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O LEVANTE ZUMBI NARRADO A PARTIR DA CIÊNCIA: 1 

Articulações entre mundos midiatizados no canal Nerdologia 

 

Verônica Soares da Costa2 

 
RESUMO 
O canal Nerdologia do YouTube se propõe a fazer “uma análise científica da cultura nerd” 
para um público não-especializado, construindo narrativas em formato audiovisual que 
buscam explicar conceitos e teorias a partir de referências do entretenimento. O artigo 
analisa as narrativas sobre ciência construídas no vídeo Levante Zumbi, identificando 
textualidades que atravessam o mundo científico e apontam para um entendimento do 
mundo da ciência como uma dimensão construída e midiatizada, um mundo composto por 
representâncias que estão no cerne das discussões sobre a midiatização da ciência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Mundos midiatizados. Narrativas científicas. YouTube. 
Nerdologia. 
 
 

THE ZOMBIE APOCALYPSE NARRATED BY SCIENCE: 

Joints between mediated worlds in Nerdologia channel 
 

ABSTRACT 
YouTube channel Nerdologia aims to make "a scientific analysis of nerd culture" for a lay 
audience, building narratives in audiovisual format to explain science concepts and theories 
from entertainment references. The article analyzes the narratives of science constructed in 
the video Levante Zumbi, identifying textualities that come across the scientific world and 
indicate the science world as a constructed and mediatized world, a world composed of 
representations that are at the heart of the discussions on the mediatization of science. 
 
KEYWORDS: Mediatized worlds. Science Narratives. YouTube. Nerdologia. 
 

                                                             
1 Trabalho apresentado ao GT Narrativas e Textualidades Midiáticas do IX Ecomig – Encontro dos Programas 
de Pós-graduação em Comunicação de Minas Gerais. 
2 Doutoranda em Textualidades Midiáticas na Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-
graduação em Comunicação Social; ve.scosta@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

O contexto da divulgação científica 

  

 “Torre de marfim” é uma expressão comumente utilizada para designar 

ambientes de produção de conhecimento em que pesquisadores se debruçam sobre 

investigações científicas desvinculadas do cotidiano da sociedade, e a autoridade do 

cientista justifica a ciência como experiência intelectual, mesmo que desconectada da 

realidade. Conforme pontuam Evangelista e Fagundes (2012), foi a partir do fim do século 

XX que diferentes estudos passaram a defender que essa “ciência na torre de marfim” não 

mais se sustentaria em nossa sociedade, e que uma nova ciência, também chamada de 

participativa ou pós-acadêmica estaria em desenvolvimento, orientada por uma lógica de 

aplicação, utilidade e interação. 

 Atrelada a essa nova orientação, surge a necessidade de aproximação dos 

cientistas com o compartilhamento de informações, de forma a tornar mais acessível o 

mundo da ciência. Com o advento da internet e as mídias sociais digitais, ampliaram-se 

oportunidades para que pesquisadores assumissem papéis de divulgadores com ferramentas 

que vão além das lógicas tradicionais de produção e distribuição de informações em artigos, 

conferências e acadêmicas. A divulgação da ciência na internet passou a transitar entre 

modelos ora centrados no diálogo mais ágil e no compartilhamento de informações entre 

cientistas3, ora focados na popularização da ciência para públicos não-especializados.  

Nesse cenário, potencializam-se formatos que permitem mesclar a ciência com 

outros temas, de modo a torna-la mais próxima de uma audiência considerada leiga e que, a 

princípio, poderia não demonstrar interesse no tema. Dentre as infinitas possibilidades 

dessa amálgama narrativa, surgem conteúdos que se utilizam de um formato historicamente 

construído, que trata a informação científica como entretenimento. Tal estratégia não é 

exclusiva da internet e vem sendo usada há séculos para gerar interesse e consciência 

pública sobre a ciência, levantar recursos financeiros e fortalecer as instituições, além de 

disseminar o conhecimento científico como um valor e uma chave de leitura do mundo. 

                                                             
3 Como os repositórios de acesso aberto e sites como ResearchGate.net e Academia.edu, em que é possível 
compartilhar livremente artigos e dados sobre pesquisas concluídas e em andamento.  
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É assim que, no cenário contemporâneo da comunicação pública da ciência4, o 

aquecimento global pode ser explicado a partir de um episódio de Game of Thrones5, ou 

que o imaginário em torno do apocalipse zumbi serve de exemplo para uma espécie de aula 

virtual sobre infecções, contaminações e vírus. Esses exemplos estão disponíveis em vídeos 

de curta duração dedicados a fazer “Uma análise científica da cultura nerd”, descrição 

disponível no canal do YouTube Nerdologia6, que conta com apresentação e roteiro de Atila 

Iamarino7 e Filipe Figueiredo8.  

