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“Existe uma teoria que diz que, se um 

dia alguém descobrir exatamente 

para que serve o universo e por que 

ele está aqui, ele desaparecerá 

instantaneamente e será substituído 

por algo ainda mais estranho e 

inexplicável. Existe uma segunda 

teoria que diz que isso já aconteceu.” 

 

(O Guia do Mochileiro das Galáxias, 

1974) 



 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa busca compreender como o programa NerdCast, do blog Jovem Nerd, em 

seus episódios com tema de História, usa estratégias comunicacionais para engajar o público 

jovem em um conteúdo informativo diferenciado. Mais especificamente, quer mapear os 

episódios que abordam o tema História, identificando as estratégias comunicacionais 

utilizadas nas narrativas dos episódios analisados e compreender como estas estratégias 

provocam o público do programa. Para embasar o referencial teórico foram usados 

principalmente Carvalho (2013) e Silva (2018) para podcast, Jenkins (2008) sobre a era da 

convergência, Primo (2007) para a web 2.0, Meditsch (2007) sobre linguagem radiofônica, 

Freire e Lopez (2011) de elementos de áudio, Freire (2015) e Motta (2007) sobre narrativa e 

linguagem. A metodologia usada é a análise descritiva de três episódio sobre a história 

mundial. Concluiu-se que o humor, o uso de gírias, apontamento de curiosidades e 

associações com a atualidade são as principais estratégias comunicacionais usadas para 

engajar o público jovem, oferecendo a sensação de pertencimento de grupo. Todas estas 

características fazem com que o jovem sinta-se mais próximo do programa, garantindo sua 

simpatia e interesse. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to understand how the NerdCast program of the Jovem Nerd blog, in its 

History themed episodes, uses communication strategies to engage young audiences in 

differentiated informational contente. More specifically, it wants to map the episodes that 

address the theme History, identifying the communicational strategies used in the narratives 

of the episodes analyzed and to understand how these strategies provoque the audience of the 

program. To base the theoretical framework were used mainly Carvalho (2013) and Silva 

(2018) for podcast, Jenkins (2008) on the era of convergence, Primo (2007) for web 2.0, 

Meditsch (2007) on radio language, Freire and Lopez (2011) of audio elements, Freire (2015) 

and Motta (2007) on narrative and language. The methodology used is the descriptive analysis 

of three episodes about world history. It was concluded that humor, the use of slang, pointing 

out curiosities and current associations are the main communicational strategies used to 

engage young audience, giving a sense of group belonging. All these features make the 

youngster feel closer to the program, ensuring their sympathy and interest. 
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INTRODUÇÃO 

 

A internet segue um ritmo rápido de evolução e as pessoas têm se apegado cada vez 

mais a seus benefícios, como saber o que acontece do outro lado do mundo naquele momento. 

Entretanto, graças a ela, as pessoas deixaram de ser apenas consumidores para também 

produzir conteúdo. Foi usando a características da web 2.0, isto é, a possibilidade da produção 

independente, que os nerds deixaram sua zona de conforto sem sair de casa, fazendo o nicho 

da cultura nerd se transformar para ganhar força e voz. Uma das mídias que acolheu a 

ascensão deste grupo no Brasil foi o podcast, um produto da cibercultura em formato de áudio 

que vem conquistando grande espaço na web. Este meio tem uma forte relação com a 

produção e distribuição de conteúdo independente, democratizando a difusão de informações. 

Atualmente, o programa de podcast mais ouvido do país é o NerdCast, objeto desta pesquisa, 

do site Jovem Nerd. Esta rede promove a imagem de que o nerd é alguém informado e que, ao 

se interessar por determinado tema, irá pesquisar de forma aprofundada, além de apresentar 

um conhecimento avançado na área tecnológica. 

O site Jovem Nerd foi criado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, que 

atendem pelos apelidos de Jovem Nerd e Azaghal. O programa aborda os mais variados 

temas, em especial, cinema, séries, ficção científica, quadrinhos e vídeo games. Sua atração 

mais conhecida é o NerdCast que, no ar desde 2006, hoje está em primeiro lugar de audiência 

em podcasts no Brasil, segundo a PodPesquisa de 2018, realizado pela Associação Brasileira 

de Podcasters (ABPod) em parceria com a Central Brasileira de Notícias (CBN). Entre os 

muitos temas abordados pelo programa, a presente pesquisa escolheu o de História pela 

importância da produção de conteúdo especializado que, apesar de desenvolvido para entreter, 

também educa. O tema foi escolhido, principalmente, por apresentar conteúdos que os jovens 

veem mais na escola, porém, no programa são apontados em um formato diferente e que se 

pretende atraente para as novas gerações. 

A pesquisa tem como questão problema compreender como o NerdCast, em seus 

episódios com tema de História, usa estratégias comunicacionais para engajar o público jovem 

em um conteúdo informativo diferenciado. Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é 

analisar que estratégias são utilizadas pelo programa na produção de conteúdo especializado 

sobre História para atrair o público jovem. Como objetivos específicos, a pesquisa realiza um 

mapeamento dos episódio que abordam o tema História, identifica as estratégias 

comunicacionais utilizadas nas narrativas dos episódios analisados e, assim, busca 
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compreender como as estratégias narrativas provocam o público do programa. Justifica-se 

este trabalho pelo lugar do podcast como distribuidor de conteúdo alternativo para os jovens 

de agora. Tanto sua portabilidade, oportunidade de interação e trabalho com o imaginário 

ajudaram a conquistar seu lugar na vida dos jovens ouvintes.  

Ao fazer buscas por artigos e pesquisas que envolvem NerdCast e podcast no Google 

Acadêmico e no Banco Digital Brasileiro de Teses e Dissertações (BDTD), é possível 

encontrar a pesquisa Procedimentos de Construção de Podcasts: o caso NerdCast, de 2013, 

de Paula Marques de Carvalho, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nele, ela 

destaca que os recursos criativos utilizados no Nerdcast se alteraram ao longo do tempo 

devido ao processo de conhecimento da matéria-prima pelos produtores, buscando que o 

discurso chegue até o público com conteúdo claro e esteticamente interessante. Já a pesquisa 

Jornalismo de Peito Aberto: o Podcast Mamilos e a Empatia na Era da Convergência, de 

2017, de Laís Cerqueira Fernandes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, analisa como o 

programa estabelece novos laços com seus ouvintes e cria novas estratégias narrativas. O 

estudo O podcast no ensino de história e as demandas do tempo presente: que 

possibilidades?, de 2017, de Raone Ferreira de Souza, da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro, mostra que o podcast tem apresentado temas relevantes para a sociedade, 

possibilitando o acesso para que a História não se mantivesse restrita à comunidade 

acadêmica. Outro estudo encontrado é o capítulo de livro chamado Surgimento e evolução do 

podcast: apontamentos e reflexões sobre a mídia no Brasil, de Alice dos Santos Silva, que 

integra o livro Consumo Cultural e Redes Sociais, publicado em 2018 e que reúne trabalhos 

de mestrado da Universidade Federal de Sergipe. O estudo trata do potencial do uso do 

podcast, como, por exemplo, em uma comunicação popular e comunitária. Ela cita o 

NerdCast como um dos maiores do país, apontando que o formato dele foi o que inspirou 

muitos dos podcasts que vieram após o podfade de 2005, quando os primeiros podcast do 

mundo pararam de ser produzidos. 

Entre os principais autores usados ao longo desta pesquisa, tem-se Carvalho (2013) 

que trata da constituição do NerdCast e de como são utilizados os elementos de áudio no 

podcast; Jenkins (2008) tematiza a era da convergência e suas possibilidades; Primo (2007) é 

referência sobre a Web2.0, suas características e sobre o começo dos blogs; Silva (2018) 

aborda a história do podcast e suas principais características e Meditsch (2007) trata a 

linguagem radiofônica e a produção de programas de áudio; Freire e Lopez (2011) guiam os 
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principais elementos de um programa de áudio e como utilizá-los; e tanto Freire (2015) 

quanto Motta (2007) colaboram para conceituar narrativa e  linguagem.  

A metodologia escolhida para esta pesquisa foi a análise descritiva com caráter 

qualitativo, usando Gil (2008) como principal autor, e utilizando o conceito de análise 

narrativa como embasamento das ideias de Moutinho e De Conti (2016). A partir disso, foram 

designadas quatro categorias que nortearam a análise, são elas: Tema e Contexto, Fontes, 

Elementos de Áudio, e Fala e Linguagem. 

No primeiro capítulo é apresentado um breve panorama do surgimento da internet e a 

suas evoluções ao longo dos anos, seguido por um apontamento sobre o surgimento das redes 

sociais, blogs e a era da convergência. Em seguida, é tratado sobre a história do rádio e do 

podcast, assim como suas características, além de comentar sobre as estratégias 

comunicacionais e como elas são utilizadas nas narrativas em áudio.  

No segundo capítulo é abordado o surgimento do conceito nerd e a evolução de suas 

representações, para então ser feito um apanhado sobre a sua relação com a internet. Então, é 

apontado sobre a produção de conteúdo especializado, focando na narrativa histórica. Enfim, 

a apresentação do corpus da pesquisa é feita, contextualizando a trajetória do site Jovem Nerd 

e as características do NerdCast, objeto da pesquisa. Neste momento também adentra-se na 

metodologia, com ênfase no recorte, pois é quando faz-se um levantamento sobre os episódios 

do tema História e quais foram os critérios utilizados para escolher os que seriam analisados.  

Já o capítulo três traz a sequência da metodologia aplicada à análise, elencando as 

categorias desenvolvidas e realizando a análise de cada episódio.  

Por fim, pode-se concluir que entre nas estratégias comunicacionais utilizadas 

destacam-se o humor como forma de engajamento, o uso de gírias, apontamento de 

curiosidades, compartilhamento de experiências, associações com a atualidade e referências a 

cultura popular. Todas essas características fazem com que o jovem ouvinte sinta-se mais 

próximo do programa, garantindo a simpatia do público e oferecendo ao ouvinte a sensação 

de pertencimento ao grupo. O uso de trilhas características e sonora, assim como outros 

recursos sonoros que influenciam o imaginário do ouvinte, ajudam na compreensão de 

contexto da história e no engajamento com o tema e o programa. 
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CAPÍTULO 1 

INTERNET, CONVERGÊNCIA E PODCAST 

“A mudança é o processo essencial de 

toda a existência.” 

(Jornada nas Estrelas, 1966) 

1.1. Internet e web 2.0 

 

 A informática foi responsável pelo avanço da tecnologia e tem tido grande papel no 

melhor desenvolvimento de serviços em diversas áreas do conhecimento. A velocidade e a 

distribuição de informações garantidas pela Internet proporcionaram um aprofundamento 

notável em todas as esferas da atividade humana. Carvalho (2013) aponta que a forma como 

os indivíduos se relacionam com a mídia e se comunicam uns com os outros também mudou 

devido ao avanço da tecnologia, que promoveu um novo cenário na comunicação social. A 

primeira geração da Internet poderia ser vista como uma grande exposição de informação, 

onde o utilizador era um mero espectador, já que os sistemas eram restritos, necessitando 

softwares específicos, conhecimento de linguagem de programação e custos adicionais. 

 Cada vez mais a democratização a estes acessos foi aumentando, tornando possível 

que qualquer pessoa pudesse produzir e publicar o conteúdo que bem entendesse. Essa 

evolução foi chamada de Web 2.0. 

 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar 

as formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de 

ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A Web 2.0 

refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas [...] mas também a 

um determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador. (PRIMO, 

2007, p. 2). 

 

 Santaella (2013) diz que enquanto a Web 1.0 foi o período dos sites, dos chats, dos e-

mails, dos fóruns e das buscas dificultosas, a Web 2.0 é a web colaborativa, na qual surgiram 

as Wikis, as redes sociais, e que se deu o crescimento do Google. Ela que potencializou a 

autoria e trouxe à tona o expor-se, trocar e compartilhar. É nele também que o espaço entre 

produtor e consumidor de conteúdo fica cada vez menor. 

 Esses avanços da Web proporcionaram uma inovação, não só no modo de se 

comunicar, como de ler e interpretar. Santaella (2013) sistematizou e generalizou três tipos de 

leitores, para então, dez anos depois, apresentar um quarto. O primeiro é o contemplativo, da 

era do livro impresso e da imagem fixa, que nasceu no Renascimento e perdurou até o século 

XIX. O segundo é o leitor movente, apareceu nos grandes centros urbanos, e é considerado o 
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leitor do mundo em movimento, das misturas de sinais e linguagens. Já o terceiro tipo, é o 

leitor imersivo, aquele que navega em telas e programas de leitura, num universo de signos 

eternamente disponível (SANTAELLA, 2013). Assim, a autora explica que a existência de 

um novo leitor não leva ao desaparecimento do anterior, todos podem coexistir e se 

complementar. Santaella (2013, p. 22) caracteriza o quarto leitor como “uma prontidão 

cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle da sua 

presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado”. 

 O leitor ubíquo herdou do movente a capacidade de ler e transitar entre interações e 

forma, porém, também trouxe uma parte do leitor imersivo, já que com poucos toques em seu 

celular pode penetrar no ciberespaço informacional (SANTAELLA, 2013). A autora diz que 

esse novo leitor se deu pelo grande uso dos celulares e da hipermobilidade proporcionada por 

eles, que facilitou o acesso a informações e redes sociais a qualquer tempo e lugar. 

Considerando esses fatores, o hipertexto, ao ser conectado ao conceito de distribuição de 

conteúdo, se tornou, aos poucos, uma parte indispensável no nosso modelo de leitura. 

 

Nesse ambiente, o texto digitalizado, fluído, reconfigurável à vontade, que se 

organiza de modo não linear, em arquiteturas reticulares, é chamado de hipertexto. A 

hipermídia é uma extensão do hipertexto, pois não se limita à informação escrita, 

mas permite acrescentar aos textos [...] todas as espécies de elementos audiovisuais. 

[...] Em ambos os casos, o termo hiper se reporta à estrutura complexa alinear da 

informação. (SANTAELLA, 2009, p. 24). 

 

 Os textos digitalizados, para Lévy (1996), proporcionam um novo tipo de leitura, onde 

eles se conectam por ligações hipertextuais. O acesso ao conteúdo acontece de forma não 

linear, se desenrolando entre a leitura individual de um texto e a navegação em diversas redes. 

Assim, o indivíduo pode ampliar suas possibilidades de produção de sentido, enriquecendo a 

leitura. As redes sociais foram um importante fenômeno de conversação, uma ferramenta que 

media a interação entre atores. É por meio dessas redes sociais que os internautas “negociam 

sentido, constroem relações sociais e dividem informações e valores sociais” (RECUERO, 

2016, p. 53). Junto com esse formato de interação, foi potencializando também a apropriação, 

que, para Recuero (2016, p. 55), significa que “quanto mais conexões um determinado ator 

tem, mais próxima está sua rede de outros autores”. 

Assim, a autora afirma que, para a circulação de informações entre os grupos sociais, é 

importante as conexões-pontes, que são os laços fortes que ligam os sujeitos a diversos grupos 

nas redes sociais. É essa hiperconexão que Recuero (2016) diz tornar as mensagens mais 

visíveis potencializando a discussão, buscas e replicações. Esse mesmo mecanismo de 

expandir a visibilidade do internauta se encaixa no que os blogueiros fazem quando, segundo 
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Primo (2007), acordam incluir link recíprocos de outros blogs para aumentar a visualização de 

seus sites e melhorarem sua posição na listagem do mecanismo de busca do Google. 

Partindo disso, vale lembrar que os blogs são outro benefício da evolução das Webs, e 

um dos grandes marcos da Internet por ter possibilitado a produção de conteúdo por qualquer 

pessoa. Enquanto na Web 1.0 apenas pessoas com conhecimento tecnológico conseguiam 

produzir e distribuir conteúdo, na Web 2.0 o número de blogs cresceu muito. O blog se tornou 

“uma ferramenta de publicação individual e de celebração do ego, os blogs transformaram-se 

em um importante espaço de conversação” (PRIMO, 2007, p. 3). 

 

[...] hoje na Web não apenas os grandes portais têm importância.  Mesmo os blogs 

que reúnem pequenos grupos com interesses segmentados ganham peso na rede a 

partir de sua interconexão com outros sub-sistemas. Ou seja, o modelo 

informacional de um grande centro distribuidor de mensagens passa a competir com 

a lógica sistêmica da conexão de micro-redes. Em outras palavras, enquanto o 

modelo massivo foca-se no centro, a Web 2.0 fortalece as bordas da rede. (PRIMO, 

2007, p. 4). 

