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Resumo:
O presente artigo tem como objetivo a análise nas mídias digitais partindo de um vídeo do
YouTube, que será usado para entender quais ferramentas do site e dos usuários são usadas
para emissão e recepção de conteúdo. O emissor escolhido é o Canal Jovem Nerd, que está
em evidência no cenário da web, e também um estudo sobre o conteúdo de seus materiais nas
redes de interação, procurando entender seu relacionamento com o público. Para isso, o
método utilizado deve ser primeiramente a pesquisa exploratória, logo após será feita uma
análise documental do que foi colhido e, por fim, a análise de conteúdo sobre o vídeo que
trata do filme ―Vingadores: Guerra Infinita‖ e suas interações com o público, levando a uma
conclusão sobre as questões levantadas durante o projeto. E como resultado destes estudos
serão abordadas reflexões sobre influência digital, engajamento e quais contribuições este
relacionamento com o público trazem para o Jovem Nerd na perspectiva da comunicação.
Palavras-chave: Comunicação, relacionamento com público, Jovem Nerd, análise de
conteúdo, Vingadores.
Abstract:
This article has as an object to analyze digital media from a YouTube video that will be used
to understand which tools of the site the user are using for content delivery and reception.
The chosen channel is the Young Nerd Channel, which is evident in the web scene, as well as
a study about the content of its materials in the interaction networks, trying to understand its
relationship with the public. For this, the method used must be the exploratory research, and
after that, a documentary analysis of what was collected will be done, and finally, the content
analysis on the video that deals with the movie "Avengers: Infinite War" and its interactions
with the public, leading to a conclusion on the issues raised during the project. And as a
result of these studies will be approached reflections on digital influence, engagement and
what contributions these new tools of public interaction bring to communication.
Keywords: Communication, public‘s relationship, ‗Jovem Nerd‘, content analysis, Avengers
INTRODUÇÃO
O projeto tem como objeto de estudo o problema da interação da opinião do
telespectador ou destinatário dos conteúdos midiáticos. O objetivo geral é analisar a
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influência do conteúdo e da opinião pública a partir deste, tendo como objeto empírico o
canal do YouTube ―Jovem Nerd‖.
Especificamente, o objetivo é entender como a comunidade nerd tem um público que
move grande parte do mercado web, e como o público interage com o conteúdo produzido.
O artigo, em termos de organização está dividido em seções onde são apresentados
brevemente o conceito de identidade e cultura nerd, uma análise de conteúdo sobre um
produto audiovisual produzido pelo Jovem Nerd e a relação entre o canal audiovisual e o seu
público.
O tema do presente projeto se baseia em um vídeo sobre o trailer do filme
Vingadores: Guerra infinita feito pelo canal do YouTube escolhido e o relacionamento com
seu público. O objetivo é fazer uma análise de conteúdo do vídeo ―Trailer 2 Vingadores:
Guerra Infinita‖, que criou expectativas positivas nos assinantes do canal estudado e que
gerou alvoroço após uma comparação entre hipóteses especuladas pelos apresentadores e o
que realmente ocorreu durante o filme.
A investigação foi feita numa análise baseada em quatro eixos de argumentos tirados
da nuvem de palavras do vídeo e dos comentários, que foram analisadas por meio de
ferramentas construídas por bases do corpus e metodologia desta presente pesquisa.
O CANAL JOVEM NERD
Foi lançado em 2002 com a ideia de um blog para falar do lançamento de Star Wars
Episódio II – O Ataque dos Clones e hoje tornou-se além de um grande site de notícias,
entretenimento, e o canal de audiovisual no YouTube foi lançado em agosto de 2006.
De 2006 para o ano de 2018, até a presente data deste trabalho, o canal já teve exatos
2.029.796 inscritos com mais de 471 milhões de visualizações. É claro o poder de
comunicação e captação de público que o canal possui; e é por este caminho que iremos
analisar a influência do canal na formação de opinião do público intitulado nerd.
No que se funda a autoridade dos apresentadores do Canal Jovem Nerd? Em ―Quem
somos?‖3os fundadores do canal, Alexandre Ottoni e Azaghal, agregam valor a si mesmos, e
consequentemente, autoridade no universo nerd a partir de suas vivências pessoais, não há
currículo acadêmico, profissional e sim um imersão num papel fictício, que aproxima o
espectador a um mundo imaginário construído pela própria comunidade em que está inserido:
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Alexandre Ottoni (@jovemnerd) faz parte da geração amamentada por quadrinhos,
fantasia e RPG. Seu fanatismo por Star Wars só pode ser comparado ao amor por
sua esposa Agatha, que o atura desde os tempos de colégio. JN sonha em viver em
um lugar onde nerds não sejam discriminados pelo que são, e possam viver em paz
em sua comunidade (e se vingar dos valentões de colégio que abusavam de sua
nobreza).(JOVEM NERD,2010)