 

Breve descrição do canal Nerdologia 

 

Criado em 14 de agosto de 2010, o Nerdologia surgiu como um spin-off9 do 

NerdOffice, uma série de vídeos do canal Jovem Nerd10, blog brasileiro de humor criado em 

2002 e administrado por Alexandre Ottoni e Deive Pazos. Ambos são também 

idealizadores do podcast Nerdcast e de outros programas relacionados à cultura nerd e ao 

universo dos games11. O canal conta com a produção da Amazing Pixel, network 

credenciada pelo YouTube para criar e gerenciar novos canais, além de vender publicidade 

nesses espaços12. O canal trata de temas científicos usando elementos do entretenimento 

(filmes, séries, livros de ficção e HQs, dentre outras referências) como ganchos temáticos, 

construindo narrativas sobre ciência que navegam e são atravessadas por diferentes mundos 

midiatizados (HEPP, 2013). 

 

                                                             
4 O termo é utilizado em sua referência aos públicos, como tradução livre do conceito de Public 
Communication of Science and Technology e não trata da comunicação pública estatal. 
5 Game of Thrones é uma série de televisão norte-americana criada por David Benioff e D. B. Weiss para a 
HBO, baseada em As Crônicas de Gelo e Fogo, série de livros de George R. R. Martin. “O clima de Game of 
Thrones” é um vídeo do canal Nerdologia que trata do aquecimento global, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=mV08GEKntpI. Acesso em 8 nov. 2016. 
6 Disponível em <https://www.youtube.com/c/nerdologia>. Acesso em 8 de nov. 2016. 
7 Biólogo e pesquisador pós-doutor da Universidade de São Paulo (USP). Currículo Lattes disponível em: 
<http://lattes.cnpq.br/4978322672579487>. Acesso em 8 nov. 2016. 
8 Professor, graduado em História, YouTuber e Podcaster, responsável pelo projeto Xadrez Verbal, sobre 
política, história e atualidade. Disponível em <https://xadrezverbal.com>. Acesso em 8 nov. 2016. 
9 Programa derivado de outro já existente. 
10 Disponível em <http://jovemnerd.com.br/>. Acesso em 8 nov. 2016. 
11 Informações disponíveis em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jovem_Nerd>. Acesso em 8 nov. 2016. 
12 Informações disponíveis em <http://ftpi.me/m/AP_MK.pdf>. Acesso em 8 nov. 2016. 
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O conteúdo produzido para o canal Nerdologia começou a ser publicado em outubro 

de 2013, três anos depois da criação do quadro original do NerdOffice. O apresentador 

Filipe Figueiredo foi incorporado ao projeto em 2016, para ser responsável pelos vídeos de 

temática histórica, tendo seu primeiro vídeo publicado em 24 de maio do mesmo ano. Antes 

disso, vídeos sobre temas diversos classificados dentro do próprio canal como Biologia, 

Física, História, Tecnologia, Psicologia, Astronomia, Química, Engenharia, Ecologia e 

Geologia, eram todos produzidos por Iamarino, que já tinha experiências anteriores com 

divulgação científica, atuando no Science Blogs Brasil13. 

Semanalmente, o Nerdologia traz dois novos vídeos que variam de 6 a 8 minutos, às 

terças e quintas-feiras. O projeto pode ser considerado pioneiro e bem-sucedido nas 

temáticas de ciência e tecnologia no Brasil, com 184 vídeos publicados até 8 de novembro 

de 2016, e já ultrapassando a marca de 1 milhão e 500 mil inscritos, com mais de 95 

milhões de visualizações totais. É o 39º canal de Ciência e Tecnologia no YouTube em 

número de assinantes no mundo, conforme dados do site SocialBlade14.  

A narrativa construída pelo canal Nerdologia tende a se valer do mundo dos nerds 

para abrir as portas de uma ampla e difusa audiência para a ciência. No canal, o termo nerd 

é entendido não em seu sentido pejorativo, mas no que se configurou como todo um 

universo de temas, filmes, quadrinhos e demais manifestações culturais com os quais se 

identificam as pessoas consideradas nerds. O conceito aciona um diverso grupo de pessoas 

que configura o público do Nerdologia, em uma rede de interações que pressupõe 

conhecimentos específicos sobre o campo. Assim, a referência a uma cultura nerd diz de 

uma série de imagens e textos que o canal cria, associa, reproduz e compartilha com sua 

audiência, em um processo de construção de um imaginário nerd-científico. 