 

 Um dos blogs que ganha destaque até hoje é o Jovem Nerd, criado em 2002 pelos 

cariocas radicados em Curitiba, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, conhecidos pelos apelidos: 

Jovem Nerd e Azaghâl. Este, como muitos blogs, reúne pequenos grupos interessados em 

nichos específicos que englobam o “mundo nerd”. Primo (2007, p. 3) afirma que “a 

interconexão entre esses grupos pode gerar significativos efeitos em rede”, gerando um 

macro-efeito. 

 Outro benefício importante é a união dos modelos push e pull. Segundo Primo (2007), 

o modelo push diz respeito ao conteúdo que é “empurrado” até o público, como o que a TV 

faz, por exemplo, sendo um sistema centralizado de distribuição de um mesmo conteúdo para 

a massa. Já o pull é ao contrário, em que o conteúdo é “puxado” pela audiência. Esse modelo 

é conhecido como RSS (Real Simple Syndication), um sistema de assinatura em que o usuário 

pode escolher quais conteúdos quer receber automaticamente em seu software agregador, o 

que o poupa tempo, em vez de ir visitar cada blog ou portal. Ele faz download dos conteúdos 

“assinados”, reunindo todas as mensagens em um mesmo local (PRIMO, 2007, p. 4). O RSS 

dá a base tecnológica para o surgimento do podcast, diretamente oposta às transmissões ao 

vivo instaurados pelos meios de comunicação tradicionais massivos que também têm a voz 

como seu elemento principal.  

 Diante desta realidade, é possível afirmar que a circulação de conteúdo depende 

fortemente da participação ativa dos consumidores. Jenkins (2008, p. 30) defende que “a 

convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 
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incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia 

dispersos”. Segundo o autor (2008, p. 30), a era da convergência é “onde mídia corporativa e 

mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de maneiras imprevisíveis”. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à 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. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2008, p. 30). 

 

 Muito além dos aparelhos, a convergência acontece no cérebro do indivíduo. Jenkins 

(2007, p. 30) afirma que “no mundo da convergência das mídias, toda história importante é 

contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de 

mídia”. Então pode-se dizer que, por extrairmos fragmentos de informações do fluxo 

midiático e que há mais informações a disposição do que conseguimos guardar, assim existe 

um incentivo extra para conversarmos sobre a mídia que consumimos, o que levou o consumo 

a se tornar um processo coletivo (JENKINS, 2007). 

 Enquanto muitos achavam que a revolução digital iria substituir as mídias tradicionais, 

a convergência foi retomada pela indústria midiática para assumir novos sentidos. Como 

afirma Jenkins (2007, p. 43), “a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final”. 

A convergência tecnológica aconteceu tanto dentro dos aparelhos, quanto das empresas, 

mudando os padrões dos meios de comunicação e, assim, impactando no modo como 

produzimos e consumimos esses meios. 

 

1.2. Podcast e era da convergência 

 

 Na exploração de formas individuais de produção e distribuição de conteúdo, surge o 

podcasting, definido por Primo (2005, p. 1) como “um processo midiático que emerge a partir 

da publicação de arquivos de áudio na Internet”. Esses arquivos de áudio são chamados de 

podcast e, geralmente, são veiculados a um blog, onde o internauta pode assinar via RSS para 

recebê-los. Essa distribuição de conteúdo é, geralmente, gratuita e pode transferir para o 

assinante qualquer arquivo digital. 

 Segundo Silva (2018), o termo podcast é a união da palavra iPod, um player de 

música da Apple, e broadcast, que consiste num sistema de transmissão de conteúdo em 

grande escala. Sendo assim, pode ser definido como “uma forma de publicação de arquivos de 
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formato sonoro, distribuídos, armazenados e na maioria dos casos produzidos através da 

internet” (SILVA, 2018, p. 138). 

Esse termo foi utilizado a primeira vez no jornal The Guardian, em fevereiro de 2004, 

para definir o formato em que foram transmitidas entrevistas de Christopher Lyndon. A 

transmissão dessas entrevistas, afirma Carvalho (2013), foram o que instigou Dave Winer a 

criar, em 2003, o modelo base do podcast de hoje, que um ano depois levaria Kevin Marks e 

Adam Curry a desenvolvê-lo para transferir os áudios no agregador iTunes, da Apple 

Computer. 

Embora muitos tentem dizer que o podcast é um tipo de programa de rádio, Silva 

(2018, p. 138) aponta que “são mídias produzidas e distribuídas de formas diferentes, não 

havendo necessariamente uma ligação estabelecida entre ambos”. Enquanto o rádio se baseia 

em emissões lineares, do emissor ao receptor, o podcast vai além do áudio, integrando 

imagens e navegação hipertextual (PRIMO, 2005). Mesmo que as webrádios e rádios online 

também tenham sua distribuição pela internet, como o podcast, eles ainda apresentam 

estrutura similar ao rádio convencional, explica Silva (2018). Além disso, o podcast não 

possui uma periodicidade fixa, já que é possível escutar um programa de meses ou anos atrás 

sobre algum tema específico. 

 

Estas duas formas de produção em áudio vieram desafiar nosso pensamento sobre 

comunicação social. Desde seu lançamento, não se pode pensar a vida social e 

política sem acompanhar-se a participação do rádio. Apesar das tantas previsões 

frustradas de morte desse meio, o rádio resiste como um dos meios de comunicação 

mais importante de nosso tempo. E continua reinventando-se. Já o podcasting surge 

como um novo processo midiático na internet, e que oferece formas particulares de 

interação. (PRIMO, 2005, p. 2). 

 

Na PodPesquisa de 2018, de 6.911 pessoas que responderam, 70,4% preferem 

conteúdo em podcast, enquanto 26,7% não tem preferência, e os últimos 2,9% dizem preferir 

rádio. Porém, uma pesquisa de 2019 da Revenue Analytics, empresa dos Estados Unidos, 

revelou que o rádio tem conseguido segurar seu público e anunciantes, ao contrário de setores 

como os jornais, que demoraram a adaptar-se às mudanças tecnológicas. Esta pesquisa 

também explica que a transmissão de áudio na internet teve um aumento de seis vezes nos 

últimos oito anos, prevendo que o maior investimento irá ser feito em mídias digitais. 

Voltando para a PodPesquisa de 2018, 7,6% dos ouvintes afirmaram também produzir 

algum programa de podcast, sendo 1.405 pessoas de 18.687. Assim, podemos afirmar que 

uma das principais características do podcast é a facilidade de produção, já que para a criação 

de um programa basta um computador, um microfone, um editor de áudio e plataforma de 
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hospedagem para o arquivo na rede, que é disponibilizado gratuitamente na internet. O 

produtor ainda tem a opção de investir em ferramentas melhores, porém não é uma exigência 

da mídia (CARVALHO, 2013).  

A mesma pesquisa concluiu que dos produtores, 73,5% produzem seus programas em 

casa ou qualquer lugar, utilizando poucos equipamentos, e 26,7% fazem em seu próprio 

estúdio improvisado. Não são poucos os programas que deixam de lado a produção elaborada 

para investir no conteúdo e na mobilidade da gravação. Sem precisar de uma estrutura 

profissional de produção de áudio, o podcast se difere do rádio nesse sentido também, já que 

não é qualquer pessoa que pode criar um programa de rádio, uma vez que a produção e 

difusão radiofônica são controladas pelos governos nacionais (PRIMO, 2005). 

 

[...] a acessibilidade aos recursos tecnológicos e a facilidade de distribuição de 

conteúdo pela internet possibilitou ao usuário e ouvinte comum, antes apenas 

receptor, tornar-se também um produtor e divulgador de conteúdos em rede. Sem a 

necessidade de altos investimentos e a exigência técnica de produção aplicada aos 

mass media, o podcast permite a descentralização da produção, abrindo espaço para 

uma maior pluralidade de vozes e diversidade de conteúdo. (CARVALHO, 2013, p. 

18). 

 

O podcast dá a possibilidade de seu conteúdo ser acessado a qualquer hora, causando 

uma desincronia entre produção, publicação e escuta, também proporcionando novas formas 

de interação. Pensando nisso, uma das características dos programas tem sido produzir 

conteúdo atemporal para seu público. Primo (2005) defende que a internet facilita a produção 

de programas de podcast que façam a cobertura de fatos cotidianos e exponham informação 

de especialista, voltados para um público que quer satisfazer necessidades imediatas. 

O consumidor dessa mídia é, segundo levantamentos da PodPesquisa, em sua maioria, 

homem de classe média alta com ensino superior completo e 92,1% desses ouvintes prefere 

usar o celular para usufruir dos programas. Nessa mesma pesquisa, 75,4% acham debate a 

forma mais interessante de conteúdo, 66,8% preferem apresentações de opiniões sobre temas 

diversos, e 55,5% de entrevistas. Partindo disso, podemos falar sobre a variedade de temas 

possíveis para um programa de podcast. 

 

[...] existem podcasts com temáticas fixas que se aprofundam a cada episódio (por 

exemplo, um podcast sobre cinema que a cada episódio trata de um diretor, roteirista 

ou filme em específico), ou programas que em cada episódio falam de temas 

completamente diferentes, programas que discutem fatos acontecidos na semana, 

programas sobre futebol, enfim existem podcasts sobre absolutamente tudo. A 

liberdade de conteúdo é um fator que envolve toda a podosfera, sendo assim os 

temas, a construção ou falta de um roteiro, e os formatos vão depender da proposta 

de cada programa. (SILVA, 2018, p. 139). 
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 Mesmo ainda usando em sua narrativa a trilha musical, efeitos sonoros e o silêncio, 

como a linguagem radiofônica faz, os podcasters1 vêm se fortalecendo ao encadear novas 

táticas narrativas para instigar seus ouvintes. Essas narrativas induzem estímulos sensoriais 

auditivos apelando para o imaginário do ouvinte, além de usar a interação do blog ao seu 

favor para aproximar o ouvinte do programa.  

 Apesar da presença do blog, não são poucos os que preferem se concentrar em várias 

tarefas ao mesmo tempo. Na PodPesquisa já citada, 79% dos ouvintes escutam seus 

programas preferidos quando estão se locomovendo, 68% escutam durante a realização de 

tarefas domésticas e, por fim, 46% enquanto fazem atividades físicas. Segundo Carvalho 

(2013), essa praticidade se deu devido a mudanças cognitivas facilitadas pelos meios digitais, 

já que, geralmente, o conteúdo sonoro transmite a mensagem integral. Além disso, o podcast 

tem o benefício de usar botões de pausa, avanço e retrocesso, permitindo que o ouvinte 

interrompa e prossiga o programa em outro momento mais conveniente.  

 Logo após seu surgimento e cenário inicial, ocorreu o podfade em 2005, em que os 

primeiros programas foram deixados de ser produzidos em todo o mundo (SILVA, 2018). 

Fato que recebe tal nome devido a união do pod, em referência à podcast, e fade, que significa 

desaparecer em inglês. Foi quando os novos programas surgiram voltando seu conteúdo para 

jovens, usando o humor e pautas leves, o que se tornou o tipo mais comum produzido no 

Brasil (SILVA, 2018). O programa de maior sucesso, que surgiu antes do podfade e dura até 

hoje, é o NerdCast, programa do blog Jovem Nerd, objeto desta pesquisa. Citado na 

PodPesquisa de 2018 como o maior e mais escutado programa de podcast, recebeu 10.811 

votos de 22.691, correspondendo a 57% dos ouvintes. 

 

[...] tendo inspirado muitos podcasters iniciantes no período seguinte à podfade. A 

partir de então os podcasts brasileiros se mantêm em um padrão de estilo de 

programa baseado em uma conversa informal ou mesa redonda, por influência 

também das proporções do NerdCast o podcast acaba por se tornar uma mídia 

estigmatizada como “coisa de nerd”. (SILVA, 2018, p. 141). 

 

 Assim, vale ressaltar que, na PodPesquisa, o assunto que mais atrai os internautas são 

programas de humor e comédia, com 65% dos votos. Já com 64,5%, como segundo mais 

votado, tem assuntos sobre cinema, série e TV, e em terceiro lugar, há programas que falam 

sobre a cultura pop com 62,7%, e logo depois, programas sobre história, com 52,6%. O 

NerdCast é um dos podcasts que aborda um pouco de todos esses assuntos citados, trazendo 

pautas leves e descompromissadas. 

                                                           
1 Produtor de podcast. 
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 Embora este seja o modelo principal no Brasil, existem diversos outros programas que 

se esforçam para desvincular-se do padrão, como o Projeto Humanos2 e o Baseado em Fatos 

Surreais3, que usam a técnica de storytelling, que trabalha narrações profundas inspiradas em 

roteirista e escritores. Ou até os jornalísticos, como o programa Mamilos, que trata de notícias 

e temas polêmicos com maior profundidade do que a mídia tradicional costuma fazer. 

Segundo Fernandes (2017), a maioria dos programas de podcast surge de iniciativas pessoais 

e acabam por abarcar temas não tão comuns, promovendo suporte para setores antes 

marginalizados. 

 Aos poucos, os podcasters brasileiros têm explorado maneiras de inovar na produção 

de conteúdo para esta mídia, buscando difundi-la entre outros públicos. Silva (2018, p. 146) 

aponta que “do ponto de vista acadêmico, falta um incentivo para que os estudantes, 

principalmente de jornalismo, possam produzir conteúdo e estudar o podcast como uma mídia 

viável para a atuação profissional”. Por fim, mesmo que ele e o rádio sejam diferentes, são 

transmitidos elementos importantes de um para o outro, e o rádio sofre alterações devido às 

novas formas de produção do primeiro. 

 

1.2.1 Linguagem: do rádio ao podcast 

 

O rádio é um meio de comunicação que tem a agilidade e a instantaneidade como 

marcas registradas. Nasceu no Brasil em 1922, no dia 7 de setembro, quando transmitiu a fala 

do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira (ORTRIWANO, 

1985, p. 13). O rádio trabalha com ondas eletromagnéticas propagadas por uma antena, com 

diferentes frequências que quando sintonizadas em uma frequência específica, podem captar 

um sinal pelo qual se dá a transmissão. Atualmente, o rádio também pode ser transmitido via 

internet. Ele se diferencia das outras mídias quando se trata de proximidade e interatividade 

com o público e suas principais características são a simplicidade e mobilidade, muitas vezes 

sendo o mais usado em regiões periféricas e interioranas, seja por razões geográficas, 

econômicas ou culturais. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Disponível em: https://www.projetohumanos.com.br. 
3 Disponível em: https://www.bfsurreais.com.br. 
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O rádio não tem matiz político, favorece quem sabe usá-lo, gosta de usá-lo e nele 

acredita. É um extraordinário meio de comunicação tanto para as massas iletradas 

como para os segmentos intermediários e elite. Ajuda na mobilidade social, agrega 

valor ao processo de crescimento econômico. [...] Estimula apegos locais ou 

regionais, cimenta aproximações. É naturalmente cívico, comunitário. Porque é 

pessoal, porque transfere humanidade tem condições de transformar informação em 

conhecimento. (MEDITSCH, 2007, p. 13). 

 

O elemento chave de toda produção radiofônica, segundo Freire e Lopes (2011), é a 

voz, que trabalha o campo da consciência, enquanto os outros elementos, como a música, os 

efeitos sonoros e o silêncio mexem com o inconsciente. A mesma afirmação pode ser feita 

sobre o podcast, e tanto em um como no outro, a combinação desses elementos possibilita 

trabalhar com a imaginação das pessoas, acelerando e melhorando sua compreensão sobre a 

informação. A partir disso, Meditsch (2007) afirma que o processamento da mensagem na 

memória do ouvinte o leva a encontrar um significado através de modelos pré-existentes em 

um componente individual, ou seja, cada pessoa pode compreender a informação de uma 

forma diferente devido a seus conhecimentos e crenças. 

 É importante a seleção e organização adequada dos elementos sonoros em um 

programa, pois muitas vezes eles podem se transformar em ruídos. Os sons ambientes, efeitos 

e trilhas sonoras são o que levam o público a sensações e informações, criando um vínculo 

emocional com o ouvinte. Freire e Lopez (2011) defendem que as informações sonoras e 

textuais devem se complementar, assim sendo importante a definição de trilhas a partir de sua 

harmonia e melodia apresentada. Os autores destacam a importância de ter em mente, durante 

a construção de cenário sonoro, os elementos como trilha, entonação e efeitos ou sons 

ambientes. Estes últimos que atribuem leveza à produção, permitindo sensações que apenas a 

voz e a entonação não lhe proporcionariam. 