Figura 1: Influência da marca

Fonte: site Jovem Nerd https://jovemnerd.com.br/

Na era em que os influenciadores digitais têm grande relevância em todos os tipos de
redes sociais e o YouTube é uma das principais, se faz necessário entender qual a dimensão
da influência deles. E como o ciberespaço, de acordo com Levy (1999), é definitivamente um
meio de comunicação, deve ser levado em conta o que é e como é produzido o conteúdo nesta
área. E não são só os emissores iniciais que estão ‗calejados‘ neste meio.
Bressan relata que o site é visualizado mais de 100 milhões de vezes por dia,
superando, obviamente, muitos outros veículos de televisão nos dias de hoje. Isso reflete em
uma nova abordagem sobre o mercado de comunicação no Brasil, pois os canais do site
começaram a vender seu espaço para os veículos de propaganda, concorrendo com a
televisão, e gerando lucros para o desenvolvimento do próprio canal dentro do YouTube.
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Figura 2: Influência do canal do YouTube

Fonte: site Jovem Nerd https://jovemnerd.com.br/
Figura 3: Audiência do canal no YouTube

Fonte: site Jovem Nerd https://jovemnerd.com.br/
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Figura 4: Premiações

Fonte: site Jovem Nerd https://jovemnerd.com.br/
Figura 5: Quem já anunciou no site

Fonte: site Jovem Nerd https://jovemnerd.com.br/
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Gráfico 1: Inscritos no Canal jovem Nerd de 2014 a 2017

Fonte: site http://www.trackalytics.com/
Vão se formando, assim, ao longo das postagens dos vídeos do canal, seja por meio
das classificações: NerdOffice (Toda Quarta-Feira); NerdcastStories (Toda sexta-feira);
Battlefield (Esquadrão Noob); transmissão ao vivo, uma estrutura de perfis, histórias, novelas
e comentários acerca do modo de vida nerd, formulando uma opinião sobre o que é estar
dentro ou fora deste perfil, fenômeno que Bourdieu chama de doxa:
A doxa é aquilo sobre o que todos os agentes estão de acordo. Bourdieu adota o
conceito tanto na forma platônica — o oposto ao cientificamente estabelecido —,
como na forma de Husserl (1950) de crença (que inclui a suposição, a conjectura e a
certeza). A doxa contempla tudo aquilo que é admitido como ―sendo assim
mesmo‖: os sistemas de classificação, o que é interessante ou não, o que é
demandado ou não ( BOURDIEU, 1984:82).

A doxa se estabelece como um senso comum, uma verdade da comunidade Jovem
Nerd sobre si mesma. E por isso, podemos dizer que ela de certa forma, sim, tem relevância
no público em que se destaca.
IDENTIDADE DO PÚBLICO: NERD E GEEK
Uma comunidade crescente e que é o público alvo do vídeo que faremos a análise,
nerds e geeks são palavras em inglês, mas bem popularizadas no Brasil. E para entender o
engajamento e as interações em relação ao conteúdo que consomem, é preciso entender
também os termos que definem este público.
A expressão Nerd era usada nos anos 50 em referência aos representantes de um
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Nortel, uma companhia de eletricidade do
Canadá, e era designada àqueles pesquisadores que trabalhavam no laboratório de tecnologia,
e que passavam as noites em claro fazendo suas pesquisas. Já na década de 60 este termo
começou a ser utilizado se referindo principalmente aos físicos e aos intelectuais. Atrelavase
a este termo uma conotação muito pejorativa e cômica. O termo nerd, era muitas vezes
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utilizado para se referir então a um solitário que se dedicava a um passatempo antissocial,
podendo ter dificuldades em se integrar com um grupo, uma vez que geralmente era também
bastante tímido. Em alguns casos, a palavra nerd era usada como sinônimo para descrever
uma pessoa impopular ou fisicamente pouco atraente.
Os excertos destacam que o termo nerd teria se tornado conhecido partir de filmes
estadounidenses tais como A vingança dos nerds7 (1984) e suas continuações.
Aliás, essa representação de nerd presente no blog é requerida na sua escrita para
buscar mostrar a diferença entre um integrante de seu grupo cultural e um estudante
que simplesmente apresente alto desempenho escolar – o CDF. Nos filmes citados
no blog, nerds são jovens, do sexo masculino, em geral calouros das universidades
estadounidenses, inteligentes e estudiosos e com grande inclinação por áreas tais
como a eletrônica, a informática, a matemática, entre outras ciências. Além disso, os
jovens nerds representados em tais filmes, em geral, usam óculos e não praticam os
esportes mais populares entre os estudantes estadunidenses, como o futebol e o
basquete. O termo nerd, por sua vez, é a expressão pejorativa usada para nomear os
jovens impopulares dos mesmos filmes. (BICCA,2013, p.88)