Conforme apontam Anaz e Ceretta (2014), o comportamento nerd tem estabelecido 

fortes vínculos de afinidade com suas audiências na última década, mais do que em 

períodos anteriores. Isso de se deve, em grande medida, à onipresença de aparatos 

tecnológicos sofisticados, que fazem com que o imaginário científico-tecnológico esteja em 

constante enriquecimento em vivências e interesses cotidianos, mas vai além: 
                                                             
13 Rede de blogs de ciência criada em 2008 a partir de uma iniciativa de Atila Iamarino e Carlos Hotta, 
também pesquisador. Mais informações em: <http://scienceblogs.com.br/sobre/>. Acesso em 9 nov. 2016. 
14 Disponível em: <http://socialblade.com/youtube/top/category/tech/mostsubscribed>. Acesso em 8 nov. 
2016. 
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A presença da ciência e da tecnologia no imaginário da sociedade contemporânea 
ganhou novas dimensões com as aceleradas transformações provocadas pelos 
avanços da informática, novas tecnologias da comunicação, nanotecnologia e 
genética, entre outros campos do conhecimento, ocorridos a partir do final do 
século 20. Um dos índices desse fenômeno foi a ascensão à condição de estrelas 
midiáticas e referências no mundo dos negócios de inovadores no campo das 
tecnologias digitais, como Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Mark 
Zuckerberg (Facebook) e Larry Page e Sergey Brin (Google). Não só suas 
marcas, mas também suas trajetórias de vida se tornaram icônicas na sociedade e 
atualizaram a imagem do jovem intelectualmente brilhante, dedicado ao 
conhecimento científico e tecnológico. Com eles no imaginário contemporâneo, o 
depreciativo conceito de nerd parece ter ganhado novas valorações e conotações. 
(ANAZ e CERETTA, 2014, p. 648-649) 
 

Conforme já pontuado, os vídeos do Nerdologia são produzidos para projetar a 

valorização da ciência como chave de compreensão do mundo. O canal explora trilha 

sonora e recursos de imagem que envolvem o usuário em uma atmosfera que ora lembra a 

sala de aula (o quadro negro, a escrita em giz), ora lembra um bate-papo entre amigos 

marcado por elementos tecnológicos. Além de explorar esse imaginário, os vídeos 

promovem experiências potenciais com as temáticas científicas por meio da indicação de 

textos complementares e links para outros vídeos disponíveis na internet. Esses caminhos 

sugeridos contribuem para a expansão das referências que o canal aciona, numa lógica de 

complementaridade do consumo midiático bastante própria das redes sociais digitais. 

 

NARRATIVAS DA CIÊNCIA EM MUNDOS POSSÍVEIS E MIDIATIZADOS 

 

A análise a seguir se debruça sobre o primeiro vídeo publicado no Nerdologia, 

para compreender como elementos selecionados a partir de uma narrativa ficcional podem 

colaborar para a construção de um mundo científico midiatizado. Vamos nos ater ao 

“Levante Zumbi – Nerdologia 1”15, que discorre sobre um imaginário de invasão de zumbis 

transformados por infecção causada especificamente por contágio de vírus, publicado em 

10 de outubro de 2013. Em 8 de novembro de 2016, o vídeo contabilizava mais de 870 mil 

visualizações, quase 92 mil curtidas, mais de 3.300 comentários, trazendo relações com três 

grandes produções cinematográficas: Guerra Mundial Z (2013), Extermínio (2002) e 

Contágio (2011).  

                                                             
15 Disponível em <https://youtu.be/G2oXniwFXeY>. Acesso em 8 nov. 2016.   
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Interessam-nos, mais especificamente, as explicações científicas apresentadas no 

vídeo sobre como a infecção por vírus ocorre na ficção e qual sua dimensão real e 

cientificamente comprovada, ou seja, como e se o filme representa um cenário que poderia 

atingir a humanidade e que tipo de conhecimento científico podemos aprender com ele. As 

questões de partida buscaram explicitar a construção e os efeitos de sentido dessa narrativa 

midiática a fim de identificar como a ciência é explorada em seu entrelaçamento com o 

universo da ficção, que elementos aciona e que vozes confirmadoras chama para si.  

