocutora. O argumento de Paloma Sato não é no sentido de que o quadrinho 

deveria romper barreiras e ser progressista no início dos anos 60, mas que ele é 

uma representação de valores sociais. Simbolicamente, Bruno Sanches coloca a 

argumentação da apresentadora como uma falácia, pois, para ele, existe falta de 

contextualização temporal na afirmação da Paloma.

Dos 18’23” aos 19'08", Bruno Sanches novamente apresenta uma relação 

de força ao criticar a descontextualização temporal das afirmações de Paloma 

Sato, quando, na tela 8, ela afirma que a Marie Curie e a Rosalind Franklin 

tiveram suas descobertas ofuscadas. Para Bruno Plano B, isso seria bem 

diferente nos tempos atuais.

Dos 19'12" aos 21'29", ele continua a criticar os argumentos de Paloma

Sato.

QUADRO 28. PLANO B 7

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 21'30"aos
22’00”

"Aí ela começa a falar de umas coisas que aí vira um 

negócio quase sei lá, religioso, né? Que ela fala da relação 

dos homens com as mulheres nos quadrinhos, gibis e 

videogames, tá? E aí ela fala que os homens que jogam 

WoW, Wow é World of Warcraft, é muito fácil descobrir que é 

um homem. E aí eu não entendo exatamente onde é que 

está o sexismo nessa questão, né? (...) A demonificação do 

pensamento masculino, puramente por ele ser masculino e a 

mulher não entender, ou não que entender porque acha isso 

nojento, mas cadê o pensamento científico nessa questão, 

né? Eu acho que ela começou de um lado jogando uns 

dados extremamente questionáveis, mas tentou mostrar um 

lado de pesquisadora para depois introduzir esse 

pensamento completamente preconceituoso com o 

comportamento masculino (...)Ele não pode na sua 

privacidade querer ver a bunda de mulher sozinho. Que ele é 

xingado, falando olha, você é machista, você é sexista? É
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um absurdo. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim 

espantado. Como isso acontece, mas tudo bem. (...) Agora, 

pelo amor de Deus, né? Falar que isso é machismo 

é...Enquanto tem problemas reais que você tem que lutar, é 

falta de argumento no mínimo. No mínimo, mesmo."

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade. Pois pois acusa 

o discurso da Paloma Sato de ser enviesado.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar acusando o discurso da 

Paloma Sato de estar enviesado.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O apresentador começa acusando Paloma Sato de ter enviesado os dados 

e estabelece uma relação de agressão com a interlocutora ao falar que "aqui vira 

um negócio quase religioso". Simbolicamente, a religião se afasta da ciência, pois 

enquanto a primeira é baseada na fé a segunda apenas em fatos, inclusive essa é 

uma argumentação explorada no episódio “Uma questão de fé” do Nerdologia que 

foi ao ar dia 13 de Julho de 2017. Ao considerar que o discurso do Nerdologia se 

propõe científico, a acusação de religioso tem um peso simbólico bem 

significativo. Bruno Sanches critica a afirmação de Paloma Sato quando ela 

comenta que é possível perceber que um homem joga World of Warcraft, pois ele 

pula com frequência para ver as nádegas da personagem. Segundo Bruno 

Sanches, ao agir dessa forma em um jogo, na privacidade de sua casa, ele não 

afeta ninguém e, portanto, não pode ser considerado machista. Novamente, o 

contra argumento dele apresenta desvio no espaço da tematização proposto por 

Paloma Sato. Na tela 12, a apresentadora não questiona o comportamento dos 

jogadores, mas critica a hipersexualização das personagens femininas. Há 

também indícios claros de quebra de contrato de comunicação quando resume a
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visão dele em relação ao discurso da pesquisadora nesse episódio por meio da 

seguinte frase: “cadê o pensamento científico nessa questão, né? Eu acho que 

ela começou de um lado jogando uns dados extremamente questionáveis, mas 

tentou mostrar um lado de pesquisadora para depois introduzir esse pensamento 

completamente preconceituoso com o comportamento masculino”. Nessa frase, o 

youtuber mostra que esperava um discurso científico e, na visão dele, esse 

episódio não apresenta, o que por si só indicaria quebra de contrato. Com essa 

frase, ele acusa, simbolicamente, Paloma Sato de selecionar dados de baixa 

qualidade. Na visão dele, ela usou sua posição de pesquisadora para se colocar 

como autoridade. Para Bruno Sanches, no entanto, a apresentadora usou o 

discurso científico como um engodo para reproduzir posições preconceituosas 

contra os homens: portanto, um claro indício de quebra de contrato.

O apresentador conclui afirmando que não discorda plenamente da 

apresentadora convidada quando Paloma afirma que algumas escolhas das 

mulheres poderiam ser diferentes caso a sociedade não as impusesse, como no 

caso de escolher ou não jogar videogames. No entanto, para Bruno Sanches, ela 

como bióloga deveria avaliar o tema de uma melhor forma.

QUADRO 29. PLANO B 8

Nome: Bruno Sanches Canal: Plano B Tempo: 22’00” aos
26'24"

“Apesar de a gente ver diversos estudos (fazendo aspas com 

o dedo como se questionando a credibilidade desses 

estudos) falando que mulheres são 50% dos gamers que a 

gente tem. O que elas não falam é que quais games que 

essas mulheres estão jogando. São games que muitas vezes 

são diferentes dos dos homens, né? são aplicativos. São 

games mais casuais, enquanto um jogo como o WoW, como 

o que ela exemplifica, ou até mesmo os MOBAs80 não é a 

maioria. E são esses jogos que elas arrumam pinimba. É tipo

80 Multiplayer online battle arena, em tradução livre: arena de batalha online de múltiplos jogadores. Um 
gênero de jogos eletrônicos em que cada jogador controla um personagem em uma arena de batalha entre  
dois times cujo objetivo é destruir a base inimiga.
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eu entrar lá no jogo de maquiagem e falar que não tem 

sangue o bastante. Qual é o sentido disso? 0  jogo é feito 

para um público específico e quer agradar esse público. Eu 

não tenho que me meter nisso, quem tem que se meter nisso 

é o próprio público. E isso que me dá raiva, quando as 

pessoas querem se meter em uma coisa que ela mesmo não 

consome. Entende? Não a Paloma, mas a pessoa muitas 

vezes que critica, não consome, tá incomodada com aquilo 

porque quer botar na cabeça dos outros que aquilo é errado 

e não necessariamente é. Bom, eu falei pra caralho a beça. 

(...) Eu queria falar que eu não estou fazendo isso aqui para 

arrumar treta com ninguém. Pelo amor de Deus. Mas assim 

como eu fiz com a Satty, eu não tenho nada contra a Satty. 

Eu acho que é importante a gente ter poios. Na internet né? 

Então ninguém fala contra essas pessoas. Muito pouca 

gente, né? É importante a gente ter um contra argumento e 

quando você não pensa nessas coisas, você não avalia, 

esses argumentos vão se tornando realidade, vão sendo 

controlados por aí. E eu acho que muitos argumentos que 

ela utilizou foram falaciosos, foram errados e é isso. Mas eu 

espero que vocês tenham gostado galera. Se vocês 

gostaram deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no 

canal. Deixa seu comentário sobre o que você achou. E se 

você gosta de vídeos assim, vídeos resposta contra alguns 

argumentos, eu não vou ficar fazendo vídeo resposta para 

tudo quanto é youtuber, né? Pelo amor de Deus. Falar sobre 

“justiçagem” social e feminismo no meu canal já é tradição, 

então obviamente que eu vou pegar assuntos que tem a ver 

com o que eu penso. Mas se você gostou deixa aquele like, 

se inscreve no canal, vídeos novos segunda, quarta e sexta 

e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!”.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como não 

radical, mas ainda assim acusa a argumentação da Paloma 

Sato de ser falaciosa.
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Espaço da relação Relação de aliança e força simultaneamente.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Bruno Sanches, numa relação alternada de força e de aliança, destaca que 

a intenção dele não era “arrumar treta”. No entanto, o apresentador condena as 

pessoas que criticam sem consumir um produto. Apesar de afirmar que esse não 

é o caso de Paloma Sato, coloca em dúvida o conhecimento de quem está 

criticando o machismo nesse universo Nerd. Na sua estratégia discursiva, alterna 

o conflito e o elogio. O elogio, no entanto, parece mais para evitar a crítica dos 

seguidores do canal Nerdologia. Por isso, ele rebate e alivia a crítica, dizendo que 

não tem nada contra Paloma Sato e que admira o Nerdologia. Ao tentar 

reestabelecer uma relação não conflituosa, também observamos uma estratégia 

recorrente nos vídeos resposta, que começa uma estrutura argumentativa de 

aliança para, em seguida, apresentar uma de força para evitar ser identificado 

como um argumentador grosseiro, impedindo assim que sua intencionalidade 

fosse incorporada pelo público. Mas ainda assim, as críticas dele são bastante 

agressivas, uma vez que, na conclusão, acusa Paloma Sato de apresentar dados 

falaciosos e errados. Desse modo, novamente há uma quebra de contrato.

4.1.2.3 Galimatias 1000

O Nerdologia sexismo teve mais um vídeo resposta, o do Galimatias 1000. 

Nesse vídeo, que não tem narração, há uma história em quadrinhos sobre o 

possível processo de produção do Nerdologia. Além da história em quadrinhos 

(figura 59) com Átila lamarino perguntando para a esposa Paloma Sato se o 

roteiro do Nerdologia estava pronto, há uma trilha sonora em tom cômico.
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FIGURA 66. VÍDEO GALIMATIAS 1000-1
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Fonte: Youtube 2017

Em seguida, o apresentador titular do Nerdologia questiona o trabalho de 

Paloma Sato, que não parece tão completo para o personagem criado para este 

vídeo resposta.

FIGURA 67. VÍDEO GALIMATIAS 1 000 -2

Fonte: Youtube 2017
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O desenho de Paloma Sato mostra o seu descontentamento com as 

questões do apresentador titular do Nerdologia e, no quadrinho seguinte, 

pergunta se os questionamentos dele não seriam opressivos.

FIGURA 68. VÍDEO GALIMATIAS 10 0 0 -3

Fonte: Youtube 2017

No quadrinho, Átila lamarino desiste de argumentar por medo da sua 

reação. Diz que a pesquisa está boa e que vai trabalhar em outra pesquisa. A 

pesquisa citada na história também pode ter mais de uma interpretação. Inventa 

algo para fazer para não discutir sobre uma área que não tem domínio ou 

simplesmente sai de cena por que não tem controle algum sobre a mulher. Na 

interpretação do quadrinho, também consideramos a possibilidade dele pensar 

que a sua pesquisa é muito mais relevante que a dela. Independente da 

interpretação, a intenção do vídeo resposta é deixar claro que o vídeo não foi 

produzido com base em muita pesquisa.
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FIGURA 69. VÍDEO GALIMATIAS 1000-4

Acrio QUC *JÃO, 
T»£Oo S H o i ,  ArtOK

Vou uA 6 »ÜT/«tMfc. 
Mi*J+/A fE 5 a u ij)A  
t>0Btíe A XM9ILU3WÜ6’ 

óQflvi&ez j  
f^AtCÜUl^A f

AMOR. ] 
A í >5 /^  QÜ£ 

\ 5 . u  é ^ y r b /

Fonte: Youtube 2017

A última interpretação foi guiada pelos argumentos registrados na 

descrição do vídeo resposta, que aparece junto com a ilustração da personagem 

Red Monika de um jogo eletrônico de computador chamado Battle Chasers. Uma 

personagem extremamente voluptuosa trajando roupas mínimas. Seja qual for a 

interpretação sobre os quadrinhos, observamos que em qualquer situação há um 

embate com o discurso de Paloma Sato.
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FIGURA 70. VÍDEO GALIMATIAS 1000-5

Fonte: Youtube 2017

Nesse vídeo, o Galimatias 1000 explora uma identidade gráfica muito 

parecida com a do canal Nerdologia. Ao usar um fundo de quadro negro, com 

letras e ilustrações da tirinha animada que imitam os traços de um giz, o 

comentador/apresentador simula um ambiente igual ao dos vídeos do canal 

Nerdologia, como destacado na imagem a seguir.

FIGURA 71. NERDOLOGIA SEXISMO TELA 8
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Fonte: Youtube 2017

Ao utilizar a mesma identidade gráfica do canal Nerdologia, pode-se inferir 

que é um provável espectador do canal. Além de utilizar a mesma identidade
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gráfica do Nerdologia, que é bastante distinta do resto dos outros canais do 

youtube brasileiro, simbolicamente ele responde a argumentação com uma 

estratégia parecida com a do canal. O comentador ainda estabelece uma clara 

relação de força ao usar a mesma identidade para construir uma paródia desse 

episódio. Durante o vídeo resposta, apresenta um embate jocoso da 

argumentação de Paloma Sato, ao contrário dos vídeos-respostas anteriores que 

rebatem a argumentação, ele usa do escárnio como estratégia para fazer valer 

seu ponto de vista. No vídeo, o comentador destaca quadro a quadro a 

construção do roteiro de Paloma Sato como algo mal feito. Na história do 

comentador, até mesmo o apresentador oficial do Nerdologia questiona os fatos 

apresentados e, por isso, passa a ser acusado de opressor pela esposa. No 

quadro seguinte, o personagem Átila lamarino diz que vai fazer uma outra 

pesquisa. Nesse caso, simbolicamente o Galimatias 1000 coloca o personagem 

masculino com alguém muito mais competente do que o feminino, mas que não 

teria coragem de discutir com ela, pois a representação de Paloma Sato dos 

quadrinhos dá sinais que argumentaria de forma irracional e, por isso, o Átila dos 

quadrinhos prefere evitar conflitos. Em outras palavras, o apresentador questiona 

a competência da apresentadora e preserva a competência do apresentador 

oficial do canal.

Desse modo, o autor do vídeo resposta critica uma convidada e não quem 

representa o Nerdologia, que possui muitos seguidores e "poupa" de críticas o 

apresentador oficial do canal. Nesse sentido ele evita criticar o nó mais forte, o 

Átila lamarino, que teve sua condição de identidade construída durante 125 

episódios do nerdologia e consequentemente a simpatia do público. Afinal 

criticá-lo poderia causar antipatia no público que o Galimatias busca com seu 

vídeo, o público que migrou do Nerdologia para o seu canal via vídeo resposta. 

Um dos seus objetivos com esse vídeo é aumentar seu capital social de 

visibilidade, ou seja, converter essa visita esporádica em um maior número de 

assinantes, para isso o público precisa gostar do seu conteúdo a ponto de haver 

essa conversão e também ajudar a propagar esse conteúdo. Inclusive essa 

postura provocativa parece ter como objetivo ter alguma resposta do canal 

Nerdologia ou do Átila lamarino, o que tornaria o Galimatias 1000 que tem 3
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assinantes, um nó mais relevante na rede e faria com que seu conteúdo fosse 

muito mais propagado. É relevante pensar que mesmo com 3 assinantes, seu 

vídeo resposta ao Nerdologia teve 1.373 visualizações. Essa postura provocativa 

em relação a troca de apresentadores também destaca que algo que incomodou 

muito os espectadores nesse vídeo, evidenciando uma quebra de contrato de 

leitura quando o Nerdologia troca apresentadores. Para ele, foi tirado um 

profissional que ele admira para colocar uma pessoa que julga menos 

competente.

Na descrição do vídeo resposta, ele apresenta uma contra-argumentação a 

respeito do Nerdologia semelhante às realizadas pelos comentadores já 

analisados. O texto da descrição está transcrito de forma integral no apêndice 4, 

abaixo estão analisados os trechos que julgamos mais relevantes segundo nossa 

proposta, ou seja, aqueles que transparecem melhor a relação do apresentador 

do vídeo resposta com esse Nerdologia específico, com a Paloma Sato ou com o 

Átila lamarino. Segue a descrição do vídeo dele:

QUADRO 30. GALIMATIAS 1000 1

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

“AVISO: Essa resposta aqui ficou cumprida pois tem muito 

para ser comentado. Se para você é suficiente com a piada 

do vídeo, fique a vontade de ir embora agora concordando 

ou xingando. Mas se vai ficar, se prepare para ler muito. Ou 

simplesmente pode procurar entre os pontos aqui expostos 

aqueles que mais possam lhe interessar. Antes de 

apresentar meus argumentos preciso dizer que gosto muito 

de Nerdologia, estou inscrito no canal, acho necessário, 

louvável e até filantrópico o trabalho de divulgação científica 

feito aí, e vou continuar compartilhando seu conteúdo, 

sempre que mantenha uma linha imparcial. Achei importante 

fazer o que nunca fiz na vida que é esse video resposta aqui 

(que é realmente um vídeo com uma resposta junto), porque 

fiquei preocupado. Dessa vez percebo que o canal esqueceu 

do seu espírito e acabou colaborando com a desinformação 

espalhada por uma certa vertente ideológica. Gostaria de
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pedir desculpas pelos erros que possa ter na minha redação, 

pois o português não é meu idioma nativo.”

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar ao demonstrar que 

conhece e é fã do canal, assim, como o público que ele 

espera para seu vídeo resposta. 0  discurso se dirige aos fãs 

do canal Nerdologia que migraram para o canal dele. Além 

disso, tenta valorizar seu esforço por ter escrito um material 

extenso.

Espaço da relação Relação de aliança e força simultaneamente.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Neste trecho reforça a sua identidade, indicando que desenvolveu uma 

longa argumentação sobre o vídeo e, por isso, avisa ao seguidor do Nerdologia 

para ler muito.Fica clara a busca por capital social de visibilidade, por tentar 

aumentar seu número de seguidores ao fazer um vídeo resposta para um canal 

muito maior do que o seu. Também fica clara a busca por capital social de 

autoridade, uma vez que afirma que o conteúdo escrito é extenso, ou seja, de 

maneira simbólica valoriza seu esforço e se coloca como alguém qualificado para 

falar sobre um assunto com base em muita pesquisa. O apresentador elogia e 

reconhece o valor do canal Nerdologia, criando inicialmente uma relação de 

aliança semelhante a mesma estratégia discursiva dos demais vídeos resposta: 

não quer ser identificado como rude ou irracional. Em seguida, passa a 

estabelecer uma relação de força em relação à argumentação de Paloma Sato, 

acusando o Nerdologia sobre sexismo de colaborar com a desinformação e de 

estar contaminado por ideologia. Portanto, para o comentador, o episódio em 

questão contraria o discurso científico em que o canal se propõe desde o seu 

início. Ele afirma que o canal "esqueceu seu espírito e contribuiu com 

desinformação". Nesse trecho já fica clara a quebra de contrato de comunicação.
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QUADRO 31. GALIMATIAS 1000 2

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta Dito isso, vamos lá! Meu intuito aqui é responder o vídeo 

sobre sexismo, que pelas suas interpretações parcializadas, 

falta de pesquisa e conclusões incompletas ficou parecendo 

mais um panfleto feminista do que um vídeo de Nerdologia. 

Não sou cientista, mas acho que com minha pesquisa e 

sentido lógico consigo rebater os argumentos nerdológicos 

(incluso com fontes feministas) e concluir que as mulheres, 

pelo menos no Ocidente, ainda enfrentando problemas reais, 

estão bem melhor do que as feministas gostam de pregar. 

Mas posso estar errado em alguns pontos então estou 

aberto a receber contra-argumentos bem ponderados e 

incluso a mudar de opinião. Vou responder alguns pontos a 

partir das fontes usadas para fazer o vídeo e as que eu 

encontrei na minha pesquisa, e outros com simples 

argumentos lógicos, porque acho que não precisam de muito 

mais.

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade e visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como 

alguém lógico e que se esforçou para obter informações.

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nesse trecho ele mantém uma relação de força, acusando o discurso do 

Nerdologia sobre sexismo de ter um discurso parcial sem respaldo científico. 

Segundo o comentador, a falta de pesquisa nesse episódio específico o 

transformou mais em um panfleto feminista do que um episódio do Nerdologia.
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Portanto, ao colocar que esse episódio como diferente dos outros, que na visão 

dele ficou aquém do esperado, já evidencia quebra de contrato. O comentador 

aprofunda sua imagem referente à condição de identidade ao dizer que não é 

cientista como a Paloma Sato, mas enfatiza que com a pesquisa que fez contraria 

os resultados apresentados pela apresentadora convidada. Desse modo, agrega 

para si capital social de autoridade e estabelece uma relação de força com a 

apresentadora Paloma Sato. Por fim, tenta estabelecer uma relação mais 

harmônica e procura trabalhar sua identidade como alguém não arrogante, 

quando fala que talvez esteja errado e, por isso, estaria disposto a ouvir 

contra-argumentos ponderados. A provocação com contra-argumentos também 

pode ser interpretada como uma forma de provocar repercussão, pois os 

comentários ampliam o seu capital social de visibilidade ao contribuir para a maior 

propagação do vídeo resposta. A provocação também parece esperar uma réplica 

do apresentador oficial do Nerdologia como o ápice da sua estratégia discursiva, 

pois o conteúdo apresentado pelo comentador provavelmente teria muito mais 

visualizações.