 

O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação de um “diálogo 

mental” com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta a imaginação através da 

emocionalidade das palavras e dos recursos de sonoplastia, permitindo que as 

mensagens tenham nuances individuais, de acordo com as expectativas de cada um. 

(ORTRIWANO, 1985, p. 80). 

 

Os textos radiofônicos são produzidos em um estilo diferente para serem falados em 

voz alta e alcançarem uma vasta gama de ouvintes. Meditsch (2007, p. 70) diz que “mesmo a 

simples adaptação de um texto escrito para ser apresentado ao microfone, envolve uma 

operação intelectual menos óbvia do que aparente”. A linguagem deve ser clara e objetiva, 

possibilitando que até o menos instruído dos ouvintes possa compreender sem dificuldades. 

Isso possibilita uma maior aproximação, onde o emissor está “contando” para cada um em 
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particular (ORTRIWANO, 1985, p. 81). O podcast herdou esta característica do rádio, uma 

vez que sua locução também deve ser leve e facilmente compreendida. 

O produto de áudio deve respeitar todas as características do meio, se preocupando 

especialmente com o fato da mensagem estar destinada a ser apenas ouvida. A simplicidade 

na mensagem passada através do áudio é importante para concorrer com os estímulos em 

volta do ouvinte, que podem distraí-lo da informação recebida. Por isso se dá a constante 

busca por despertar o interesse do ouvinte, usando todos os recursos à disposição. 

 

Ao mesmo tempo, a atividade “de ouvir” não exclui a possibilidade de desenvolver 

outras tarefas como ler, dirigir, trabalhar, etc. O rádio se adapta muito bem ao papel 

de “pano de fundo” em qualquer ambiente, despertando a atenção quando a 

mensagem apresentada é de interesse mais específico do ouvinte. (ORTRIWANO, 

1985, p. 81). 

 

 A partir disso, podemos relembrar que a mobilidade é um fator importante tanto para o 

rádio quanto para o podcast. Ambos devem se preocupar com a atenção de seu público, 

independente do programa, uma vez que o multitasking4 é uma característica comum no 

contexto das mídias digitais (CARVALHO, 2013). O rádio e o podcast dirigem-se 

diretamente ao sentido da audição, prática desafiadora que exige a transmissão da mensagem 

integralmente por conteúdo sonoro, possibilitando que os ouvintes executem atividades 

paralelas. Por isso, a importância em estratégias comunicacionais e narrativas para a 

elaboração da melhor forma para se passar uma mensagem ou informação sonora.  

 

1.3.  Estratégias comunicacionais: a narrativa em áudio 

 

Enquanto meio de comunicação social, o podcast preza pelo feedback de sua produção 

e divulgação de conteúdo. Para Freire (2015), todo tipo de produção de conteúdo e linguagem 

difundida faz parte da mensagem, e nos produtos de podcast essa produção e divulgação, 

assim como os elementos de áudio, fazem parte da mensagem. Por ser um meio híbrido, que 

leva características de outros meios, ele abre espaço para a experimentação de diferentes 

formatos e novas possibilidades de narrativa, já que não há regras rígidas de sua composição. 

“O produtor competente de conteúdo digital aposta na aproximação entre ele e o 

consumidor”, aponta Freire (2015, p. 62), sendo possível que o ouvinte até “assine” o canal do 

programa sem nenhum interesse no produto quando há uma identificação e laço de confiança. 

Assim, o uso de estratégias para melhor usufruir dos elementos de áudio na narrativa 

pode potencializar como o produto influencia o ouvinte. Pérez (2006) diz que estratégia é a 

                                                           
4 A capacidade do humana em se concentrar em diversas tarefas ao mesmo tempo. 



20 

 

palavra que denomina as regras de condução das tropas para vencer guerras. As novas mídias 

digitais solicitam estratégias que envolvem uma série de aspectos, é uma ciência da 

articulação em que a comunicação tem um papel fundamental. A partir da afirmação de que 

nem toda comunicação é estratégica, Pérez (2006) aponta que não há características que 

qualifiquem a comunicação como estratégica, e diz que, relacionado ao surgimento das novas 

possibilidades da tecnologia, é preciso adaptar as estratégias e repensar processos de 

aproximação com o consumidor. 

 

1.3.1. A voz e o discurso 

 

Como elemento principal na produção de conteúdo em áudio, a voz tem papel 

importante na mensagem, uma vez que é através dela que a narrativa é feita e ganha 

significado. A narrativa coloca conhecimentos objetivos e subjetivos do mundo em uma 

ordem para que se relacionem, desenrolando perspectivas lógicas de compreensão das coisas 

do mundo. Motta (2007, p. 2) afirma que a narratividade “é a qualidade de descrever algo 

enunciando uma sucessão de estados de transformação”, assim produzindo significações e 

dando sentido aos nossos atos. Nas mídias, as narrativas podem ser fáticas, como as notícias e 

documentários, ou fictícias, como as novelas e filmes. 

 

Produtos veiculados pela mídia exploram narrativas fáticas, imaginárias ou híbridas 

procurando ganhar a adesão do leitor, ouvinte ou telespectador, envolve-lo e 

provocar certos efeitos de sentido. Exploram o fático para causar o efeito de real (a 

objetividade) e o fictício para causa efeitos emocionais (subjetividades). (MOTTA, 

2007, p. 2). 

 

 Através de estratégias comunicacionais, as opções linguísticas são usadas para 

organizar o discurso e conseguir transmitir uma mensagem com a determinada intenção. Além 

de produzir certos efeitos quando inserido em contextos pragmáticos e políticos, a narrativa 

pode ser “uma forma de organizar nossas ações em função de estratégias culturais em 

contexto” (MOTTA, 2007, p. 3). Na narrativa jornalística, o discurso se distingue pelo 

distanciamento do narrador, utilizando recursos de linguagem para camuflar seu papel e para 

que sua mediação seja discreta. Até o mais básico dos textos jornalísticos apresenta recursos 

narrativos que buscam tornar mais humana a forma de transmissão da mensagem. 

 Vale lembrar que o NerdCast não é jornalismo puro, já que produz conteúdos híbridos 

que mesclam informação e entretenimento. Esta, podendo ser uma forma de engajamento para 

atrair públicos mais jovens, que buscam aprender com um pé na diversão. Assim, trazendo um 

conteúdo leve e atrativo, porém que comunica e informa. Carvalho (2013) aponta que, durante 
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os episódios, os apresentadores afirmam querer oferecer um conteúdo diferenciado e de 

qualidade, porém que dê preferência à diversão e ao entretenimento antes da informação. O 

conteúdo é sempre trazido a partir de pesquisas ou por especialistas convidados, mantendo o 

objetivo de não ser científico e sim de apresentar temas com bom humor. 

 Na narrativa jornalística, Motta (2007) afirma que a principal estratégia é provocar o 

efeito de real, usando diversos recursos de linguagem para aumentar a veracidade da 

mensagem. Os recursos são inúmeros e funcionam como estratégia argumentativa, como por 

exemplo, o uso de citação para produzir uma sensação de proximidade e de que o jornalista 

não está intervindo. As referências temporais e a identificação sistemática de lugares e 

personagens situam e garantem confiabilidade. Além disso, Motta (2007, p. 11) também fala 

que o “uso de números e estatísticas confere precisão ao relato”, que assim como as outras 

estratégias repassa a ideia de rigor e veracidade. 

 Nos discursos jornalísticos é importante fazer crer que o jornalista se interpõe entre os 

fatos e o leitor, relatando fielmente a realidade. Para melhor orientar o jornalista, existem 

certas regras chamadas de formação discursiva, que definem o que pode e deve ser dito, assim 

como o que não pode e não deve ser dito. Machado e Jacks (2001) tratam de dois conceitos de 

formação discursiva, um deles é a ilusão discursiva que engloba dois tipos de esquecimentos. 

No primeiro, o sujeito deixa de lado a noção de não ser a única fonte de um discurso, e no 

segundo, é apagada a noção de que seu discurso é montado de uma certa forma em detrimento 

de outra. Já o outro conceito é o de formações imaginárias. 

 

O sujeito que fala tem dois horizontes imaginários ao longo dos quais se desloca na 

enunciação dirigida a um interlocutor, refletindo sobre si e sobre o outro. Primeiro, 

pergunta-se “quem sou eu para lhe falar assim?” (“que posição ocupo”), depois 

pergunta-se “quem é ele para que eu lhe fala assim?” (“que lugar ele ocupa”). Em 

contrapartida, o próprio interlocutor lida com outros dois horizontes sobre si mesmo 

e sobre quem lhe fala, perguntando-se “quem sou eu para que ele me fale assim?”, e 

especialmente “quem é ele (ou pensa que é) para que me fale assim?”. (MACHADO 

E JACKS, 2001, p. 5). 

 

 No último conceito, chamado de formações ideológicas, as autoras defendem que as 

formações discursivas estão altamente ligadas ao nosso jeito de ver o mundo e as coisas. 

Essas formações preveem como o discurso será construído, como por exemplo, que dois 

jornalistas em duas emissoras diferentes, vão contar uma notícia de forma parecida graças a 

regras preestabelecidas historicamente no jornalismo. Já voltando para os elementos do 

produto em áudio, o tipo de formato escolhido para a produção é de extrema importância para 

o engajamento do público. 
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 Fazendo parte de estratégias que influenciam em como a narrativa é feita para contar 

uma mensagem, o formato que o programa de podcast é apresentado orienta como será o 

desenrolar da gravação (FREIRE, 2015). Na PodPesquisa de 2018, podemos ver que o que 

mais agrada os ouvintes são os debates, com 75,4% de votos, seguido pela apresentação com 

explanação e opinião sobre diversos temas, com 66, 8%, e as entrevistas com 55,5% de votos. 

Por fim, os audiobooks de contos e histórias são interesse de 33,9%, as reportagens e 

noticiários de 24,9% e, restam 18,4% que acham indiferente o formato usado. 

 Considerando que o debate é o mais procurado, Freire (2015, p. 58) aponta que é um 

formato que se baseia na discussão e troca de ideias sobre um dado tema, funcionando como 

um painel. É uma alternativa divertida e dinâmica que agrada os ouvintes pelas múltiplas 

vozes presentes, uma vez que ouvir apenas uma pessoa falando sem parar por quase uma hora 

pode ser cansativo. Além disso, o tempo de duração dos episódios pode variar muito, mas 

Freire (2015) afirma que o podouvinte (ouvintes de podcast) brasileiro prefere programas de 

90 minutos ou mais. 

 Através da PodPesquisa de 2018, como já citado anteriormente, podemos notar que os 

ouvintes brasileiros têm preferência pelo entretenimento, uma vez que 65% votaram em 

humor e comédia como assunto mais consumido. O NerdCast é um dos programas que faz 

proveito desse humor como uma estratégia, sendo considerada sua característica principal. 

Além de ser uma opção estética do programa, ele funciona como uma forma de engajamento e 

aproxima o ouvinte, humanizando o conteúdo, já que o riso estimula o interesse nas relações 

sociais. 

 

1.3.2. A trilha sonora 

 

 Enquanto a voz trabalha com o consciente do ouvinte, os outros elementos, como o 

silêncio, os efeitos sonoros e a música influenciam no inconsciente. Estes elementos aguçam o 

imaginário e produzem estímulos de identificação e compaixão no ouvinte. A música é 

inserida nos programas para tocar o emocional do ouvinte dependendo de como é empregada, 

sendo mais utilizada para dramatizar. Conforme a estratégia escolhida, a música pode cumprir 

vários papéis para aprimorar a narrativa, como apresentar um personagem, descrever 
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paisagens e situar o ouvinte no tempo e espaço. Carvalho (2013) estabelece quatro inserções 

musicais, são elas: a trilha característica, o fundo musical, a cortina e a vinheta5. 

 A trilha característica funciona como a identificação do início e fim de cada momento, 

e o fundo musical pode ser um instrumental que fica tocando ao fundo durante o andamento 

das falas. O segundo também pode ser chamado de background (BG), que significa fundo em 

inglês. Já a cortina, ou divisão sonora, é a inclusão de uma pequena participação musical para 

dividir blocos do programa, e a vinheta serve para identificar o programa em si, podendo ser 

associada a falas ou efeitos sonoros. 

 

Nos episódios do NerdCast é utilizada uma vinheta de abertura para identificação, 

ao invés da trilha característica. Logo, após a execução desta vinheta entra uma 

espécie de trilha característica [...], que varia de acordo com o tema de cada 

programa. Esta trilha pode assumir uma função descritiva e/ou expressiva. Uma 

trilha descritiva visa situar o ouvinte em relação ao tempo e/ou espaço [...]. Já a 

trilha expressiva cria um clima emocional ou uma atmosfera sonora que suscita 

determinados sentimentos e sensações que visam preparar o ânimo do ouvinte para o 

tema que será tratado no episódio (CARVALHO, 2013, p. 43). 

 

 A partir disso, entendemos um pouco como o NerdCast usa a trilha sonora na 

composição de sua narrativa. Em cada episódio é possível perceber o poder da música e suas 

variações, com a função de ajudar na identificação de lugares, períodos e contextualização. 

 

1.3.3. Os efeitos sonoros 

 

Ligados diretamente com a imaginação do ouvinte, os efeitos sonoros têm a principal 

função de compor o cenário da narrativa. Eles podem ser utilizados para enriquecer a 

descrição do ambiente, e até para mexer com os sentimentos dos ouvintes, direcionando sons 

que estimulem o lado mais afetivo. Além disso, podem ser usados para estimular a 

imaginação quando entra em sintonia com os outros elementos da narrativa sonora. Porém, 

estes efeitos devem ser empregados com cuidado para não colocar em risco a credibilidade do 

programa. Carvalho (2013, p.44) aponta que “no NerdCast, diversos episódio utilizam esse 

elemento como recurso criativo”, portanto, ele é mais utilizado para recriar o ambiente de 

uma história que está sendo narrada, em conjunto com a voz e a música.  

 

1.3.4. O silêncio 

 

                                                           
5 No episódio 440 do NerdCast, é falado sobre a utilização do que eles chamam de “vírgula sonora”. É um som 
curto, relacionado ao tema do episódio, tocado de tempo em tempo para trocar o assunto ou dar um “respiro”. 
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No rádio, o silêncio muitas vezes fala mais do que a voz, e isso não seria diferente no 

podcast. Porém, não se deve confundi-lo com o buraco entre uma fala e outra, já que ele deve 

ser intencional e programado. Trabalhando como um recurso expressivo, o silêncio cria 

suspense, emoção e expectativa, ou até pode proporcionar reflexão após uma mensagem que 

precisa ser interpretada. O silêncio absoluto é quando não há nenhum som no ar, já o silêncio 

relativo é quando o elemento principal, a voz, some e é inserido o apoio de músicas ou 

efeitos. Carvalho (2013) explica que, inicialmente, o silêncio não era empregado no NerdCast 

como um recurso expressivo, sendo utilizado como a pausa natural entre as falas. 

 

Em alguns episódios o silêncio passa a ser utilizado para expressar uma pergunta 

sem resposta ou um assunto que não gera comentários, ocorrendo silêncio relativo 

com som de grilos ao fundo. Utiliza-se também o silêncio nos episódios, que passam 

a ter um bônus ou extra ao final do programa, como as cenas extras dos filmes 

cinematográficos apresentadas após os créditos (CARVALHO, 2013, p. 46). 

 

 Este silêncio empregado no fim dos episódios é o absoluto, que dá a impressão de que 

o programa chegou ao fim, mas que gerava expectativa para aqueles que sabiam que o 

programa não havia terminado. A partir disso, podemos entender como o silêncio participa da 

narrativa do programa ao ser relacionado com outros elementos, e, então, aprimorando o 

episódio ou a história contada. Considerando estes elementos de áudio, este trabalho pretende 

analisar as estratégias comunicacionais usadas na narrativa do NerdCast, enquanto um 

produtor de conteúdo alternativo que informa e entretêm, sendo essencial para isso 

entendermos a cultura nerd. 
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CAPÍTULO 2 

NA TEIA DOS NERDS 

“Com grandes poderes, vêm grandes 

responsabilidades.” 