Já na descrição, o vídeo Levante Zumbi traz a informação de que este é um dos 

temas “mais abordados na cultura nerd sob o microscópio científico” e apresenta as 

perguntas: “As infecções são realistas? O que é possível de acontecer, e o que é pura 

fantasia? Um animal normal poderia nos infectar? E os cientistas malucos e suas soluções 

milagrosas, estão certos?”. O vídeo é narrado em off a partir de desenhos feitos em tinta 

branca, com textura que lembra o giz, em fundo preto esverdeado, que faz referência ao 

quadro negro das salas de aula. A narrativa em off é acompanhada pelos desenhos que se 

criam e se apagam no quadro e se juntam a colagens e trechos dos filmes citados, dentre 

outras referências à cultura pop e ao entretenimento. 

Na abertura, uma foto do apresentador Atila Iamarino é colocada ao lado das 

palavras “biólogo e pesquisador”. O áudio destaca que Iamarino é “campeão de tiro ao 

zumbi com ervilhas”, com uma ilustração que remete ao game Plants versus Zombies, 

desenvolvido pela empresa PopCapGames e disponível para computadores, celulares e 

videogames16. Diversas outras referências imagéticas surgem em ilustrações que se criam e 

se apagam ao longo do vídeo, desde a socialite Paris Hilton, passando por Pokémons, 

referências à franquia de entretenimento StarTrek, o filme A Vingança dos Nerd (1984), o 

personagem de desenho animado Ligeirinho (Speedy González), dentre outros. No entanto, 

essas referências não foram consideradas na análise aqui desenvolvida, a fim de focar o 

artigo na relação entre a ficção e a ciência nas narrativas construídas sobre a questão dos 

vírus.  

 

 

                                                             
16 Mais informações em: <http://www.popcap.com/plants-vs-zombies>. Acesso em 9 nov. 2016. 
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Ao longo de 6’46”, o vídeo propõe um diálogo entre a narrativa ficcional e as 

possibilidades de contágio reais por vírus com alto poder de letalidade e transmitidos por 

animais, como o ebola, o nipah17 e o hendra18, a fim de responder à pergunta lançada em 

off: “O que aconteceria com a humanidade no caso de um levante zumbi?”. Ao especificar 

que o vídeo trata apenas dos zumbis criados por infecção, o vídeo ainda inclui trechos do 

videoclipe Thriller19 (1982), do cantor Michael Jackson, como um exemplo de “levante dos 

mortos” que não faz parte da análise científica pretendida.  

O roteiro encaminha a audiência para uma reflexão sobre métodos científicos ao 

apresentar argumentos e encadeamentos que ajudam a responder questões como: 

“Assumindo que a nossa infecção é causada por um vírus, quanto tempo ele levaria para 

transformar uma pessoa em um zumbi?”. A dimensão real das possibilidades de contágio e 

de apreensão de conhecimentos básicos sobre vírus, tempo de desenvolvimento das doenças 

e noções de sobrevivências articula-se com a dimensão ficcional do que é retratado e 

disseminado em filmes, seriados e demais produtos midiático-culturais, apontando para o 

fato de que nem sempre a solução proposta nos filmes condiz com a realidade da ciência.  

O apresentador critica, por exemplo, o tempo de infecção dos personagens do filme 

World War Z, destacando que o processo completo que um vírus levaria para cair na 

corrente sanguínea, circular, se estabelecer e começar a modificar o organismo demoraria 

muito mais tempo do que os doze segundos estabelecidos pela narrativa ficcional. Outro 

ponto criticado pelo Nerdologia no mesmo filme seria o tempo que a humanidade teria 

antes do fim do mundo: modelos matemáticos descrevem que a infecção pelo vírus-zumbi 

acabaria com a vida na Terra em menos de 90 dias. 

A questão da significância e da representância de que se reveste a narrativa 

ficcional e a histórica, nos moldes propostos por Paul Ricoeur (2010), pode ser utilizada 

para adensar a análise, por tratar da leitura que relaciona o mundo do texto com o mundo do 

leitor. “Que queremos dizer quando dizemos que algo ‘realmente’ aconteceu?”, questiona 

Ricoeur (2012, p. 236), para quem a resposta constitui uma das principais diferenças entre a 
                                                             
17 Vírus cujo principal hospedeiro é o morcego, mas que também pode causar doenças em porcos e outros 
animais. Nos humanos, causa sintomas semelhantes aos da gripe e pode levar ao inchaço do cérebro e pode 
ser fatal. Mais informações em: <http://www.who.int/csr/disease/nipah/en/>. Acesso em 9 nov. 2016. 
18 Semelhante ao nipah, também ataca cavalos e pode levar a fatalidades neuróligas ou respiratórias. Mais 
informações em: <http://www.who.int/csr/disease/hendra/en/>. Acesso em 9 nov. 2016. 
19 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA>. Acesso em 8 nov. 2016. 
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história e a ficção. Tomando uma frase de Atila Iamarino no vídeo escolhido, podemos 

questionar: o que ele quer dizer quando diz que algo ‘faz todo sentido biológico’20?.  