O autor do vídeo resposta continua rebatendo argumentos da 

apresentadora ponto a ponto enumerando-os e contra-argumentando, como 

apontamos no quadro a seguir.

QUADRO 32. GALIMATIAS 1000 3

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta 5. “Segundo o Foro Económico Mundial, o Brasil tem uma 
excelente participação feminina em escolas e posições 
profissionais e técnicas qualificadas. Há 130 mulheres para 
cada cem homens no ensino superior”.

Essa diferença deveria se considerar sexista, do mesmo jeito 

que seria considerada se fossem 130 homens para cada 100 

mulheres. Uma das causas principais da violência é a falta 

de oportunidades educativas, pelo que esse tipo de 

disparidades podem gerar mais bandidos, abusadores e 

assassinos. Feministas deveriam pensar nisso.

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade.
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Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como 

alguém que percebe uma lógica não explicitada no 

argumento da apresentadora

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O apresentador, com uma argumentação semelhante a do Bruno Sanches 

do canal Plano B, rebate o discurso da Paloma Sato da Tela 5, que trata do maior 

número de mulheres no curso superior. Para ele, a comoção gerada pela falta de 

maior participação feminina em alguns setores, como na política, também deveria 

existir pelo fato de poucos homens frequentarem o ensino superior. Aqui ele 

estabelece uma relação de força sobre a argumentação de Paloma Sato, 

evidenciando o que, na visão dele, é uma hipocrisia da apresentadora: a revolta 

com a desigualdade de um lado, mas não de outro. O discurso dele é que ainda 

que o movimento feminista se preocupe com a luta de igualdade de vários 

gêneros, a comoção estaria apenas no lado das mulheres. Ele segue afirmando 

que esses disparates podem gerar violência por falta de oportunidade aos 

homens e que o movimento feminista "deveria pensar nisso", ou seja, ele busca 

capital social de autoridade por meio de um discurso simbólico de que as 

feministas não foram capazes de fazer reflexões como as dele. Apesar do referido 

discurso, não há uma clara quebra de contrato. Não houve comparação em 

relação aos demais vídeos do canal, nem indica, nessa fala específica dele, que o 

referido vídeo foi diferente dos demais do Nerdologia.

QUADRO 33. GALIMATIAS 1000 4

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta 8. “Marie Curíe foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio 
Nobel, e a primeira pessoa a ganhar dois”.

150



Mulher admirável. Vale lembrar que o primeiro ela o ganhou 

junto com dois homens. Trabalho em equipe, gente.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como se 

colocando como alguém que percebe uma lógica não 

explicitada no argumento da apresentadora

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O apresentador do vídeo resposta rebate as informações da apresentadora 

e, repetidas vezes, argumenta que a interpretação dela precisa ser relativizada, 

como o de seu contra-argumento sobre a tela 8, que trata da premiada 

pesquisadora Marie Curie. A intenção de Paloma Sato em seu discurso sobre a 

ganhadora do Prêmio Nobel é mostrar que ao escolher apenas currículos de 

homens a ciência poderia perder mentes geniais, como o de Marie Curie. Mesmo 

com o potencial de Marie Curie, argumenta Paloma Sato, a vida íntima da 

pesquisadora foi mais discutida do que a sua participação em duas descobertas 

importantes nos campos da Física e da Química. Na argumentação do 

comentador, há reconhecimento sobre a genialidade de Marie Curie. No entanto, 

para ele, a descoberta não foi apenas de uma mulher, mas de uma equipe que 

também contava com dois pesquisadores homens. Ao reconhecer a genialidade 

de Marie Curie ele passa para uma relação de convivência e, na condição de 

identidade, se coloca como um interlocutor razoável, não agressivo. Logo, muda 

para uma relação de embate para dizer que a pesquisadora polonesa não 

trabalhou sozinha, teve a participação de dois homens. Com essa estratégia 

discursiva, ele acusa simbolicamente Paloma Sato de sexista por ter omitido os 

homens que participaram conjuntamente com Marie Curie das pesquisas 

científicas citadas. Ele também termina ironizando uma falta de percepção das 

feministas em relação ao esforço de outros homens ao comentar "Trabalho em
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equipe, gente!". Ao dar ênfase à frase anterior, o comentador busca aumentar seu 

capital social de autoridade. Para ele, a apresentadora não poderia destacar 

apenas o trabalho de Marie Curie, mas de toda a equipe. Apesar das críticas, não 

há uma quebra de contrato.
QUADRO 34. GALIMATIAS 1000 5

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta 11. “A diferença na forma como papéis masculinos e 
femininos são representados aumentou, os homens ficaram 
mais fortes enquanto as mulheres foram ficando cada vez 
mais sexualizadas, os uniformes deixam bem claro qual é 
seu papel. Para voar e lutar foi que o decote da Power Girl 
não foi feito”.

Claro, mas a capa, o spandex e a cueca sobre a calça são 

armas mortais, não é?

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar ironizando a 

argumentação da apresentadora

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Em um relação de força, o comentador ironiza a afirmação de Paloma Sato 

na tela 10. Ela fala que os uniformes das mulheres foram ficando mais 

sexualizados e não serviriam para lutar. O comentador rebate afirmando que a 

cueca sobre a calça dos personagens masculinos também não foram feitos para 

lutar. Novamente na argumentação dele há um desvio da centralidade em relação 

ao argumento da apresentadora, que demonstra, de forma simbólica, que os 

músculos dos personagens masculinos representam a força e das personagens 

femininas são explorados os decotes para revelar seios grandes, ou seja, a
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sexualização das mulheres para agradar o público masculino. A ironia como 

opção de linguagem é uma forma simbólica de ridicularizar Paloma Sato, 

reforçando a identidade de Galimatias 1000 como alguém com um raciocínio 

lógico superior. A intenção dele é aumentar seu capital social de autoridade e 

simultaneamente rebaixando a apresentadora convidada do Nerdologia. 

Consideramos que a ironia, por si só, configura quebra de contrato, pois se o 

contrato do Nerdologia é baseado na aceitação do discurso como científico, a 

ironia evidencia que para o apresentador do vídeo resposta esse episódio teve 

falta de lógica, algo que ele não esperava.

QUADRO 35. GALIMATIAS 1000 6

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta 14. “É  fácil descobrir quais avatares femininos eram 
controlados por homens, elas pulavam muito mais e jogavam  
mais isoladas. Mas os jogadores explicaram o motivo: 
preferiam passar horas jogando com a visão de trás de uma 
mulher. Afinal, a maioria das vezes são personagens 
femininos desenhados por homens para homens”.

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade e de visibilidade.
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Vamos concordar que para um homem heterossexual por 

natureza é bem melhor a visão de trás de uma mulher do 

que de um homem, e dado que “são personagens femininos 

desenhados por homens para homens” vão ser desenhados 

de acordo com gostos de homens heterossexuais, que é o 

público que mais consome vídeo games. Querer achar nisso 

perversidade ou uma imposição cultural é não ter muita ideia 

sobre natureza humana, impróprio de um biólogo.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar ironizando a 

argumentação da apresentadora

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O comentador questiona a argumentação da Tela 12 de Paloma Sato. 

Neste trecho do vídeo, a apresentadora reforça que a cultura nerd deveria incluir a 

mulher nos conteúdos, por que em jogos, como o Wow, muitos personagens são 

desenhados a partir da suposta preferência masculina. Para o comentador, o 

conteúdo é concebido desse modo, por que o público masculino é o que mais 

consome videogames. Ele ainda relaciona esse fato com a natureza humana, 

uma vez que os homens sentem atração por mulheres seminuas e a 

apresentadora, como bióloga, deveria saber disso. Neste trecho, há uma clara 

relação de força. Ao duvidar da competência da apresentadora como bióloga, há 

uma clara quebra de contrato. Ao se colocar como mais capaz que ela mesmo 

falando da especialidade dela, percebemos que também busca por capital social 

de autoridade. Nessas provocações novamente há uma busca por maior capital 

de visibilidade, pois parece haver uma intenção de que a apresentadora o 

responda para ele ganhar maior exposição e, consequentemente, maior número 

de seguidores. Desse modo, o comentador busca formas de conteúdo com maior 

potencialidade de propagabilidade.
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QUADRO 36. GALIMATIAS 1000 7

Nome: Galimatias 1000 Canal: Galimatias 1000 Tempo: não há

Trecho do vídeo resposta 16. “A preferência por games, quadrinhos ou ciência pode 
não ser natural. Cores rosadas são preferidas por todas as 
crianças com menos de dois anos, e a cor rosa já  foi 
considerada bastante masculina, enquanto meninas deviam 
usar uma cor feminina: o azul”.

Ou pode ser natural sim! Uma coisa é o gosto por uma cor e 

outra por aspectos mais complexos e profundos da nossa 

percepção da realidade. A divisão dos brinquedos segundo o 

sexo da criança tem provavelmente origem biológica, 

segundo indicam estudos feitos a partir de pesquisas em 

macacos e bebês humanos, pelo que não são 

necessariamente uma imposição cultural. Talvez os papéis 

sociais de cada sexo já estão determinados biologicamente e 

começam se manifestar desde uma idade precoce. Poderia 

ser que homens e mulheres tenham interesses diferentes. 

Sobre o "problema" com os brinquedos segregados e a cor 

rosa, com certeza quase todas as mulheres que estão 

atualmente na faculdade ou já são profissionais bem 

sucedidas, advogadas, médicas, arquitetas, psicólogas etc. 

Mulheres independentes e bem inseridas na cultura de 

produção e consumo, já brincaram quando foram crianças de 

casinha de boneca, de mamãe e papai, de cozinheira etc, 

com brinquedos e roupas cor de rosa e tal. Eu gostaria muito 

de saber como aquela experiência da infância mexeu com o 

seu desenvolvimento profissional e pessoal. Ou será que as 

mulheres que agora são bem sucedidas são somente 

aquelas que nunca brincaram com brinquedos para menina?

Condição de finalidade O locutor busca capital social de autoridade

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar ironizando a 

argumentação da apresentadora

Espaço da relação Relação de força.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.
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Indica quebra de contrato? sim

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui o comentador procura contrapor a argumentação das Telas 15 e 16, 

em que a apresentadora afirma que talvez a preferência por games, quadrinhos, 

cinema (itens que fazem parte da cultura nerd) podem não ser biológicas, mas 

construções sociais. Sobre o tema em questão disponibiliza um artigo81 no Saiba 

Mais que explica que cores rosadas são preferidas por todas crianças com menos 

de dois anos, logo a preferência por cores azuis por meninos seria uma 

construção social. Desse modo, o comentador do vídeo resposta cita outras 

fontes e reforça sua busca por capital social de autoridade. Ele segue mantendo 

uma relação de força ao contrapor de forma irônica a argumentação de Paloma 

Sato, afirmando que as mulheres bem sucedidas profissionalmente também já 

brincaram de boneca e usaram roupas rosas. Novamente, o comentador desvia a 

centralidade do argumento de Paloma Sato, pois ela não questiona sobre a 

decisão de uma mulher preferir a roupa rosa, mas se esta opção não é uma 

imposição social. Logo, não teria qualquer impedimento uma mulher brincar de 

boneca e ser bem sucedida, mas o fato de muitos videogames serem desenhados 

para atender as preferências do público masculino. O tom irônico da resposta 

novamente indica quebra de contrato de comunicação.

4.2 O caso do Nerdologia 15 sobre Caos e Efeito Borboleta

Diferente do episódio sobre sexismo, o episódio 15 sobre Caos e Efeito 

Borboleta foi apresentado por Átila lamarino. Vamos, como feito anteriormente 

selecionar apenas alguns trechos, que indicam como o apresentador se relaciona 

com o seu público. A transcrição integral do episódio encontra-se no apêndice 5. 

Nesse episódio, ele destaca:

81 -Auster, Carol J., and Claire S. Mansbach. "The gender marketing of toys: An analysis of 
color and type of toy on the Disney store website." Sex Roles 67, no. 7-8  (2012): 375-388.
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QUADRO 37. EFEITO BORBOLETA 1

Tempo 0'00" aos 0'25"

Áudio “Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e 

nunca lembro do meu guarda-chuva. Hoje vamos entender por que nunca vamos 

ter uma previsão do tempo como em “De volta para o Futuro” e o que que isso 

tem a ver com borboletas.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nessa primeira tela, o apresentador reforça a sua condição de identidade 

ao falar nome seu nome, profissão (biólogo e pesquisador) e que nunca está 

preparado para as chuvas, fazendo uma brincadeira com o tema do episódio. 

Desse modo, ele fala que tem autoridade para falar sobre os temas que vai tratar 

em seu vídeo. Ao fazer uma brincadeira, deixa claro que vai abordar o tema de 

forma divertida e, assim, busca a empatia de seus seguidores. Ressaltamos que 

em nenhum dos vídeos ele revela que é pós doutor por Yale e pela Universidade 

de São Paulo, pois simbolicamente o discurso é de um apresentador que sabe 

mais que o interlocutor, mas que também não quer ser presunçoso. Em relação 

ao espaço da locução, ao falar "seja bem-vindo a mais um Nerdologia", ele deixa 

claro que apresenta os vídeos do canal com frequência. Ao comentar que “nunca 

lembro do meu guarda-chuva”, o apresentador traz à tona a sua estratégia 

discursiva: dizer algo engraçado após a introdução em todos os programas, o que 

torna o espaço familiar para seus seguidores. Ao mencionar o filme De Volta para 

o Futuro, o apresentador também demonstra que abordará o tema previsão de 

tempo a partir de um referencial da cultura nerd, como sempre ocorre nos 

episódios do Nerdologia. Desse modo, nessa tela, o apresentador enfatiza para o 

interlocutor o discurso científico, com um tom bem humorado e repleto de 

referências da cultura Nerd.
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Logo em seguida, o Átila lamarino começa a introduzir a condição de 

propósito e do espaço da tematização. Ou seja, começa a citar os referenciais 

simbólicos nerds para introduzir a parte teórica do episódio.

QUADRO 38. EFEITO BORBOLETA 2

Tempo 0'26" aos 0'50"

Áudio “A gente já tem previsão e precisão suficiente para pousar um fusca em Marte 

usando um guindaste a jato, ou finalmente revisitar a lua com a sonda chinesa, 

mas não podemos prever o clima de duas semanas adiante, quem dirá de um 

mês. E nem me deixe reclamar da falta da hoverboard. Se bem que a 

hoverboard não foi riscada do que é possível, mas provavelmente nunca 

seremos capazes de prever o clima com grande antecedência ou precisão. Por 

que? Para isso, vamos ter que entender de verdade o efeito borboleta”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nos próximo um minuto e meio, o apresentador propõe o macrotema da 

condição de propósito e entra de vez no espaço da tematização, adotando um 

discurso narrativo ao explicar o experimento do físico Edward Lorenz. lamarino 

explica que o referido físico, ao analisar modelos climáticos e produzir simulações, 

percebeu que em sistemas muito complexos pequenas alterações traziam 

mudanças significativas no resultado final.

QUADRO 39. EFEITO BORBOLETA 3

Tempo 0'51" aos 2'46"

Áudio “Lorenz descobriu que o que ele estava observando não se aplicava só as suas 

simulações. Isso podia explicar muito sobre como o universo funciona. Em 

muitos sistemas, uma diferença tão pequena nas condições pode provocar 

grandes consequências posteriormente. Como nas palavras dele "um bater de 

asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Texas."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.
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Então o apresentador entra no centro do tema ao explicar que os 

experimentos do Lorenz é uma das bases da teoria do caos. Na estrutura 

discursiva argumenta que os sistemas não são aleatórios e os com resultados 

imprevisíveis são chamados de estocásticos (é bom lembrar dessa palavra). E 

prossegue dizendo muita coisa na nossa vida são fenômenos estocásticos.

QUADRO 40. EFEITO BORBOLETA 4

Tempo 2'47" aos 3'12"

Áudio “Seu trabalho é uma das bases da teoria do Caos. Hoje chamamos esse tipo de 

sistema que não é aleatório, tem regras e condições iniciais conhecidas, mas 

com resultado totalmente imprevisível de estocástico. Pode não parecer, mas 

muita coisa a nossa volta é fruto de um processo estocástico. As cidades são um 

efeito acumulado de milhões de pessoas que passaram por lá, de milhões de 

experiências e histórias acumuladas. A nossa vida é um processo estocástico.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nos 2 minutos seguintes, ele passa a ter um discurso argumentativo ao 

explicar como fenômenos estocásticos fazem parte da nossa vida e que essa 

lógica é explorada com frequência nos produtos culturais que nos cercam. Aqui 

passa a ficar clara a condição de finalidade, ou seja, de que o discurso dele seja 

incorporado pelo interlocutor por meio desse paralelo argumentativo envolvendo 

ciência e cultura nerd.

QUADRO 41. EFEITO BORBOLETA 5

Tempo 5'00" aos 5'27"

Áudio “Quanto ao McFly, o efeito borboleta atrapalha a vida dele em duas situações. 

Primeiro, o futuro muito provavelmente nunca terá uma previsão do clima como a 

do segundo filme, pois como já vimos, qualquer simulação do clima é 

imprevisível.

Segundo, o próprio Martin nunca veria o futuro, por que, se a terceira casa 

decimal do Lorenz fez tanta diferença, ao voltar para o passado e interagir com 

seus pais, as mudanças futuras seriam muito maiores do que só o Biff ser 

empregado do pai dele.”
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Fonte: Autor da dissertação, 2018.

No encerramento do vídeo, ele reforça a condição de identidade ao repetir 

a mesma estrutura de final de episódio como em todos os outros do Nerdologia, 

nos quais faz uma brincadeira relacionada ao episódio e pede aos espectadores 

que assinem o canal.

QUADRO 42. EFEITO BORBOLETA 6

Tempo 5'28" aos 5'39"

Áudio “Então, nada de sair por aí mudando o passado! Não se esqueça que curtir e 

compartilhar nosso vídeo. E assine nosso canal para saber o resultado semanal 

das nossas simulações, se as borboletas deixarem. E até as próximas quintas!”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

É possível perceber a presença de uma estrutura narrativa nesse episódio 

do Nerdologia, que favorece bastante a assimilação do seu discurso pelo público. 

Atila lamarino vincula o conteúdo científico com o da cultura nerd, assim torna a 

ciência mais fácil de ser compreendida por um público que tem afinidade pela 

cultura nerd. Essa estratégia possibilita a propagação de conteúdo com os vídeos 

compartilhados com temas que interessam diretamente os seguidores. Além 

disso, o comentador mistura humor ao conteúdo para despertar o interesse do 

público. É importante destacar que o compartilhamento não se faz apenas nas 

redes sociais digitais, mas nas conversas realizadas de forma presencial entre 

alguns seguidores.

4.2.1 Os 5 principais comentários do nerdologia sobre Caos

Os 5 principais comentários, ou seja, os 5 com maior número de likes e de 

resposta, do referido episódio são os seguintes
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FIGURA 72. PRINCIPAIS COMENTÁRIOS DO EPISÓDIO 15

Fonte: Youtube 2018
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O primeiro deles é do canal Peixe Babel:

QUADRO 43. COMENTÁRIO PEIXE BABEL

Comentador Peixe Babel

Comentário "Por isso eu não consigo acreditar que um dia será possível viajar 

para o passado, imagina o que aconteceria com a nossa realidade... 

Viagem no tempo só para o futuro, e passagem sem volta :D".

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Nesse comentário, em relação a condição de identidade, o Peixe Babel82 é 

um canal de ciência que aparece eventualmente no Nerdologia como 

recomendação do Átila lamarino, na seção de Saiba Mais, como vídeos que 

podem complementar o assunto dos episódios. O Peixe Babel possui 50 mil 

assinantes que fala sobre ciência, por isso a intenção do comentador analisado é 

conquistar mais seguidores ao citar um canal com um grande número de 

assinantes. Também pretende colocar em evidência o capital social de autoridade, 

pois o comentário está relacionado com o conteúdo do episódio. De forma 

simbólica, a brincadeira expressada no post revela que compreendeu o assunto. 

Sobre os espaços, a relação é de aliança e o discurso é de continuidade narrativo.

O segundo é do usuário Domp:

QUADRO 44. COMENTÁRIO DOMP

Comentador Domp

Comentário "Agora já posso assistir ao nerdologia 91"

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

82 O nome Peixe Babel é um referência a uma espécie de peixe que aparece no livro O Guia do Mochileiro 
das Galaxias (1979) do autor inglês Douglas Adams, um dos livros cânone da cultura nerd.
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Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O comentário está relacionado ao episódio 91 do Nerdologia o “É só uma 

teoria”, na qual aparece na primeira tela o Átila lamarino falando de maneira 

animada:

"Sejam bem vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila: Biólogo, pesquisador. E 

o que eu vou contar aqui é só uma teoria. Hoje vamos entender o que as estrelas 

têm a ver com a nossa evolução. Ah, e antes disso, eu recomendo muito que você 

assista o episódio sobre efeito borboleta".