Entretanto, o termo nerd, neste início de século XXI, ganhou um significado mais
positivo em relação à sua denominação original em função do lugar privilegiado que vêm
recebendo as tecnologias virtuais e digitais, como séries de tv e canais no YouTube.
Juntamente com essa possível mudança de significado, o termo nerd foi associado a outro
termo – geek – para referir às pessoas interessadas em tecnologia buscando escapar da
conotação pejorativa inicial, tendo, inclusive, um dia no calendário oficial brasileiro desde
2006 – 25 de maio, dia do orgulho Nerd.
Sobre o termo geek, Patrícia Mattos define que este é um sinônimo de nerd mas sem
alguns outros estereótipos. Os geeks seriam apenas pessoas interessadas em tecnologia e
cultura nerd, mas não são atrelados comportamentos em relação a reclusão social. Segundo
ela, os geeks são, em sua maioria, considerados mais sociáveis, em uma definição
generalizada. (MATOS, 2014, p.4).
Um evento que acontece anualmente no Brasil desde 2008 - Campus Party contempla o público nerd. Nele o site Jovem Nerd reuniu uma grande quantidade de fãs sob a
bandeira do que chamam de nerdpower. E a popularidade do site pode ser comprovada uma
vez que a equipe de youtubers foi responsável pelo painel mais movimentado do evento por
dois anos seguidos. (MATOS, 2011, p.7).
CONTEXTO EMPÍRICO DA ANÁLISE DO CONTEÚDO AUDIOVISUAL
Escolhemos um vídeo sobre o NerdOffice S09E12, que tem como título: ―Trailer 2
Vingadores: Guerra Infinita‖.
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O vídeo, como os outros vídeos de trailer do canal, é concebido em um formato com
duração média de 20 a 25 minutos, onde os apresentadores, que também são os idealizadores
da marca Jovem Nerd, comentam detalhadamente cada parte do trailer, introduzindo suas
opiniões de acordo com que esta mostra do filme deixa no ar. Este vídeo específico tem 24
min. e 25 seg.e era um dos vídeos mais aguardados pelos inscritos do canal.
As hipóteses trabalhadas em relação ao que vai acontecer no filme ―Vingadores:
Guerra Infinita‖ pelos apresentadores do canal são o principal ponto nas discussões que
seguem nos comentários. E é a partir destas interações que serão desenhados os principais
eixos argumentativos em relação ao vídeo, para posteriormente se fazer uma análise em
relação aos dados colhidos baseada em referências teóricas que serão apresentadas a seguir.
REFERENCIAL TEÓRICO
Este artigo tem como ponto de partida obras sobre influência digital, como YouTube e
a Revolução digital (Burges e Green, 2009) analisam e indagam sobre os estudos abordando
sobre temas mais gerais cibercultura, web 2.0, e a temas mais específicos como o surgimento
do YouTube.
Partindo de um conceito clássico, Pierre Levy (1969) fala sobre o ciberespaço, e
define que, por meio destes, se firma como peça fundamental para o mergulho neste âmbito,
o fluxo de informação.
―O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital,
mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo
‗cibercultura‘, especifica aqui o conjunto de técnicas(materiais e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço‖ (LÉVY, 1999, p. 17)