Na expressão “sentido biológico”, enxergamos uma dimensão definidora do que é 

científico, do que se constitui como a diferença entre a ciência e a ficção, e que relaciona o 

mundo da ciência com o mundo de quem assiste ao vídeo. O sentido biológico é a marca do 

que é real, que não se limita às significâncias ficcionais, mas, ao contrário, diz de uma 

representância. Se Ricoeur trata do passado real trazido à tona pelo conhecimento histórico, 

em nossa análise, a relação entre o ficcional e o científico carrega um viés de definição 

social: o sentido biológico é o traço da diferença entre o especialista e o leigo, entre quem 

explica como a ciência funciona e quem deve assistir para aprender.  

Como projeto de divulgação científica, os textos do Nerdologia são agentes que 

possibilitam interferências culturais e sociais, elementos de diferença na concepção do 

mundo em que vivemos e de como a ciência contribui para torná-lo “um lugar melhor”. 

Mas, conforme análise empreendida por Ceccarelli (2015), na atualidade, cientistas 

raramente são protagonistas das narrativas ficcionais, ocupando o papel da vítima ou de 

personagem tolo, incapaz de solucionar a crise da infecção em massa. A autora explica que: 

“nosso medo contemporâneo do apocalipse viral é, assim, ligado à nossa ambivalência 

sobre os cientistas, que podem ser figuras de escárnio ou herói-adoração, tanto a causa da 

vinda catástrofe quanto a fonte da nossa salvação” (CECCARELLI, 2015).  

Em um dos filmes analisados pelo Nerdologia, o personagem do ator Brad Pitt em 

World War Z, Gerry Lane, que não é um cientista, é quem se torna responsável pela 

salvação do mundo, depois que os pesquisadores renomados falham em suas missões de 

combate ao vírus, acabam se infectando e morrendo: 
 
No final, é Lane quem realiza a missão de descobrir como derrotar o vírus. 
Agindo como uma espécie de cientista cidadão nas fronteiras do conhecimento, 
ele faz observações de campo e vê zumbis ignorando pessoas que morrem de 
outras doenças, concluindo que zumbis detectam e evitam quem está gravemente 
doente. Então, ele corajosamente infecta-se com um patógeno horrível, capaz de 
camufla-lo dos zumbis e, assim, demonstra a estratégia que acabará por ganhar a 
guerra zumbi para a humanidade. Nenhum cientista credenciado faz essa grande 
descoberta; em vez disso, é o pistoleiro relutante, um investigador das Nações 
Unidas, que é calmo o suficiente no campo de batalha para perceber as pequenas 

                                                             
20 O apresentador usa a frase “isso faz todo sentido biológico” em diversos vídeos publicados pelo canal, 
geralmente para reforçar o argumento científico presente nas referências do entretenimento e da cultura nerd. 
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coisas, e, portanto, tem o que é preciso para salvar a humanidade21 
(CECCARELLI, 2015). 
 

Há, portanto, uma disputa de sentidos quanto ao papel que o cientista ocupa, que 

pode ser analisada a partir do modelo proposto por Ricoeur (2012): 1. o Mesmo; 2. o Outro; 

3. o Análogo. No caso do Nerdologia, por se tratar de um apresentador que é também um 

pesquisador, a referência aponta para a mesmidade (1), para alguém que constrói “o retrato 

imaginário da ciência”, parafraseando Ricoeur, estando ele mesmo no “lugar da ciência”, 

construindo narrativamente um mundo que, em certa medida, é autorreferente. No entanto, 

na narrativa ficcional, há um reconhecimento inverso, do papel do Outro (2) no desfecho da 

história.  

Reconhecendo que Ricoeur discorre a partir de uma reflexão sobre o texto escrito 

e o leitor, apontamos para um entendimento mais amplo da noção de texto, de modo que 

sua reflexão seja pertinente à análise do vídeo em questão. A potência dessa noção ampla 

de textualidades se dá como um ato socialmente instituído, com múltiplas possibilidades de 

sentido que escampam às intenções originais do autor – e, no caso, também do apresentador 

do vídeo -, abrindo os sentidos para outros signos e possibilidades de leitura. Textos são, 

assim, também atores e agentes culturais, lugares de disputa e espaços de ação.  