As datas registradas nos comentários mostram (ver figura 65) que os 

episódios nem sempre são assistidos em ordem de produção. O comentário da 

figura 65, que destaca que poderia assistir o episódio 91, recebeu quase 600 

likes. Há um estreito laço de relação estabelecido entre o apresentador e o 

público, que acata as sugestões para assistir os vídeos recomendados pelo 

narrador. Para isso, os seguidores param de assistir um vídeo para ver o indicado 

pelo apresentador, mesmo que lançado há mais de um ano. Os contratos de 

comunicação são evidenciados nessas estratégias citadas anteriormente. Sobre o 

comentário, a finalidade do comentador é ganhar capital social como reputação e 

autoridade ao mostrar-se como alguém que conhece muito sobre o “universo do 

Nerdologia”. Também busca se comunicar com outros seguidores que voltaram a 

ver o antigo episódio para compreender o novo. A relação é de aliança e o 

comentário se dirige aos outros assinantes e espectadores do canal. O modo de 

intervenção é de continuidade e o discurso narrativo.

O terceiro comentário é de Tamara Damaceno:
QUADRO 45. COMENTÁRIO TAMARA DAMACENO

Comentador Tamara Damaceno

Comentário "Para mim a única viagem no tempo que funcionaria é a vista no 

filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (SPOILERS). Harry e 

Hermione voltam algumas horas no tempo para salvar Sirius antes 

da meia noite. Acontece os bruxos não deviam interferir no passado.
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No entanto, Harry-futuro e Hermione-futuro já haviam interferido no 

passado antes, pois durante a viagem no tempo percebem 

pequenos fatos que eles mesmos haviam causado para que seus 

eus do passado pudessem encontrar Sirius, lobisomens e 

dementadores e continuar vivos. Pedras arremessadas em janelas, 

uivos que atraem lobisomens e figuras desconhecidas que espantam 

dementadores, intrigam os garotos no passado, na verdade, são os 

próprios garotos do futuro percebendo o rumo dos acontecimentos. 

Ou seja, eles interferiram porque sabiam que já haviam interferido... 

se não tivessem interferido, voltariam ao passado e não interferiram. 

Eles não teriam conhecimento de 2 futuros, pq se não tivessem 

interferido eles teriam conhecimento apenas do futuro que seus eus 

passados viveram e do qual eles vieram. No fim, não há como 

mudar o passado pq ele já aconteceu."

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

A intencionalidade da comentadora é ganhar capital social, de autoridade, 

pois seu comentário está relacionado ao conteúdo do episódio e também há um 

conhecimento profundo do universo dos livros do Harry Potter (ROWLING, J.K. 

1997-2007), um universo que permeia a cultura nerd. Portanto, o discurso 

simbólico é de alguém que compreendeu profundamente o episódio ao ponto de 

relacioná-lo com outro produto, se comunicando diretamente com fãs da série 

Harry Potter. Sobre os espaços, a relação é de aliança e o discurso é de 

continuidade e narrativo.

O quarto comentário é de Gregorio Dionísio:

QUADRO 46. COMENTÁRIO GREGÓRIO DIONÍSIO

Comentador Gregorio Dionísio

Comentário "0 sabre de luz do star wars".

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

164



Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O quinto é de The Best Trailers:

QUADRO 47. THE BEST TRAILERS

Comentador The Best Trailers

Comentário "Nerdologia clones"

Espaço da relação Aliança

Indica quebra de 
contrato?

Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Os dois comentários sugerem assuntos para o canal Nerdologia. Ambos 

buscam aumentar seu capital social, especificamente de reputação, ou seja, como 

sujeitos que participam ativamente da construção do Nerdologia nas redes 

sociais. Sobre os espaços, a relação é de aliança e o discurso é de continuidade e 

narrativo.

É importante ressaltar que nenhum dos 5 comentários indica quebra de 

contrato de comunicação. Vale lembrar que no caso do Nerdologia sobre sexismo 

dois dos cinco principais comentários indicaram quebra de contrato. Um deles, 

inclusive, duvidou de que a Paloma de fato soubesse do que estava falando 

quando disse que a apresentador então não jogava WoW e que o discurso da 

apresentadora era uma vitimização irrelevante. Portanto, se formos comparar a 

reação dos espectadores, a recepção dos episódios foi bastante diferente.

4.2.1.1 Vídeo resposta Blablalogia

O vídeo resposta do canal Blablalogia é apresentado por Chico Camargo, 

pesquisador e pós doutor em Ciência de Dados pela Universidade de Oxford. 

Como feito nos vídeos respostas anteriores, serão separados alguns trechos que 

indicam como o comentador está se relacionando com o Átila lamarino, do canal 

Nerdologia. A transcrição integral do vídeo resposta do Blablalogia encontra-se no
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apêndice 6.
QUADRO 48. CHICO CAMARGO 1

Nome: Chico Camargo Canal: Blablalogia Tempo: 0’00” aos
r  12"

Trecho do vídeo resposta “A teoria do caos não é só efeito borboleta, (suspira) Agora 

que passou essa...E aí, tudo bom? Vamos falar de caos? 

Toda vez que você procura um vídeo de teoria do caos no 

Youtube é sempre a mesma coisa. Aparece um pessoal 

super animado falando. E aí meu, você sabia que existe uma 

teoria que fala que tudo pode acontecer. Que o bater de 

asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tomado no 

Japão? É a teoria do caos. Aí eles começam a contar uma 

história assim cheia de detalhezinho tosco: Se você acordar 

cinco minutos atrasado, quer dizer que você não vai escutar 

no rádio que vai chover, se não ouviu que vai chover, você 

não vai levar guarda-chuva. Só que se você não leva o 

guarda-chuva e começa a chover e todo mundo já sabia que 

ia chover, eles saíram do mercado mais cedo e você, não. 

Então você ficou lá, sozinho, abandonado, e daí sem carona, 

sem ninguém para te levar. Daí passa uma pessoa de carro. 

Essa pessoa de carro vai te oferecer carona porque você 

está molhado e, de repente, essa pessoa pode ser o amor 

da sua vida. Ó...tudo isso por causa de uma pequena ação, 

que você dormiu cinco minutos a mais. Olha que coisa louca, 

teoria do caos. Todo vídeo é assim.”

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como um 

especialista no assunto, com um conhecimento mais 

específico do que do apresentador do Nerdologia.

Espaço da relação Relação de aliança e força simultaneamente.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.
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Indica quebra de contrato? Não.

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

No início desse vídeo, Chico Camargo introduz o espaço da tematização, 

com uma leve relação de força e uma organização discursiva narrativa. O 

apresentador destaca que Teoria do Caos não é só Efeito Borboleta - como um 

dos argumentos centrais que vão permear o discurso dele no vídeo resposta - 

para rebater a argumentação do Nerdologia 15. Ao ironizar sobre os vídeos que 

falam sobre a Teoria do Caos, ele também questiona a seriedade do Nerdologia. 

Seu objetivo aqui é aumentar seu capital social de visibilidade, trazendo 

espectadores do Nerdologia que migraram para o seu canal por meio do vídeo 

resposta. Nesse sentido, seu objetivo é converter em assinantes esse 

espectadores esporádicos. E para fazer isso, ele nega o dito por Átila lamarino e 

se impõe como autoridade ao mostrar que conhece muitos vídeos a respeito 

desse assunto e mostra que todos cometem um equívoco conceituai para não 

ofender os seguidores do Nerdologia. Ao relacionar seu vídeo ao do Nerdologia, 

ele pretende ampliar a propagabilidade do seu canal, que tem aproximadamente 

150 mil seguidores enquanto o Nerdologia possui 2 milhões.

QUADRO 49. CHICO CAMARGO 2

Nome: Chico Camargo Canal: Plano B Tempo: T13” aos
1 '54"

Tirando um pouco o do Ciência Todo Dia que é muito legal, e 

o do Nerdologia, também, que é muito legal. E se você não 

conhece esses dois canais não sei o que você está fazendo 

aqui, vai lá logo, não perca tempo, que são muito legais. Só 

que o do Nerdologia comete um errinho. Vou ler aqui para 

vocês. Eles falam: hoje chamamos esse tipo de sistema, que 

não é aleatório, tem regras e condições iniciais conhecidas, 

mas com o resultado totalmente imprevisível de estocástico. 

Errou feio! Errou rude! Não é estocástico. Mas vamos 

explicar esse negócio direito aqui.
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Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade.

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar se colocando como um 

especialista no assunto, com um conhecimento mais 

específico do que do apresentador do Nerdologia

Espaço da relação Relação de aliança e força simultaneamente.

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O apresentador evidencia a condição de identidade ao elogiar o Nerdologia 

e indicar o canal para os possíveis seguidores, assim fica mais próximo do seu 

objetivo que é trazer para o seu canal os assinantes do Nerdologia. Ao elogiar o 

Nerdologia fica mais fácil para Chico Camargo criar simpatia com o público que 

acompanha o canal de Átila lamarino há vários episódios e já criou uma relação 

de simpatia e confiança com o apresentador. No entanto, Chico Camargo 

estabelece uma relação de força quando fala que "o nerdologia comete um 

errinho", ou seja, simbolicamente ele destaca que nesse vídeo vai corrigir o que 

está errado conceitualmente no Nerdologia sobre Efeito Borboleta. Então, 

destaca: "hoje chamamos esse tipo de sistema, que não é aleatório, tem regras e 

condições iniciais conhecidas, mas com o resultado totalmente imprevisível de 

estocástico". Para o comentador, o apresentador do Nerdologia "errou feio, errou 

rude", em uma citação ao episódio Deus83 do canal Porta dos Fundos, novamente 

atrelando seu conteúdo ao de um outro canal ainda maior que o Nerdologia (o 

Porta dos fundos tem 14 milhões de assinantes). O objetivo dessa estratégia 

discursiva já é conhecido, ampliar a possibilidade de propagabilidade do seu 

próprio canal. Ele argumenta que o erro de Átila lamarino no vídeo do Nerdologia 

foi a explicação do conceito de estocástico, pois existe uma diferença significativa 

nos conceitos de caótico e estocástico. Átila lamarino usa os dois conceitos como

83 https://www.youtube.com/watch?v=tllJYaJcpxg
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sinônimos em seu vídeo.

Nos próximos 3 minutos e meio o apresentador explica que estocástico é 

diferente de caótico. Ele ensina como as leis de Newton se comportavam nos 

experimentos de Henri Poncaré para mostrar que caótico não é algo aleatório, 

mas algo que tem um grau de lógica, mas que é quase impossível prever. Então 

passa a explicar a ideia de caos em relação a passado e futuro, mostrando, que 

no caso de um sistema aleatório, o passado não ajuda a prever o futuro, mas que 

no caos, em teoria, ajuda. Mas que no caso do caos, o sistema é tão complexo 

que se torna imprevisível.

FIGURA 73. VIDEO RESPOSTA BLABLALOGIA 1

Fonte: Youtube 2017

QUADRO 50. CHICO CAMARGO 3
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Nome: Chico Camargo Canal: Blablalogia Tempo: 5’35” aos
6'15"

Trecho do vídeo resposta Um exemplo mais clássico no cinema é o Jurassic Park. Um 

matemático interpretado pelo Jeff Goldblumm. Ele vira para 

a, como é que é o nome dela? Laura Dern e pinga uma gota 

d'agua na mão dela e fala: olha onde essa gota d'agua vai 

cair, olha que coisa legal, louco, né? Aí ele pinga outra gota 

d'agua e fala: olha para onde que ela vai. Ele pinga do 

ladinho e a gota vai para um lado completamente diferente. 

Viu? isso é teoria do caos. Aí ele dá aquela piscadinha olhar 

43 e tudo é o imprevisível gata. Caos. Cantada de 

matemático, né? Mas enfim.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar adotando uma estratégia 

discursiva parecia com a do Nerdologia

Espaço da relação Relação de aliança

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

O apresentador reforça sua identidade ao dar um exemplo relacionado a 

cultura nerd, o filme Jurassic Park. Desse modo, procura se dirigir ao público do 

canal Nerdologia, que é com quem ele quer se comunicar. Para isso, também 

utiliza uma linguagem humorística quando analisa a performance de sedução do 

personagem do ator Jeff Goldblum. Ele usa esse exemplo para mostrar a teoria 

do caos, assim como o apresentador de Nerdologia faz ao relacionar cultura nerd 

com o conhecimento científico. Assim reforça seu capital social de autoridade, 

como alguém que conhece o assunto e busca aumentar sua visibilidade ao tentar 

converter os espectadores eventuais que entraram seu canal por causa do
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Nerdologia em assinantes. Ao relacionar seu conteúdo com o filme Jurassic Park, 

procura aproximação a partir das preferências dos seguidores do Nerdologia e, 

desse modo, ampliar a propagabilidade do seu conteúdo.

A partir dos 6’15”, Chico Camargo passa a explicar que a definição de 

caos é meio nebulosa, mas que tem algumas propriedades que são 

convencionadas. A primeira delas, mostra que a condição inicial do objeto 

analisado é extremamente importante para o resultado final. A segunda revela 

que qualquer condição inicial pode parar em qualquer lugar. Então, passa a 

explicar o modelo de Lorenz e, em seguida, como essas propriedades permeiam 

a ideia de caos. Ele liga a ideia da lógica errada da teoria do caos, de que uma 

pequena mudança em qualquer escala pode mudar algo completamente, com a 

vontade das pessoas desejarem mudanças em suas vidas a partir de um pequeno 

acaso. Ele mostra que embora caótico e estocástico sejam diferentes, estocástico 

e aleatório são a mesma coisa. Durante a sua explicação, ele cita o vídeo do 

Nerdologia.

QUADRO 51. CHICO CAMARGO 4

Nome: Chico Camargo Canal: Plano B Tempo: 6’40” aos
7'25"

Trecho do vídeo resposta E o modelo mais famoso que tem essas duas características: 

sensibilidade a condições iniciais e mistura topológica é o 

modelo estudado pelo Edward Lorenz que é assim explicado 

com detalhe lindo nesse vídeo do Nerdologia. Ele é um 

modelo super simplificado para a atmosfera e tem tipo, três 

variáveis. É a atmosfera inteira descrita por três números, 

esse é o nível de simplificado. E o Lorenz percebeu algo 

muito estranho nesse modelo, eu vou resumir o vídeo do 

Nerdologia, mas é melhor você assistir, que lá eles entram 

em mais detalhes.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade
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Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar elogiando o canal 

Nerdologia.

Espaço da relação Relação de aliança

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui ele estabelece uma clara relação de aliança ao citar o vídeo do 

Nerdologia 15 sobre Caos e Efeito Borboleta, no qual o modelo estudado por 

Edward Lorenz é explicado com muitos detalhes. Neste trecho, ele sugere que os 

seguidores do seu canal vejam o referido episódio do Nerdologia. Ao elogiar o 

canal Nerdologia, ele busca evidenciar a relação de aliança e, assim, conquistar a 

empatia do seguidor do canal Nerdologia e capitalizar mais seguidores para seu 

canal.

FIGURA 74. VÍDEO RESPOSTA BLABLALOGIA 2

Fonte: Youtube 2017
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QUADRO 52. CHICO CAMARGO 5

Nome: Chico Camargo Canal: Plano B Tempo: 10’22” aos
ir io "

Trecho do vídeo resposta É isso. Estocástico e aleatório é basicamente a mesma 

coisa. Esse foi o pequeno errinho que o ótimo vídeo do 

Nerdologia fez. Mas bom, eu fico feliz em informar para 

vocês que caos não é o fim do mundo, por mais que caos 

pareça aleatório não é.

Condição de finalidade 0  locutor busca capital social de autoridade e visibilidade

Espaço da Locução Busca seu direito de se comunicar elogiando o canal 

Nerdologia.

Espaço da relação Relação de aliança

Espaço da tematização Modo de intervenção diretivo com organização discursiva 

argumentativa.

Indica quebra de contrato? Não

Fonte: Autor da dissertação, 2018. 

FIGURA 75. VÍDEO RESPOSTA BLABLALOGIA 3
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Fonte: Youtube 2017

No final do vídeo, Chico Camargo explica que a associação de caótico com 

estocástico foi o único erro do Nerdologia 15 sobre Efeito Borboleta. Ele faz isso 

em uma relação de força, mas sem agressividade para pontuar a única parte que 

discorda do referido vídeo. Sem ser agressivo, se mostra com uma identidade de 

alguém aberto para o diálogo e que tem muito conhecimento sobre o tema. 

Explica ainda que é difícil saber matematicamente quando o caos vai acontecer, 

mas que temos boas ideias. Ele destaca que a matemática produz material sobre 

isso há décadas e vai continuar. Demonstra também que caótico é diferente de 

aleatório em uma versão mais reduzida do vídeo, mas pontua no vídeo completo 

sobre o erro do episódio 15 do canal Nerdologia.

Novamente, se compararmos os vídeos resposta do Nerdologia sobre 

Sexismo e do Nerdologia sobre Caos e Efeito Borboleta o teor dos discursos foi 

bastante diferente. No caso do vídeo resposta do Chico Camargo não houve 

qualquer quebra clara de contrato de comunicação e houve a manutenção da 

relação e do respeito à voz de autoridade do Átila lamarino e do Nerdologia; o que 

não aconteceu no anterior em que todos os vídeo resposta duvidaram da 

competência e da credibilidade da Paloma Sato e do canal Nerdologia em relação 

àquele vídeo específico.

4.3 Comparando as respostas ao Nerdologia 15 sobre Efeito Borboleta e o 

125 sobre Sexismo

É importante ressaltar que, na nossa visão, quem quer que produza um 

vídeo resposta ou comente em um vídeo está em busca de algum tipo de capital 

social. Como vimos, Recuero (2014) separa o capital social em quatro grupos: 

visibilidade, reputação, popularidade a autoridade. Como observamos, o capital 

social mais buscado por quem produziu os vídeos resposta é o da visibilidade 

atrelado ao de autoridade. Ao ligar o seu conteúdo com o de um canal maior 

(afinal todos os vídeos resposta ao Nerdologia são de canais com menos 

assinantes) o produtor faz uso de uma estratégia para trazer mais visitantes ao
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seu canal e, assim, se tornar um nó mais aparente na rede social. Desse modo, 

ganha o capital social da visibilidade. O capital social da autoridade pode ser 

encontrado na estratégia de conversão de visitantes, que acessaram o canal por 

meio da citação do Nerdologia, em assinantes do canal. E as bases do contrato 

de comunicação, que dita a relação entre os produtores de conteúdo do canal 

Nerdologia e dos seus assinantes, estão no reconhecimento de que o 

apresentador conhece mais sobre o assunto do que o público. Portanto, é 

necessário domínio do conteúdo para converter visitantes em assinantes. Essas 

duas estratégia somadas fazem os vídeos resposta bastante propagáveis, de 

forma que se um vídeo está relacionado à outro canal mais conhecido e se o 

apresentador conquista o capital social de autoridade (ganhando credibilidade) a 

chance de o público compartilhar o vídeo por motivos próprios aumenta.

Apesar dos apresentadores utilizarem estratégias semelhantes, há 

diferenças no vídeo resposta. Há uma clara diferença discursiva em relação ao 

vídeo resposta do Blablalogia ao Nerdologia 15 sobre Efeito Borboleta e os vídeos 

resposta sobre o Nerdologia 125 sobre Sexismo. Mais adiante nos aprofundamos 

nas diferenças, embora a razão dessa diferença não seja conclusiva. Afinal, há 

claras quebras do contrato de comunicação especificamente no episódio sobre 

sexismo. A primeira delas está relacionado ao fato de que o episódio, que foi ao 

ar em março de 2016, não é apresentado por Átila lamarino. Como destacamos 

no início, a relação de Átila lamarino com seus seguidores vem sendo construída 

desde o primeiro episódio, outubro de 2013. No entanto, o apresentador participa 

dos podcasts do grupo Jovem Nerd desde março de 2011. Essa relação entre o 

apresentador e o público do canal tem sido uma das bases do que é o discurso 

simbólico do canal Nerdologia: o de uma autoridade científica da área, que 

conversa com os espectadores por meio de um referencial simbólico que, em 

maior ou menor grau, ambos compartilham, como referências a obras da cultura 

pop, quadrinhos, super-heróis, entre outros. Enfim, não seria em um episódio que 

a relação de aceitação de uma pessoa como autoridade científica seria 

conquistada. Paloma Sato até tenta buscar essa autoridade, ao afirmar, na
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introdução do vídeo que é bióloga e pesquisadora, seguindo o mesmo modelo das 

apresentações que Átila lamarino usa em todo episódio.

“Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou a Paloma, bióloga e 

pesquisadora e eu não sei fazer piadinhas."

No entanto, já promove uma ruptura com o discurso construído por Átila 

lamarino quando afirma que não sabe fazer piadinhas. Afinal, na construção da 

"fórmula" discurso do Nerdologia e, consequentemente, da relação dos 

apresentadores com seus interlocutores, o humor é bastante presente. Basta 

compararmos com a tela 1 do episódio sobre Efeito Borboleta quando o Átila 

lamarino faz a introdução:

"Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, 

pesquisador e nunca lembro do meu guarda-chuva."