O conceito de cibercultura evoluiu, desde o primeiro conceito até 2007, para um
conceito mais compacto, mas que de acordo com suas obras, o autor resume com cada vez
mais autoridade até onde a cibercultura pode levar o campo não só da educação, como da
inteligência em geral, e consequentemente a formação de opinião. ―É uma inteligência
distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que, ninguém sabe
tudo, porém todos sabem alguma coisa‖ (LÉVY, 2007).
Em uma explicação que introduz o meio virtual com estudos consolidados, André
Lemos (2002) aborda a cibercultura, que surge dos estudos e desenvolvimentos da tecnologia.
A partir dos anos 60, as transformações e reestruturações dos meios foram
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indispensavelmente usadas para a renovação e expansão de vários campos da sociedade,
principalmente na área da comunicação.
Surge então, com a ferramenta da convergência digital, a chamada sociedade da
informação, que integra, analisa, divulga e mistura todos os meios, criando novas relações
entre o homem e a tecnologia, que se utilizam e refinam cada vez mais esse novo conceito em
um ciberespaço.
As novas práticas de mercado na web 2.0 no Brasil levam a sociedade a um caminho
diferente, por meio do que ela pode oferecer a todos, e por gerar um novo fluxo de
informações na comunicação. Novos modos de produção coletiva por meio da rede, novas
linhas de pensamentos que podem ser complementadas e expostas com cada vez mais
acessibilidade e a nova linguagem que transforma o espaço cibernético em um metameio
(Lemos, 2002). O ciberespaço, ele tem o poder de misturar todos os tipos de mídias, anexar
informações e ser complementado por meio da web, fazendo atualizações imediatas da
notícia.
Alex Primo (2007), propõe dois tipos de interação: mútua e reativa:
A interação mútua é aquela caracterizada por relações
interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente
participa da construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetandose mutuamente; já a interação reativa é limitada por reações determinísticas
de estímulo-resposta. (2007, p 57).

O surgimento de uma hipermídia trouxe um novo conceito de conexão entre pessoa e
máquina. Todos hoje podem estar totalmente interligados com o meio web da maneira mais
simples possível, literalmente na palma da mão, com o surgimento dos smartphones que se
desenvolvem mais a cada dia.
Partindo do princípio de que o YouTube é um meio de massa, pode se analisa-lo
como um centro irradiador de informação, assim descrito por Alzamora (2007). Então, a
hipermídia, para a autora, prima pelo maior intercâmbio de informações em todo o
ciberespaço, reforçando a ideia de vários autores aqui citados.
Felitti (2006) relata em seus estudos que outro instrumento desta nova etapa da
comunicação que traz o usuário da web mais para perto desta ferramenta, é o seu poder de
fazer o usuário produzir seu próprio conteúdo, que também pode ser compartilhado e
disseminado da mesma maneira, fator que modifica o modelo antigo do fluxo de informações
antes da web 2.0. Segundo André Lemos, a liberação do polo de emissão, o princípio de
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conexão em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais, foram ―leis
fundadoras da cibercultura‖.
Felitti relata ainda que os novos veículos de mídia não trouxeram só uma mudança na
maneira como a web se juntou ao meio da comunicação, mas sim de como os outros meios
mais consolidados precisam da web, mais especificamente do YouTube.
Sobre influência digital, Dan Cosley et al.(2006), no artigo sobre os modelos dessa
influência nas redes sociais, explica que esta pode ser naturalmente moldada pelo meio onde
o indivíduo vive, com quem relaciona, e deixa claro nesses estudos que ainda não existe um
padrão para se definir influência no meio digital, mas já existem pontos que podem definir
quais fatores, instantâneos ou regulares, como os autores separam, levam a certos caminhos
os usuários da web.
Falando mais especificamente da ferramenta de vídeos tão usada em todo o mundo, e
não diferentemente no Brasil, é preciso fazer um breve histórico do YouTube, tendo como
base o autor Bressan, que aborda especificamente as hipóteses que fizeram o YouTube ser
este grande sucesso que é praticamente desde seu nascimento.
O site foi fundado em fevereiro de 2005, e já foi criado com praticamente as mesmas
funções que vemos hoje, claro que bem menos desenvolvidas, mas a maioria já estava
presente na primeira versão que foi ao ar na Web. A ideia do site era trazer cinegrafistas
amadores para um novo patamar. De fazer com que qualquer pessoa pudesse levar seu
conteúdo para conhecimento da grande rede, mesmo que fosse uma filmagem caseira ou de
baixa qualidade.
Com o grande crescimento, logo foi comprado pela empresa Google por 1,65 bilhões
de dólares, e depois disso, suas visualizações aumentaram ainda mais num curto período de
tempo, por ter como gerente agora uma das maiores empresas do mundo, a maior em relação
a web.
Sobre o público que o vídeo a ser analisado atinge, também é necessário falar.
Hiranaka (2006) explica que entender seus consumidores é parte crucial do processo, pois
para que este consumo ocorra, é preciso manter o seu público sempre interessado. Seguindo
adiante, ela explica que entender engajamento significa entender as formas coletivas de
interação entre os seres humanos. (2006,). Para a construção deste engajamento entre o meio
de comunicação inicial, no caso deste artigo, o Jovem Nerd, e o público, ela cita a valorização
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e a demonstração dos valores, a clareza, o impacto, relacionamento com o público diante das
ações da marca.
O processo de confecção do artigo exige uma minuciosa coleta de dados, uma triagem
ainda mais detalhada desta coleta, a análise dos dados e também revisar o que já foi feito até
aqui sobre o objeto de estudo. Para o melhor entendimento da revisão de literatura, o quadro a
seguir explica sobre quais projetos já abordaram o mesmo tema.
As bases desta revisão de literatura foram sendo confeccionadas por meio de
pesquisas no Google Acadêmico, com palavras-chave que foram baseadas a partir das ideias
iniciais do projeto, que foram combinadas para trazerem resultados que serviriam como
pontos iniciais de discussão, de alguma forma, como: Jovem Nerd+ YouTube+ comunicação/
Nerd+geek+comunicação.
Quadro 1: Revisão de literatura sobre o Jovem Nerd
TÍTULO