(Homem-Aranha, 2002) 

2.1. A cultura nerd 

 

O termo nerd tem mais de uma possível origem, mas a mais conhecida delas é sobre 

um grupo de jovens cientistas que viravam noites na divisão de pesquisa e desenvolvimento 

da Northern Electric. O laboratório de tecnologias era mais conhecido pela sigla NERD, e era 

onde se encontrava jovens nem um pouco sociáveis, que amavam tecnologia e tinham 

dificuldade de viver em sociedade. Outra versão aponta para o livro infantil de 1950, If I Ran 

the Zoo, escrito pelo Dr. Seuss, em que o termo é ligado a um animal apático, quieto e 

deslocado dos demais. Assim, a palavra nerd refere-se à “pessoas extremamente inteligentes e 

que gostam de estudar. Geralmente associados ao raciocínio lógico-matemático, mas isso não 

é um pré-requisito” (CHAGAS, 2011, p. 5). Apesar da famosa aptidão tecnológica, nem todo 

nerd é um grande gênio, assim como nem todos têm dificuldades sociais. 

O peso pejorativo do termo se popularizou na década de 60, principalmente após o 

início dos movimentos hippies6. Enquanto as famílias conservadoras investiam no estudo dos 

filhos, para que não fossem desvirtuados pelo comportamento coletivo de contracultura da 

época, a imagem de jovens inteligentes era rejeitada pela sociedade liberal, ridicularizando 

seu desejo de aprender. Por isso, a insociabilidade também foi ligada aos nerds, uma vez que 

eles não conseguiam socializar após serem menosprezados. Até porque, os jovens sempre 

foram automaticamente relacionados à instabilidade e rebeldia, porém não os nerds, que são 

associados a pessoas pacíficas e estáveis. 

 

Nerds são pessoas com pensamento linear, meticuloso, que possuem muita 

informação e muito conhecimento e, por isso, têm uma opinião muito sólida com 

relação aos assuntos que dominam. Costumam ser organizados, até mesmo porque, 

para guardar tantas HQs, livros e jogos de videogame em uma mesma estante, é 

necessária bastante organização. Tem um quê de ingenuidade, acreditam nas 

pessoas, não compram produtos piratas porque o legal é ter o original e poder jogar 

online ou para fazer coleção (CHAGAS, 2011, p. 6). 

 

Os norte-americanos, afirma Matos (2011), começaram a representar o nerd em suas 

produções como esquisitões engomadinhos, que nunca fariam parte da turma popular da 

                                                           
6 O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 1960 que criticava o uso de 

armas nucleares e apoiava questões ambientais, nudismo e emancipação sexual. 
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escola. Porém, com a globalização e o desenvolvimento das tecnologias, foi surgindo uma 

nova demanda por produtos que os representassem.  Atualmente, nas novas representações, 

eles são pessoas normais que namoram, saem e interagem. Sua característica principal começa 

a ser vista como a obsessão por determinados assuntos que o instigam a pesquisar e colecionar 

objetos referentes, na maioria das vezes tendo interesse em computadores, cultura pop e 

games. O avanço da tecnologia e sua constante presença em nosso cotidiano fez com que, 

cada vez mais, os computadores deixassem de ser algo específico dos nerds para fazer parte 

da realidade de todos (MATOS, 2011). Tanto os videogames quanto os filmes e livros de 

ficção começam a se popularizar, também ajudando o nerd a achar algo em comum com 

outras pessoas. 

 Nos EUA, ao se falar das “representações dos nerds em produtos audiovisuais, o filme 

A Vingança dos Nerds, de 1984, e suas sequências são os mais lembrados” (MATOS, 2011, p. 

4), na qual o título remete ao sucesso alcançado por jovens na área da tecnologia da época. O 

melhor exemplo disso é Steve Jobs e Stephen Wozniack, fundadores da Apple, ambos eram 

nerds menosprezados que alcançaram o sucesso na juventude graças a seus conhecimentos 

tecnológicos. Uma das melhores representações, e que marcou a cultura, foi a história do 

Homem-Aranha, sejam nos HQs ou nos filmes. O fascínio pelos super-heróis já era 

conhecido, porém foi este o que mais se aproximou do público por ser um gênio pobre, cheio 

de manias e com falhas de caráter. O jovem Peter Parker era órfão e morava com os tios, 

quando, certo dia, foi picado por uma aranha radioativa e ganhou o “sentido aranha”7 que o 

auxiliava a saber quando havia perigo por perto, além de ganhar super força e músculos. Em 

certo momento da trama, devido a suas ações inconsequentes para com o seu novo poder, o 

tio de Peter é assassinado e diz a ele a famosa frase: “com grandes poderes vêm grandes 

responsabilidade”. 

 Apesar de ser um personagem diferente dos outros super-heróis mais famosos como 

Batman e Super-homem, o jovem Peter era o outsider8 que os nerds precisavam para 

representá-los. O criador de sua história foi Stan Lee, o famoso pai dos desajustados dos 

quadrinhos, como X-Men, Hulk e Quarteto Fantástico. “Aqueles super-heróis que fazem 

sucesso justamente pelo fato de serem mais humanos, contraditórios, e não a figura-exemplo-

de-perfeição-que-deveria-ser-seguida-por-todos” (MATOS, 2011, p. 7). O mais básico dos 

segredos para o sucesso dos personagens de Lee é que são pessoas quase reais, que facilmente 

                                                           
7 No primeiro filme ele ganha o poder de produzir teias, porém no primeiro HQ e na segunda geração dos filmes 

ele desenvolve uma pequena máquina que produz a teia. Afinal, como um bom nerd, Peter era um gênio. 
8 Pode ser traduzido como “desviante”, ou até “desajustado”. 
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poderiam ser eu ou você. Enquanto o Homem-Aranha representa um nerd que deixa de ser 

fracassado para salvar a cidade, surge em 2007 a série norte-americana The Big Bang Theory 

(Big Bang A Teoria, no Brasil). Produzida pela Warner Brothers, ela fala do dia a dia de 

quatro nerds adultos, bem sucedidos e que gostam de ser do jeito que são. 

Os personagens principais da trama são o físico experimental Leonard Hofstadter e o 

físico teórico Sheldon Cooper. Eles dividem um apartamento e o amor por quadrinhos, filmes 

e HQs, passando seus dias com os dois amigos, o engenheiro Howard Wolowitz e o 

astrofísico Rajesh Koothrappali. Quebrando o padrão e mudando a vida dos meninos, muda-

se para o apartamento da frente Penny, que sonha em ser atriz de Hollywood, mas trabalha 

como garçonete. Em contraste com a sociabilidade de Penny, o intelecto dos quatro amigos é 

motivo de risadas conforme vão criando laços e situações inusitadas. Apesar de ter ganhado 

grande popularidade por suas referências a cultura nerd, o programa é basicamente sobre a 

amizade de outsiders. O show teve seu fim em maio de 2019 com 12 temporadas, em que 

cada episódio custava aproximadamente 6 milhões de dólares, entrando para o ranking das 10 

séries mais caras. 

 

Apesar de não negar, ao contrário, ajudar a reforçar o estereótipo negativo dos nerds, 

a série conquistou o público através da quantidade de referências a este universo. É 

possível assistir aos amigos discutindo a respeito dos temas mais variados, desde 

conceitos complexos da física, passando por ficção científica (como no episódio em 

que eles tentam descobrir se Sheldon é um robô de acordo com as três leis da 

robótica de Isaac Asimov), até uma discussão teórica sobre as habilidades do Super-

homem (MATOS, 2011, p. 5). 

 

Com base nas características primordiais dos nerds, as piadas fazem referências ao 

mundo fantástico de histórias fictícias e fatos referentes à física e ciência. Porém, não é 

deixado de lado o humor em cima da inaptidão social dos personagens. O Dr. Sheldon é “o 

mais inadequado socialmente dentre os quatros chegando a apresentar sintomas de TOC” 

(MATOS, 2011, p. 5), o Dr. Rajesh não consegue falar com mulheres sem ingerir álcool e o 

Howard, que é motivo de piada dos amigos por não ter doutorado, está sempre buscando pelo 

contato com o sexo oposto e costuma passar dos limites com suas cantadas. O Leonard é o 

personagem com maiores habilidades sociais, e que tem sua história concentrada em 

conquistar a nova vizinha, por quem se apaixona logo no primeiro episódio. 

Não são poucas as referências a cientistas, cineastas e escritores na série, e na vida real 

não é muito diferente, a relevância destas narrativas na cultura nerd são muito importantes. 

“Isso mostra que os nerds, que antes eram apenas ávidos consumidores da cultura pop, 

passaram a produzir conteúdos, incluindo representações de si mesmos” (MATOS, 2011, p. 



28 

 

6). O que antes era motivo de piada, hoje é orgulho para os jovens que carregam 

representações de seus universos preferidos em camiseta, mostrando para o mundo que não 

têm vergonha de suas obsessões. Não é à toa que existe o Dia do Orgulho Nerd, celebrado no 

dia 25 de maio por ter sido a data de estreia do primeiro filme de Star Wars, famosa franquia 

que encanta os nerds desde 1977. 

As referências desse universo são a principal característica desta cultura em ascensão 

que se baseia no consumo, em que eles montam a identidade pessoal e social que os 

representa a partir das histórias de ficção que mais os impactam. “A cultura nerd é 

inteiramente dedicada a catalogar e hierarquizar produtos da cultura da mídia” (MATOS, 

2011, p. 9), menosprezando aqueles que não conhecem certos livros ou certos filmes. É por 

meio das coleções que os nerd determinam seu pertencimento ao grupo, a partir da construção 

de sentimentos dos objetos que possuem. “Quanto mais referências, melhor” (MATOS, 2011, 

p. 10). 

Essas relações que os nerds fazem de seus conteúdos preferidos, acabam por se 

expandir cada vez mais para outras mídias. Exemplo disso é a saga de livros O Senhor dos 

Anéis, que ganhou sequência de filmes, jogos de todos os tipos e uma série de TV. A forma de 

circulação de conteúdo em diferentes mídias se apoiou na participação ativa dos 

consumidores, para criar um processo de distribuição de informação sem barreiras. O 

desenvolvimento destas novas narrativas crossmedia não tem a intenção de expandir o 

conteúdo, mas promover os canais de mídia, ou seja, o conteúdo não é o foco e, sim, o meio 

pelo qual a mensagem é veiculada. 

Com essa expansão dos meios pelos quais o conteúdo nerd vem sendo divulgado, a 

cultura tem ganhado grande proporção no mundo. Antes, os nerds era ridicularizados por seu 

interesse em tecnologia, estudo e histórias de ficção. Hoje, qualquer pessoa é um nerd, basta 

ser fã de algo, ter um conhecimento mínimo de qualquer série, filme ou jogo. É o que explica 

Dustin, o personagem da série Stranger Things, ao ser chamado de nerd por uma menina mais 

nova. Ele afirma que, só por saber o desenrolar do último capítulo e toda a trama de My Little 

Pony9, ela também é uma nerd. 

No Brasil, existem diversos sites dedicados à cobertura de fatos relacionados a cultura 

nerd e que produzem em vários formatos como vídeos, podcast e animações, alguns deles são: 

o Nerd Site10, o Ei Nerd11, o Poltrona Nerd12, o Nerd Club13 e o Omelete14. Um dos mais 

                                                           
9 My Little Pony é uma franquia de mídia e de brinquedos estadunidense, desenvolvida pela Hasbro. Tendo 

inicialmente como alvo o público infantil, ela se baseia principalmente numa linha de bonecos de pôneis. 
10 https://www.nerdsite.com.br/ 

https://www.nerdsite.com.br/
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famosos é o Jovem Nerd, objeto de estudo desta pesquisa, muito conhecido por seu programa 

de podcasts e videocasts. No ar desde 2002, o site até criou uma loja virtual chamada 

NerdStore para proporcionar a seu fiel público produtos com seus filmes e séries estampados, 

entre outros artigos como canecas e quadros. O site foi criado, inicialmente, apenas para 

amigos dos criadores da página, com o intuito de falar sobre o lançamento de Star Wars 

Episódio II - O Ataque dos Clones, porém em 2009 já estava recebendo meio milhão de 

visitas por mês. 

A primeira expansão do site começou como uma conversa entre amigos sobre o 

mundo pela visão de um nerd em 2006, e acabou por se tornar o podcast em primeiro lugar de 

audiência do Brasil. Em 2009, eles criaram o selo editorial NerdBooks para possibilitar o 

lançamento do livro A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr, que acabou por se tornar um 

grande sucesso nerd ao escrever diversos livros de universos ficcionais que foram vendidos na 

NerdStore. Veiculado toda sexta-feira, o podcast debate de forma bem humorada os assuntos 

do mundo nerd e recebia cerca de 1 milhão de downloads por semana até 2016, 

comentaremos mais sobre o programa adiante. 

Seu canal no YouTube tem, atualmente, cerca de 2 milhões e 300 mil seguidores. Um 

dos programas veiculados lá é o NerdOffice, um videocast que aborda assuntos nerds 

comentando trailers de filmes, recomendando séries e outras obras da cultura pop, indo ao ar 

todas às quartas-feiras. O NerdCast Stories reconta histórias do programa de podcast, porém 

com o auxílio de animações, tem a média de duração de 2 a 15 minutos e é publicado nas 

sextas-feiras. Já o NerdPlayer, que é veiculado nas segundas-feiras, é um programa de 

gameplay15 em que Alexandre e Deive jogam e comentam algum jogo. O programa já estreou 

com audiência alta e rapidamente se tornou um dos principais do Brasil. 

Outro programa que também estreou com audiência alta no canal do YouTube do 

Jovem Nerd, foi o Sr. K. Um programa de variedades apresentado pelo Sr. K, um participante 

recorrente do NerdCast, que compreende viagens e passeios, respostas e perguntas dos 

espectadores, gameplays, curiosidades e entrevistas. Logo no primeiro episódio, ele 

entrevistou Dwayne Johnson e Vin Diesel pela estreia de Velozes e Furiosos 7. Também há o 

NerdVlog 360 em que eles falam do dia a dia, porém com a tecnologia da câmara 360 para o 

                                                                                                                                                                                     
11 https://www.einerd.com.br/ 
12 https://poltronanerd.com.br/ 
13 https://nerdclub.com.br/ 
14 https://www.omelete.com.br/ 
15 GamePlay é o nome popular dado a junção de todas as experiências de um jogador durante a sua interação 

com os sistemas de um jogo, geralmente os jogadores gravam as experiências e suas reações, além do desenrolar 

do jogo. 

https://www.einerd.com.br/
https://poltronanerd.com.br/
https://nerdclub.com.br/
https://www.omelete.com.br/


30 

 

espectador se sentir dentro de cada locação visitada. Em 2013, sob a produção da Amazing 

Pixel e animação do Estúdio 42, foi lançado para o YouTube o Nerdologia, programa que faz 

uma análise nerd, científica e histórica de diversos aspectos da cultura pop e é veiculado nas 

terças e quintas. 

 

2.2. Internet e conteúdo especializado 

 

Mesmo presente em diversos produtos, o jornalismo especializado ainda é um campo 

de estudo jovem no Brasil (TAVARES, 2009). Pode ser associado a um meio de comunicação 

específico, a temas específicos ou produtos que unem os dois, como por exemplo, jornalismo 

cultural radiofônico. Segundo Tavares (2009), enquanto a Espanha pode ser chamada de 

vanguarda deste campo, o Brasil conta com poucas publicações e cursos, tendo uma grande 

carência de teorias e reflexões críticas sobre este jornalismo e suas características. A partir de 

um ponto de vista histórico, a imprensa sempre falou de modo superficial sobre assuntos 

específicos, buscando sempre cobrir fatos e produzir matérias puramente informativas, porém, 

com novas demandas e meios surgindo, cria-se a necessidade de uma outra especialidade 

jornalística. 

A busca por uma melhor qualidade na cobertura de fatos pela imprensa diária cresceu 

e direcionou sua preocupação para a produção de conteúdo. Assim, Tavares (2009) aponta 

que o aprofundamento de um certo campo do conhecimento se relaciona de forma indireta 

com pontos de linguagem e método. O autor fala sobre a Teoria da Cognição, que diz que 

“para transmitir o conhecimento de algo, é preciso entender esse algo – isto é, construir um 

modelo mental dele” (2009, p. 4), ou seja, é necessário o desenvolvimento de uma 

contextualização cultural a partir de fatos e informações. Este é um dos princípios que podem 

explicar por que uma matéria sobre a cura de uma doença não precisa ser escrita por um 

médico, mas por um jornalista, uma vez que este é capacitado a comunicar, relacionando o 

senso comum e o científico. 

Para este papel de intermediador de conhecimentos, é importante a tradução da 

linguagem especializada de certos setores para que até o mais leigo dos leitores/ouvintes 

possa compreender o assunto. Mais do que isso, o jornalismo especializado deve intermediar 

esses saberes de forma acessível ao público, os interpretando e explicando, trazendo ligações 

e referências da realidade que analisem a vida cotidiana. No convívio em sociedade, é exigido 

que as pessoas escolham uma área de atuação para trabalhar e se especializar, porém, quanto 

mais especializado, menor é a área de atuação desse profissional (TAVARES, 2009). O 
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jornalista especializado tem o dever de construir narrativas que unifiquem informações 

distintas e as relacionem com o senso comum, integrando o máximo de conhecimentos em 

uma ideia ordenada. 