Portanto, temos uma mudança de apresentador e de "tom" no episódio 

logo na primeira tela. Essa, no entanto, não é a única mudança discursiva. Na 

análise que fizemos em relação aos dois episódios, vimos que o Átila lamarino, no 

episódio sobre efeito borboleta, na maior parte do tempo, adota um discurso 

narrativo. Já Paloma Sato adota um modo discursivo argumentativo por todo o 

texto. Uma mudança que não pode ser descartada na análise do motivo da 

diferença do discurso em relação aos vídeos resposta do Nerdologia sobre 

Sexismo e o vídeo resposta do Blablalogia sobre o Efeito Borboleta.

FIGURA 76. PORCENTAGEM DE GÊNERO DO NERDOLOGIA

Gertder

Views

•  MbIe {40%)
■  Ferral?

Fonte: Youtube 2017
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Ainda assim existem outros dados que não podem ser ignorados: a maior 

parte dos espectadores do canal Nerdologia são do sexo masculino e, 

principalmente, os vídeos resposta foram produzidos por homens. Nesse sentido, 

simbolicamente parece que parte do público do canal sentiu seu espaço invadido 

e atacada pela apresentadora. Isso ficou claro também pela diferença de tempo 

de produção dos vídeos resposta. O Nerdologia sobre efeito Borboleta foi ao ar 

em 2013 e o vídeo resposta do Blablalogia foi ao ar três anos depois. Já no caso 

do Nerdologia sobre sexismo, não levou um mês sequer para os vídeos resposta 

irem ao ar, no que pode ser interpretado simbolicamente mais como uma vontade 

de rebater a argumentação (e ganhar capital social com isso) do que de contribuir 

com uma correção a um equívoco científico conceituai (e também ganhar capital 

social com isso) que parece ser mais o caso do Blablalogia, como vamos ver mais 

adiante.
QUADRO 53. VÍDEOS RESPOSTA NERDOLOGIA

VÍDEOS RESPOSTA
TEMA DO 
VÍDEO

N°DE
VISUALIZAÇÕES

N°DE
DISLIKES

N°DE
LIKES

DATA CANAL

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 1

85.022 5.302 3.153 18/03/2016 M o r g a t ó r io  
DO PÁSSARO

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 2

191.649 11.080 8.783 23/03/2016 P l a n o  B

Nerdologia 125: 
Sexismo 
resposta 3

1299 38 55 01/04/2016 G a l im a t ia s

1000

Nerdologia 15: 
Caos e efeito 
Borboleta 
Resposta 1

95.853 6.932 1.349 29/12/2016 B l a b l a l o g ia

Fonte: o autor com base nos dados obtidos em 01 de fevereiro de 2018.

Na nossa análise, separamos trechos dos vídeos resposta que ressaltam a 

relação dos produtores desses vídeos com os do Nerdologia. É importante 

ressaltar que ainda que o contrato de comunicação construído entre o público e 

os produtores de conteúdo do canal Nerdologia se baseie no discurso simbólico 

de que o apresentador do canal tem um conhecimento maior sobre os assuntos 

abordados do que os espectadores; só houve (entre os episódios com vídeos
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resposta) quebra de contrato no Nerdologia 125 sobre Sexismo, ainda que nele 

não seja possível apresentar um erro conceituai da apresentadora, afinal o 

assunto permite interpretações subjetivas pois não é referente à uma ciência 

exata. No Nerdologia 15 sobre Efeito Borboleta, o apresentador do canal de fato 

cometeu um erro, tanto que o próprio Átila lamarino reconhece esse erro no 

Nerdologia “Fomos a Lua?”84 de 12 de Janeiro de 2017 em que dos 8’30” aos ele 

fala:

QUADRO 54. ÁTILA IAMARINO 1

Nome: Átila lamarino Canal: Nerdologia “Fomos a lua? Tempo: 8’30” aos
8'44"

“...e para começar o ano fazendo limpeza eu vou aproveitar 

uma correção que fizeram para um episódio antigo: O Chico 

Camargo fez um vídeo lá no Blablalogia corrigindo o episódio 

sobre Teoria do Caos. No episódio eu chamo o fenômeno 

caótico de estocástico, mas não é o caso. Estocástico é um 

evento aleatório. Quem quer entender o que eu quero dizer 

com isso o link está aqui na descrição.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Portanto, mesmo com um erro conceituai claro no episódio sobre Caos e 

Efeito Borboleta, não houve em nenhum momento no vídeo resposta qualquer 

indício de quebra de contrato, nem dúvida sobre a capacidade do apresentador ou 

acusação de um possível viés. Assim como isso não foi observado em nenhum 

dos 5 principais comentários desse vídeo.

Já no Nerdologia sobre sexismo, dos 20 trechos analisados, 16 indicam 

quebra de contrato. Além disso, entre os 5 principais comentários, 2 indicam 

quebra de contrato. Dentre os trechos analisado, alguns indicam não apenas um 

relação de força, mas de uma cisão tão grande que se passou a duvidar da 

competência e da honestidade da Paloma Sato como pesquisadora. Como no 

seguinte trecho do canal Morgatório do Pássaro:

84 https://www.youtube.com /watch?v=r_qwxl-4Cow&t=301s
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QUADRO 55. OMARO FADEYRO 1

Nome: Tempo: Trecho”

Omaro Faeyro 0'15” aos
0’23”

"e eu não tenho nada, absolutamente nada contra esta 

premissa filosófica de igualdade (...)Mas esses debates, 

eles devem ser travados com bastante seriedade e 

sempre com muita autocrítica, né?”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Em que ele dá a dá a entender que o discurso desse Nerdologia específico 

foi abordado sem autocrítica e seriedade. Assim como nesse outro

QUADRO 56. OMARO FADEYRO 2

Nome: Tempo: Trecho”

Omaro Faeyro 5'15” aos 
5’30”

"Poxa, isso aí foi decepcionante, foi meio broxante ver 

toda essa ideologia barata e completamente 

desnecessária vindo em um canal, sabe, de tanto 

sucesso, de tantos vídeos bons como o Nerdologia. É 

completamente desnecessário ficar batendo cabeça com 

isso."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Ou seja, aqui, ele critica especificamente esse video do canal, dizendo que 

ele destoa do resto, e afirma nesse sentido é um ideologia barata e que esse 

vídeo específico é de uma qualidade baixa, se comparado com os demais vídeos 

do canal. Assim como nesse trecho abaixo

QUADRO 57. OMARO FADEYRO 3

Nome: Tempo: Trecho”

Omaro Faeyro 7'45” aos 
8’27”

"o vídeo foi ruim, o vídeo deixou a desejar. Eu achava 

que o Átila fosse falar dos aspectos neurológicos que 

separam alguns gostos, algumas preferências de 

homens e mulheres. Mostrar que o comportamento é 

influenciado por aspectos sociais, por aspectos de 

personalidade, por aspectos neurológicos, mas o vídeo
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ficou limitado só no aspecto cultural, no aspecto 

subjetivo. Foi um vídeo fraco. Um vídeo que deixou a 

desejar para os potenciais do nerdologia. Então foi isso 

que fez as pessoas negativarem o vídeo."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Aqui novamente ele faz questão dizer o quanto achou esse vídeo 

especificamente ruim e que as expectativas dele estavam no Átila lamarino, que 

na visão dele teria tido uma contribuição muito mais relevante que da Paloma 

Sato. O tom não fica mais ameno no vídeo do canal Plano B. Logo de início, o 

apresentador do canal questiona a competência da Paloma Sato como bióloga e 

pesquisadora.

QUADRO 58. BRUNO SANCHES 1

Nome: Tempo: Trecho”

Bruno Sanches 2'32" aos 

2'46"

"a Paloma Sato é bióloga e pesquisadora, então tem 

alguns argumentos até que me espantam nela, mas 

ela... Beleza"

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Pouco depois ele questiona não só a competência, acusando a Paloma 

Sato de ter feito uma pesquisa ruim, como coloca em cheque a honestidade 

intelectual da pesquisadora.

QUADRO 59. BRUNO SANCHES 2

Nome: Tempo: Trecho”

Bruno Sanches 4'13" aos 

9'35"

"Eu não sei se (Paloma) ela resolveu omitir o resto da 

informação. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que 

ela pegou algum dado de algum lugar que afirmava isso 

e ela utilizou para provar o argumento dela. 0  problema 

quando você não pesquisa o negócio inteiro, daí o 

problema de ela ser pesquisadora, porque ela tem que 

obrigatoriamente ver todos os dados e botar eles em 

perspectiva é que você tira a informação e você faz
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dessa forma políticas públicas de má qualidade." (...) 

"cara, não, você tem que fazer uma pesquisa, 

pesquisando né? O que aconteceu? Quando eu estava 

na escola na aula de biologia, você tinha que aprender a 

fazer pesquisa, né? Uma pesquisa científica e tinha 

varias regras para isso ser aceito. Hoje em dia você já 

começa com a idéia na cabeça e você vai atrás dos 

dados que cumprem essa ideia."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Depois ele acusa o discurso da pesquisadora de ser religioso, ou seja, 

simbolicamente emocional e não lógico, em uma contraposição com o discurso 

científico que é lógico. Isso porque simbolicamente a religião se afasta da ciência, 

no sentido de que a religião é baseada em fé, a ciência em fatos.

QUADRO 60. BRUNO SANCHES 3

Nome: Tempo: Trecho”

Bruno Sanches 19'12" aos 

19'35"

"aqui vira um negócio quase religioso".

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Em outro trecho, ele se coloca em relação de força com a Paloma Sato, 

dizendo que a argumentação dela é pouco relevante e que à ela faltam 

argumentos.

QUADRO 61. BRUNO SANCHES 4

Nome: Tempo: Trecho”

Bruno Sanches 21'40" aos 

22 W

"Falar que isso é machismo é...Enquanto tem problemas 

reais que você tem que lutar, é falta de argumento no 

mínimo. No mínimo, mesmo."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

No caso do vídeo Galimatias 1000 ele faz uma tirinha animada satirizando 

a argumentação da Paloma. No vídeo, ele vai quadro a quadro colocando a 

situação de construção do roteiro pela Paloma, como uma peça mal feita e que
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quando o Átila questiona pontos coerentes em uma construção discursiva como, 

checagem de fatos e expor o outro lado, há um conflito em que ela acusa ele ser 

opressor. Portanto, colocando-a como incompetente e que quando entra em 

conflito com a competência do Átila, toma uma posição agressiva e apela para 

uma argumentação irracional.

A argumentação do Galimatias é toda em texto e está reservada para a 

seção da descrição do vídeo. Aqui, logo de início ele se dirige especificamente à 

Paloma e a argumentação desse episódio especificamente quando fala que:

QUADRO 62. GALIMATIAS 1000 8

Nome: Tempo: Trecho”

Galimatias 1000 não há "Meu intuito aqui é responder o vídeo sobre sexismo, 

que pelas suas interpretações parcializadas, falta de 

pesquisa e conclusões incompletas ficou parecendo 

mais um panfleto feminista do que um vídeo de 

Nerdologia. Não sou cientista mas acho que com minha 

pesquisa e sentido lógico consigo rebater os argumentos 

nerdológicos (incluso com fontes feministas) e concluir 

que as mulheres, pelo menos no Ocidente, ainda 

enfrentando problemas reais, estão bem melhor do que 

as feministas gostam de pregar."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Portanto, acusando abertamente a argumentação do vídeo de ser 

enviesada e mal feita.

Em outro trecho ele coloca em xeque a credibilidade da Paloma Sato como 

bióloga.

QUADRO 63. GALIMATIAS 1000 9

Nome: Tempo: Techo”

Galimatias 1000 não há "Vamos concordar que para um homem heterossexual 

por natureza é bem melhor a visão de trás de uma 

mulher do que de um homem, e dado que “são 

personagens femininos desenhados por homens para 

homens” vão ser desenhados de acordo com gostos de
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homens heterossexuais, que é o público que mais 

consome video games. Querer achar nisso perversidade 

ou uma imposição cultural é não ter muita ideia sobre 

natureza humana, impróprio de um biólogo."

Fonte: Autor da dissertação, 2018.

Ou seja, critica o fato de a Paloma ser bióloga e ter ignorado uma possível 

variável biológica no comportamento descrito.

É importante ressaltar que nos três vídeos os autores elogiam o canal 

antes de estabelecer a relação de força e todos esses elogios demonstram um 

respeito no sentido da relação estabelecida até a data em que o vídeo sobre 

sexismo foi ao ar, mas também uma estratégia discursiva para que os 

argumentadores não parecessem radicais, o que seria ruim para a finalidade 

deles: que o discurso deles seja incorporado pelo interlocutor. Mas ainda assim a 

relação de força foi o que de fato prevaleceu nesses três vídeos resposta.

Já no discurso do vídeo resposta ao Nerdologia 15 sobre Caos e Efeito 

Borboleta Blablalogia, o comentador Chico Camargo, quando se refere ao vídeo 

do Nerdologia e estabelece uma relação de força, quer apenas apontar o erro 

conceituai cometido por Átila lamarino de misturar conceitos de caótico com 

estocástico.
QUADRO 64. CHICO CAMARGO 6

Nome: Tempo: Trecho”

Chico Camargo 10’22” aos
ir io "

“É isso. Estocástico e aleatório é basicamente 

a mesma coisa. Esse foi o pequeno errinho que 

o ótimo vídeo do Nerdologia fez. Mas bom, eu 

fico feliz em informar para vocês que caos não 

é o fim do mundo, por mais que caos pareça 

aleatório não é.”

Fonte: Autor da dissertação, 2018.
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O foco principal do discurso do vídeo resposta do Blablalogia é explicar o 

significado de caos na ciência e não pegar ponto a ponto a argumentação de Átila 

lamarino como narrador. A argumentação dele estava centralizada no conteúdo, 

sequer cita o apresentador do Nerdologia e, quando cita o referido canal, elogia 

em todos os momentos, falando que o vídeo 15 é excelente, mas que tem um 

“pequeno errinho”. Ao compararmos os vídeos resposta do Nerdologia sobre o 

Sexismo e o sobre o Caos e Efeito Borboleta percebemos uma diferença nos 

discursos dos interlocutores, sobretudo quando prestamos atenção na quantidade 

de vezes e na forma com que se referem ao apresentador ou ao discurso 

específico.

No vídeo resposta sobre o Caos e Efeito Borboleta prevalecem o discurso 

narrativo e sem relação de força, com poucas menções diretas ao canal 

Nerdologia e não há crítica direta alguma ao apresentador Átila lamarino. Já nos 

vídeos respostas sobre o Nerdologia de Sexismo, o discurso é principalmente 

argumentativo e com relação de força e críticas ao vídeo específico do canal e à 

apresentadora do vídeo, com comparações de competência entre a

apresentadora convidada e o apresentador oficial, Átila lamarino. Há

questionamentos sobre o desempenho e honestidade intelectual de Paloma Sato.

5 - Considerações Finais

Esta dissertação teve por objetivo analisar as interações entre o público e 

os produtores de conteúdo do canal Nerdologia, buscando compreender

principalmente como são formados e quebrados os contrato de comunicação, 

levando em consideração o conceito proposto por Charaudeau (2006). Para tanto, 

analisamos os episódios Caos e Efeito Borboleta (15) e Sexismo do canal 

Nerdologia (125), assim como os cinco principais comentários e os vídeos 

resposta relacionados a esse episódio. Na análise, percebemos que essas 

relações envolvem a busca por diferentes tipos de capital social. Também ficou 

evidente a busca por capital social de visibilidade entre comentadores e 

apresentadores de vídeos resposta. Desse modo, eles buscam produzir um
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material propagável e, para isso, sua principal estratégia é relacionar seu material 

ao de um canal com maior número de seguidores, como o do Nerdologia.

Especificamente sobre os contratos de comunicação, percebemos que com 

o tempo eles se solidificam e, portanto, mesmo quando são quebrados a resposta 

de quem segue o canal é feita por meio de uma relação de força bastante 

pronunciada. No caso do Nerdologia, percebemos que os contratos de 

comunicação foram estabelecidos de forma bastante subjetiva. Não basta, 

portanto, apenas um discurso científico correto para estabelecer a relação entre 

os produtores de conteúdo e seus seguidores.

A aceitação também está relacionada ao apresentador, que constrói 

vínculos com seus seguidores. Ao substituir um apresentador houve quebra de 

contrato de comunicação, mas isso não ocorreu quando o apresentador oficial 

cometeu um erro conceituai. A credibilidade de Átila lamarino foi conquistada em 

dezenas (e depois centenas) de episódios, por isso não há muitos 

questionamentos sobre o conteúdo do apresentador oficial do Nerdologia até 

mesmo quando destaca temas que não é da sua área de formação, como a 

Biologia. Houve ainda muitos episódios com assuntos que poderiam ser 

considerados polêmicos pelos seguidores, como o da Cura Gay (86), o do 

Racismo (90) e o Coxinhas e Petralhas, mas nenhum deles teve vídeo resposta.

Ao trocar o discurso descontraído e irreverente de Átila lamarino por um 

mais sério pode ter contribuído para a quebra de contrato de comunicação. Afinal, 

os seguidores não encontraram piadas no decorrer do vídeo sobre Sexismo. 

Todos os vídeos respostas foram produzidos por homens, por isso é importante 

considerar que os seguidores do Nerdologia são majoritariamente do gênero 

masculino (90%).

Identificamos três motivos para a quebra de contrato, mas é importante 

ressaltar que não se pode precisar qual deles teve maior peso para o rompimento 

entre apresentador e seguidores. Inferimos que a quebra ocorre pelo conjunto, 

mas é impossível quantificara responsabilidade de cada um.
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Na busca por informações objetivas mais completas fizemos uma análise 

dos vídeos, separando trechos que consideramos relevantes para perceber a 

relação entre os produtores de conteúdo e seguidores, fazendo o mesmo 

processo com os vídeos respostas e os principais comentários.

Nessa análise ficou evidente a diferença de organização discursiva e a 

relação entre os seguidores do canal Nerdologia e os produtores de conteúdo. 

Dos 20 trechos analisados dos vídeos resposta do Nerdologia sobre sexismo 16 

indicam quebra de contrato e 18 têm relação de força com a argumentação de 

Paloma Sato, apresentadora convidada para o episódio sobre Sexismo. Além 

disso, dos cinco comentários analisados dois têm relação de força e apresentam 

indícios de quebra de contrato. Foi possível observar também que todos os vídeos 

resposta do Nerdologia sobre Sexismo tiveram trechos em que seus autores 

duvidaram da competência da apresentadora Paloma Sato e a denominaram a 

argumentação dela de enviesada.

Em contraponto, na repercussão do Nerdologia sobre Caos e Efeito 

Borboleta, não houve, na repercussão, qualquer dúvida sobre a competência de 

Átila lamarino, mesmo tendo errado um conceito central da argumentação dele no 

episódio. Em nenhum momento houve qualquer indício de quebra de contrato no 

vídeo resposta , nos comentários do episódio e nem nos comentários do episódio 

em que o Átila lamarino se retrata sobre o erro cometido (o Nerdologia - Fomos a 

Lua?).

FIGURA 77. PRINCIPAIS FOMOS A LUA?
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Fonte: Youtube 2017

Além disso, dos trechos que analisamos do vídeo resposta produzido por 

Chico Camargo identificamos relação de força em apenas dois, dos sete trechos 

escolhidos.

Essa disparidade deixou bem claro o quanto foi particular a relação do 

público do Nerdologia frente aos produtores de conteúdo no episódio 125 sobre 

Sexismo, de forma que por si só isso indica um avanço no conhecimento sobre o 

nosso objeto que é a relação entre os produtores de conteúdo e seu público no 

canal Nerdologia. A relevância da pauta feminista na argumentação do episódio 

enviesou o resultado em relação à compreensão da relação entre os produtores 

de conteúdo e seu público, pois a amostragem foi muito diferente nos episódios 

selecionados para a composição do corpus. No entanto, a análise dos principais 

comentários e dos vídeos resposta do episódio sobre Sexismo quando em 

comparação com o do Caos e Efeito Borboleta mostram o quanto esse tipo de 

discussão é necessária em um canal relevante como o Nerdologia; afinal o que 

pudemos observar foi que em um episódio houve manutenção do respeito e da 

autoridade acumulados em centenas de vídeos do canal, ainda que tenha
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apontado para uma divergência em um dos conceitos chave da argumentação 

com que o Átila lamarino compõe o episódio; já do outro, houve duvida da 

credibilidade e da competência da apresentadora, em diversos casos partindo 

para uma agressão pessoal.

Pensamos que essa pesquisa poderia se desdobrar por meio da análise de 

mais casos envolvendo o Nerdologia e seu público, principalmente em relação a 

assuntos polêmicos como o Nerdologia sobre sobre Cura gay, sobre Maioridade 

Penal, Porque o Merthiolate Não Arde mais e o sobre Coxinhas e Petralhas. Seria 

interessante nesse caso comparar os achados com os produzidos nesta pesquisa, 

pois mesmo esses episódios não tendo vídeos resposta todos configuram entre 

os episódios com maior número de dislikes.

FIGURA 78. EPISÓDIOS COM MAIS DISLIKES

Fonte: Youtube 2017

Com essa análise poderíamos compreender melhor se há nesses vídeos 

trechos que poderiam indicar um viés do apresentador. Poderíamos, então, 

compreender se houve uma recepção diferente do público, acusando Átila 

lamarino de incompetente ou enviesado como ocorreu com Paloma Sato no 

episódio sobre Sexismo.