PALAVRAS-CHAVE

Jovem Nerd

METODOLOGIA

AUTOR

ANO

Análise de conteúdo

Felipe Sabatini

2011

Patrícia Matos

2011

Paula Marques de

2014

A megaboga história da
conquista das redes
sociais na internet

O nerd virou cool:
identidade, consumo
midiático e capital

Cultura da mídia;
juventude ; sociedade de
consumo; capital
simbólico; cultura nerd

simbólico em uma
cultura juvenil em
ascensão
Processo de Criação de

Processo de Criação;

Podcast: Análise dos

Podcast; Linguagem

Recursos Criativos do

Radiofônica, Recursos
Criativos.

Nerdcast
OMELETE E JOVEM

Jornalismogeek;

NERD: O jornalismo dos

jornalismo nerd; cultura

portais de notícia

geek e nerd;

dedicados à cultura geek

Análise de conteúdo

Carvalho

Análise de conteúdo

Larissa de Oliveira

2016

Medeiros

webjornalismo,
jornalismo cultural,
jornalismo e
entretenimento.

Fonte: elaborado pelo autor
Depois da revisão, entende-se que há fatores a serem discutidos a partir destes
trabalhos, como a evolução do geek e nerd que foi abordada de maneira que pode contribuir
bastante no segundo artigo citado e a metodologia usada neste projeto será a mesma de todos
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os projetos citados no quadro, referente ao segundo trabalho citado no quadro anterior. Ou
para partirmos da área da comunicação mais aprofundada para o público nerd, que por si só já
explica muito sobre a importância do tema para uma área que tem tido grande crescente,
como faz o artigo de Medeiros (2016).
Já dos outros trabalhos citados, a referência que vamos trazer para este artigo se trata
mais exclusivamente da explicação das ferramentas do canal Jovem Nerd e sobre seu público.
METODOLOGIA
A pesquisa exploratória será usada no sentido de trazer maior conhecimento à (ou
para) área pesquisada, principalmente para uma análise de conteúdo mais clara de acordo com
o tema.
Também é necessária uma análise de conteúdo e uma análise qualitativa em relação
aos comentários no vídeo escolhido. Foram escolhidas tendências de comentários de
consenso e alguns que diferem da opinião dos apresentadores em relação ao conteúdo, com
um número relevante de ‗curtidas‘ nos vídeos, que refletem uma opinião não só de quem
teceu a crítica, mas também de quem concordou com a opinião por meio de seu ‗like‘.
Na parte de análise documental, Moreira (2006) explica que esta é uma ferramenta
que precisa ser selecionada para identificar, checar e por fim analisar e usar o material
recolhido. Este tipo de pesquisa, como continua dizendo a autora, é secundária, pois contém
estudos, dados e materiais que já foram organizados por outros autores ou produtores de
conteúdo.
Sobre esta análise, Fonseca Júnior (2006) divide em três características fundamentais
para a aplicação deste método: a orientação fundamentalmente empírica, a transcendência das
noções normais de conteúdo e a metodologia própria de acordo com os resultados do material
analisado. Segundo ele, depois destes passos, é preciso solidificar o corpo da pesquisa e
tornar úteis à pesquisa os dados coletados durante o processo.
ANÁLISE DE CONTEÚDO: VÍDEO DO YOUTUBE
Após o filme, os principais comentários ainda são os de êxtase com o vídeo, pois a
análise deles é bem aceita e aguardada pelo público nerd, pois a maioria desse nicho os vê
como especialistas na área.
Os comentários que geram alguma relevância são sobre as teorias criadas durante o
vídeo. Várias delas não se concretizaram após o filme, e depois de terem visto a película nas
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telas de cinema, alguns inscritos do canal comentaram isso no vídeo. Mas não em forma de
protesto, pois na maioria dos comentários, concordam que o vídeo não acerta nas teorias, mas
que o estúdio Marvel, produtor do filme, traz o trailer justamente para que todos pensem
sobre o que o vídeo expôs, para no filme trazerem a versão sem a distorção e mistério do
trailer do que realmente aconteceria.
A relevância e repercussão do tema também é um fator importante para que este vídeo
seja o objeto escolhido. Para muitos, o filme em que o vídeo analisado gira em torno é o
lançamento mais esperado do ano. E não é nem apenas na área dos fãs nerds,
especificamente, mas sim no mundo, e mais especificamente neste caso, nos fãs de cinema
em todo o Brasil. Para entender mais e trazer um pouco da dimensão do filme e do clima de
opinião de alguns dos principais canais do YouTube no país, vejamos como foram os
principais vídeos sobre o tema e quantas visualizações materiais relacionados ao filme, antes
e depois da estreia, tiveram.
Quadro 2: Repercussão do filme Vingadores: Guerra Inifinita
VÍDEO (TÍTULO)