Assim, o vídeo não trata apenas de fazer uma representação da ciência, a ficção 

não está no lugar da ciência, não quer ser ciência; trata-se, antes, de uma representância, 

uma referência indireta que é própria de um conhecimento por vestígio, em uma relação 

metafórica de “tal como” que, ainda que provisória, permite um entendimento da ciência 

por analogia, conforme explica Ricoeur: 
 
(...) entre uma narrativa e um curso de acontecimentos, não há uma relação de 
reprodução, de reduplicação, de equivalência, e sim uma relação metafórica: o 
leitor é dirigido para o tipo de figura que assimila (liken) os acontecimentos 
narrados a uma forma narrativa que nossa cultura tornou familiar (RICOEUR, 
2012, p. 262). 

 

                                                             
21 No original: “In the end, it is Lane who carries out the mission of figuring out how to defeat the virus. 
Acting as a sort of citizen scientist on the frontiers of knowledge, Lane makes field observations of zombies 
ignoring people dying of other diseases and concludes that zombies detect and avoid people who are seriously 
ill. So he courageously infects himself with a horrible pathogen that camouflages him from the zombies and 
thus demonstrates the strategy that will ultimately win the zombie war for humanity. No credentialed scientist 
makes this great discovery; instead, it is the reluctant gunslinger, a United Nations investigator who is calm 
enough in battle to notice the little things, and thus has what it takes to save humankind”. 
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A fim de ampliar o escopo de análise, agregamos também o pensamento de 

Gonzalo Abril (2012), que propõe uma abordagem do texto como prática sociodiscursiva e 

historicamente situada que implica a consciência de uma dimensão política nos regimes de 

imagem e visualidades. O autor preza pelo conceito de cultura visual, como:  
 
(...) uma forma de organização sociohistórica da percepção visual, da regulação 
das funções da visão e de seus usos epistêmicos, estéticos, políticos e morais. É 
também um modo socialmente organizado de criar, distribuir e inscrever textos 
visuais, processo que implica sempre em determinadas tecnologias de fazer-
visível, técnicas de produção, de reprodução e de arquivo. (ABRIL, 2012, p. 35, 
grifo do autor, em tradução livre)22 
 

Abril configura a cultura visual como uma dimensão epistemológica da cultura 

que explicita modos de saber, de interagir e de estar do mundo. Não é um conceito restrito à 

dimensão do que é visível, mas algo que se articula em posicionamentos e associações (ou 

dissociações). A dimensão visual é metafórica: o que se apreende é uma dimensão do 

conhecimento, do fazer ver. Que redes simbólicas tornam certas coisas visualizáveis e não 

outras? Nessa arena das visualidades, a cultura não é um lugar uniforme, pacificado, mas de 

disputa de sentidos, em que a leitura de um texto é um ato socialmente instituído: é 

impossível desvincular “o que se vê” de “o que se sabe” e isso faz diferença na hora de 

consumir um vídeo sobre ciência: 
 
Vemos através dos olhos de nossa cultura (…) e também de nossa experiência de 
leitores de textos visuais (…). Isso significa que ao olhar e fazer olhar 
selecionamos, de modo consciente ou não, lugares de enunciação construídos e 
atribuídos como posições sociais. (ABRIL, 2012, p. 63, grifo do autor, em 
tradução livre)23 
 

Assim, referências ao mundo dos nerds podem saltar aos olhos no decorrer do 

vídeo, enquanto todas as explicações sobre o fazer científico passam despercebidas aos 

olhos dos espectadores. O apresentador, nesse caso, é justamente quem aponta para onde 

está a ciência, assumindo seu papel de pesquisador detentor do conhecimento. 

                                                             
22 No original: “(…) una forma de organización socio histórica de la percepción visual, de la regulación de las 
funciones de la visión, y de sus usos epistémicos, estéticos, políticos y morales. Es también un modo 
socialmente organizado de crear, distribuir e inscribir textos visuales, proceso que implica siempre unas 
determinadas tecnologías del hacer-visible, técnicas de producción, de reproducción y de archivo”. 
23 No original: “Vemos a través de los ojos de nuestra cultura (…) y también de nuestra experiencia de 
lectores de textos visuales (…). Ello supone que al mirar y hacer mirar seleccionamos, de modo consciente o 
no, lugares de enunciación construidos y asignados como posiciones sociales”. 
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Ceccarelli (2015), por sua vez, ao discorrer sobre o ethos científico presente nas 

narrativas ficcionais, identifica que a figura do cientista e as caracterizações de seu papel na 

história do cinema indicam certas atitudes públicas da ciência em nosso mundo 

contemporâneo. Ela explica que, embora a figura do zumbi há tempos esteja presente na 

cultura cinematográfica, os zumbis de hoje são, geralmente, o resultado de pandemias 

virais, criados pela libertação de um agente patogênico novo e altamente infeccioso contra 

o qual a ciência não tem vacina ou cura, uma doença tão mortal e contagiosa que a 

civilização entra em colapso sem saber como reagir. 