Ainda que não tenhamos feito essa análise, consideramos que tivemos 

achados muito relevantes na nossa pesquisa: em primeiro lugar, percebemos que 

ao mesmo tempo que o passar tempo fortalece a relação estabelecida pelo 

contrato comunicacional, o espectador se torna exigente em relação a
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manutenção de determinadas “cláusulas” do contrato. Percebemos também que 

em produtos em que uma pessoa apresenta o conteúdo, a relação é estabelecida 

com o apresentador, e que qualquer mudança nesse sentido, implica em imediata 

quebra de contrato. No entanto, percebemos também, que em um universo de 

espectadores homens, uma mulher apresentar uma pauta eminentemente 

feminista, em vez de trazer credibilidade, traz desconfiança quanto um possível 

viés implícito na argumentação; imaginamos que se a mesma apresentadora 

trouxesse um outro assunto que não estivesse relacionado a uma pauta feminista 

a recepção não teria sido tão controversa. Percebemos também que, no caso do 

Nerdologia 125 sobre Sexismo, nos comentários houve mais pluralidade de 

pontos de vista em relação ao conteúdo do episódio sobre sexismo, já nos vídeos 

resposta, as reações foram muito semelhantes, pois todos buscavam pelo mesmo 

tipo de capital social e isso provocou uma certa homogeneização discursiva. Por 

fim, vimos que a busca por capital social, assim como já apontado por Recuero, é 

o motor da maior parte das interações na rede social pesquisada, e que, nessa 

busca, um dos principais objetivos dos interlocutores é a produção de conteúdo 

propagável a fim de se angariar mais seguidores e se tornar um nó mais 

importante na rede. Nesse sentido, a dinâmica observada foi de produção de 

conteúdo relacionada a conteúdos relevantes na rede, valendo inclusive 

provocações à reação de produtores de conteúdo de canais mais relevantes.
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APÊNDICE 1 - TRANSCRIÇÃO DO NERDOLOGIA 125

Dos 0'00" aos 0'20". “Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou a Paloma, bióloga 

e pesquisadora. E eu não sei fazer piadinhas. Hoje vamos discutir um pouco 

sobre desigualdades de gênero, o sexismo.”

Dos 0'20" aos 0'35". “Pode parecer estranho ter que falar disso quando 

reconhecemos as mulheres como donas dos mesmos direitos que os homens, 

mas parece que essa mensagem não chegou em todos os lugares, como muito 

do que tratamos no Nerdologia. Então, que tal falarmos um pouco sobre 

sexismo?”

Dos 0'35" aos 0'55". “Entre 40 e 70% dos homicídios de mulheres são cometidos 

pelo marido ou parceiro, segundo a OMS. Aqui no Brasil, ainda em 2013, uma 

mulher era agredida a cada 15 segundos. Um problema tão sério que já foi piada 

na escolinha do professor Raimundo, com a dona Santinha Pureza.”

Dos 0'55" aos 1'23". “Não vivemos a situação da China, onde nasceram 110 

homens para cada 100 mulheres entre 1980 e 2010. Porque com a política de um 

filho só, fetos de meninas são mais abortados e as nascidas recebem menos 

cuidados enquanto crescem. Também não vivemos os extremos de países do 

Oriente Médio e da África onde é comum mulheres serem queimadas com ácido 

ou mutiladas. Mas ainda assim temos problemas.”

Dos 1'23" aos 1'47". “Aqui, as mulheres podem votar e se candidatar a cargos 

políticos desde 1933, mas ainda têm uma baixíssima representação política no 

parlamento. Pelo menos, segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil tem uma 

excelente participação feminina em escolas e posições profissionais e técnicas 

qualificadas. Há 130 mulheres para cada 100 homens no ensino superior.”
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Dos 1'47" aos 2'16". “Mesmo assim, nossa classificação cai para um dos últimos 

no ranking na diferença de salários, porque as mulheres recebem menos. Não só 

recebem salários menores pelo mesmo trabalho, como temos um problema do 

teto de vidro. Quando as exigências pra cargos que pagam mais, são tão grandes 

e desfavoráveis pra mulheres que elas abrem mão da carreira e optam pela 

família. Uma complicação que também vem da falta de ajuda do parceiro em 

casa.”

Dos 2'16" aos 2'36". “Sexismo que também prejudica a ciência. Além do teto de 

vidro, em laboratórios de ponta com grande competição, currículos enviados com 

o nome de um homem receberam muito mais recomendações e propostas de 

salário mais altas do que quando enviados com o nome de uma mulher. 

Recomendações feitas por homens e mulheres.”

Dos 2'37" aos 3'06". “Assim, perdemos mais talentos como Marie Curie, a primeira 

mulher a ganhar um prêmio Nobel e primeira pessoa a ganhar dois. Um de Física 

pela descoberta da radiação e um de Química por isolar e caracterizar o elemento 

Rádio. E mesmo assim sua vida íntima foi mais discutida que os prêmios. 

Perdemos talentos como Rosalind Franklin, diretamente responsável pela 

descoberta da estrutura do DNA, que morreu antes do prêmio Nobel dado pela 

descoberta a três homens.”

Dos 3'07" aos 3'43". “A própria Sue Storm mostra o problema no Quarteto 

Fantástico, como Laura DiAmore conta em The Accidental Supermom. Depois de 

formar o primeiro casal de Supers com o Homem Elástico, em 1965, foram os 

primeiros super-pais em 1968. Com o nascimento de Franklin, ela precisou 

balancear a carreira de heroína e mãe. E adivinha quem no casal precisava largar 

a briga e o trabalho pra proteger o filho? Mais tarde, apesar de personagens fortes 

e independentes como a Tempestade, a Viúva Negra e outras, a diferença na 

forma como papéis masculinos e femininos são representados aumentou.”
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Dos 3'44" aos 4'10". “Os personagens masculinos ficaram cada vez mais fortes, 

vide o Batman e o porte físico do Adam West e o Ben Affleck. Enquanto as 

mulheres foram ficando cada vez mais sexualizadas. Da Mulher Maravilha 

amarrada e com mísseis em sua direção que deixariam Freud maluco, fomos para 

uniformes que deixam bem claro qual o seu papel. Como o Dresden Codak ilustra, 

para voar e lutar é que o decote da Power Girl não foi feito.”

Dos 4'11" aos 4'36". “É o mesmo problema do que as armaduras femininas de 

fantasia normalmente cobrem: bem menos do que os pontos vitais. Sim, temos o 

Conan e o He-Man. Mas é só dar uma olhada rápida nos personagens do Batman 

em Arkham City e ver pra quem o decote costuma ser reservado. Tanto que em 

games como Wow85, é mais comum homens escolherem avatares femininos do 

que o inverso. E eles não fazem isso pra se comportarem como mulheres.”

Dos 4'37" aos 5'0T'. “No artigo The Strategic Female, as pesquisadoras 

descobriam fácil quais avatares femininos eram controlados por homens, elas 

pulavam muito mais e jogavam mais isoladas. Mas os jogadores explicaram o 

motivo: preferiam passar horas jogando com a visão de trás de mulheres. Afinal, 

na maioria das vezes, são personagens femininos desenhados por homens, para 

homens.”

Dos 5'OT' aos 5'26". “A própria Lara Croft precisou ter as curvas reduzidas, ou 

melhor, os polígonos, pra aumentar seu apelo com o público feminino. Quando as 

personagens femininas não estão só dando assistência ou em perigo. Nas 

palavras de Madeline Messer, uma gamer de 12 anos, ainda temos muito poucas 

protagonistas femininas em jogos e muitas vezes elas são pagas!”

Dos 5'27" aos 5'46". “O mesmo vale pra filmes e séries. Poucos passam no teste 

de Bechedel-Wallace com 3 passos propostos pela cartunista Bechedel em uma

85 Jogo eletrônico da Blizzard de 2004 que se passa em um mundo de fantasia medieval
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tirinha de 1985: que o filme tenha pelo menos duas mulheres, que elas conversem 

entre si, que conversem sobre qualquer coisa que não homens. Mesmo o filme do 

Deadpool não passa.”

Dos 5'47" aos 6'08". “Então, quando nos perguntarmos porque mulheres não 

gostam de games ou quadrinhos ou ciência, vale lembrar que essa preferência 

pode não ser natural. Cores rosadas são preferidas por todas crianças com 

menos de dois anos e a cor rosa já foi considerada bastante masculina, enquanto 

meninas deviam usar uma cor feminina... o azul.”

Dos 6'09" aos 6'36". “Quem sabe não somos nós homens que estamos afastando 

as mulheres de algo que elas também gostam? Não se esqueça de curtir e 

compartilhar os canais das poucas mulheres falando de ciência no YouTube, 

como a Camila Laranjeira do Peixe Babel e a Aline Ghilardi do Bonecast. 

Perguntas e queixas devem ser enviadas para mim, no meu Twitter. Ah e antes 

de fazê-las pare para pensar se faria o mesmo se eu tivesse apresentado o 

episódio. E até a próxima quinta.”
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APÊNDICE 2 - TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO RESPOSTA DO CANAL 
MORGATÓRIO DO PÁSSARO

Do início do vídeo até o 1'23" o youtuber fala: "Olá, meu nome é Omaro, 

seja bem-vindo ao Morgatório do Pássaro seres humanos...(...) Antes de entrar 

no tema propriamente, eu quero deixar bem claro que eu sou inscrito do 

Nerdologia. Sou inscrito do Jovem Nerd, adoro esse conteúdo que esses caras 

fazem, sou fã mesmo. Nunca dei deslike, essa foi a primeira vez que eu vi, assim 

e achei o vídeo meio estranho e acho válido fazer a resposta, não para estimular 

tretas na internet ou haterismo, mas para fazer o que sempre foi feito aqui que é o 

debate, que é a troca de ideias e o amadurecimento de todos os públicos que 

assistem o canal de lá e o canal daqui. Bom, o video dele começa muito bem, 

apresentando a proposta do feminismo, né? Mostrando que a ideia é trazer 

igualdade para ambos os públicos e eu não tenho nada, absolutamente nada 

contra esta premissa filosófica de igualdade, de direitos iguais, de respeito, de 

lutar contra a violência, lutar contra a violência simbólica, a repressão sexual 

feminina, inserir a mulher em espaços em que ela não está presente. Mas esses 

debates, eles devem ser travados com bastante seriedade e sempre com muita 

autocrítica, né?”

Dos 1'24" aos 2'55", Omaro Fadeyro destaca: "Então aos dois minutos do 

vídeo o...o o Átila não, a esposa dele cita que as mulheres recebem menos, 

mesmo ocupando o mesmo cargo, fazendo a mesma profissão. Eu já defendi 

essa tese, inclusive já debati com o Clarion86 (Clarion de Laffalot, outro youtuber) 

anteriormente, defendendo essa ideia, só que na medida que eu fui debatendo 

esse assunto várias e várias vezes eu fui percebendo que o real motivo das 

mulheres receberem menos é sexista, mas não é essa disparidade no mesmo 

cargo, é que a profissões que são majoritariamente masculinas, elas são mais 

valorizadas, e as profissões que são majoritariamente femininas são menos 

valorizadas financeiramente, daí você encontra uma diferença na renda. Isso tem 

que ser combatido, eu não estou satisfeito com essa realidade, mas eu acho que 

o vídeo do Átila direcionou a luta para o lado errado, né? Então vale a pena 

corrigir isso daí, mostrar que se homens e mulheres têm rendas diferentes e se

86 https://www.youtube.com /user/ClarionDeLaffalot
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nós queremos mudar isso, nós temos que valorizar mais aquelas profissões que 

são majoritariamente femininas. E até buscar incentivar que as mulheres passem 

aí para aquelas profissões que são mais ocupadas por homens, mas não obrigar, 

não querer fazer aquela separação meio a meio porque a ideologia mandou, não. 

Você incentiva e quem quiser ir vai, né? Homens podem ir para aquelas 

profissões mais de mulher, e mulher pode ir para aquelas profissões que são mais 

de homem. Mas por incentivo, não porque a ideologia mandou e tem que ser 

obrigatoriamente feito.”

Dos 2'55" aos 6'02", Omaro Fadeyro fala: "Bom, mas a minha maior bronca 

com esse vídeo começa ali por volta dos quatro minutos, quando ele fala da 

participação da mulheres nas revistinhas em quadrinho, no mundo nerd em geral, 

nos jogos. E começa toda aquela cagação de regra que é uma das piores partes 

do feminismo por que tem se tornado um discurso extremamente conservador, 

né? E demoniza e critica a sexualização das mulheres, né? E vai mostrando 

imagens onde tem personagens de quadrinhos que são sexualizadas com 

grandes decotes, com roupas pequenas. E mostra, né? Que a armadura dessas 

personagens não foram feitas para voar, muito menos para se proteger das 

batalhas. É óbvio, quem é que vai entender que uma armadurinha que cobre só o 

seio e a pepeca foi feita para se proteger de uma espada? Nunca. Aquilo foi feito 

especificamente para erotizar, para agradar os olhos de quem está jogando e 

quem está curtindo aquele momento ali. Isso é inofensivo. Isto é inofensivo e não 

deveria ser pauta de um movimento tão sério quanto é o feminismo. Feminismo é 

válido, feminismo deve existir, feminismo deve fazer suas pautas, deve sair nas 

ruas, deve participar nas redes sociais. Têm que ter presença, mas com assuntos 

sérios. O que que eu quero dizer com assunto sério? É um assunto que realmente 

gere danos à sociedade. A menininha pelada na revistinha, a menininha pelada 

no joguinho de videogame não cria estupradores. Não cria nenhum tipo de 

assédio às mulheres do mundo real. Isso é ficção. Poxa, isso aí foi decepcionante, 

foi meio broxante ver toda essa ideologia barata e completamente desnecessária 

vindo em um canal, sabe, de tanto sucesso, de tantos vídeos bons como o 

Nerdologia. É completamente desnecessário ficar batendo cabeça com isso. É
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ficção! O jogo de tiro lá o GTA87 os FPS88 que matam muitas pessoas, aquilo não 

gera assassino. Não gera pessoas que vão sair nas ruas assassinando pessoas 

dentro de um shopping center, entrando em sala de cinema para fuzilar as 

pessoas. Não! O jogo de FPS é só uma ficção e quem joga aquilo sabe que está 

só se divertindo, tá só brincando. Têm esse discernimento, não vai terminar o jogo 

e virar um assassino. Do mesmo jeito que joga vendo uma bundinha e gosta de 

jogar vendo uma bundinha não vai virar um estuprador. Não faz sentido. É ficção. 

É só para agradar os olhos de quem está jogando. O objetivo é só esse. "Ah, mas 

eu não gosto disso". Não jogue. Crie uma demanda para que o mercado atenda 

os seus gostos! E daí quando surgir, de fato, uma demanda de pessoas que não 

gostam de mulheres com a bunda de fora, o mercado vai perceber que tem 

milhões de pessoas que tem esse perfil e vai fazer jogos para essas pessoas. Só 

isso, simples assim."

Dos 6'03 aos 6'55", Omaro Fadeyro fala: "A minha maior bronca fica em 

relação à cagação de regra, fica em relação à esse politicamente correto que é 

chato, tira, corta o barato e tem tornado o feminismo, uma vertente do feminismo, 

que o feminismo é uma pluralidade de correntes filosóficas e ideológicas, mas tem 

essa corrente moralista, tem essa corrente conservadora que fica 

superprotegendo a exposição do corpo feminino. Poxa, para! Isso daí é chato, 

isso daí é infrutífero, é contraproducente, não vai nos levar à lugar nenhum, 

beleza? Então eu sei que o canal nerdologia vai continuar produzindo ótimos 

vídeos, eu vou continuar inscrito, não vou fazer que igual muitas pessoas fizeram 

lá.

Dos 6'55" aos 9'04", o comentador ressalta: "Mas também quero comentar 

a questão da repercussão. Nos comentários do vídeo muitas pessoas falaram 

"nossa tem 4 mil dislikes" até onde eu vi tinha 4 mil dislikes, acho que vai 

aumentar essa quantidade de dislikes, mas é o vídeo que teve a pior repercussão. 

Foi o vídeo mais negativado do canal eu acho que foi. E aí as pessoas estão 

dizendo que isso é porque as pessoas são machistas e tal. Já estão deduzindo 

que a repercussão ruim do vídeo, vem do machismo óbvio das pessoas que

87 Sigla para o Jogo eletrônico Grand Theft Auto da Rockstar Games jog de mundo aberto em que o jogador 
controla um personagem fora da lei.
88 Sigla em inglês para First Person Shooter, ou seja, jogos de tiro em primeira pessoa.
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assistem o Nerdologia, e eu acho que isso é errado. Essa interpretação é uma 

interpretação enviesada ideologicamente, porque o vídeo foi ruim, o vídeo deixou 

a desejar. Eu achava que o Átila fosse falar dos aspectos neurológicos que 

separam alguns gostos, algumas preferências de homens e mulheres. Mostrar 

que o comportamento é influenciado por aspectos sociais, por aspectos de 

personalidade, por aspectos neurológicos, mas o vídeo ficou limitado só no 

aspecto cultural, no aspecto subjetivo. Foi um vídeo fraco. Um vídeo que deixou a 

desejar para os potenciais do nerdologia. Então foi isso que fez as pessoas 

negativarem o vídeo, especialmente por que deixou aquele ar, deixou aquela 

sensação de que todos nós que gostamos de jogos. Porque o canal Nerdologia 

com certeza deve ter uma grande maioria de homens que gosta de jogos. E aí 

deixou aquela sensação de que nós homens que gostamos de jogos e gostamos 

de ver uma bundinha no jogo ali, erotizado um decotezinho, que nós somos 

sexistas. E esse é um dos principais problemas do discurso feminista, né? Ou 

pelo menos dos discursos radicais. Por favor, não me levem a mal, eu sei que tem 

muitas feministas aí que são excelentes, são ponderadas, que enriquecem e que 

nos deixam, assim, de alma lavada. Mas a má fama vem dos extremismos, né? E 

a cara do feminismo já é a cara das lideranças radicais."

Dos 9'06" aos 10'10", Omaro Fadeyro finaliza: "Então é isso, fica aqui a 

minha crítica, reiterando que por trás dessa crítica tem um elogio mil vezes maior, 

tá? Se tem 125 nerdologias aqui e eu tenho uma crítica e 124 elogios, tá? Não 

interpretem mal o que estou falando aqui. Em relação ao potencial, em relação à 

grandiosidade e ao talento do Átila ali por trás daquele canal. Mas eu tinha que 

expressar aqui um contraponto e mostrar que o Átila erra, mostrar que o Átila é 

uma pessoa que pode interpretar errado, ali junto com a sua esposa. E que 

passou uma mensagem que foi subjetiva. Então se é uma opinião, ali que ele está 

interpretando sobre esses fatos, eu estou mostrando uma outra opinião aqui, que 

não é a verdade absoluta. Pode ser que eu também esteja errado. Eu tenho 

consciência disso. Mas eu me senti mal com aquele vídeo ali e precisava 

desabafar aqui com vocês. Então é isso, vou deixar aqui um forte abraço à todos 

e falou."

201



APÊNDICE 3 - TRANSCRIÇÃO DO VÍDEO RESPOSTA DO CANAL PLANO B

Dos 12" aos 2'12", Bruno Plano B avisa: "eu vou fazer um vídeo resposta 

aqui ao Nerdologia. (...) Eu já fiz uma vídeo resposta(...) para a Satty, né? do 

canal PenseGeek. E assim como no da Satty, eu gostaria de falar aqui, antes de 

dar essa resposta que não tenho nada contra o Nerdologia, eu não tenho nada 

contra o Jovem Nerd. Muito pelo contrário, eu admiro o trabalho que eles fazem 

há muito anos na internet. Então, a minha resposta aqui são simplesmente aos 

argumentos feitos por um vídeo da Paloma. A Paloma Sato, que ela fez um vídeo, 

acho que foi no lugar do...acho que ela é mulher, esposa do dono, né? do 

apresentador do Nerdologia. Me desculpa eu não acompanho tanto o Nerdologia 

assim, para saber exatamente quem é quem. Mas eu dei de cara com esse vídeo 

e eu achei interessante fazer uma vídeo-resposta pegando alguns argumentos 

que ela afirmou lá e dando a minha opinião; e apresentando alguns contra 

argumentos a esse vídeo. O vídeo foi sobre o que? O vídeo foi sobre sexismo ou 

sobre machismo, né? na questão. Na verdade foi direcionadamente ao machismo. 

Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, pois vocês sabem, eu sou um 

grande anti-feminista, né? E não no sentido de que eu não acho que as mulheres 

tem que ficar em casa lavando roupa. Eu cozinho para caramba, então também 

não preciso que mulher nenhuma fique cozinhando para mim. Eu acho que somos 

sim iguais em muitas coisas. Temos que ser iguais perante à lei e etc...Todas as 

coisas básicas, que qualquer ser humano pensante concorda que as mulheres 

tem que ter direitos. Obviamente eu também concordo. No meu sentido o 

antifeminismo é anti a cultura de que existe uma sociedade extremamente 

patriarcal que fez de tudo para banir as mulheres das benesses da sociedade e 

beneficiar os homens. Isso sim eu sou contra e os argumentos apresentados aqui, 

apesar de ter sido feito de uma forma muito bacana, são errados na minha 

opinião. Na minha opinião e na opinião de certas pesquisas, inclusive das 

pesquisas que ela própria utilizou. Então acho que a gente tem que a gente tem 

que começar a falar disso, vamos lá?".