Esse campo possibilita a produção de um conteúdo mais aprofundado, deixando de 

lado o conceito de informação rápida e datada do jornalismo diário para trabalhar uma área 

específica de conhecimento com maior dedicação. Assim, o jornalismo especializado é 

extremamente marcado pela circulação de sentidos, tanto na produção quanto na recepção, 

guiando o sujeito e sua interpretação da sociedade. Não existem definições de quais temáticas 

esse jornalismo pode englobar, podendo ser editoriais como áreas do conhecimento humano. 

O objeto de estudo desta pesquisa é delimitado para a produção de conteúdo em História, área 

da educação, que, por sua vez, remete ao desenvolvimento dos recursos morais e intelectuais 

das gerações mais jovens. Melo e Tosta (2008) apontam que, tanto a mídia quanto a educação, 

são lugares do saber que influenciam e condicionam os indivíduos, ambas instigam o 

pensamento crítico em diferentes níveis. Elas possibilitam a seleção e identificação de 

informações, ajudando na compreensão do mundo atual e na inserção do indivíduo na 

sociedade. 

É através da educação que é feita a mediação entre o social e o individual, em que se 

constrói as primeiras associações do convívio em sociedade, e a comunicação transmite 

fenômenos sociais por produções simbólicas institucionalizadas. É possível afirmar que a 

mídia, as famílias e a educação tem compartilhado “o processo educacional e a tarefa de 

socialização e de formação de sujeitos inscritos em um campo cultural, contrariando a tese da 

escola como instância privatista desses processos” (MELO e TOSTA, 2008, p. 55). Resultante 

desse encontro, os mecanismos simbólicos influenciam na capacidade de entender a cultura e 

como ela se manifesta nos conjuntos sociais. A intencionalidade de educar melhora o 

desenvolvimento comunicativo que se é essencial para a aprendizagem. Melo e Tosta (2008) 

defendem que o maior desafio da educação talvez seja o crescimento da cultura digital, que 

proporciona aos jovens um desenvolvimento neuronal moldado preguiçosamente. É preciso 

que o uso tecnológico seja incentivado sem permitir que as informações se fragmentem, sendo 

compreendidas de forma supérflua. 

O âmbito da História pelo viés da educomunicação16 serve para fazer uma restauração 

do passado, construindo possíveis recomposições de determinado acontecimento. É um 

                                                           
16 Segundo Ismar Soares (2000), a educomunicação é um campo que compreende a mídia na escola ou na 

comunidade, sendo um processo que tem como foco a aprendizagem através de espaços de produção e canais de 

expressão. Existem duas possíveis vertentes, que seria o educar para comunicar, em que é trabalhando com os 
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processo de verossimilhança que instiga a olhar para o passado com olhos da atualidade, 

costurando fatos o mais próximo da realidade e os explicando no texto. Quando uma parte da 

história é contada, com o objetivo de relatar um acontecido histórico, é importante o 

engajamento cultural. Andrade (2005, p. 26) aponta que “não há como um historiador ser 

indiferente ao que está relatando, não se deixando levar por fatos que lhe são interessantes, e, 

consequentemente, desconsiderando e omitindo outros tantos”. Esses fatos devem ser 

relatados para constituir o contexto e ajudar na compreensão dos acontecimentos, localizando 

no tempo e espaço as escolhas políticas, econômicas e socioculturais que influenciaram a 

História. A visão do sujeito da atualidade interpreta esses detalhes para compreender a 

subjetividade que impregna a História, interpretando os significados e desdobrando suas 

possibilidades. 

A partir da ajuda de fontes e materiais históricos, é possível sustentar e embasar a 

pesquisa através do tempo, sem se prender aos fatos já contados, garantindo uma visão mais 

ampla da época. É utilizado um aparato real que garante tanto a existência do homem quanto 

o acontecimento do fato, porém alguns produtos ficcionais proporcionam uma visão sobre o 

retrato da sociedade de determinado momento histórico. Um exemplo apresentado por 

Andrade (2008) é a obra Lucíola, de José de Alencar (1862), que constrói uma narrativa 

ficcional, mas que apresenta costumes e comportamentos da sociedade brasileira do século 

XIX. A autora afirma que uma obra ficcional “deve ser tão consultada quanto uma obra de 

natureza histórica” (ANDRADE, 2008, p. 31), pois tem papel importante em descrever 

características da sociedade que documentos não costumam mostrar. Isto é, para além dos 

livros de História, há outras possibilidades narrativas que remontam determinados períodos a 

partir de um olhar que é recorte, como, por exemplo, literatura, cinema e jogos. Por isso, esta 

pesquisa pretende analisar como o programa NerdCast narra esses fatos históricos para atrair a 

atenção dos jovens. 

 

2.3. Corpus 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o programa de podcast do blog Jovem Nerd, 

chamado de NerdCast. Segundo a PodPesquisa de 2018, é o programa mais escutado do 

Brasil, e conta com o formato de um bate-papo informal com tom humorístico. Seus 

apresentadores principais são o Jovem Nerd e o Azaghal, porém sempre tem a participação de 

                                                                                                                                                                                     
estudantes como usufruir dos meios e produzir conteúdo, e o comunicar para educar, que é o caso do objeto desta 

pesquisa, que produz conteúdos de aprendizagem. 
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colaboradores, convidados especiais e entrevistados. O programa está no ar desde 2006, tem 

duração média de 90 minutos e é veiculado toda sextas-feiras. Foi o primeiro podcast focado 

em cultura nerd no país, e atualmente tem cerca de 700 episódios publicados, com uma grande 

variedade de assuntos e temas. Ao longo dos anos foi remodelando sua estrutura, e hoje inclui 

a leitura de e-mails sobre o episódio anterior e erratas. 

A programação conta com episódios de categorias específicas, como o NerdTech que 

fala sobre tecnologia, sendo publicado na primeira sexta-feira do mês. O NerdCash ensina 

sobre educação financeira e economia, veiculado na segunda sexta-feira do mês. O NerdCast 

Speak English, programa sobre a língua inglesa, seu ensino e aprendizagem e 

particularidades, vai ao ar na terceira sexta-feira do mês. E por último, o NerdCast 

Empreendedor, que é sobre empreendedorismo, veiculado na última sexta-feira do mês. Fora 

esta divisão, é possível encontrar temas dos mais variados como animação, ciência, esporte, 

literatura, nostalgia e história, entre muitos outros. Eles também tem participantes fixos 

dedicados a determinados temas. 

O tema de história foi o escolhido para delimitar esta pesquisa, em referência à 

disciplina de história na grade curricular das escolas. Ela é uma ciência que estuda a vida do 

homem através do tempo, investigando o que foi feito, pensado e sentido enquanto seres 

sociais. Seu estudo orienta o homem enquanto membro de uma comunidade, por carregar um 

reservatório das experiências humanas, fornecendo referências para a compreensão de como 

as pessoas agem, o que as motiva a crescer e melhorar, e por quê resistem a certas mudanças 

(BITTENCOURT, 2018). A história não é uma longa lista de nomes, datas e lugares, nem se 

resume em repetições de conhecimentos acumulados. Segundo Bittencourt (2018), ela serve 

para que o homem veja os fatos, interprete os conflitos, reações e consequências, na esperança 

de entender e melhorar a sociedade. Contudo, nem todos os jovens tem facilidade em 

compreender os fatos e os relacionar com a realidade sócio-política-econômica atual, muitas 

vezes procurando por fontes alternativas e mais leves para aprender, como um podcast 

descontraído e em tom de humor. 

Dentro do tema de história do NerdCast, foram mapeados 61 episódios sobre diversos 

fatos e períodos da história mundial. Neles, são contados fatos históricos e curiosidades, 

fontes são entrevistadas, são feitas conexões com a atualidade, são reveladas mentiras sobre 

estes momentos e são feitos levantamentos de referências em filmes, livros e jogos. Por mais 

que o programa não tenha um compromisso com o jornalismo, e sim em trazer informações 

com bom humor, ele ensina sobre conteúdos que são trabalhados na escola de forma 



34 

 

aprofundada, mas em um formato diferenciado que atrai mais os jovens. O mapeamento 

considera publicações até o dia 21 de setembro de 2019 (Anexo I). 

Dentre as épocas e marcos da História tratados pelos episódios, encontrou-se 

narrativas sobre a grandeza dos impérios antigos, como egípcios, gregos, persas, romanos e 

macedônios, além de explicações sobre quem foram os bárbaros, sobre os mitos do Japão e a 

fúria do império mongol. Na Idade Média, são apresentadas as principais confusões desse 

período, e são revelados os fatos e mitos sobre as histórias dos Vikings, de Rei Arthur, Robin 

Hood e William Wallace. Recorridos são feitos pelo enredo das Cruzadas, a Guerra dos Cem 

Anos e a das Rosas. Já na Idade Moderna, é contado sobre os verdadeiros piratas do Caribe, 

as grandes navegações, o início do Renascimento e a fuga da “Era das Trevas”, as polêmicas 

Napoleônicas, e como foi a revolução americana e a francesa. 

Sobre o século XIX, são contadas histórias de Dom Pedro II, da Revolução Industrial, 

e como funciona a monarquia britânica, também explicando como foi a época bela da Europa. 

Já sobre o século seguinte, é feito um apanhado sobre os grandes inventores, e são 

apresentados fatos e curiosidades da Revolução Russa e da 1ª Guerra Mundial. Contudo, para 

compreender melhor a 2ª Guerra, os episódios falam da história de Adolf Hitler, o ataque a 

Pearl Harbor, a invasão da Normandia, como os russos ganharam a batalha de Stalingrado, 

como o Brasil entra no meio disso, a operação que tentou assassinar Hitler, e, por fim, como 

foi construída a bomba atômica. Depois da Guerra Fria, são apresentados fatos sobre a 

espionagem, a Revolução Cubana, a Guerra da Coréia, a Guerra do Vietnã e como foi a 

corrida espacial até a lua. Já no Brasil, são traçados os motivos reais do golpe militar e como 

era a ditadura. É explicada a história da máfia italiana, a polêmica da Guerra das Malvinas, a 

redemocratização do Brasil e as questões árabe-israelenses. 

 Por questões metodológicas, definiu-se selecionar três episódios a serem analisados, 

cujo critério principal escolhido é eles não serem do mesmo período e contexto histórico, para 

analisarmos os diferentes tipos de referências e ligações com a atualidade que são feitas ao 

longo do programa. Assim, foram escolhidos um episódio sobre a história do Brasil, um sobre 

a Idade Moderna e um sobre a Segunda Guerra Mundial, para contemplar momentos 

históricos geralmente trabalhados em sala de aula. O mesmo procedimento foi adotado em 

relação às datas em que os episódios foram ao ar, isto é, decidiu-se por contemplar episódios 

de anos diferentes. Por fim, os episódios selecionados são: Ep 669 – A Era Collor, de 19 de 

abril de 2019; Ep 627 – As Grandes Navegações, de 6 de julho de 2018; e Ep 524 – WWII: 
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Guerra no Pacífico, de 8 de julho de 2016. Infelizmente, não havia episódios sobre a Segunda 

Guerra Mundial no ano de 2017. 

 O episódio 669 apresenta o contexto histórico e político da Era Collor, parte 

importante da história do Brasil que teve início pela posse do presidente Fernando Collor de 

Mello em 1990. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo povo após o Regime Militar, e foi 

afastado do cargo em 1992 por consequência da instauração de seu processo de impeachment. 

O episódio 627 conta sobre a Era do Descobrimento e as grandes navegações, que ocorreram 

no início da Idade Moderna. Nessa época, a América e a Oceania eram totalmente 

desconhecidas pelos europeus, então no século XV e XVI, os portugueses e espanhóis foram 

se aventurar no mar. Apesar de ser um marco histórico bastante enfatizado, o programa 

contextualiza sobre a realidade dos homens que estiveram lá, e não apenas o fato do 

descobrimento. 

Já no episódio 524, são expostos os principais momentos da Segunda Guerra Mundial, 

mais especificamente sobre o conflito entre Chile, Bolívia e Peru pela conquista de terras 

bolivianas e peruanas que tivessem acesso ao Oceano Pacífico. Esse foi um dos teatros de 

operações da Segunda Guerra que é menos conhecido e trabalhado, mas que foi de grande 

importância na América Latina. Contudo, o episódio também fala sobre as invasões e 

conflitos do Japão com países vizinhos, a operação aeronaval de ataque à base americana de 

Pearl Harbor pela Marinha Japonesa e sobre a bomba atômica lançada sobre a cidade de 

Hiroshima, no Japão. 
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CAPÍTULO 3 

HISTÓRIAS EM CONTEXTO 

“Sempre passe adiante o que você 

aprendeu.” 

(Guerra nas Estrelas, 1977) 

3.1. Metodologia 

 

 A pesquisa social tem como objetivo encontrar respostas para problemas através de 

processos do método científico, realizados dentro do âmbito das ciências sociais. A pesquisa 

pura não se preocupa com a aplicação das atividades estudadas, tendendo à generalização para 

a construção de leis e teorias (GIL, 2008). Já a pesquisa aplicada, tem interesse na aplicação e 

consequências das práticas, menos preocupada com teorias, sendo a mais usada por 

pesquisadores sociais. Como foi apresentado ao longo do referencial teórico, as novas 

gerações têm se transformado em conjunto com o avanço da tecnologia e, cada vez mais, é 

necessário que as técnicas didáticas sejam aprimoradas para prender a atenção dos estudantes. 

Os episódios de história do NerdCast, mesmo sem ter um compromisso com o jornalismo, 

cumprem seu papel social ao comunicar informações pertinentes da história do mundo, de 

uma forma alternativa e com atrativos para os jovens.  

A presente pesquisa tem o intuito de compreender quais são as estratégias 

comunicacionais usadas para engajar o público jovem nos episódios de história do NerdCast, 

para isso, foi escolhido o método de análise descritiva de caráter qualitativo. Sendo uma 

análise de pesquisa aplicada, Gil (2008) explica que este método tem o objetivo de descrever 

as características de um povo ou o desenvolvimento de relações entre variantes. Ele, 

geralmente, usa técnicas padronizadas de coleta de dados para levantar opiniões, atitudes e 

crenças de uma população. Com frequência é usado como uma forma de identificar relações 

entre variáveis, e, neste caso, será usada para a interpretação da narrativa em áudio do 

programa NerdCast. A pesquisa usará o conceito de análise narrativa como embasamento, 

uma vez que Moutinho e De Conti (2016, p. 2) a identificam como uma das maneiras de 

compreender o discurso “como o “lugar” no qual onde as pessoas constroem sentidos, com 

uma dada audiência, em determinado tempo e espaço”. 

As narrativas traduzem o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo, é através delas 

que relacionamos as coisas da vida em uma perspectiva lógica e cronológica, para então 

compreender as coisas do mundo (MOTTA, 2007). É natural do ser humano querer organizar 

suas experiências de forma narrativa, e o jornalismo não fica de fora ao produzir narrativas 
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fáticas e fictícias para envolver e provocar o público. Moutinho e De Conti (2016) destacam 

que a interpretação das narrativas se sustentam em experiências de vida, pelas quais as 

pessoas acabam por criar sentidos próprios para as histórias, assim, as autoras apontam o 

narrador como um performista que apresenta um show ao transmitir uma história.  

Entre as categorias que norteiam a análise do trabalho, foram definidas: Tema e 

Contexto, Fontes, Elementos de Áudio, e Fala e Linguagem. A categoria Tema e Contexto é 

para apresentar qual a história que o programa conta e o contexto histórico, além de analisar a 

abordagem escolhida e se são feitas ligações com o momento atual da história mundial, para, 

assim, entender se há um diferencial na forma de abordar o fato. A categoria Fontes é para 

apontar os entrevistados e de onde são retiradas as informações que o programa oferece, já 

que trazer fontes confiáveis pode ser considerada uma estratégia comunicacional importante 

para conquistar a confiança para ter a credibilidade do público. A categoria de Elementos de 

Áudio é para a identificação dos elementos sonoros incluídos no programa e qual seu papel na 

narrativa. Por fim, a categoria Fala e Linguagem é para encontrar recursos usados no discurso 

e interpretar, ao longo do programa, se há estratégias comunicacionais e quais são elas. 

