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11 de março de 2020 - OMS declara
pandemia de Covid-19
10 de junho de 2020 - SP é o primeiro
estado do Brasil a anunciar a reabertura
gradual de comércios.
Outros estados iniciaram planos de
flexibilização e o contexto tornou-se
conhecido como "novo normal"

Contextualização



Biólogo, com perfis ativos em blog,
Instagram, Twittter e YouTube
Ganhou visibilidade no YouTube com o canal
Nerdologia, criado em 2010
No início de 2020, passou a dedicar atenção
especial à Covid-19 em seu próprio canal no
YouTube

Atila Iamarino



Plataforma de grande alcance
Uso de linguagem simples
Conquista da empatia do público
Novas audiências para o debate
sobre ciência
Em outros meios de divulgação,
como papers, o alcance seria
menor



Normalidade - conceito elástico, medida de algo,
realidades (DOYLE, 1950)
Normalidade e anormalidade - cultural, precisa de
contexto (CARNAÚBA, PELIZZARI, SILVA JÚNIOR, 2017)
Contexto da pandemia de Covid-19 - Normal envolve
preocupacao com recuperacao economica (ORNELL et
al.,2020)
O "novo normal" - sistemas socioeconomicos
transformados (SAMUEL et al.,2020)

Novo normal



pré-análise

identificação de aspectos gerais do canal

análise
exploração do conteúdo das lives

apresentação dos resultados

18 vídeos analisados entre 11 de março e 30
de junho de 2020

Etapas metodológicas



Análise



Análise



Análise
Dos 25 publicados no canal durante o período
de análise, 18 são lives
Todas as lives abordam a Covid-19
Utilização da hashtag #FiqueEmCasa ao lado
dos títulos
Informações extras sobre os convidados e links
para artigos e outras publicações nas descrições
A expressão "novo normal" aparece pela 1ª vez
em 17 de abril.



A expressão "novo normal"aparece pela primeira vez
durante a participação da economista Monica de Bolle
(17/4) - a primeira live com convidado no canal
Os sentimentos diversos provocados pela pandemia e
pós-pandemia foram temas de lives com a psicóloga
Cecilia Dassi (22/6) e o psiquiatra Daniel Barros (29/6)
As peculiaridades do SUS foram debatidas em diálogo
com o Dr. Drauzio Varella (18/5)

Análise



O desenvolvimento de vacinas e informações sobre
imunidade, fases de testes e prazos, além de
problemas futuros, foram comentados pelo
próprio Atila (16/6)
Atila também comentou o caso do vírus influenza,
no contexto da pandemia de espanhola, em 1918
(5/4), explicou a "imunidade de rebanho" e falou
sobre a ocorrência de outras ondas da infecção, o
que também poderia acontecer com a Covid-19.

Análise



O historiador Sidney Chalhoub falou sobre a pandemia de
febre amarela, no século XIX (24/4), e reforçou que à época
muitas autoridades não queriam acreditar na doença,
ponto também abordado pelo Dr. Drauzio Varella (18/5).
Leandro Karnal, também historiador, chamou atenção para
o negacionismo, as festas e outras formas de
aglomerações e a falta de consideração com o próximo e
destacou a importância das argumentações baseadas em
evidências, da ciência, em oposição às opiniões subjetivas. 

Análise



O tópico "normalização da vida"perspassa muitas das lives analisadas
O foco das lives se mantém no Brasil, com tentativas de alertar para as
medidas de enfrentamento da doença em um país de dimensões
continentais, com regiões e estados de perfis socioeconômicos distintos
Visões múltiplas sobre a pandemia a partir de diálogos com especialistas
de outras áreas
Uso de linguagem simples para explicar conceitos científicos,
contribuindo para aproximação entre ciência e sociedade

Conclusões



A História está repleta de pessoas que, como
resultado do medo, ou por ignorância, ou por
cobiça de poder, destruíram conhecimentos
de imensurável valor que, em verdade,
pertenciam a todos nós. Nós não devemos
deixar isso acontecer de novo.

CARL SAGAN
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