Esse trecho vídeo resposta já permite fazer reflexões em relação a 

condição de identidade. No início, o apresentador/comentador deixa claro que não 

é a primeira vez que faz um vídeo resposta, uma vez que já publicou um no canal
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PenseGeek. Bruno Plano B quer avisar que um vídeo resposta é um 

procedimento que ocorre em outros canais e que ele também tem experiência na 

contra argumentação de vídeos de canais relevantes. Como o 

comentador/apresentador Omaro Fadeyro, não quer indisposição com os 

seguidores e produtores de conteúdo do canal Nerdologia. O Bruno Plano B 

enfatiza que não tem nada contra o Nerdologia e admira muito o trabalho do 

pessoal do Jovem Nerd. Desse modo, explicita que vai criticar apenas os 

argumentos do vídeo e não será um ataque pessoal. Em outras palavras, 

pretende mostrar que a sua crítica será racional, não radical. Na sequência, 

reforça que a crítica não é pessoal ou endereçada ao Jovem Nerd, mas aos 

argumentos de Paloma Sato, mulher de Átila - apresentador do Nerdologia. A 

condição de finalidade é clara: o ato de linguagem quer contrapor a argumentação 

de Paloma Sato. Em relação ao espaço da tematização, a organização discursiva 

dele é argumentativa. O espaço de relação também fica claro quando se coloca 

como antifeminista e, assim, estabelece uma relação de força contra 

argumentação feminista da Paloma Sato ao explicitar a opinião dele com base em 

pesquisas científicas, inclusive as usadas pela apresentadora convidada do 

Nerdologia. Desse modo, argumenta que a pesquisa de Paloma Sato não foi bem 

feita.

Dos 2'12" aos 2'27", Bruno plano B elogia a qualidade técnica do vídeo: 

"(...).antes de tudo o vídeo inteiro é muito bom, tá? No sentido de vídeo. A edição 

é muito bacana. Ela fala muito bem. O áudio. Tem toda uma qualidade fantástica, 

né? Realmente estão de parabéns nesse sentido.” Nesse sentido, em relação ao 

espaço da locução, ele dirige-se aos seus espectadores para mostrar que sua 

argumentação não será agressiva. Ao saber que estabelecerá uma relação de 

conflito, procura ponderar antes os pontos positivos do vídeo.

Dos 2'32" aos 2'46", finalmente apresenta os argumentos: "Agora vamos 

aos argumentos que é o que importa, né? Porque apesar de tudo, né? Da 

qualidade do vídeo. Eu não tenho essa qualidade, eu gravo com a lâmpada aqui 

fodida, mas eu acho que o que importa são os argumentos mesmo. Então vamos 

lá, a Paloma Sato é bióloga e pesquisadora, então tem alguns argumentos até 

que me espantam nela, mas ela...Beleza"
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Dos 2'52" aos 3'29 , ele destaca alguns pontos do vídeo de Paloma Sato. 

"ela fala aqui que, apesar de a gente não ser um país zoado tipo né? China, o 

Zumbiquistão e os caralho a quatro, que mulher sai na rua e toma pedrada, se 

trair o marido, coisas assim. A gente ainda tem que melhorar em diversos 

aspectos. Isso eu concordo plenamente. Acho que essa idéia de que assim, é tipo 

uma criança que reclama, uma criança não. Uma pessoa que reclama de alguma 

coisa e você fala "você é um egoísta porque tem gente lá na África com fome. 

Não faz sentido, né? A gente tem problemas aqui que obviamente não se 

comparam com os outros lá, mas a gente tem que consertar esses problemas 

também. Então nisso eu concordo com ela. E bastante!""

Dos 3'29" aos 4'13", Bruno Plano B coloca em dúvida os dados 

apresentados por Paloma Sato."(...) ela fala que entre 40% e 70% dos homicídios 

de mulheres são cometidos pelos parceiros. Ou seja, por violência doméstica. 

Então a mulher...é...40% das vezes que ela morre. 40% a 70% que é meio 

esquisito esse dado. Não sei se eu entendi errado. Mas é meio estranho trazer um 

dado que, olha é entre 5 e 90 por cento...é meio complicado. E 40 a 70 porcento 

é (uma margem) um tanto grande demais. Não sou pesquisador, mas acho que 

nenhum remédio passa se ele funcionar de 40 a 70 por cento das vezes, então 

tem que ser um pouco mais claro aí nessa situação".

Dos 4'13 aos 9'35", o comentador/ apresentador destaca os dados que ele 

encontrou: "Vamos botar 40%, né? Os dados que eu achei foram 40%, talvez em 

algum outro lugar seja 70. Vai daí essa disparidade só ficou bem confuso. É (os 

homicídios) são cometidos por seus parceiros, ou seja, o que ela quer dizer é que 

uma das principais causas de morte, de feminicídio, digamos assim ou de morte 

da mulher é por conta dos parceiros, tá?. Mas vamos a alguns outros dados que 

ela, no caso, não deu. Entre 1980 e 2010, houve 92.000 homicídios de mulheres e 

de homens teve 1.1 milhão de homicídios. Complicado, né? Bastante homem tem 

morrido aí. E o mapa da violência de 2012. O mapa oficial, governamental, diz 

que 14% dos homicídios contra homens são desse tipo, né? Que ocorrem dentro 

da casa, pela parceira. Enquanto 41% dos homicídios das mulheres ocorre dentro 

da casa. Quando você não analisa muito bem os números concretos você pensa 

o que? Porra, os homens são só 14% das vítimas de mortes dentro da casa,
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enquanto as mulheres são vítimas de 40%. Você imagina que as mulheres 

morrem mais. O que não é verdade. O que acontece é que esses números e daí é 

problema de você usar estatísticas para provar algum ponto é que esses números 

são claramente manipulados. O que que eu quero dizer com isso? Se elas 

falassem os números absolutos de mulheres mortas por violência doméstica , 

vamos lá. De acordo com esse sistema, o SIM, sistema de informações sobre 

mortalidade, em 2010 tivemos 4.500 mortes de mulheres, né. Então...é...os 

homens morreram neste ano 48.000 homicídios de homens. Então foram 11 

vezes mais homens mortos do que mulheres no geral. Agora, é...quando morrem 

dentro de casa são 14%. Então 14% dos homens são 7.000 homens e quando 

são 40% das mulheres são 2.000 mulheres. Então, na verdade, os homens 

morrem mais, mais do que três vezes...é...quando ocasiona o homicídio dentro de 

casa, os homens são as maiores vítimas. Agora não me entenda mal, os homens 

não são as maiores vítimas de violência doméstica, eles são as maiores vítimas 

quando ocorre óbito. O que pode acontecer em diversos casos, e isso que eu não 

duvido é que muitas mulheres são espancadas, né? Sofrem com essa coisa 

durante anos durante a vida, mas não morrem, né? Elas simplesmente sofrem de 

violência doméstica, mas não morrem. E quando você usa isso como a Paloma 

Sato usou, você afirma, de certa forma, mesmo que ela não tenha dito claramente 

que os homens morrem mais do que mulheres nesse caso. Eu não sei se ela 

resolveu omitir o resto da informação. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que 

ela pegou algum dado de algum lugar que afirmava isso e ela utilizou para provar 

o argumento dela. O problema quando você não pesquisa o negócio inteiro, daí o 

problema de ela ser pesquisadora, porque ela tem que obrigatoriamente ver todos 

os dados e botar eles em perspectiva é que você tira a informação e você faz 

dessa forma políticas públicas de má qualidade. Então quando você fala que as 

mulheres estão morrendo muito dentro de casa, e na mesma situação os homens 

morrem mais, você não está identificando o real problema. Você afirma, nesse 

sentido, que as mulheres são oprimidas logo estão morrendo bastante, mas por 

esse mesmo argumento os homens são mais oprimidos. O que não 

necessariamente é verdade. Entende o que eu estou falando? Os homens podem 

até morrer mais, mas eles não necessariamente são a vítima a longo prazo, eles
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não necessariamente apanham durante a vida inteira, entende? Então às vezes o 

que pode ser nesses casos, o que eu não sei, porque não tem dados sobre isso, é 

que podem ser homens agressivos que morrem em legítima defesa. Por exemplo, 

né? Então não necessariamente quando a pessoa morre ela é a vítima absoluta. 

Então a gente precisa de dados mais concretos, a gente precisa de informações 

de melhor qualidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa para rebater esses 

argumentos, é quase impossível achar dados de violência doméstica sobre 

homens. E isso olhando em ministério público, olhando em dados universais, 

olhando em dados mundiais, né? Organizações mundiais de saúde. Eu li dados 

oficiais do governo. E aí vinha um puta artigo gigante falando "a por conta do 

patriarcado as mulheres são vítimas" Cara, não, você tem que fazer uma 

pesquisa, pesquisando né? O que aconteceu? Quando eu estava na escola na 

aula de biologia, você tinha que aprender a fazer pesquisa, né? Uma pesquisa 

científica e tinha varias regras para isso ser aceito. Hoje em dia você já começa 

com a idéia na cabeça e você vai atrás dos dados que cumprem essa ideia. Eu 

pessoalmente fiquei surpreendido quando eu olhei os dados de que os homens 

morriam mais. Na minha cabeça, e muito por conta desse tipo de informação que 

a gente acaba recebendo de forma errônea, mulheres morriam mais e pelo visto 

não é o caso. Eu posso. Eu Vou deixar tudo aqui embaixo (na descrição do vídeo) 

tá galera? Então eu posso estar muito errado no que eu estou falando, mas não 

parece que eu estou e os dados não provam que eu estou errado."

Dos 9’42” aos 12’ 18”, Bruno Plano B fala que Paloma Sato não apresenta 

argumentos coerentes. “Esse é outro quote (citação) dela. Ela exemplifica as 

coisas na China e no Irã, né? Que as mulheres são muito oprimidas, mas no 

Brasil temos problemas e os problemas que ela fala... é que as mulheres podem 

votar e isso é legal, mas ainda tem uma baixíssima representação política no 

parlamento. Então vamos a outras questões, tá? O que é ser representado no 

parlamento? É você ter alguém idêntico a você lá? Ou ter alguém que luta pelas 

causas que podem te ajudar? Esse é o problema de você massificar as pessoas e 

dizer que você é mulher, você precisa de uma pessoa te ajudando, precisa de 

alguém assim, assim e assado ajudando você e essa pessoa vai ter que estar lá 

no senado. Essa representação direta não necessariamente é a mais adequada.
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Até porque se você for pensar, eu imagino que muitas feministas não gostam do 

Bolsonaro, por exemplo né? Mas digamos que exista um Bolsonaro mulher, 

exista uma pessoa que pense as mesmas coisas que ele, e muitas pensam, mas 

digamos que exista no senado pessoas que pensem como ele, mas uma mulher, 

você tem que votar nela porque é uma mulher? Não, né. Você vota em pessoas 

que têm idéias que vão de acordo com as suas. Independente de você ser mulher 

ou não. Então se você acha que tem pessoas, né? Você quer mais direitos das 

mulheres. Se você quer mais isso, você vota em pessoas que pensem em direitos 

melhores para ajudar a mulher no mercado de trabalho. Então, por exemplo, leis 

que possam ser criadas. Se uma lei for criada e vai dar o mesmo pagamento para 

homens e mulheres, que isso já é garantido por lei, né? Acho que no Brasil 

também. Mas aqui na Dinamarca certamente é. Foi um dos primeiros que fez isso. 

Se isso já é garantido por lei e foi feita a lei por homens e votada por homens, 

exatamente o que que você perdeu de não ter uma mulher dentro do senado? 

Você precisa de ter pessoas que pensem com idéias boas, né? Então não tem 

nada mais democrático que isso. Isso é um problema quando você fala que o 

parlamento, ele segrega, porque aí você começa a criar, como eu disse políticas 

de má qualidade. Então você vai criar o que? Vai criar sistema de cotas para ter 

mais mulher no senado, aí vai vir um bando de mulher. Aí vai vir o que? Mulher 

Melão, imagina, vem a mulher melão, aí vai entrar por causa de cota? Você, 

mulher, quer votar na Mulher Melão para conseguir as suas coisas? Entende o 

que eu estou falando? A representação tem que ser de pessoas de qualidade, e 

não de pessoas que possuem uma característica física igual a sua, né? Assim 

você é negro, você só pode votar em negro, qual o sentido disso? Nenhum, mas 

tudo bem.”

Dos 12’26” aos 15”17, fala sobre a mulher no mercado de trabalho. 

“Apesar de ter 130 mulheres para cada 100 homens no ensino superior, as 

mulheres recebem menos pelo mesmo trabalho. E vamos lá. Gender Gap (furo de 

gênero em tradução literal, uma expressão usada para representar a diferença 

média de remuneração entre homens e mulheres) que todo mundo costuma a 

falar. E aí tem um coach89 que a Cristina Hoffsummers90 adora falar que eu

89 Palavra em inglês que significa professor, instrutor, técnico ou guru. Nesse contexto, significa instrutor.
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esqueci de quem é. Que ela fala que mais difícil que matar um vampiro é matar 

um mito, né? De uma estatística mentirosa. E realmente é. A questão do gender 

gap é um dos maiores exemplos disso. As mulheres não recebem pelo mesmo 

trabalho, menos. Elas recebem a mesma coisa. O que acontece é que no geral, 

você comparando todas as mulheres do Brasil e você comparar todos os homens 

do Brasil, os homens recebem mais. E não o homem, mas você soma todos os 

salários divide por quantas pessoas são, os homens recebem mais. Isso acontece 

por diversos motivos, né? Alguns motivos é de que, primeiro de escolhas 

profissionais, né? Enquanto muitas famílias ainda tem o homem como o chefe da 

família em um sentido econômico ou seja ele é o provedor, né? de dinheiro, né? 

Enquanto a mulher é a provedora de cuidado, não vejo nada errado quando as 

duas partes concordam nisso. Inclusive eu conheço diversas famílias em que as 

partes concordaram. A mulher falou, olha, eu recebo menos que você, então eu 

acho que eu vou largar meu trabalho para poder trabalhar mais em casa e cuidar 

melhor da nossa família enquanto você fica mais para poder prover mais dinheiro. 

Então a mulher com mais tempo dentro de casa consegue fazer melhor o seu 

trabalho de dona de casa e o homem consegue fazer melhor o seu trabalho de 

provedor econômico. Isso não tem nada de errado. O que tem de errado é quando 

a mulher é obrigada a fazer isso pela sociedade, e que eu entendo sim que 

durante muito tempo isso pode ter acontecido, mas nos dias de hoje, em muitos 

casos, não é o que acontece. Mas o que acontece é que isso cria essa 

disparidade salarial. Enquanto a mulher não recebe um pagamento, digamos 

assim pelo seu trabalho, ela recebe um pagamento pelo seu trabalho que é a sua 

família estar em ordem. O que tem de errado nisso? Qual é o ódio que as 

pessoas tem por uma dona de casa? Afinal ser feminista é escolher o que a 

mulher quiser da vida dela. Então qual o problema de ela escolher ficar dentro da 

casa cuidando dos seus filhos e cuidando do seu marido, enquanto o seu marido 

sai para trabalhar e depois volta com o dinheiro. Imagino que muita mulher de 

pedreiro aí que fica em casa cuidando dos filhos não gostaria de trabalhar na 

obra, né? Complicado a gente pensar que só por que a mulher está em casa ela

90 Escritora e Doutora em Filosofia estadunidense conhecida pelo seu trabalho de crítica ao feminismo.

208



está bem mais infeliz do que o seu marido, é meio esquisito esses pensamentos. 

Pelo menos na minha opinião.”

Dos 15’ 18” aos 16’10. “O que ela fala também, nessa questão do ensino 

superior. Eu acho engraçado isso, né? Porque o ensino superior mede a questão 

fundamental de estudo e as mulheres que dizem que a gente tem que ser igual 

ninguém fala que os homens têm uma porcentagem menor nesse ensino. As 

mulheres estão com mais ensino do que os homens e isso não é sexismo de certa 

forma? Na minha opinião não é. Na minha opinião não é sexismo. Na minha 

opinião é que as mulheres elas funcionam melhor para esse tipo de coisa, 

enquanto muitos homens, mesmo não tendo ensino superior conseguem seguir a 

sua vida e trabalhar em diversas outras áreas, com ensino técnico ou com outras 

coisas. Então é só um parênteses aí que é um pouco engraçado ver que quando 

tem disparidade para o outro lado a angústia não é tão grande assim.”

Dos 16’11” aos 18’22”. “E aí o que que a gente fala, né galera? Saiu desse 

feminismo todo, porque é que tá no nerdologia? Daí ela começa a falar duas 

coisas de nerd, se videogame e outras coisas. Aí ela fala da mulher invisível, por 

exemplo. A mulher invisível foi uma das primeiras super heroínas que teve uma 

relação com um super-herói e ela teve um filho e ela ficou dentro de casa. Ela 

teve que conciliar o trabalho com a família. Ela faz uma piadinha, né? Ela fala 

que olha tá vendo? Primeira super-heroína, ela vai e tem um filho e ela tem que 

ficar dentro de casa. Bom, tem alguns sentidos para isso, o primeiro é que o 

primeiro filho da família, ela tem que alimentar esse filho, né? Ela tem que 

alimentar essa criança. O que ela tem que fazer exatamente? Sair combater o 

crime e deixar o filho em casa? Alguém tem que cuidar desse bebê. E outra 

questão é que quando isso aconteceu foi em 1960. É um pouco esquisito a gente 

comparar as coisas como eram e como são. Então, a gente precisa também 

atualizar o pensamento, não pode simplesmente usar um pensamento de antes, 

para usar políticas atuais. Então porque que eu vou fazer uma política que seria 

atual, para um problema de antes? Mas eu entendo o que ela quis dizer. Mas eu 

acho meio desnecessário você arrumar pinimba com um gibi de 1960, quando a 

maioria das famílias era assim. A maioria das famílias eram mulheres ficando em 

casa e os homens indo trabalhar. Aí você faz um gibi em que simplesmente a

209



mulher é super progressista 2012? Não faz muito sentido. O gibi, ele reflete um 

pouco a realidade que está acontecendo. O gibi não necessariamente tem que ser 

algo para romper barreiras e construir uma sociedade. Ele simplesmente reflete 

essa sociedade de uma forma fictícia, né? Eu falei de Cristina Hoffsummers, que 

eu recomendo todo mundo assistir, tá? Eu vou deixar até aqui embaixo (na 

descrição do vídeo) dados que são muito bacanas, porque ela fala diversas coisas 

sobre mulheres na ciência. Ela é uma feminista, mas ela é mais da década de 70 

ali da segunda ou primeira onda do feminismo. Então ela tem umas idéias que 

fazem mais sentido na minha cabeça."

Dos 18’23” aos 19'08" ele fala "Daí ela fala da questão de perdermos 

mulheres que não foram valorizadas, né? Talentos que não foram valorizados. 

Novamente, muito tempo atrás. Muito tempo atrás que isso aconteceu de mulher 

cientistas que não foram valorizadas porque eram mulheres e isso eu não 

discordo. Acredito piamente que isso possa ter acontecido e de acordo com ela 

aconteceu, então eu resolvo confiar porque ela não parece ser uma mentirosa. 

Pelas coisas que ela fala ela parece ser bem ética nesse sentido, né? Ela fala o 

que ela acha que é verdade. Então eu não discordo que mulheres podem ter 

sofrido preconceito nesse sentido, mas eu acho muito difícil uma mulher hoje em 

dia descobrir uma molécula nova e ela não ser vangloriada por isso, né? A 

questão de ter essas pessoas lá trabalhando."

Dos 19'12" aos 2T29", ele critica os argumentos de Paloma Sato. "Aí ela 

começa a falar de umas coisas que aí vira um negócio quase sei lá, religioso, né? 

Que ela fala da relação dos homens com as mulheres nos quadrinhos, gibis e 

videogames, tá? E aí ela fala que os homens que jogam WoW, Wow é World of 

Warcraft, é muito fácil descobrir que é um homem jogando WoW porque quando 

ele joga com uma mulher, ele fica geralmente pulando e jogando sozinho e aí os 

homens mesmos falam que eles gostam de ficar olhando para a bunda da mulher. 

E aí eu não entendo exatamente onde é que está o sexismo nessa questão, né? 

O cara não tá indo para a rua e pegando bunda de uma mulher. Ele está jogando 

um videogame e olhando para a bunda da mulher no videogame, na sua casa. 