Essa definição traz à tona o lugar de conflito da ciência e as instabilidades nas 

narrativas sobre o saber científico, uma vez que o vídeo do canal Nerdologia apropria-se de 

referências ficcionais que colocam a ciência em um lugar de incertezas ao mesmo tempo 

em que tenta se firmar como um projeto de divulgação científica que valoriza o 

conhecimento científico. Aqui, a dimensão construtiva dos mundos possíveis (DOLEZEL, 

2010) traz valiosas contribuições metodológicas aos estudos da comunicação pública da 

ciência pelo fato de encaminhar a ideia de que mesmo um texto científico, ou que 

pressupõe argumentos cientificamente comprovados, se faz também a partir da articulação 

de ideias e referências que não estão dadas a priori, disponíveis no mundo para serem 

coletadas, mas são selecionadas a partir de uma série de elementos que constituem o fazer-

ciência (e a narrativa científica, por extensão).  

A potência do conceito de mundos possíveis fundamenta-se no reconhecimento da 

fraqueza do poder performativo da linguagem: “ela [a linguagem] pode trazer algumas 

mudanças em nossos assuntos humanos, mas não pode criar o mundo real que existe e 

continua, independentemente da linguagem e de qualquer outra representação”24 

(DOLEZEL, 2010, p. 30). Mundos possíveis não são uma dimensão metafísica, aguardando 

serem descritos ou descobertos em um repositório transcendental, mas sim construídos 

pelas atividades criativas das mãos e mentes humanas.  

Nesse sentido, é absolutamente pertinente uma aproximação com a concepção de 

Latour (2011) sobre a ciência em ação. Em seu trabalho de “seguir os passos de cientistas e 

engenheiros”, o autor concluiu, entre outras questões, que: 

                                                             
24 No original: “it can bring certain changes in our human affairs, but it cannot create the actual world that 
exists and goes on independently of language and any other representation”. 
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uma sentença pode ser tornada mais fato ou mais ficção, dependendo da maneira 
como está inserida em outras. Por si mesma, uma sentença não é nem um fato 
nem ficção; torna-se um ou outra mais tarde graças a outras sentenças. 
(LATOUR, 2011, p. 35, grifo do autor). 
 

Tal afirmação diz não só de uma não-imanência do texto como de uma concepção 

do fazer científico que pressupõe certa dimensão de construção de um mundo possível, 

partilhado, fortalecido por redes textuais das mais diversas. O autor argumenta: 

 
O adjetivo ‘científico’ não é atribuído a textos isolados que sejam capazes de se 
opor à opinião das multidões por virtude de alguma misteriosa faculdade. Um 
documento se torna científico quando tem a pretensão de deixar de ser algo 
isolado e quando as pessoas engajadas na sua publicação são numerosas e estão 
explicitamente indicadas no texto (LATOUR, 2011, p. 48, grifo do autor). 
 

Latour esclarece que a distinção entre uma literatura técnica (científica) e o restante 

dos textos do mundo não é obra de fronteiras naturais, não é algo dado ou prefigurado: 

“trata-se de fronteiras criadas pela desproporcional quantidade de elos, recursos e aliados 

disponíveis” (LATOUR, 2011, p. 93). Ainda que não caiba nos objetivos deste artigo um 

aprofundamento da obra latouriana, marcamos aqui uma importante faceta do entendimento 

dos mundos possíveis da ciência, que é o reconhecimento do que é científico também como 

uma construção socialmente referenciada e historicamente localizada. 