LINK DO VÍDEO

CANAL

VISUALIZAÇÕES

Vingadores: Guerra Infinita - O Veredito

https://www.youtube.com/watch?

OMELETE

1.270.714

(COM SPOILERS)

v=LWLU85_wZv8

(GUERRA INFINITA: ANALISE

https://www.youtube.com/watch?
v=hD3rEEdzeFg

EI NERD

1.974.404

https://www.youtube.com/watch?
v=4jGRyEa2jhE

BRAMarvel

6.380.931

COMPLETA DO FILME COM
SPOILERS)
Trailer Vingadores: Guerra Infinita - 26 de
abril nos cinemas)

Fonte: elaborado pelo autor
NUVEM DE PALAVRAS
A nuvem de palavras seguinte foi feita no site tagcrowd.com, com o auxílio estético
para a imagem feito no site wordart.com, onde foram usadas as palavras dos comentários
sobre o vídeo analisado com exceção de artigos, preposições e outras palavras do tipo, que
não definem sentido numa análise como a que se pretende atingir. Esta ferramenta foi
utilizada para que possamos usar as principais palavras destacadas pela nuvem como pontos
centrais para as discussões seguintes
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Depois de análise do vídeo escolhido, chegamos a análise dos comentários sobre o
conteúdo.Na nuvem de palavras, percebe-se que as principais ideias dos comentários giram
em torno não só dos heróis, mas principalmente do vilão Thanos.
Esta análise foi feita a partir somente dos comentários e de argumentos que foram usados
especificamente neste vídeo, sem uma análise aprofundada dos perfis que fizeram estas
interações.
Os principais comentários citados abaixo, que serão usados como tendência de
opinião por expressarem grande aceitação por meio das curtidas, giram em torno do que os
apresentadores do vídeo e do canal tiveram como base no desenvolvimento do vídeo: as
possíveis teorias que o trailer deixou como possibilidades para o desenvolvimento da trama.
Quadro 3: Principais comentários escolhidos no vídeo
EIXO TEMÁTICO

COMENTÁRIO

USUÁRIO

CURTIDAS

1

―Obrigado Gaveta e sua gangue!‖

TioJohnlockMokona

846

1

―Saiu o TrailerOffice mais esperado da
vida!‖

Canal Motorama

607

2

―Eu ainda acho que o Loki não
entregou a joia por vontade própria, e
muito menos com intensão de trair o
Thor... acredito que a situação foi de
vida ou morte, e talvez ele tenha
entregado para não dizimar o povo de
Asgard que foi atacado.‖

Kazuki Mazda

411

15

3

―O Homem-Formiga está dentro do
ouvido do Thanos cochichando coisas
que façam ele ficar triste e ter uma
crise
existencial.