Nem olhando na bunda das outras mulheres. Imagina se uma mulher está 

jogando e vem o cara e fica encoxando ela no jogo para ficar olhando a calcinha
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dela no jogo. Não é nem isso, ele fez a mulher para ele jogar e ele tá jogando com 

isso. Qual é exatamente o sexismo nisso? Se você pegar e botar um filme pornô 

você é sexista também? A demonificação do pensamento masculino, puramente 

por ele ser masculino e a mulher não entender, ou não que entender porque acha 

isso nojento, mas cadê o pensamento científico nessa questão, né? Eu acho que 

ela começou de um lado jogando uns dados extremamente questionáveis, mas 

tentou mostrar um lado de pesquisadora para depois introduzir esse pensamento 

completamente preconceituoso com o comportamento masculino. Homens 

gostam de ver bunda de mulher! Homens não podem sair na rua passando a mão 

na bunda da mulher. Não pode ser escroto e ficar chamando de gostosa. Isso não 

é legal, beleza! Concordo. Não tem que fazer isso. Agora um homem não pode 

chegar em casa e botar o seu jogo e ficar olhando para a mulher na porra do jogo. 

É isso que nego fica puto, tá ligado? Nego fica com raiva porque ele não pode 

mais nem na sua privacidade ser homem. Ele não pode na sua privacidade querer 

ver a bunda de mulher sozinho. Que ele é xingado, falando olha, você é machista, 

você é sexista? É um absurdo. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim espantado. 

Como isso acontece, mas tudo bem."

Dos 21’30” aos 22’00”, o comentador destaca “ela fala que a maioria das 

vezes esses personagens femininos são desenhados por homens para homens. 

Beleza! Qual é a maioria do público de WoW? É masculino ou feminino? E tem 

mulheres lá para você jogar se você for uma mulher. Você pode escolher uma 

mulher. Você pode deixar ela peladona ou você pode deixar um homem também 

peladão. Agora, pelo amor de Deus, né? Falar que isso é machismo é...Enquanto 

tem problemas reais que você tem que lutar, é falta de argumento no mínimo. No 

mínimo, mesmo."

Dos 22’00” aos 26’24”, o comentador/apresentador conclui que não 

discorda plenamente da apresentadora convidada. No entanto, para Bruno Plano 

B, ela como bióloga deveria avaliar o tema de uma melhor forma. “Quando nos 

perguntamos por que mulheres não gostam de games, quadrinhos e ciência, 

devemos pensar que essa preferência, não necessariamente é natural” O que ela 

quer dizer é que,muitas vezes, muitos argumentos falam que as mulheres 

simplesmente não gostam dessas coisas porque elas são mulheres e elas não
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gostam disso e os homens gostam dessas coisas porque eles são homens. Aí ela 

usa o exemplo do rosa e do azul. Então ela fala que por que muitos anos atrás 

uma cor masculina era tida como rosa e a cor feminina era o azul. Então, as 

preferências das pessoas não necessariamente são biológicas, mas sim sociais, 

assim como o azul e o rosa. Quanto ao azul e o rosa, eu pessoalmente concordo 

com ela. Acho que isso são imposições sociais. Não necessariamente 

imposições, mas...cada sociedade tem a sua preferência, né? Enquanto tem 

lugares mais estranhos, homens usam meio que uma camisola, né? Lá na índia 

os caras usam uma roupa esquisita e elas são vistos por mulheres como bonito, 

gostei da sua roupa. Tem outros lugares que não são bem vistos assim. Então 

isso realmente varia. Mas o pensamento de uma escolha de um hobby, de uma 

carreira, de comportamentos sociais básicos, isso é a mesma coisa que gostar ou 

não de uma cor? É um tanto raso, né? Você fala olha lá ele gosta de rosa então 

ele vai ser um bailarino? Qual a relação exatamente da preferência de cor com a 

relação da preferência de um gosto por alguma coisa? São diversos estudos que 

mostram que mulheres têm diferentes preferências que homens, né? E jogos é o 

que mais exemplifica isso. Apesar de a gente ver diversos estudos (fazendo 

aspas com o dedo como se questionando a credibilidade desses estudos) falando 

que mulheres são 50% dos gamers que a gente tem. O que elas não falam é que 

quais games que essas mulheres estão jogando. São games que muitas vezes 

são diferentes dos dos homens, né? são aplicativos. São games mais casuais, 

enquanto um jogo como o WoW, como o que ela exemplifica, ou até mesmo os 

MOBAs91 não é a maioria. E são esses jogos que elas arrumam pinimba. É tipo eu 

entrar lá no jogo de maquiagem e falar que não tem sangue o bastante. Qual é o 

sentido disso? O jogo é feito para um público específico e quer agradar esse 

público. Eu não tenho que me meter nisso, quem tem que se meter nisso é o 

próprio público. E isso que me dá raiva, quando as pessoas querem se meterem 

uma coisa que ela mesmo não consome. Entende? Não a Paloma, mas a pessoa 

muitas vezes que critica, não consome, tá incomodada com aquilo porque quer 

botar na cabeça dos outros que aquilo é errado e não necessariamente é. Bom,

91 Multiplayer online battle arena, em tradução livre: arena de batalha online de múltiplos jogadores. Um 
gênero de jogos eletrônicos em que cada jogador controla um personagem em uma arena de batalha entre  
dois times cujo objetivo é destruir a base inimiga.
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eu falei pra caralho a beça. Eu espero, eu tive que escrever bastante, eu dei uma 

pesquisada feroz. Porque é muita informação, né? No vídeo que ela deu, então eu 

tive que ir ponto a ponto, né? Eu queria falar que eu não estou fazendo isso aqui 

para arrumar treta com ninguém. Pelo amor de Deus. Mas assim como eu fiz com 

a Satty, eu não tenho nada contra a Satty. Eu acho que é importante a gente ter 

poios. Na internet né? Então ninguém fala contra essas pessoas. Muito pouca 

gente, né? É importante a gente ter um contra argumento e quando você não 

pensa nessas coisas, você não avalia, esses argumentos vão se tornando 

realidade, vão sendo controlados por aí. E eu acho que muitos argumentos que 

ela utilizou foram falaciosos, foram errados e é isso. Mas eu espero que vocês 

tenham gostado galera. Se vocês gostaram deixa aquele like aqui embaixo. Se 

inscreve no canal. Deixa seu comentário sobre o que você achou. E se você gosta 

de vídeos assim, vídeos resposta contra alguns argumentos, eu não vou ficar 

fazendo vídeo resposta para tudo quanto é youtuber, né? Pelo amor de Deus. 

Falar sobre “justiçagem” social e feminismo no meu canal já é tradição, então 

obviamente que eu vou pegar assuntos que tem a ver com o que eu penso. Mas 

se você gostou deixa aquele like, se inscreve no canal, vídeos novos segunda, 

quarta e sexta e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!”.
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APÊNDICE 4 - TRANSCRIÇÃO DA SESSÃO DE DESCRIÇÃO DO VÍDEO 
RESPOSTA DO CANAL GALIMATIAS 1000

“AVISO: Essa resposta aqui ficou cumprida pois tem muito para ser comentado. 

Se para você é suficiente com a piada do vídeo, fique a vontade de ir embora 

agora concordando ou xingando. Mas se vai ficar, se prepare para ler muito. Ou 

simplesmente pode procurar entre os pontos aqui expostos aqueles que mais 
possam lhe interessar.”

“Antes de apresentar meus argumentos preciso dizer que gosto muito de 

Nerdologia, estou inscrito no canal, acho necessário, louvável e até filantrópico o 

trabalho de divulgação científica feito aí, e vou continuar compartilhando seu 

conteúdo, sempre que mantenha uma linha imparcial. Achei importante fazer o 

que nunca fiz na vida que é esse video resposta aqui (que é realmente um vídeo 

com uma resposta junto), porque fiquei preocupado. Dessa vez percebo que o 

canal esqueceu do seu espírito e acabou colaborando com a desinformação 

espalhada por uma certa vertente ideológica. Gostaria de pedir desculpas pelos 

erros que possa ter na minha redação, pois o português não é meu idioma nativo.”

“Dito isso, vamos lá! Meu intuito aqui é responder o vídeo sobre sexismo, 

que pelas suas interpretações parcializadas, falta de pesquisa e conclusões 

incompletas ficou parecendo mais um panfleto feminista do que um vídeo de 

Nerdologia. Não sou cientista, mas acho que com minha pesquisa e sentido lógico 

consigo rebater os argumentos nerdológicos (incluso com fontes feministas) e 

concluir que as mulheres, pelo menos no Ocidente, ainda enfrentando problemas 

reais, estão bem melhor do que as feministas gostam de pregar. Mas posso estar 

errado em alguns pontos então estou aberto a receber contra-argumentos bem 

ponderados e incluso a mudar de opinião. Vou responder alguns pontos a partir 

das fontes usadas para fazer o vídeo e as que eu encontrei na minha pesquisa, e 

outros com simples argumentos lógicos, porque acho que não precisam de muito 

mais.”.

1. “Entre 40 e 70% de homicídios de mulheres são cometidos pelo marido ou 

parceiro, segundo a OMS”.
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Aonde? Quando? Chama a atenção essa faixa porcentual, de 40 a 70%, como se 

não fosse possível obter a média. Essa informação está baseada no relatório da 

OMS de 2002 [1], mas não se refere ao total mundial mas somente a cinco 

países, sem esclarecer por quê foram mencionados esses especificamente nem 

dando certeza do período de tempo no que ocorreram essas mortes.

Mas falando desses cinco países, nos Estados Unidos, 30% dos homicídios de 

mulheres foram cometidos pelo marido ou parceiro entre 1976 e 2005 [2]; na 

Austrália ficou sobre o 56% entre 1989 e 1996 [3]; Na África do Sul, 50.3% em 

1999 [4]; No Canadá foi 43% em 2011 [5]; de Israel não achei porcentagens, mas 

o número de mulheres mortas por membros da própria família é muito baixo [6][7]. 

Nenhum deles chega perto do 70% arriba mencionado.

No caso do Brasil, foram assassinadas 53.646 pessoas em 2013, das quais 

93,8% (50.320) foram homens [8]. Deles, 5.082 (10,1%) foram assassinados no 

seu domicílio, um número maior do que o total global de mulheres assassinadas 

(4.762) [9],

2. “Aqui no Brasil, ainda em 2013, uma mulher era agredida cada 15 segundos”.

Eles pegam esse dado da revista Femina [10], e essa revista supostamente pega 

o dado de uma cartilha da USP [11], mas estranhamente aí não fala nada de 

mulher agredida cada certo tempo.

Essa informação dos 15 segundos é muito recorrente na internet. Segundo várias 

referências, o estudo que chega nessa conclusão foi feito por uma ONG chamada 

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), que não consegui achar na 

internet pois a ONG já não existe mais. Mas achei uma outra fonte provável na 

pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo em 2010 [12]. Segundo ela uma 

mulher é espancada cada 24 segundos, cálculo feito a partir de uma amostra de 

2.365 mulheres entrevistadas [13]. Essa parece ser a estatística mais confiável, 

embora que não tenho certeza se é uma amostra representativa o suficiente para 

chegar em uma conclusão desse tipo, tendo em conta que para aquele ano o 

Brasil já tinha quase 100 milhões de mulheres.
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3. “Na China nasceram 110 homens para cada 100 mulheres entre 1980 e 2010, 

porque com a política de um filho só fetos de meninas são mais abortados”.

Actualização: a política do filho único na China não existe mais. Foi abolida por 

todos os problemas que causava [14].

4. “A mulher tem uma baixíssima representação política no parlamento”.

No Brasil todas as mulheres com maioria de idade tem direito de votar, toda 

mulher que quiser pode se candidatar para cargos públicos, as três mulheres 

candidatas para presidente receberam 67 milhões de votos (64,5% do total) 

embora se enfrentarem contra 8 homens, e uma delas ganhou. 75% dos 

brasileiros gostam das cotas para mulheres na política, 74% acreditam que só há 

democracia com a presença de mais mulheres no poder, e a lei obriga os partidos 

a preencher o mínimo de 30% para candidaturas de cada sexo, 30% de mulheres 

que foi quase atingido no 2010 [15]. Será tempo já de considerar outros fatores 

para a “baixíssima representação política no parlamento” diferentes ao machismo, 

tipo que por uma questão vocacional as mulheres não se sentem tão atraídas 

quanto os homens pelos cargos políticos de eleição popular, que para as eleitoras 

não é tão importante o gênero dos candidatos senão outras qualidades, talvez 

pensam que uma mulher no poder não é ‘per se’ garantia de boa gestão? Vale 

lembrar que foram homens os que criaram as leis para permitir às mulheres 

votarem, que foi uma maioria de homens os que aprovaram a lei Maria da Penha 

e as cotas políticas, talvez as eleitoras já se consideram suficientemente bem 

representadas no parlamento.

5. “Segundo o Foro Económico Mundial, o Brasil tem uma excelente participação 

feminina em escolas e posições profissionais e técnicas qualificadas. Há 130 

mulheres para cada cem homens no ensino superior”.

Essa diferença deveria se considerar sexista, do mesmo jeito que seria 

considerada se fossem 130 homens para cada 100 mulheres. Uma das causas 

principais da violência é a falta de oportunidades educativas, pelo que esse tipo
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de disparidades podem gerar mais bandidos, abusadores e assassinos. 

Feministas deveriam pensar nisso.

6. “Mesmo assim, a classificação do Brasil cai para um dos últimos no ranking da 

diferença de salários. Não só tem salários menores pelo mesmo trabalho, como 

temos o problema do teto de vidro, quando as exigências dos cargos que pagam 

mais são tão grandes e desfavoráveis para as mulheres, que elas abrem mão da 

carreira e optam pela família, uma complicação que também vem da falta de 

ajuda do parceiro em casa”.

Se fosse verdade as mulheres ganham menos salário pelo mesmo trabalho os 

empresários prefeririam contratar somente mulheres, para não ter que pagar 

salários de homens. Para determinar as diferenças de salário, os pesquisadores 

que chegam nessa conclusão subtraem a média do salário das mulheres da 

média do salário dos homens, mas não explicam que a diferença tem a ver com 

escolhas profissionais, educação, a posição que ocupam, o risco no trabalho que 

ocupam, horas de trabalho por semana (mulheres preferem trabalhar menos 

horas), a jornada diária de trabalho (mulheres preferem diurna) e a continuidade 

laborai (mulheres fazem mais interrupções, principalmente pelos filhos) 

[16][17][18]

The Global Gender Gap Report do Foro Económico Mundial parece refutar isso 

todo [19], mas a metodologia que eles usam para fazer esse relatório já foi 

criticada por ser defeituosa e tendenciosa, por não ter em conta intencionalmente 

as diferenças favoráveis para mulheres como uma brecha entre sexos, e por não 

considerar determinadas diferenças irrelevantes ou como possíveis indicadores 

de desenvolvimento e sucesso, obtendo assim resultados bizarros como que 

Rwanda é mais igualitário do que Estados Unidos e a maioria de países europeus, 

o que não faz sentido nenhum [20][21][22]. Por isso que a relação de 130 

mulheres para cada 100 homens não é considerada sexista senão um "grande 

avanço".

7. “Em laboratórios de ponta com grande competição, currículos enviados com 

nomes de um homem recebem muito mais recomendações e propostas de salário
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mais altas do que quando enviadas com o nome de uma mulher, recomendações 

feitas por homens e mulheres”.

Tendo lido o relatório no que Nerdologia se baseia para dar esse argumento [23], 

tenho as seguintes considerações:

-  A pesquisa foi basicamente um experimento social no que foram enviados 

currículos iguais com nomes de homens e mulheres para PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS, não para laboratórios de ponta.

-  O hipotético cargo para o que cada falso aspirante aplicava era "science 

laboratory manager", que tem responsabilidades mais administrativas do que 

científicas. Portanto, se existir viés seria pelas habilidades como administrador da 

pessoa e não tanto como cientista.

-  O experimento foi feito apenas uma vez, o que não permite obter resultados 

conclusivos. Dado que cada participante recebeu um currículo só, não dá para 

saber se a avaliação que fez do aspirante foi mais ou menos estrita por causa do 

sexo do aspirante ou pelas qualidades que o examinador considera dentro do seu 

critério que um science laboratory manager deve ter. O fato de que incluso 

cientistas mulheres (que sabem melhor do que ninguém da problemática do sexo 

feminino dentro das ciências) avaliassem candidatas mulheres duramente pode 

ser evidência mais disto do que de um viés contra seu próprio género.

-  O experimento foi feito nos Estados Unidos, o único país desenvolvido no que 

NÃO EXISTE UMA FIGURA COMO O SALÁRIO-MATERNIDADE (ou pelo menos 

não na época da pesquisa), mas sim a obrigatoriedade para as empresas de 

reservar o emprego pra a mãe. Esse benefício é coberto por muito poucas 

empresas, e muitos laboratórios de ponta estão entre elas [24]. Então, imagina 

que você é o encarregado de avaliar aspirantes para ocupar essa vaga, e recebe 

dois currículos de profissionais com as mesmas qualidades, exceto que uma é 

mulher e o outro homem. Quem você contrataria, pensando que eventualmente a 

mulher pode ficar grávida e a empresa vai ter que pagar o salário maternidade 

durante sua ausência e procurar alguém para ocupar a vaga que ela vai deixar
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temporariamente para depois dar para ela de novo? Talvez os participantes do 

experimento tiveram em conta isto na hora de avaliar.

-  O experimento deveria ser repetido com algumas variações: os currículos de 

mulheres teriam que ser qualitativamente melhores do que os masculinos, teria 

que ser feito em diferentes países, e o cargo deveria ser eminentemente 

científico. Se ainda assim os homens fossem mais privilegiados a evidência de 

viés contra as mulheres na ciência seria bem mais notória.

8. “Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobei, e a primeira 

pessoa a ganhar dois”.

Mulher admirável. Vale lembrar que o primeiro ela o ganhou junto com dois 

homens. Trabalho em equipe, gente.

9. “Rosaiind Franklin foi diretamente responsável pela descoberta da estrutura do 

DNA, e morreu antes do Prémio Nobei dado pela descoberta a três homens”.

Admirável também. Vale a pena dizer que um desses homens declarou que ela 

também deveria ter recebido o prémio.

10. “A própria Sue Storm mostra o problema no Quarteto Fantástico. Ela precisou 

balançara carreira de heroína e mãe em 1968”.

Naquela época isso era uma ideia revolucionária, algo admirável, próprio de uma 

heroína. É o que uma mulher que toma a decisão de ser mãe e profissional tem 

que fazer. Acho bem interessante alguém chamar isso de "problema". A mulher 

pode escolher: ser somente mãe, se dedicar apenas à sua profissão, ou as duas. 

Nenhuma dessas decisões é má decisão.

11. “A diferença na forma como papéis masculinos e femininos são representados 

aumentou, os homens ficaram mais fortes enquanto as mulheres foram ficando 

cada vez mais sexualizadas, os uniformes deixam bem claro qual é seu papel. 

Para voar e lutar foi que o decote da Power Girl não foi feito”.
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Claro, mas a capa, o spandex e a cueca sobre a calça são armas mortais, não é?

12. “É um problema que as armaduras femininas cobrem bem menos do que os 

pontos vitais”.

Para mim fala muito bem de uma heroína não precisar de proteger seus pontos 

vitais.

13. “É so dar uma olhada rápida nos personagens do “Batman: Arkham City” e ver 

para quem o decote costuma ser reservado”.

Me pergunto para quem que deveria ser reservado o decote, então? Para o 

Batman? Para o Joker? Ou deveríamos buscar então alguma personagem 

feminista que goste de se vestir como quiser sem se importar por preconceitos e 

espanque qualquer tarado que mandasse cantada. Será que existe?

14. “É fácil descobrir quais avatares femininos eram controlados por homens, elas 

pulavam muito mais e jogavam mais isoladas. Mas os jogadores explicaram o 

motivo: preferiam passar horas jogando com a visão de trás de uma mulher. 

Afinal, a maioria das vezes são personagens femininos desenhados por homens 

para homens”.

Vamos concordar que para um homem heterossexual por natureza é bem melhor 

a visão de trás de uma mulher do que de um homem, e dado que “são 

personagens femininos desenhados por homens para homens” vão ser 

desenhados de acordo com gostos de homens heterossexuais, que é o público 

que mais consome vídeo games. Querer achar nisso perversidade ou uma 

imposição cultural é não ter muita ideia sobre natureza humana, impróprio de um 

biólogo.

15. “Poucos filmes e séries passam o teste de Bechdel-Wallace”.

Um site especializado no teste de Bechdel já analisou 6413 filmes, e 3701 

(57.7%) deles passam o teste. Não é "pouco" [25]. Seria importante ver se tem 

sexismo nos médios audiovisuais, pela popularidade que tem e a sua capacidade
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de difundir mensagens, mas definitivamente o teste de Bechdel sozinho não é 

uma ferramenta muito confiável pra definir isso, porque tem muitos filmes que as 

mulheres gostam, feitos para um público feminino, que não passam. Se um teste 

vai ser feito pra determinar se um médio audiovisual é sexista, ele tem que ser 

imparcial e não tendencioso em favor dos dogmas feministas, como infelizmente 

acontece nos diversos relatórios feitos para difundir as problemáticas femininas.

16. “A preferência por games, quadrinhos ou ciência pode não ser natural. Cores 

rosadas são preferidas por todas as crianças com menos de dois anos, e a cor 

rosa já foi considerada bastante masculina, enquanto meninas deviam usar uma 

cor feminina: o azul”.