Conceitos epidemiológicos, métodos de cura e definições da persona do cientista 

conforme as propostas pelo vídeo do canal Nerdologia constituem um universo narrativo 

que extrapola tanto a dimensão científica, quanto a narrativa ficcional de entretenimento, 

articulando mundos distintos que se configuram e se afetam mutuamente. Há, ainda, a 

dimensão midiática do fenômeno analisado. Movimentos de protagonismo de cientistas na 

divulgação da ciência vêm acompanhados de um amplo processo de midiatização, 

compreendido como a influência exercida pela mídia nas mais diversas instâncias. Na 

definição de Hepp (2014), midiatização é um “conceito usado para analisar a inter-relação 

(de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança 

da cultura e da sociedade, por outro, de uma maneira crítica” (HEPP, 2014, p. 51, grifo do 

autor).  
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Localizar o Nerdologia e suas narrativas científicas como parte de um “mundo 

midiatizado” (HEPP, 2014, p. 53) da ciência implica em caracterizá-lo como fenômeno 

atravessado por vários campos da cultura e da sociedade, que são comunicativamente 

construídos por meio de uma variedade de mídias, simultaneamente. Trata-se também de 

reconhecer que os meios de comunicação são espaços de discussão pública e legitimação da 

ciência que se tornam cada vez mais imbricados no contexto da midiatização. Essa 

dimensão midiática engloba não sós as grandes produções cinematográficas que servem de 

referência à construção do mundo científico, mas também a própria plataforma YouTube e 

as redes sócio-técnicas que se entrelaçam na produção e disseminação do vídeo analisado, 

mas cuja análise não cabe no escopo desse artigo. 

No vídeo do Levante Zumbi, são mencionados doenças emergentes e cenários da 

saúde pública que chamaram a atenção da mídia mundialmente, como a Síndrome 

Respiratória Aguda (SARS), causada pelo corona vírus, o ebola, e testes de laboratórios 

com animais capazes de diagnosticar doenças como o câncer e a tuberculose. Assim, a 

cultura da midiatização aponta para uma possibilidade analítica em que entram em jogo 

outros modos possíveis de tornar públicas informações sobre o fazer científico, com foco 

nos entrelaçamentos dos mundos complexos que compõem a ciência e que, frquentemente, 

se apresentam no mundo do entretenimento.  

 

CONCLUSÕES 

 

O conceito de midiatização nos permite uma investigação empírica do fenômeno da 

divulgação científica, que pode ser analisado a partir do entrelaçamento da ciência com 

outros mundos, conforme pontuado anteriormente. Ao reconhecer que a ciência não está 

isolada, identificamos o comprometimento inevitável das narrativas científicas com outros 

âmbitos da vida social, como a política e a economia. Esclarecer como se dão esses 

entrelaçamentos no ato de comunicar a ciência é essencial, a fim de não cair em 

determinismos ou midiacentrismos de análise.  

Conforme destaca Hepp, “pesquisar os mundos midiatizados, portanto, implica 

também investigar a passagem de um mundo midiatizado ao outro, assim como os 

processos de demarcação” (HEPP, 2014, p. 54). Para avançar nas análises aqui 
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empreendidas, é preciso, então, tratar das complexidades e contradições desse fenômeno e 

também do processo de reconstrução narrativa: 
 
Afinal, narrar significa buscar e estabelecer um encadeamento e uma direção, 
investir o sujeito de papeis e criar personagens, indicar uma solução. As 
narrativas, assim, tecem a experiência vivida e podem aparecer no cotidiano, 
contadas pelos seres humanos, ajudando-os a viver, agrupando-os, distinguindo-
os, marcando seus lugares e possibilitando a criação de comunidades. (LEAL, 
2006, p. 20) 
 

Do mesmo modo, é possível empreender uma análise das narrativas no diálogo com 

outros textos, em sua situação comunicacional e no contexto da atuação do pesquisador-

comunicador. Conforme aponta Leal, é assim que a narrativa,  
 
(...) como artefato de linguagem inserido num processo comunicacional 
específico, abre-se à interpretação ao mesmo tempo em que estabelece condições 
não só para sua circulação e recepção, como também para sua própria produção. 
Com isso, apresenta-se como espaço de visibilidade, de equacionamento das 
relações de poder, políticas, identitárias, etc, daquele contexto, percebido tanto 
diacrônica quanto sincronicamente. (idem, p. 22) 

 

Como já explicitado, a narrativa construída pelo canal Nerdologia tende a se valer 

do mundo dos nerds para abrir as portas de uma ampla e difusa audiência para a ciência, 

que é apropriada como temática valorizada, institucionalizada e detentora de credibilidade, 

numa lógica narrativa pedagogicamente orientada para levar valor a outras temáticas, 

incluindo aquelas de forte caráter utilitário e comercial. Tal abordagem implica uma 

compreensão crítica dos modos de apropriação dos conceitos científicos para tratar de 

questões que nem sempre estão circunscritas ao mundo da ciência. Um desafio para os 

estudos das textualidades, que muito tem a contribuir com o campo da comunicação pública 

da ciência.  
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