Thiago Farias

336

Homem-Formiga vai ser o grande
herói do filme!‖

Fonte: elaborado pelo autor

Os dois primeiros comentários com mais curtidas no vídeo são justamente uma
afirmação sobre como o vídeo era esperado pelos fãs do canal. Sobre o segundo vídeo, uma
observação: Gaveta é a produtora de vídeos que edita o material do Jovem Nerd.
Nas outras opiniões principais, está uma que se destacou por discordar da opinião dos
apresentadores e acertar no palpite sobre a intenção de um personagem no filme. Talvez o
acerto na teoria tenha sido o motivo principal de muitas curtidas neste caso.
A outra, em desacordo com alguma teoria do vídeo e em um tom mais irônico, tenta
desenhar o destino de personagem que aparece pouco no filme, mas foi bastante apoiada e
não pôde ser descartada até depois do lançamento da película, pois a veia humorística do
filme e do personagem (Homem Formiga) poderiam trazer possibilidades improváveis à
tona.
Outra linha de argumentos, agora com uma análise mais aprofundada do autor do
projeto, usando os comentários apenas como base e não como dados principais, também foi
confeccionada para um melhor entendimento dos elementos da interação entre o vídeo e os
assinantes do canal, onde também são apontados os principais eixos temáticos destacados (ou
mostrados) pela nuvem.
Quadro 4: Principais argumentos dos comentários
EIXO TEMÁTICO

Thanos

RESUMO DOS ARGUMENTOS
O vilão teve grande parte nas
referências dos comentários, não só
por ser o vilão, mas sim por ser o
personagem que aparece durante
mais minutos no filme.

COMENTÁRIOS
―O Homem-Formiga está dentro do
ouvido do Thanos cochichando coisas
que façam ele ficar triste e ter uma crise
existencial.‖
―Seria fod*, se aparece o Deadpool (o
que sei que não ira ocorrer) e monta se
um plano para vencer thanos, no qual o
homem formiga iria entrar no traseiro
dele e depois ficar gigante, msm sendo
escroto, cairia perfeito para o tom do
deadpool‖

ANÁLISE
Percebe-se nos comentários
que os fãs do canal projetam
teorias para matar Thanos, o
grande centro do filme. Em
alguns, a maioria em tom de
brincadeira, acham maneiras
fáceis de matar o vilão, mas
que são apenas suposições
pouquíssimo prováveis para
o filme e para a dimensão de
Thanos no universo Marvel
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Um dos líderes do grupo e também
um dos heróis mais importantes da
Marvel, o super soldado sempre é
pauta quando se trata de

Capitão América

‗Vingadores‘, neste caso,
principalmente porque mudou seu
visual, está com barba no filme

O herói, apesar de ser dos
‗Vingadores‘, não aparece no trailer,
e isso gera bastante repercussão pois
isso era esperado pelos fãs.

Homem Formiga
O anti-herói sempre casa reações
dos fãs em suas aparições, pois já
foi vilão em um dos filmes Marvel,
já esteve do lado dos Vingadores e é
irmão de Thor.

Loki

―Thiago Farias na verdade. Vi num site
que o Gavião Arqueiro vai tacar uma
sad flecha no Thanos e ele vai ganhar
facilfacil do cara. Hehehe mentirinha‖
―O homem Formiga estava na barba do
Capitão América.‖
―VINGADORES:BARBA
INFINITA!‖

―#BeardPowerkkkk‖

‖Homem-Formiga vai ser o grande
herói do filme!‖
―O Homem Formiga estava treinando as
formigas que vão entrar na cueca do
Thanos... kkkkkkkkkkk‖
―Thiago Farias saiu uma entrevista q foi
dito q o homem formiga vai entrar
dentro do c* do Thanos e aumentar de
tamanho lá dentro, explodindo ele de
dentro pra fora‖
‖me desculpe mas lokiira tentar
trollarthanos mas aethanos mata ele‖
―Acho que o Loki entrega o
TesseractproThanos não matar o Thor.
Afinal, ele tá esmagando a cabeça do
cara... vamos ver..‖
―Loki irá entregar para que Thanos
deixe o Thor viver, logo em seguida
Thanos irá matar o Loki !‖

Como no vídeo os
apresentadores falaram
bastante sobre a mudança de
visual do Capitão América e

fizeram uma referência sobre
sua força ter aumentado
justamente por esse motivo,
as interações do público em
relação a isso estavam
bastante presentes.

A ação de Loki nunca é
lógica durante os filmes. Ele é
considerado o Deus da
trapaça e por isso um
comentário sobre suas
atitudes no trailer e suas
futuras atitudes no filme
receberam grande
importância.