Ou pode ser natural sim! Uma coisa é o gosto por uma cor e outra por aspectos 

mais complexos e profundos da nossa percepção da realidade. A divisão dos 

brinquedos segundo o sexo da criança tem provavelmente origem biológica, 

segundo indicam estudos feitos a partir de pesquisas em macacos e bebês 

humanos, pelo que não são necessariamente uma imposição cultural. Talvez os 

papéis sociais de cada sexo já estão determinados biologicamente e começam se 

manifestar desde uma idade precoce [26][27]. Poderia ser que homens e 

mulheres tenham interesses diferentes [28].

Sobre o "problema" com os brinquedos segregados e a cor rosa [29], com certeza 

quase todas as mulheres que estão atualmente na faculdade ou já são 

profissionais bem sucedidas, advogadas, médicas, arquitetas, psicólogas etc. 

Mulheres independentes e bem inseridas na cultura de produção e consumo, já 

brincaram quando foram crianças de casinha de boneca, de mamãe e papai, de 

cozinheira etc, com brinquedos e roupas cor de rosa e tal. Eu gostaria muito de 

saber como aquela experiência da infância mexeu com o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. Ou será que as mulheres que agora são bem sucedidas 

são somente aquelas que nunca brincaram com brinquedos para menina?
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APÊNDICE 5 - TRANSCRIÇÃO DA DESCRIÇÃO DO NERDOLOGIA 15 - CAOS
E EFEITO BORBOLETA

Dos 0'00" aos 0'25". Sejam bem-vindos a mais um Nerdologia, eu sou o Átila, 

biólogo, pesquisador e nunca lembro do meu guarda-chuva. Hoje vamos entender 

por que nunca vamos ter uma previsão do tempo como em “De volta para o 

Futuro” e o que que isso tem a ver com borboletas.

Dos 0'26" aos 0'34". A gente já tem previsão e precisão suficiente para pousar um 

fusca em Marte usando um guindaste a jato, ou finalmente revisitar a lua com a 

sonda chinesa, mas não podemos prever o clima de duas semanas adiante, quem 

dirá de um mês.

Dos 0'34" aos 0'50". E nem me deixe reclamar da falta da hoverboard. Se bem 

que a hoverboard não foi riscada do que é possível, mas provavelmente nunca 

seremos capazes de prever o clima com grande antecedência ou precisão. Por 

que? Para isso, vamos ter que entender de verdade o efeito borboleta:

Dos 0'51" aos 1'10". Em 1961, o físico Edward Lorenz estudava modelos 

climáticos, e conseguiu fazer uma reconstrução da Terra capaz de levar em conta 

vento e temperatura que ele corria em seu computador Royal Mcbee Lpd 130, 

como James Gleick explica muito bem no livro Caos. Sua simulação mostrava 

como o clima mudava um dia por minuto ao longo do ano.

Dos 1'10" aos 1'24". Tudo ia muito bem até ele precisar recriar o resultado. Para 

refazer seu teste, em vez de começar do zero, ele resolveu cortar caminho e 

retomar o passo anterior. Lorenz resolveu usar os números de alguma etapas 

anteriores para refazer a sua simulação.

Dos 1'25" aos 1'44". Lorenz percebeu que, apesar de usar os mesmos 

parâmetros, as mesmas fórmulas para temperatura, velocidade do vento, pressão 

e condições iniciais, suas simulações divergiam completamente depois de alguns
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dias. Apesar de recomeçar de um ponto igual, o clima na sua Terra simulada era 

completamente diferente do que ele estava tentando recriar.

Dos T45" aos 2'03". Por algum motivo, as regras e condições iniciais não eram o 

suficiente para chegar no mesmo resultado. Depois de muito bater cabeça, ele 

descobriu que os dados impressos no cartão de memória tinham três casas 

decimais, três números depois da vírgula, enquanto os números armazenados na 

memória do computador tinham seis.

Dos 2'04" aos 2'24". Esses três dígitos no final do resultado eram o suficiente para 

compor a diferença nas simulações. Como cada etapa simulada depende dos 

resultados do estado anterior, em um dia depois do outro, as pequenas diferenças 

são acumuladas. Depois de um ou dois dias acumulados, essa diferença não era 

tanta, mas em pouco tempo ela se tornava suficiente para os resultados serem 

imprevisíveis.

Dos 2'25" aos 2'45". Lorenz descobriu que o que ele estava observando não se 

aplicava só as suas simulações. Isso podia explicar muito sobre como o universo 

funciona. Em muitos sistemas, uma diferença tão pequena nas condições pode 

provocar grandes consequências posteriormente. Como nas palavras dele "um 

bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Texas."

Dos 2'46" aos 3'12". Seu trabalho é uma das bases da teoria do Caos. Hoje 

chamamos esse tipo de sistema que não é aleatório, tem regras e condições 

iniciais conhecidas, mas com resultado totalmente imprevisível de estocástico. 

Pode não parecer, mas muita coisa a nossa volta é fruto de um processo 

estocástico. As cidades são um efeito acumulado de milhões de pessoas que 

passaram por lá, de milhões de experiências e histórias acumuladas. A nossa vida 

é um processo estocástico.
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Dos 3'13" aos 3'30". Cada novo dia depende do resultado do dia anterior e 

compõe novas interações em cima disso. Quem sabe se um evento diferente no 

passado, uma virada de esquina, quinze minutos a mais à espera de alguém 

atrasado, ou puxar assunto com a pessoa de trás em vez da frente na fila, não 

nos daria um presente completamente diferente do que temos.

Dos 3'31" aos 3'44". Idéia bem explorada em filmes como Efeito Borboleta e Corra 

Lola Corra, Além do Episódio premiado de Community. E é esse processo 

estocástico de regras conhecidas e resultados imprevisíveis que produziu 

organismos como eu e você.

Dos 3'44" aos 4'08". As bases que compõe o DNA, chamadas de nucleotídeos, 

possuem um formato tridimensional que é importante para que elas encaixem na 

famosa dupla fita de DNA. Por breves instantes, por causa do chacoalhar dos 

átomos, alguns desses nucleotídeos podem mudar de formato. Algo muito raro e 

muito rápido. Algumas vezes, por puro acaso uma dessas bases com o formato 

distorcido pode ser usada para formar o DNA na posição errada.

Dos 4'09" aos 4'35". É esse processo que causa uma mutação, uma pequena 

mudança que pode ter grandes efeitos. Como a anemia falciforme, causada pela 

mudança de apenas uma base no DNA. Uma doença onde as células sanguíneas 

perdem o formato de disco e adotam um formato de foice que complica bastante a 

vida do portador. Essa mudança pode ser reparada, mas mais raramente ainda, o 

nucleotídeo errado pode ser na correção, e essa mutação é passada adiante.

Dos 4'36" aos 4'59". São essas pequenas mudanças no cartão de memória da 

célula que se acumulam a cada processo, a cada vez que acontece a reprodução, 

que geram a diversidade genética que permite a evolução. O resultado dessas 

incontáveis repetições dessa computação que é a vida são todos os organismos. 

Se o bater de asas de uma borboleta pode causar uma tempestade, uma 

tempestade de átomos interagindo causou todas as borboletas.
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Dos 5'00" aos 5'27". Quanto ao McFly, o efeito borboleta atrapalha a vida dele em 

duas situações. Primeiro, o futuro muito provavelmente nunca terá uma previsão 

do clima como a do segundo filme, pois como já vimos, qualquer simulação do 

clima é imprevisível. Segundo, o próprio Martin nunca veria o futuro, porque, se a 

terceira casa decimal do Lorenz fez tanta diferença, ao voltar para o passado e 

interagir com seus pais, as mudanças futuras seriam muito maiores do que só o 

Biff ser empregado do pai dele.

Dos 5'28" aos 5'39". Então, nada de sair por aí mudando o passado! Não se 

esqueça que curtir e compartilhar nosso vídeo. E assine nosso canal para saber o 

resultado semanal das nossas simulações, se as borboletas deixarem. E até as 

próximas quintas!
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Apêndice 6 - Transcrição da descrição do vídeo resposta ao Nerdologia 15 - 
Caos e Efeito Borboleta do canal Blablalogia

Dos 0’00” aos 1 ’12”, “A teoria do caos não é só efeito borboleta, (suspira) Agora 

que passou essa...E aí, tudo bom? Vamos falar de caos? Toda vez que você 

procura um vídeo de teoria do caos no Youtube é sempre a mesma coisa. 

Aparece um pessoal super animado falando. E aí meu, você sabia que existe uma 

teoria que fala que tudo pode acontecer. Que o bater de asas de uma borboleta 

no Brasil pode causar um tornado no Japão? É a teoria do caos. Aí eles começam 

a contar uma história assim cheia de detalhezinho tosco: Se você acordar cinco 

minutos atrasado, quer dizer que você não vai escutar no rádio que vai chover, se 

não ouviu que vai chover, você não vai levar guarda-chuva. Só que se você não 

leva o guarda-chuva e começa a chover e todo mundo já sabia que ia chover, eles 

saíram do mercado mais cedo e você, não. Então você ficou lá, sozinho, 

abandonado, e daí sem carona, sem ninguém para te levar. Daí passa uma 

pessoa de carro. Essa pessoa de carro vai te oferecer carona porque você está 

molhado e, de repente, essa pessoa pode ser o amor da sua vida. Ó...tudo isso 

por causa de uma pequena ação, que você dormiu cinco minutos a mais. Olha 

que coisa louca, teoria do caos. Todo vídeo é assim.”

Dos 1’13” aos 1’54”. “Tirando um pouco o do Ciência Todo Dia que é muito legal, 

e o do Nerdologia, também, que é muito legal. E se você não conhece esses dois 

canais não sei o que você está fazendo aqui, vai lá logo, não perca tempo, que 

são muito legais. Só que o do Nerdologia comete um errinho. Vou ler aqui para 

vocês. Eles falam: hoje chamamos esse tipo de sistema, que não é aleatório, tem 

regras e condições iniciais conhecidas, mas com o resultado totalmente 

imprevisível de estocástico. Errou feio! Errou rude! Não é estocástico. Mas vamos 

explicar esse negócio direito aqui.

Dos 1’55” aos 4'25", “Estocástico e caótico são coisas muito diferentes. Vou 

explicar esse negócio. E também vamos deixar claro essa história aí de bater 

asas de borboleta tufão, não sei aonde. Isso pode acontecer mesmo? Ou é só
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gente que tá super interpretando uma coisa sem sentido. Claro que a história de o 

amor da sua vida é outra, mas pensando sério, dá para uma borboleta bater asas 

e causar um tufão? Vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Veja bem: 

caos. Caos é uma palavra chiclé balão. Acho que o Veríssimo falou isso. E essa 

história do caos vem lá do século 19. Claro, lá nas antiguidades do que fala o 

curiosity, sempre tem os povos antigos falando que no princípio havia o caos. Mas 

o caos que eu estou falando aqui é uma coisa bem específica. Lá pelos idos do 

século 19 a ciência estava com a bola toda. Eles falavam: já temos o Newton com 

suas equações da astronomia e tudo cabe em uma fórmula. Se você viu o outro 

vídeo do Top Models92 (ininteligível), de repente as coisas que não são 

completamente, assim, previsíveis num graus, assim, mínimo, com certeza podem 

ser descritas com uma probabilidade. Sei lá, o preço da batata no mês, a gente 

não sabe o preço específico no mês que vem, mas sabe que ele não vai fugir 

muito. Ele pode aumentar 2 reais, diminuir dois reais, mas não vai aumentar 200. 

Esse era o entendimento da época, o de que tudo deveria caber em uma fórmula. 

E os cientistas estavam se achando o máximo né: A gente está quase fechando a 

ciência, falta pouquinho. E ainda bem que não fecharam, senão eu não teria 

emprego. Mas eles estavam: Já está tudo definido, tudo cabe em uma fórmula. As 

plantas, os seres vivos, tudo. E bom, tinha algumas coisinhas que ainda não 

estava fechando a conta, mas logo eles achavam que ia dar certo. Só que aí veio 

o século 20. E com os computadores a gente passou a fazer conta muito mais 

rápido e ficou claro que alguns sistemas não fechavam tão bem assim. Tinha 

alguns sistemas tão simples, por exemplo, três planetinhas se orbitando que a 

matemática tava clara, as leis de Newton funcionavam, só que eles se 

comportavam de um jeito tão alucinado que, meu, não dava para prever. E não 

era um sistema aleatório, então tinha alguma coisa faltando, um negócio que era 

aleatório? não era aleatório. Era previsível? também não era previsível. Então não 

é aleatório, mas não é previsível, o que que era essa negócio? Foi daí que 

Poincaré (Henri) no século 19, depois o pessoal no século 20 começou a falar em 

caos."

92https://www.youtube.com/watch?v=xAjvH5bV7hO
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Dos 4'25" aos 5'35", "Caos que no conhecimento popular tem essa ideia de 

desordem, bagunça, mas que na matemática tem até que uma definição bem 

precisa. Edward Lorenz definiu o caos resumido, como o sistema caótico sendo 

aquele em que o presente determina o futuro. Mas que o presente aproximado 

não determina o futuro aproximado. Então, por exemplo, isso não é um sistema 

aleatório. O sistema aleatório, como o andar do bêbado, nele o presente não 

ajuda a saber o futuro. Você saber o preço da batata hoje, não quer dizer que 

você sabe exatamente o preço da batata daqui há um mês, ele tem um fatorzinho 

de aleatório, mas caótico não era isso, era mais os planetas. Se eu sei onde este 

planeta está hoje, daqui a dez horas, se eu fizer as contas eu sei onde ele vai 

estar, mas se eu souber com um pouquinho de imprecisão, uma casinha decimal 

ali, puffff já era. Já vou fazer uma previsão completamente diferente. Isso é um 

problema porque a gente nunca sabe das coisas com uma precisão infinita. Então 

na prática é imprevisível. Isso é um sistema caótico."

Dos 5'35" aos 6'15", destaca que um exemplo mais clássico no cinema é o 

Jurassic Park. Um matemático interpretado pelo Jeff Goldblumm. Ele vira para a, 

como é que é o nome dela? Laura Dern e pinga uma gota d'agua na mão dela e 

fala: olha onde essa gota d'agua vai cair, olha que coisa legal, louco, né? Aí ele 

pinga outra gota d'agua e fala: olha para onde que ela vai. Ele pinga do ladinho e 

a gota vai para um lado completamente diferente. Viu? isso é teoria do caos. Aí 

ele dá aquela piscadinha olhar 43 e tudo é o imprevisível gata. Caos. Cantada de 

matemático, né? Mas enfim.

Dos 6'15" aos 10’21”. "Falando sério. Caos, ele não tem uma definição 

matemática precisa e única, mas tem propriedades que todo mundo concorda que 

são de coisas caóticas. Então vamos falar disso. A primeira propriedade é 

sensibilidade. Sensibilidade, não à cantada do matemático, mas às condições 

iniciais. Então, assim como aqui a posição de uma gota d'água e a posição da 

outra importam muito, porque com uma diferença pequena elas vão cair em 

lugares completamente diferentes. A mesma idéia, posição de um planeta, de um
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negócio que se comporte de uma maneira caótica , a posição importa muito, a 

condição inicial importa, assim, extremamente. Essa é a primeira. A segunda 

chama-se mistura topológica. É normalmente muito esquecida, mas assim, 

igualmente importante, é bem parecida assim com a mistura de leite no 

achocolatado, é a idéia de que passado um tempo. Qualquer condição inicial pode 

parar em qualquer lugar. Então se você coloca lá o seu achocolatado no leite e 

mistura. Depois que você mistura um pouco, já qualquer pedacinho, qualquer 

floquinho de chocolate pode parar em qualquer outro canto. Essa é a ideia de 

mistura topológica. E o modelo mais famoso que tem essas duas características: 

sensibilidade a condições iniciais e mistura topológica é o modelo estudado pelo 

Edward Lorenz que é assim explicado com detalhe lindo nesse vídeo do 

Nerdologia. Ele é um modelo super simplificado para a atmosfera e tem tipo, três 

variáveis. É a atmosfera inteira descrita por três números, esse é o nível de 

simplificado. E o Lorenz percebeu algo muito estranho nesse modelo, eu vou 

resumir o vídeo do Nerdologia, mas é melhor você assistir, que lá eles entram em 

mais detalhes. Ele viu que quando ele colocava um número com uma casinha 

decimal diferente, o resultado dele era completamente outro. See ele, sei lá, 

colocava 0.3333 dava chuva, e ele mudava um décimo de milésimo e dava Sol. 

E ele falou: tem coisa errada aí, que que é isso aí cara? Logo no começo ele 

achou que não fazia sentido nenhum e falou: isso é um negócio novo. Então ele 

foi apresentar isso em um congresso e ele não tinha um nome bom para a 

palestra e um amigo dele falou assim: previsibilidade o bater de asas de uma 

borboleta. Será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um 

tufão no Texas? E aí pegou! Claro que já naquela época foi super criticada a ideia. 

Falaram: Não meu, olha o teu modelo. Você reduziu a atmosfera inteira a três 

números. Isso não faz sentido, isso não representa a atmosfera. E outra, 

provavelmente toda essa incapacidade nossa de prever o clima não é de 

sensibilidade a condição inicial, deve ser simplesmente porque a gente mede as 

coisas mal, os instrumentos que a gente usa não são bons o suficiente. E mais, o 

seu modelo, de tão simples não está incorporando um monte de efeitos 

atmosféricos, hidrológicos, hidrogeológicos e um monte de coisa que a gente 

sabe: efeitos hidrodinâmicos de tipo resistência do ar, viscosidade da água, coisas
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que a gente sabe que afetam o clima. Então, mano, desculpa, mas não deve ser 

isso, não deve ser essa ideia de caos. Não deve ser esse o motivo de a gente não 

conseguir prever o tempo. Mas mesmo assim hoje, isso faz parte da crença 

científica e caiu, assim, como uma luva na crença popular. Porque a gente gosta 

de livre arbítrio então ouvir um matemático falando: é de repente nada é 

completamente previsível. De repente uma mudança pequena pode causar um 

negócio enorme na sua vida. Pô, isso faz bem para a gente, a gente gosta de 

ouvir isso. Ouvir que de repente o mundo não é aleatório. Dá uma sensação de 

poder, realmente a gente gosta disso. E sendo franco, talvez a gente nem notasse 

a diferença entre o que é caótico e estocástico. Entre caótico e aleatório."

Dos 10’22” aos 13’10”, “É isso. Estocástico e aleatório é basicamente a mesma 

coisa. Esse foi o pequeno errinho que o ótimo vídeo do Nerdologia fez. Mas bom, 

eu fico feliz em informar para vocês que caos não é o fim do mundo, por mais que 

caos pareça aleatório não é. Assim como, quando a gente estuda coisas 

aleatórias, probabilidades, parece imprevisível, mas na verdade, cada jeito em 

que as coisas são aleatórias, por exemplo, preço da batata que nunca vai subir 

mil reais de um dia pro outro, ou muito raramente. Esses bits de informação 

assim, ajudam muito a gente a entender como funcionam coisas que são regidas 

por leis mais complexas, assim, aleatórias ou caóticas. Em particular no caso do 

caos é graças a teoria do caos que a gente tem um entendimento muito melhor de 

coisas que pareciam aleatórias. Por exemplo, plânctons competindo pelo mesmo 

nicho em um ecossistema, ninguém entendia isso, hoje já tem gente que enxerga 

isso como caos. Até mencionei isso em um outro vídeo93 sobre presas e 

predadores aqui. Tem inclusive aplicações, várias coisas, engenharia de 

polímeros, tem química, até em psicologia e administração e mesmo em 

astronomia. Você sabia que das cinco luas de plutão, quatro orbitam de uma 

forma caótica, pois é. Eu não sabia nem que Plutão tinha cinco luas. Mas enfim 

né? Se você ainda quer saber mais sobre caos eu coloquei aí na descrição um 

monte, um monte, um monte de detalhes e coisas que você pode acessar para

93 httPs://www.voutube.com/watch?v=iTmviuinnZA
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aprender um pouco mais e inclusive um joguinho. Um appzinho, não sei, um 

negocinho que eu fiz interativo, para você brincar com um modelo que talvez seja 

o modelo mais simples a exibir caos.É um modelo para uma população de 

animais que cresce. Tá lá o nome do modelo chama mapa logístico. E se você 

mexer nos parâmetros, têm um parâmetro lá que se você subir muito ele, você vê 

que a população começa a fazer um negócio assim (mexe os dedos de cima para 

baixo freneticamente) É caos aquilo, matematicamente é caos. A gente não tem, 

assim, um entendimento completo de quando vai acontecer caos. A gente tem 

umas boas ideias. Em casos, como o do Lorenz, tudo parece caótico a partir de 

um certo parâmetro. Nesse caso que eu mencionei agora também tem um 

parâmetrozinho que se você mexer, bum, o negócio parece que desembesta, que 

quebra. Mas é uma área, assim que tá produzindo matemática já faz décadas, e 

não vai parar tão cedo. Senão, a versão mais curta do vídeo é essa. Caótico não 

é aleatório. Parece, mas não é. Enfim, depois disso só posso dizer que o seu 

2017 seja bem menos caótico.”
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