 

3.2. Análise 

 

3.2.1. Episódio 669 – A Era Collor 

 

O episódio 669 do NerdCast, que foi ao ar em 19 de abril de 2019, fala sobre a Era 

Collor e seu contexto histórico. Na categoria Tema e Contexto, pode-se apontar que o 

programa começa apresentando quem era Fernando Collor antes de ser presidente e como a 

família dele estava inserida na política de Alagoas. É possível identificar que o programa é 

dividido em quadros para cada parte da história. No segundo momento, os apresentadores 

expõem a vida política de Collor e características da cultura brasileira que ajudaram a 

promovê-lo. Em um terceiro momento, é explicado o contexto econômico da época e, num 

quarto momento, ao debater o governo Collor, eles contam sobre o plano econômico que o ex-

presidente levava em mãos quando chegou a pé no Congresso Nacional em seu primeiro dia 

de mandato. Na sequência, é apontada a primeira denúncia contra o ex-presidente e sobre o 

processo do impeachment. Por fim, eles opinam sobre as melhores partes da Era Collor, como 

o fim da censura militar, e comentam sobre o que Collor tem feito nos últimos anos de volta à 

vida política. Esta divisão de quadro serve para tornar o programa mais dinâmico e organizar 
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as partes da história ao seguir uma linha cronológica, além de ajudar a prender a atenção do 

ouvinte. 

Associando com a atualidade, é apontado parte do discurso de Collor e comparado 

com o discurso de campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, além da relação feita com os 

motivos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também são apresentados os 

boatos sobre o porquê das primeiras denúncias para o impeachment de Collor terem sido 

feitas por seu irmão. Assim como é trazido à tona o porquê de o ex-presidente não ter usado o 

sobrenome do pai na vida política. Estas curiosidades e relações com a atualidade tornam 

mais fácil para o jovem se interessar e compreender o contexto sociocultural e político da 

época. O mesmo se pode afirmar sobre as explicações sobre a economia brasileira que é 

destacada no episódio, na qual os convidados contam sobre o plano de governo, porque todos 

achavam que ele daria certo e quais as consequências que ele gerou. Por fim, eles também 

trazem lembranças de suas infâncias e juventudes para o “ouvinte Millennials”17 entender 

como funcionava o mercado e o congelamento das tabelas de preços daquela época. Esta 

exposição de memórias é um fator importante para aproximar o ouvinte do emissor ao 

explicar o contexto a partir de suas lembranças e vivências pessoais. Um exemplo disso é a 

lembrança de um dos convidados sobre quando os preços congelavam e os mercados 

seguravam os produtos para vender mais caro. Ele conta: “eu me lembro da minha mãe 

comprar no mercado negro [...] uma peça de alcatra pra cortar os bifes, porque no açougue 

não tinha carne” (NERDCAST 669, 2019). 

Quanto à categoria Fontes, pode-se mencionar que o apresentador deste episódio é o 

Jovem Nerd, trazendo como convidados Eduardo Spohr, Filipe Figueiro, JP e Tucano. 

Eduardo Spohr é um jornalista e escritor, autor de A Batalha do Apocalipse e da trilogia 

Filhos do Éden. Filipe Figueiro é graduado em História, autor do site Xadrez Verbal, e 

roteirista e locutor dos vídeos de História do canal Nerdologia. Conhecido como JP, João 

Paulo Miguel trabalha com turismo em Orlando, é autor do site e canal 10 Jardas sobre 

futebol americano e é formado em Administração. E Tucano é Fernando Russell, um paulista 

formado em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, professor universitário de Marketing, e 

responsável pelo canal Na minha humilde opinião, no qual fala sobre comida, cinema, séries e 

viagens. Em uma conversa informal e descontraída, os 5 participantes trazem contribuições 

para a narrativa, mesmo que apenas um seja considerado uma fonte especializada. Trazer 

                                                           
17 A Geração Y, ou Millennials, é a nascida a partir dos anos 80, rotulada como dos imediatistas, ansiosos e 

superficiais. É a primeira geração de jovens criados com as facilidades tecnológicas como internet, smartphones 

e computadores. 
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fontes como estas, para uma mesa redonda, é uma forma de garantir confiabilidade por todos 

poderem expor opiniões diversificadas e sustentar a dinamicidade do programa pelas 

múltiplas vozes presentes. 

Apesar de não falarem de onde tiraram as informações, eles citam e recomendam 

alguns programas, vídeos e documentários. Entre eles, estão o episódio Anos 80, a década 

perdida do canal Nerdologia, o episódio 543 - História do Brasil: Redemocratização no 

NerdCast, e o documentário Além do Cidadão Kane (1993), dirigido por Simon Hartog. 

Também recomendam que o ouvinte veja os vídeos do primeiro debate do primeiro turno da 

eleição de 1990. Estas indicações são fontes alternativas que oferecem ao ouvinte uma visão 

ampla do material histórico, conferindo precisão ao relato. Elas são uma forma de garantir a 

confiança do receptor, ao oferecer conteúdo leve e que agrega conhecimento a história 

contada. Assim, estes diversos materiais amarram todo o cenário que contextualiza o tema do 

episódio e são referências temporais e com identificação sistemáticas de lugares e 

personagens, como coloca Motta (2007), que bebem da narrativa jornalística para produzir um 

conteúdo de entretenimento com engajamento. 

Já na categoria dos Elementos de Áudio, é possível identificar a vinheta de abertura do 

programa e a vinheta da leitura de e-mail, que são padrões e servem como identificadores do 

programa, sendo igual em todos os episódios. Após a abertura, começa a tocar um samba, 

para relacionar como música típica do Brasil, que fica como trilha de fundo durante todo o 

episódio em volume baixo, isto é, em background (BG). O sobe som ocorre ao final de cada 

quadro, seguido pela voz de Collor dizendo a frase: “Marajá corrupto boa vida, esses vão pra 

rua. Agora, minha gente, chegou a nossa vez”. Além de ter a função de trilha de fundo, ela 

funciona como trilha característica ao identificar o início e fim de um momento, seguida pela 

gravação do Collor como cortina. Esta gravação é usada para divisão sonora, separando 

blocos.  

O uso destes elementos juntos aguça o imaginário do ouvinte, influenciando seu 

inconsciente a imaginar o Brasil governado por Fernando Collor, por conta do samba tocando 

e de sua fala em seguida. Além disso, quando falam sobre o primeiro dia de mandato do 

governo Collor, entra no ar um áudio dos destaques do Jornal Nacional daquele dia. Nele, os 

âncoras apresentam as chamadas do dia, entre elas alterações feitas na economia pelo 

presidente, a mudança da moeda nacional e um trecho da fala de Collor dizendo “agora é 

vencer ou vencer”. Este recurso funciona como uma fonte alternativa para embasar e 

contextualizar, gerando confiabilidade e aproximando o ouvinte da história. O emprego destes 
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elementos de áudio na narrativa influencia o inconsciente do ouvinte, trabalhando com o 

imaginário para apresentar cenários e personagens. 

Por fim, na categoria de Fala e Linguagem, pode-se notar o uso do humor como 

característica principal da conversa, aproximando o ouvinte da história e humanizando o 

conteúdo. As piadas, ao longo do programa, são uma forma de engajamento que ajuda a 

prender a atenção do ouvinte, uma vez que a risada reforça os laços afetivos e garante a 

simpatia do ouvinte. Como exemplo, quando um deles pergunta se é verdade que Collor 

morava na “casa da dinda”, casa da família de Collor onde morou durante seu governo, outro 

confirma a informação, e o primeiro aproveita para brincar dizendo “e ele recebe auxílio 

moradia pra morar na casa da dinda?” (NERDCAST 669, 2019). A brincadeira é uma chacota 

relacionada ao auxílio moradia oferecido pelo governo brasileiro aos políticos que se elegem e 

vão morar em Brasília, e porque ele usou recursos para reformar esta casa. A conversa se 

encontra em constante equilíbrio entre informação e entretenimento, sendo uma boa tática 

para ensinar e divertir ao mesmo tempo. Isso torna o programa mais dinâmico e interessante, 

prendendo a atenção do ouvinte e de modo a fazer com que ele se sinta parte daquela 

conversa. O uso de gírias e jargões durante todo o episódio aproxima o programa de uma 

conversa informal entre amigos, incluindo uso de palavrões. Esta conversa descontraída 

garante a simpatia do público jovem e oferece a sensação de pertencimento ao grupo, tópico 

abordado no capítulo sobre o mundo nerd. 

 

3.2.2. Episódio 627 – As Grandes Navegações 

 

O episódio 627 sobre curiosidades da época das grandes navegações, foi ao ar no dia 6 

de julho de 2018. Para a categoria de Tema e Contexto, é possível identificarmos que este 

episódio também está dividido em blocos, porém não contempla uma ordem cronológica 

como o primeiro analisado, falando sobre diversas partes dessa grande história que engloba as 

grandes navegações. Eles começam contando sobre a verdadeira origem da cruz das 

caravelas, entre outras curiosidades, para então explicar o que desencadeou a necessidades das 

primeiras navegações. Entre os eventos que antecederam esta história, eles destacam a 

expansão mongol, as cruzadas e a queda de Constantinopla. Em um segundo momento, falam 

sobre a escola de Sagres, o terremoto que destruiu metade da biblioteca de Portugal, e a 

possibilidade de Pedro Álvares Cabral não ter sido o primeiro a chegar no Brasil. Em seguida, 

comentam um pouco sobre o primeiro explorador português que chegou às Índias e as lendas 

que rodeiam sua história. Já em um quarto momento, divulgam como Cristóvão Colombo, que 



41 

 

era italiano, entrou em contato com a rainha da Espanha, o que Ponce de León realizou e 

porque Colombo só foi reconhecido por suas explorações após sua morte. No quinto bloco, é 

apontada a história de Vasco Nuñez de Balboa e James Cook, além de contar como foi a 

viagem de circum-navegação ao globo realizada por Fernando de Magalhães. Por fim, contam 

as lendas referentes à maneira como Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, como foi feito o 

Tratado de Tordesilhas e porquê a China não participou das grandes navegações. 

Relacionando com a atualidade, eles falam sobre como está Saint Augustine, a 

primeira cidade dos Estados Unidos, além de referenciar a popular série Game Of Thrones ao 

dizerem que, por ela se inspirar na monarquia inglesa, as pessoas esquecem que em Portugal 

também têm “histórias maneiras” (NERDCAST 627, 2018). Estas referências e associações 

com a atualidade são uma forma de viabilizar um maior interesse dos jovens sobre o 

conteúdo, auxiliando na compreensão do contexto histórico do tema. Pode-se dizer o mesmo 

sobre as curiosidades apontadas ao longo do episódio, como quando um deles conta que 

Colombo só recebeu o devido reconhecimento após sua morte, pois, em 1506, quando ele 

morreu, a Espanha ainda não sabia que aquilo que havia descoberto era um continente inteiro. 

Outro exemplo também inclui a curiosidade sobre a vela das caravelas serem, na verdade, 

triangulares, mas em todas as ilustrações aparecem quadradas. Essas curiosidades são uma 

forma de engajamento que mantém o interesse do jovem ouvinte, uma vez que este conteúdo 

é tanto informativo quanto de entretenimento.  

Também são feitas explicações sobre conteúdos mais especializados, como por que o 

contexto político e socioeconômico da China a poupou da necessidade de navegações 

mercantis. As lembranças e experiências pessoais compartilhadas neste episódio são mais 

discretas do que no outro, considerando que os fatos tratados são em um tempo muito 

distante, porém, uma das que se pode citar é quando um deles comenta que lembra de ler a 

Carta de Pero Vaz de Caminha na escola e o quanto ele achava incrível o jeito que Pero Vaz 

descreve os índios e a terra que haviam chegado. 

Na categoria de Fontes, deve-se apontar que, desta vez, Azaghal está entre os 

apresentadores junto ao Jovem Nerd, os dois fundadores do site, e que trazem como 

convidados as mesmas pessoas do episódio 669: Eduardo Spohr, Filipe Figueira, JP e Tucano 

e só há uma fonte especializada entre eles. Por conta disso, mesmo que todos contribuam para 

alguma parte da história, é Filipe Figueira que mostra mais autoridade e conhecimento sobre o 

tema. Sua presença conta como uma forma de ganhar a confiabilidade do público, uma vez 

que ele tem autoridade sobre o assunto, garantindo credibilidade ao programa. Também são 
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sugeridos um documento, um livro e um filme para o ouvinte expandir seu conhecimento 

sobre o tema a partir de um material alternativo, que oferece a possibilidade de aprofundar 

mais o contexto e detalhes que envolvem o tema do episódio. Eles falam sobre o documento 

da Carta de Pero Vaz de Caminha, como já dito antes, sobre o livro Xógum – A Gloriosa Saga 

do Japão de James Clavell, e o filme 1492 – A Conquista do Paraíso (1992), dirigido por 

Ridley Scott. Ao citá-los, eles fazem uma breve explicação de seus conteúdos e porque são 

importantes para a compreensão dessa história, mais uma vez buscando a identificação 

sistemática de lugares e personagens (MOTTA, 2007), forma de dar credibilidade à narrativa 

construída pelo programa. 

Para a categoria Elementos de Áudio, pode-se identificar a vinheta de abertura e a de 

leitura de e-mails que são padronizadas em todos os episódios, porém, logo após a vinheta de 

abertura começa uma música misteriosa com ar de aventura que pode levar o ouvinte a se 

imaginar em um navio com o vento batendo em seu rosto ou algo nesse sentido. A música é, 

na verdade, a trilha sonora do filme 1492 – A Conquista do Paraíso (1992), que serve também 

como uma trilha característica para separar os blocos, porém, ela não é a única música usada 

para isso. Além dela, também é usado, para separar alguns blocos, o som de vozes masculinas 

cantando o que aparenta ser uma música de marinheiros ou piratas, em inglês, com o barulho 

do mar, ao fundo, batendo contra a popa do navio, o vento forte e um sino tocando. Ambas 

são usadas como trilha característica para separar blocos e como trilha sonora em intensidade 

baixa (BG) durante todo o programa. Elas mexem com o imaginário do ouvinte fazendo com 

que o mesmo possa “enxergar” como era viver naquele momento, uma vez que o programa 

conta curiosidades e verdades sobre o que realmente aconteciam nas navegações. Um recurso 

usado algumas vezes, durante o episódio, foi o Sting para pontuar alguma piada óbvia, sem 

graça ou ruim. O Sting é uma sequência curta tocada em uma bateria, que o som escrito fica 

entre variações como “ba dum tss”. É um recurso usado geralmente em shows ao vivo de 

comédia ou programas de auditório que são acompanhados por grupos musicais, geralmente 

de jazz. Esse recurso acentua o humor do programa, estimulando o lado afetivo do ouvinte. 

Já na categoria Fala e Linguagem, deve-se apontar, novamente, que o humor é a 

característica principal do episódio, e que sua utilização torna o programa mais dinâmico e 

atrativo para os jovens, uma vez que as piadas aproximam o ouvinte e humanizam a narrativa. 

Bons exemplo das brincadeiras feitas durante o episódio são quando eles estão comentando 

sobre como os ingleses chegaram “atrasados” no descobrimento do novo mundo, quando um 

deles diz que, quando tudo já estava estabelecido nas terras descobertas, os britânicos falaram 
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“vamo lá ver se sobrou alguma coisa” (NERDCAST 627, 2018). Outra brincadeira foi quando 

discutiam sobre a falta de registros do Brasil Colônia nos arquivos de Portugal, quando um 

deles diz que eles deviam ter escondido tudo dos ingleses porque eles “vão ver como a banda 

toca e vai ferrar pro nosso lado” (NERDCAST 627, 2018). Ambos os exemplos também 

funcionam para mostrar como a conversa é informal e se aproxima muito de um bate-papo 

entre amigos, usando gírias e construções da fala do universo jovem, inclusive o uso de 

palavrões. As gírias e falas descontraídas são muito marcantes, como, por exemplo, a palavra 

“networking”18 usada ao comentarem sobre como Colombo, um italiano, usou sua rede de 

contatos pessoais para chegar aos ouvidos da Rainha da Espanha (NERDCAST 627, 2018). O 

programa tanto educa quanto diverte, prendendo a atenção do receptor e fazendo com que ele 

se sinta parte daquela mesa redonda, sustentando a afeição do público ao fazer com que ele se 

identifique. 