Fonte: elaborado pelo autor
O comentário tendência que teve mais respostas foi o do usuário Kazuki Mazda, mais
de 30 respostas. E dentro destes comentários, a discussão sobre a atitude de um personagem,
que é o anti-herói Loki, foi a pauta. Antes da estreia do filme, haviam algumas outras teorias
que discordavam. Mas depois da data de lançamento, apareceram pessoas para corroborar e
afirmar que a suposição do usuário estava correta.
Percebe-se, neste caso, que mesmo depois do filme, os fãs do canal ainda se ligam às
análises do vídeo e dos comentários gerados, mesmo que sem uma certeza, mas que teve a
interpretação mais parecida com o que as pessoas entenderam do filme.
Em outro comentário, do usuário Thiago Farias, houve discordâncias sobre o destino
do personagem Homem Formiga e o que ele faria no filme. Como foi explicada acima, a
opinião de dissenso deste usuário, ainda houve outras teorias a partir desta que já é
secundária.
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Partindo deste ponto, podemos entender que os comentários não são apenas uma parte
de concordância ou discordância do próprio vídeo, mas com a ferramenta do YouTube para
respostas aos próprios comentários, iniciam-se novas discussões que não precisam
necessariamente ter a ver com alguma teoria apresentada no vídeo, mas partem sim de um
engajamento do público.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Usando como ponto inicial de uma discussão dos resultados com os estudos aplicados
a esta análise, Levy (1999) entende que o ciberespaço é regido pela comunicação irrestrita,
pela conexão totalmente interligada entre si por vários meios. Então, de certo modo, mesmo
que o canal fale para um público mais segmentado, não deixa de estar ao alcance de todos.
A crescente adesão ao canal dá contorno a uma comunidade de pessoas que se
identificam e, a partir desse momento, passam a seguir modos de falar, o que assistir e como
pensar não só acerca do conteúdo deste canal, mas também de outros acontecimentos do
segmento em que estão inseridas na web. Basta avaliar os comentários e as demandas deste
público que se expressa, seja por meio de suas opiniões ou por outras ferramentas do site,
como a nerdstore, onde o público do canal pode comprar produtos a serem usados fora do
meio web, isso mostra como o Jovem Nerd está em expansão em todos os meios por estas e
outras ferramentas do site.
O que se mostra na análise do canal de audiovisual Jovem Nerd é que de fato há uma
relevância do conteúdo do canal sobre a opinião do público e qualificação do que vem a ser o
público nerd.
Na análise do vídeo escolhido, por exemplo, é clara a interação com o público, entre
emissores, receptores e até entre receptores iniciais, que são os fãs do canal que entram em
contato a partir dos comentários e com a ferramenta de poder interagir dentro destes próprios
comentários. Também se vê nos comentários que são usadas referências a vídeos anteriores
ou outros conteúdos do site.
Fazendo uma comparação da influência digital já vista na metodologia, por meio de
Dan Cosley et al. (2006), com os dados obtidos, aplicados e debatidos para a conclusão deste
projeto, existe sim uma relação entre o site estudado e a influência digital. Mas não se pode
definir este processo de maneira uniforme. Até por isso, também foram feitas referências em
relação a estudos com interação do público, e é isso que define melhor a conclusão desta
análise. Apesar de ter alguns traços e ferramentas do site que buscam fazer o conteúdo do site
ser relevante e para causar o engajamento dos stakholders, ou seja, receber ou transmitir
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ações que causam impacto, como os assuntos que o Jovem Nerd aborda, não definem em
nenhum momento influência pura. Os comentários mostram que os usuários têm suas reações
próprias e variadas sobre o mesmo assunto, mesmo que o estímulo seja o mesmo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste projeto foram positivos, mas não conclusivos sobre o tema. Com a
análise e a pesquisa, pode se notar que a opinião do público nerd é sim, diretamente ligada às
pautas do canal Jovem Nerd, que de acordo com o que foi explanado durante este tema, se
consolidou como um influenciador notório durante o processo de ‗popularização‘ dos
assuntos nerd e geek.
Como os estudos relacionados a temas como este no jornalismo estão sempre em
mutação, os resultados obtidos neste artigo não são uma finalização do tema. Pelo contrário.
De acordo com estudos mais recentes em comparação a estudos mais antigos presentes neste
projeto, percebe-se que a comunicação é moldada de acordo com as novas ferramentas que
acercam a sociedade, e percebe-se sempre a necessidade de usar métodos como base para se
abrirem novos parênteses e temas de discussão que tragam conclusões mais atualizadas sobre
as relações sociais com esta nova vertente do jornalismo.
Espera-se que este artigo contribua na área da comunicação como uma ferramenta
para se entender a nova fase desta área, que trata as redes sociais como uma maneira de
interação e de engajamento para permitir que os antigos emissores não sejam apenas só
emissores, e que todos tenham seu espaço de fala. E mesmo que seja por meio dos
comentários, esta interação se mostrou e se provou importante para que a nova comunicação
se desenvolva por meio de todos.
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