 

3.2.3. Episódio 524 - WWII: Guerra no Pacífico 

 

O episódio 524 foi lançado dia 8 de julho de 2016 e fala sobre a Guerra no Pacífico 

durante a Segunda Guerra Mundial, desde as invasão e conflitos do Japão com países 

vizinhos, até o ataque a Pearl Harbor e o bombardeio atômico. Para a categoria Tema e 

Contexto, pode-se identificar que, assim como os outros dois, o episódio está dividido em 

blocos que buscam seguir uma linha do tempo, porém muitos comentários e curiosidades não 

seguem bem o planejado. Estes blocos são marcados por elementos sonoros. Primeiro é 

apresentado como nasceu a rivalidade do Japão com os Estados Unidos, em seguida falam 

sobre as questões econômicas e geográficas que levaram o Japão a atacar Pearl Harbor. Em 

um terceiro momento, abordam o papel dos estadunidenses fornecendo armas aos Aliados e, 

em seguida, falam da batalha de Midway. Já no quinto momento, é debatido sobre o ataque do 

Japão à China e, logo, falam da quarta força dos Estados Unidos e a “brilhante evacuação” 

dos japoneses quando perceberam que tinham perdido a batalha de Midway. No sétimo 

momento é falado sobre a batalha da Filipinas, e, no oitavo, sobre a de Iwo Jima. Logo, 

comentam sobre os bombardeios incendiários e a batalha de Okinawa, para em seguida falar 

as estimativas para a Operação Down Fall, nome do ataque estadunidense a Tóquio, capital do 

Japão, que não aconteceu. Por fim, apresentam o que possivelmente levou o Estados Unidos a 

escolher Hiroshima e Nagasaki para serem bombardeadas e, em seguida, um levantamento de 

                                                           
18 Significa “trabalho em rede” em inglês, é uma expressão usada para falar da atividade de se relacionar com 
empresários e empresas, compartilhando informações e oportunidades. 
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quantos mortos a guerra deixou e como ficou a imagem do imperador após o “cessar fogo” 

(NERDCAST 524, 2016). 

Fazendo relação com a atualidade, os participantes comentam sobre um cara que ficou 

esquecido em uma das ilhas do Pacífico por 30 anos depois da guerra e que não acreditava 

que a guerra já tinha acabado. Outra relação apontada foi o fato de que hoje pegamos o GPS 

do celular e sabemos tudo que acontece do outro lado do mundo, mas naquela época era uma 

guerra às cegas porque nem o radar funcionava direito, o que leva um dos participantes a 

comparar a guerra com o jogo Batalha Naval. Estas referências e associações são uma ajuda 

para a compreensão do ouvinte quanto ao contexto histórico e o que realmente acontecia 

naquele momento, além de ser um fator que desencadeia o interesse do público jovem. 

Diferente dos outros episódios analisados, não foram identificadas lembranças e experiências 

por parte dos convidados e apresentadores para serem destacadas, porém, não foram poucas as 

referências a filmes que falam de períodos ou fatos da história. Também é importante destacar 

as muitas curiosidades e explicações apontadas durante o programa, como porque a batalha de 

Midway era inevitável e quais eram as estratégias de batalha americana, além de explicar 

porque o comandante das tropas estadunidenses tinha vantagens na batalha de Filipinas. Estes 

fatos curiosos apontados em contexto também são uma forma de prender a atenção do jovem 

ao tema do episódio e facilita o entendimento da história. 

Já na categoria Fontes, os apresentadores são os dois fundadores do programa, como 

no segundo episódio analisado, contando com os mesmos convidados de antes, porém, com 

um participante a mais chamado de Bluehand. Seu nome é Caio Boiteux, é formado em 

Administração e é considerado pelos apresentadores como um grande conhecedor de 

tecnologia e história. O único considerado como fonte oficial ainda é Filipe Figueiredo, o que 

continua garantindo ao programa um ponto de confiabilidade, porém neste episódio é ele e 

Bluehand que mais trazem conhecimentos para a mesa redonda. Vale destacar novamente a 

importância da escolha por um debate de mesa redonda, no qual as diversas vozes quebram a 

monotonia da narrativa histórica.  

Neste episódio pode-se apontar que foram vários filmes citados e recomendados para 

entrelaçar os recortes da história, além de duas minisséries e uma sugestão de pesquisa. Entre 

os filmes estão O Último Samurai (2003), dirigido por Edward Zwick; Karatê Kid (1984), 

dirigido por Robert Mark Kamen; Império do Sol (1987), dirigido por Steven Spielberg; Além 

da Linha Vermelha (1998), dirigido por Terrence Malick; A Consquista da Honra (2006) e 

Carta de Iwo Jima (2006), ambos dirigidos por Clint Eastwood. Os dois últimos são 
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comentados como filmes feitos para serem relacionados, uma vez que contam a batalha de 

Iwo Jima pelo ponto de vista de cada um dos lados. As minisséries que comentam no episódio 

são Irmãos de Guerra (2001), produzido por Steven Spierlberg e Tom Hanks, e The Pacific 

(2010), produzido por Cherylanne Martin, Todd London e Steven Shareshian, mas que 

também leva Spierlberg e Hanks como produtores executivos. Por fim, a sugestão de pesquisa 

no YouTube foi sobre a palavra Kamikaze, para encontrar imagens das câmeras dos navios 

estadunidenses que mostram os ataques suicidas dos aviões Kamikaze japoneses ao se 

atirarem contra os navios em um ato desesperado para não perder a guerra. Todas estas dicas e 

sugestões de fontes oferecem ao ouvinte uma forma de garantir mais conhecimento sobre o 

tema e compreender melhor a história. Por fim, também são apontadas estatísticas de quantas 

pessoas morreram na guerra que acontecia na Inglaterra e quantas morreram na guerra do 

Pacífico. Este levantamento de dados garante precisão ao relato e confiabilidade do receptor. 

Na categoria de Elementos de Áudio, novamente identifica-se as vinhetas padrão do 

programa, das quais a de abertura é seguida pela música tema do episódio, esta que é uma 

música de aventura, marcada pelo uso da bateria podendo causar expectativa. Ela serve para 

que o inconsciente do ouvinte se relacione com o tema, influenciando o imaginário. Esta 

música funciona como trilha característica e trilha sonora (BG) durante todo o programa, mas 

divide o primeiro título com o som de tiros e bombas que sobe para identificar a divisão de 

alguns blocos. Ambos os sons trabalham com a compreensão do cenário que é apresentado na 

narrativa. Outro recurso usado foi o efeito do som do radar dos navios, comumente utilizado 

em filmes, que consiste em “bipes” a cada poucos segundos. Ele é trazido à tona por conta da 

explicação sobre como estes instrumentos funcionam, apesar de não esclarecerem o nome do 

aparelho. Ao contrário do recurso usado no episódio anteriormente analisado, este serve como 

uma explicação do que o participante estava explicando, para que o ouvinte entendesse com 

mais facilidade ao que se referia. 

Na categoria Fala e Linguagem, deve-se destacar de novo o humor como característica 

principal, sendo uma forma de garantir a simpatia do ouvinte e aproximá-lo da conversa. 

Entre as brincadeiras que podem ser destacadas, está a de quando eles comentam sobre o cara 

que ficou esquecido em um ilha do Pacífico após a guerra, quando um fala que foi necessário 

que encontrassem o superior dele para explicar que a guerra havia acabado, outro brinca que o 

superior disse para ele “acabou a guerra mesmo, agora eu trabalho pra Ford, vem comigo que 

eu te arrumo um emprego” (NERDCAST 524, 2016). A piada ganha humor por conta de a 

Ford ser uma empresa dos Estados Unidos e o superior dele ser japonês, mas além desta, 



46 

 

também é feita referência ao famoso sinal Hang Loose19 quando falam sobre as tropas 

estadunidenses descendo na baia japonesa com muita calma, sem antecipar o ataque japonês, 

na qual um dos participantes diz que estavam quase dizendo “tá tranquilo, tá favorável” e 

fazendo o “famoso sinal do Ronaldinho” (NERDCAST 524, 2016). Estas piadas prendem a 

atenção do ouvinte, tornando o programa mais dinâmico e atrativo. O linguajar usado faz com 

que o receptor possa se sentir mais próximo da conversa, o uso de gírias e jargões contribui 

para a afeição para com o programa, mesmo com o grande uso de palavras de baixo calão. 

Um exemplo das gírias e expressões usadas, pode-se destacar a frases como “que mala né” ao 

falarem que o imperador do Japão só falava através de um porta-voz, e “os americanos tavam 

tudo com sangue nos olhos”, ao comentarem sobre o fim da guerra e de que alguns 

estadunidenses do exército queriam que a guerra fosse até o fim. 

  

                                                           
19 Conhecido no Brasil como Hang Loose, é um gesto muito usado por surfistas para saudação. É realizado com 

uma das mãos com os dedos polegares e mindinho eretos, e o resto fechado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cada ano a tecnologia tem se desenvolvido cada vez mais rápido, assim como as 

gerações de jovens que têm crescido junto a essa evolução. Altamente ligados a este 

crescimento, os jovens têm se tornado cada vez mais solitários e individualistas, frente a isso, 

os meios de comunicação e redes sociais vêm ocupando esse lugar vazio, ao oferecer 

interação e exclusividade. Estes fatores são características principais do podcast, meio de 

comunicação que funciona como distribuidor de conteúdo alternativo para os jovens 

atualmente. O problema desta pesquisa visava compreender como o programa mais escutado 

do Brasil, o NerdCast, usa estratégias comunicacionais em seus episódios com tema de 

História para engajar o público jovem em um conteúdo informativo diferenciado. Afim de 

responder esta questão, foi feito um mapeamento dos episódios que abordavam História, da 

qual foram identificados 61 deste tema, para cerca de 698 episódio no total do programa, e 

selecionados três para a análise completa 

 Logo, foram identificadas as estratégias comunicacionais usadas na narrativa dos 

episódios selecionados, que sustentaram a compreensão de como elas provocam o público do 

programa. A partir da análise, pode-se perceber que o humor é a principal característica do 

programa, que é uma forma de conseguir a simpatia do público jovem. Além de que, unido ao 

linguajar comum e ao uso de gírias, aproxima o ouvinte da conversa, buscando que ele sinta-

se pertencente àquele grupo. O equilíbrio entre fatos, curiosidades e brincadeiras torna o 

programa dinâmico, e ganha o interesse do ouvinte também pelas múltiplas vozes, já que o 

programa conta com diversas opiniões trazidas à tona.  

A divisão em blocos do programa pode ser considerada como um respiro na conversa, 

sendo um momento para o ouvinte pausar o episódio e poder retomar de onde parou sem 

perder a linha de pensamento. Estes blocos também tornam a narrativa menos cansativa, já 

que o programa tem uma duração média de 90 minutos, e organizam a história, uma vez que 

não deixam o assunto central fugir de pauta. Tanto as associações com a atualidade, 

curiosidades contadas, explicações de assuntos e lembranças pessoais compartilhadas são 

formas de engajamento que aproximam o ouvinte e o auxiliam na compreensão do fato 

histórico em questão no episódio. 

 Apesar de utilizarem apenas uma fonte oficial, o programa compensa em referências e 

sugestões de fontes alternativas e leves, como filmes, livros e minisséries, partes ordinárias do 

mundo nerd. O último episódio analisado foi o único a apresentar estatísticas, estes dados 

sustentam precisão ao relato, enquanto as fontes sugeridas oferecem uma compreensão mais 
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ampla do contexto histórico apresentado. Já ao falar sobre os elementos de áudio, deve-se 

destacar o uso de trilhas características e trilhas sonoras para influenciar o imaginário do 

ouvinte à enxergar no inconsciente os momentos narrados nos episódio. Enquanto a voz dos 

participantes trabalha com o consciente, os elementos de áudio concentram-se no resto. Os 

efeitos especiais, como sons de tiros, são poucos, mas existem, sendo trabalhados de forma 

diferente em cada episódio.  

Enfim, pode-se concluir que o NerdCast usa diversos recursos e estratégias de 

engajamento que buscam conquistar a afeição do público jovem, tanto pelo humor quanto 

pela sensação de pertencimento. Estas estratégias ganham força principalmente pelo lugar dos 

jovens na sociedade atual. Como já citado na análise do episódio 669, os ouvintes da Geração 

Millennials são considerados como ansiosos, superficiais e imediatistas, o que os leva a 

preferir um conteúdo de fácil entendimento e de linguagem simples. Assim como também os 

leva a procurar por fontes alternativas de conhecimento, como um podcast, para suprir a 

busca por conhecimento que, muitas vezes, a escola não dá conta. 

 Vale ressaltar que o programa, mesmo não sendo jornalístico, não perde em conteúdo, 

cumprindo com as expectativas sobre a abordagem de temas. Uma vez que as brincadeiras 

tornam a narrativa interessante e as múltiplas vozes tornam o programa dinâmico, os 

episódios de História do NerdCast podem ser considerados uma boa sugestão para quem está 

estudando para a escola e busca uma fonte alternativa, ou para professores que querem trazer 

novos recursos para suas aulas. O podcast tem estado com um pé na educomunicação desde 

seus primórdios, que muitas vezes se prende ao trabalho de educar para comunicar. Mas, 

também pode ser usado, como o NerdCast, que pode comunicar para educar.  

Os avanços da tecnologia proporcionaram o podcast como um facilitador na produção 

de conteúdo, uma vez que tem ampla aceitação pela juventude por sua fluidez, facilidade de 

ouvir em qualquer lugar e que não tem necessidade de seguir um padrão. Estas características 

o tornam atrativo, e pode vir a ser pensado como um recurso de possibilidade educacional, 

somando nas estratégias metodológicas da educação e dando um toque diferenciado nos temas 

estudados nas escolas, que muitas vezes se tornam cansativos e monótonos.  
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ANEXO I 

 

Tabela 1: Mapeamento dos episódios de História do NerdCast feito em 21/09/2009. 

Nº Data Nome Duração Neste podcast 

686 9 de agosto de 

2019 

Chernobyl – 

Ciência, política e 

catástrofe 

1 hora e 59 

minutos 

Conheça o contexto histórico do acidente 

da usina de Chernobyl e o paralelo entre a 

ficção da série e os acontecimentos reais. 

669 19 de abril de 

2019 

A Era Collor 1 hora e 47 

minutos 

Entenda o contexto histórico e político 

da Era Collor. 

648 30 de novembro 

de 2018 

Robin Hood – O 

bom ladrão? 

1 hora e 13 

minutos 

Pegue seu arco e flecha e conheça a lenda 

do Bentinho da Mata, que usa capuz verde 

amarelado e rouba dos ricos para dar aos 

pobres. 

640 5 de outubro de 

2018 

Conflitos nos 

Balcãs 

1 hora e 41 

minutos 

Batemos um papo histórico sobre a região 

dos Balcãs! 

635 31 de agosto de 

2018 

Drácula: História 

e mito 

1 hora e 15 

minutos 

Nos armamos com estacas de madeira e 

alho para viajarmos até a Transilvânia e 

conhecer o home que inspirou o Dráculo 

de Bram Stroker, falar de filmes ruins de 

vampiro e saber o verdadeiro nome do 

velho do saco. 

627 6 de julho de 

2018 

As Grandes 

Navegações 

1 hora e 42 

minutos 

Descubra que bacalhau não tem cabeça, 

como realmente era uma Caravela e 

muito mais sobre as grandes 

navegações. 

620 18 de maio de 

2018 

A consolidação 

dos Estados 

Unidos 

1 hora e 25 

minutos 

Use a primeira criptomoeda, desafie 

alguém à la Faroeste Caboclo e aprenda 

tudo que aconteceu para as treze colônia 

se transformarem na superpotência que 

conhecemos hoje. 

601 5 de janeiro de 

2018 

Política 

Internacional 

2017 

1 hora e 56 

minutos 

Fique atento com a ameaça dos esquilos, 

ataques hackers e outros eventos 

marcantes na política internacional de 

2017. 

593 10 de novembro 

de 2017 

Expansão para o 

Oeste 

1 hora e 49 

minutos 

Conheça a época em que o México queria 

fazer um muro na fronteira e todos os 

mitos da terra sem lei, o velho oeste. 

578 28 de julho de 

2017 

Dunkirk – A 

paradinha do 

1 hora e 19 

minutos 

Conheça a história da Operação Dínamo e 

como ela salvou mais de trezentos mil 
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Reich soldados. 

574 30 de junho de 

2017 

A Reforma 

Protestante 

1 hora e 34 

minutos 

Conheça Martinho Lutero, dono do 

primeiro textão e fundador do ramo do 

cristianismo que conhecemos hoje como 

Luteranismo. 

567 12 de maio de 

2017 

La Belle Époque 1 hora e 35 

minutos 

Convidamos o time de história para tomar 

um chá da tarde e conversar sobre La 

Belle Époque. 

555 17 de fevereiro de 

2017 

VIKINGS! 1 hora e 23 

minutos 

Descubra que Vikings não usavam elmos 

com chifres e que seu povo vai além da 

série de tv. 

543 18 de novembro 

de 2016 

Histórias do 

Brasil: 

Redemocratização 

1 hora e 45 

minutos 

Voltamos para o final da ditadura no 

Brasil para contarmos um pouco sobre a 

redemocratização brasileira. 

532 2 de setembro de 

2016 

Eles são bárbaros! 1 hora e 22 

minutos 

Barbarizamos e contamos as origens 

desses malucos que dominaram o mundo! 

529 12 de agosto de 

2016 

A questão Israel e 

Palestina 

1 hora e 38 

minutos 

Um pouco da história sobre este conflito 

milenar, entre palestinos e israelenses! 

524 8 de julho de 

2016 

WWII: Guerra 

no Pacífico 

1 hora e 33 

minutos 

Tudo o que aconteceu em um dos 

principais momentos da Segunda 

Guerra Mundial, desde as invasões e 

conflitos do Japão com países vizinhos, 

até o ataque a Pearl Harbor e o 

bombardeio atômico! 

518 27 de maio de 

2016 

Rei Artur: 

História e mito 

1 hora e 27 

minutos 

Veja a diferença entre mito e ralidade, vá 

para Avalon, tente erguer a Excalibur, 

beba do Cálice Sagrado e seja traído por 

Lancelot! 

510 1 de abril de 2016 Alexandre, o 

grande, magno e 

da Macedonia 

1 hora e 14 

minutos 

Entenda as guerras médicas, decore o 

nome do cavalo, aprenda as lições do seu 

tutor e não confunda Alexandre com Fábio 

Porchat! 

502 5 de fevereiro de 

2016 

A moderna 

monarquia 

britânica 

1 hora e 47 

minutos 

Entenda toda a linhagem real britânica, 

especule quem é o pai de Churchill, tente 

ganhar um título de Barão e Keep calm 

and carry on! 

487 16 de outubro de 

2015 

As engrenagens 

da Revolução 

industrial 

1 hora e 23 

minutos 

Entenda que Jethro Tull não é só o nome 

de uma banda, trabalhe em uma mina de 

carvão, tire a semente do algodão e 
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descubra quem é o patrão do NerdCast! 

477 7 de agosto de 

2015 

Maravilhas do 

mundo 

1 hora e 28 

minutos 

Descubra o que somos capazes de fazer, 

conheça qual estátua falava fino, 

superfature o Olimpo, escolha a sua lista 

preferida e conheça o “Flavão”! 

474 17 de julho de 

2015 

A Batalha de 

Stalingrado 

1 hora 9 

minutos 

Conheça o ponto de virada da guerra, 

entenda porque ela foi ganha pelos russos, 

visite a cidade em homenagem a Stalin e 

“A Mãe Rússia chama”! 

468 5 de junho de 

2015 

Do escambo ao e-

commerce 

1 hora e 36 

minutos 

Pule de alegria porque a sua encomenda 

chegou, receba um punhado de sal no 

começo do mês e descubra como uma flor 

foi responsável pela primeira bolha 

financeira. 

461 17 de abril de 

2015 

O Verdadeiro 

Coração Valente 

1 hora e 27 

minutos 

Descubra que o Kilt era uma farsa, 

conheça a linhagem dos MacClodovil, 

ouça qual personagem de desenho 

animado faz parte da história e descubra 

quantos fatos são necessários para se 

destruir a ilusão de um nerdcaster. 

456 13 de março de 

2015 

O Cramunhão 1 hora e 30 

minutos 

Entenda como fazer um acordo com o 

Mochila de Criança, descubra o que o 

Capiroto quer, puçá qual o Cão é santo, 

faça a brincadeira do copo no cemitério e 

leve carvão para o Tio do Churrasco. 

442 28 de novembro 

de 2014 

As Cabeças da 

Revolução 

Francesa  

1 hora e 39 

minutos 

Coma bolos ou brioches se não tiver pão, 

derrube a bastilha tijolo por tijolo, 

descubro quem é o Darth Vader da 

revolução francesa, não dê uma de Tyler 

Durden e ouça todo o programa de dentro 

da banheira! 

437 23 de outubro de 

2014 

A Guerra das 

Rosas 

1 hora e 23 

minutos  

Descubra que nada em Game of Thrones é 

por acaso, se confusa com uma enxurrada 

de Ricardos e descubra um pouco de 

história no porta malas de um carro. 

407 28 de março de 

2014 

A Aurora do 

Renascimento 

1 hora e 48 

minutos 

Conheça o bolsa renascença, descubra que 

a idade média (ou medíocre) não foi tão 

ruim assim, convirja para o ponto de fuga 

e esgote as piadas com as Tartarugas 

Ninjas! 
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392 6 de dezembro de 

2013 

A Guerra dos 100 

anos. Ou não... 

1 hora e 50 

minutos 

Aprenda a ser um rei vacilão, ouça qual é 

a batalha da malandragem, elimine um 1/3 

dos integrantes desse NerdCast, conheça 

uma das batalhas mais épicas da Idade 

Média e entenda o marketing de Joana 

D’Arc. 

371 12 de julho de 

2013 

Caneladas da 

História 

1 hora e 13 

minutos 

Você vai descobrir que não é nerd se 

chama César de "Imperador”, ouça quem 

está sassaricando no ovo de Colombo, 

entenda que Benjamin Franklin não 

descobriu a eletricidade, que Van Gogh 

não cortou a própria orelha e que o 

verdadeiro Walkman é brasileiro. 

362 10 de maio de 

2013 

As Guerras dos 

Anjos da Morte 

1 hora e 46 

minutos 

Descubra como surgiu a ideia de expandir 

o universo de Filhos do Éden para a 

Segunda Guerra, conheça um pouco mais 

da história das guerras e ouça como um 

verdadeiro herói deve se corromper e virar 

um vilão. 

353 8 de março de 

2013 

Coreia Style 1 hora e 30 

minutos 

Entenda a picuinha que dividiu uma 

nação, saiba como foi o primeiro conflito 

da guerra fria, conheça um general 

cachorro louco, cuidado com um punhado 

de chineses, faça um tour pela DMZ e 

descubra se a bomba vai explodir! 

336 9 de novembro de 

2012 

A revolução 

americana 

1 hora e 29 

minutos 

Conheça um selo que custou caro demais, 

não deixe o chá desembarcar, contrate 

soldados por 12 dólares, conte sempre 

com os franceses e não deixe o Mel 

Gibson irritado! 

319 13 de julho de 

2012 

Causos e areias 

do antigo Egito 

1 hora e 29 

minutos 

Saiba porque os sumérios eram bons 

marqueteiros, entenda como organizar 

uma sociedade por simples necessidade, 

aprenda a medir os pecados do seu 

coração, conheça um rico, esquecido e 

amaldiçoado faró e monte sua pirâmide 

com dados de RPG! 

308 27 de abril de 

2012 

Aníbal Barca – O 

pesadelo de Roma 

1 hora e 26 

minutos 

Aprenda a cruzar os alpes com elefantes, 

saiba por que tochas e vacas podem salvar 

sua pele, entenda como fazer os romanos 3 
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vezes de otários, e passe as férias da sua 

vida por 16 anos na Itália sem ser 

incomodado! 

303 23 de março de 

2012 

A guerra das 

Malv... Falklands 

1 hora e 18 

minutos 

Aprenda a blefar com uma junta militar, 

saiba de onde Fausto Fawcett tirou a 

calcinha Exocet, entenda a importância de 

navios invisíveis e veja como essa terrível 

guerra afetou uma população inteira de 

pinguins! 

299 24 de fevereiro de 

2012 

A sombria 

ascensão de Hitler 

1 hora e 34 

minutos 

Entenda o que transformou um artista 

fracassado em genocida, procure um 

culpado alheio para seus problemas, 

cuidado com discursos e golpes em 

cervejarias e jamais... JAMAIS dê poder 

irrestrito a qualquer pessoa! 

289 9 de dezembro de 

2011 

Napoleão – 

Dividir e 

conquistar 

1 hora e 52 

minutos 

Aprenda táticas de guerra de bolas de 

neve, entenda a relação entre matemática e 

artilharia, entre em uma batalha gigantesca 

entre 3 imperadores, descubra quem foi o 

único homem a enganar Napoleão e 

jamais enfrente o General Inverno! 

287 25 de novembro 

de 2011 

Grandes 

inventores: Santos 

Dumont vs 

irmãos Wright 

1 hora e 13 

minutos 

Entenda como cair de balão e ganhar uma 

quentinha da Princesa Isabel, conheça as 

verdadeiras invenções não creditadas ao 

brasileiro, descubra afinal quem voou 

primeiro e ligue o botão do politicamente 

incorreto ou nem escute! 

279 30 de setembro de 

2011 

Altas confusões 

na Alta Idade 

Média 

1 hora e 34 

minutos 

Entenda porque o termo Idade das Trevas 

caiu em desuso, testemunhe a queda de 

um império dos homens e a ascensão de 

um “império de Deus”, saiba qual é a 

maior força do ser humano, largue esse 

arado e pegue essa lança! 

257 29 de abril de 

2011 

O Dia D 1 hora e 13 

minutos 

Entenda como começou a ruína do 3º 

Reich, aprenda a manter segredos bem 

guardados, planeje o futuro pelas fases da 

Lua, distraia seu oponente com o óbvio e 

aposte tudo na quantidade sobre 

qualidade! 

244 28 de janeiro de A alvorada da Era 1 hora e 11 Saiba quem dividiu o átomo primeiro, 
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2011 Nuclear minutos entenda o funcionamento de uma bomba 

nuclear, conheça o homem que se 

sacrificou para impedir um acidente 

atômico, aprenda como construir uma 

bomba com 60 Sheldons e cruze os dedos 

para sua arma não incinerar a atmosfera da 

Terra! 

234 5 de novembro de 

2010 

¡Cuba libre! Pero 

no mucho 

1 hora e 25 

minutos 

Conheça o outro termo para o “playground 

dos EUA”, saiba o que não fazer com seus 

inimigos políticos, entenda como começar 

uma revolução com 20 pessoas e tenha 

sempre ao seu lado um médico bom de 

briga! 

202 19 de março de 

2010 

Montanhas, 

roletas e 

revoluções russas 

1 hora e 13 

minutos 

Entenda com quantas revoluções se faz 

um reforma socialista, conheça um 

intelectual barangueiro, confira se seu 

objetivo é destruir o exército vermelho e 

sempre desconfie de uma cesta de pão 

caindo do céu! 

191 11 de dezembro 

de 2009 

Os santos pecados 

das Cruzadas 

1 hora e 23 

minutos 

Conheça os tesouros prometidos da Terra 

Santa, entenda como o temor a Deus e o 

amor à riqueza moveram sociedades 

inteiras para o oriente, aprenda a despertar 

uma Jihad e morra amigo de Azaghal e 

Baduíno! 

185 30 de outubro de 

2009 

História do 

Brasil: Ditadura 

Militar 

1 hora e 8 

minutos 

Conheça as desculpas esfarrapadas e os 

reais motivos para o golpe, calcule as 

chances do Brasil abraçar uma revolução 

comunista, aprenda a detectar easter eggs 

da resistência e afaste esse cálice do 

Tucano! 

177 4 de setembro de 

2009 

A fúria mongol de 

Gêngis Khan 

1 hora e 14 

minutos 

Conheça as origens de um guerreiro que 

nasceu com sangue nas mãos, saiba como 

é feio esconder a caça da família, aprenda 

a atirar com seu arco ao som do arrastar e 

nunca siga os conselhos de um monge 

Taoísta! 

173 7 de agosto de 

2009 

O último a chega 

na Lua é mulher 

do padre 

1 hora e 24 

minutos 

Saiba porque a humanidade foi buscar um 

nazista e um prisioneiro na Sibéria para 

chegar ao espaço, aprenda mais sobre o 
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programa espacial do outro lado da cortina 

de ferro, conheça o primeiro cachorro-

quente soviético e descubra se a Lua é 

realmente feita de queijo! 

172 31 de julho de 

2009 

História do 

Brasil: Império 

1 hora e 9 

minutos 

Conheça as histórias exageradas de um 

imperador porradeiro, procure os 

franguinhos nos bolsos imundos de D. 

João VI, entre na fila para “conhecer” 

Carlota Joaquina e tome um café com o 

Poderoso Chefão nacional! 

162 22 de maio de 

2009 

Máquinas de 

guerra - 

Antiguidade 

1 hora 11 

minutos 

Entenda o que foi o fogo grego, conheça o 

poder dos arcos ingleses, saiba que arma 

foi nomeada por um Papa, aprenda como 

vencer um cerco e organize-se na parede 

de escudos! 

157 17 de abril de 

2009 

Mafia, Omertà e 

Vendetta! 

1 hora e 18 

minutos 

Descubra como um simples negócio de 

proteção rural se espalhou pelos 

submundos das Américas, entenda a 

hierarquia da Cosa Nostra, conheça um 

verdadeiro sindicato do crime e aprenda a 

pronunciar Buscetta corretamente! 

148 13 de fevereiro de 

2009 

Operação 

Valquíria 

1 hora e 9 

minutos 

Entenda por que General Ludwig Beck, 

General Henning Von Tresckow, General 

Friedrich Olbricht, Tenente Coronel Claus 

Van Stauffenberg e muitos outros 

planejaram e tentaram assassinar Adolf 

Hitler, saiba o que deu errado no dia 20 de 

julho e conheça um bem intencionado 

herói imortal. 

139 5 de dezembro de 

2008 

1ª Guerra 

Mundial 

1 hora e 11 

minutos 

Descubra que invenções da guerra você 

usa até hoje, conheça o assassinato mais 

atrapalhado da história, aprenda tudo 

sobre trincheiras e saiba por que essa 

guerra inaugurou o século XX. 

118 11 de julho de 

2008 

A Guerra do 

Vietnã 

1 hora e 22 

minutos 

Saiba quando e porque começou toda essa 

confusão, aprenda sobre ética de guerra 

com Azaghal, conheça a diferença entre 

derrota e “retirada estratégica” e descubra 

o que Emílio Santiago tem a ver com isso 

tudo. 
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109 18 de abril de 

2008 

Top Secret 1 hora e 29 

minutos 

Quais são as principais agências de 

inteligência do mundo? O que é preciso 

para entrar na ABIN? Quem roubou a 

primeira máquina ENIGMA? Árvores 

pulavam de pára-quedas na 2ª Guerra? Por 

que agentes da CIA foram treinados pela 

Xerox? E qual é a lenda do espião lusitano 

preso no Brasil? 

95 11 de janeiro de 

2008 

Japão – Quem 

tem Koku, tem 

Edo 

1 hora e 2 

minutos 

Quais são as origens mitológicas desta 

terra distante? Como funcionava o 

feudalismo japonês? De onde surgiu a 

Katana? Quem eram os Shoguns? Como 

foi o reencontro do Japão com as culturas 

ocidentais na era Meiji? E o mais 

alarmante, quem foi o pervertido que 

inventou as máquinas vendedores de 

calcinhas usadas? 

64 1 de junho de 

2007 

Os verdadeiros 

Piratas do Caribe 

1 hora e 26 

minutos 

Qual é a diferença entre um pirata, um 

corsário, um bucaneiro e um 

churrasqueiro? Quem foi Henry Morgan? 

Barba Negra? Black Bart Roberts? E 

como foi que deixaram essa bagunça toda 

acontecer? 

57 30 de março de 

2007 

THIS IS 

SPARTA!!! 

1 hora e 21 

minutos 

Em comemoração ao lançamento nos 

cinemas de ‘300’, os nerds batem um 

mega papo em um podcast histórico sobre 

a Batalha das Termópilas, tema central do 

filme e quadrinhos de Frank Miller. 

41 1 de dezembro de 

2006 

Todos os 

NerdCasts levam 

a Roma 

1 hora e 24 

minutos 

Sob a luz do lançamento do DVD da 

MEGA BOGA série Roma, da HBO, os 

nerds discutem sobre Júlio César, suas 

conquistar militares e políticas, os 

armamentos e a engenharia do imério de 

1000 anos. Filmes, livros, jogos... todas as 

nerdices levam a Roma! 

39 17 de novembro 

de 2006 

Senta a Pua! 1 hora e 20 

minutos 

O que aconteceu nos céus da Europa? 

Como o Brasil entrou na guerra? O que foi 

o esquadrão Jambock? O que era uma V2? 

Quais foram os projetos loucos da 

Luftwaffe? Por que o Jovem Nerd decidiu 
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instalar Windows 95? 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 


