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POP Ainda dá tempo para aproveitar a Semana do Orgulho Nerd com livro e RPG

IASMIM MOREIRA*

Não faz muito tempo que ser
nerd – ou mesmo visto como
tal – era motivo para jovens
serem discriminados por grupos sociais. Por mais que, culturalmente, essa “tribo” seja
apenas estereotipada como a
figura intelectual, socialmente
excluída e pouco atraente, a
união dos adeptos vai além do
que os olhos podem ver.
Atualmente, um dos ramos
culturais mais consumidos é o
pop, que ironicamente é predominantemente composto
por conteúdos considerados
nerd, como HQs, filmes baseados em HQs, animes, games,
cosplay e literatura de fantasia,
por exemplo.
A última segunda-feira (25)
marcou 19 anos de celebração
ao Dia da Toalha, pontapé inicial para o que hoje é chamado
de Dia do Orgulho Nerd. A comemoração a este conteúdo
começou com uma homenagem dos fãs após a morte do
escritor e comediante Douglas
Adams (1952-2001), criador
da série de livros O Guia do
Mochileiro das Galáxias.
Desde então, o dia 25 de
maio se estende pela semana,
com comemorações dedicadas
a representantes desta cultura,
com manifestações, campeonatos e eventos temáticos por
todo o mundo.
Este ano, com a pandemia,
o orgulho coletivo foi virtual.

GEEK NAS TELINHAS

Abstraia com game paródia
do presidente e FC cômica
Erwin Pietz / Divulgação

BRINQUEDOS QUE
MARCAM ÉPOCA

Nesta série documental
original da Netflix,
personagens de Star
Wars, He-Man, Power
Rangers, Tartarugas
Ninja, além de naves
espaciais e tanques de
guerra que fizeram a
cabeça de muitas
crianças nos anos
1980-90 são relembradas
por seus criadores. Três
temporadas

Manuela Cavadas / Divulgação

FILMES DE HAYAO
MIYAZAKI

Animador, cineasta,
escritor e artista japonês.
Onze animações do
cofundador do aclamado
Studio Ghibli, o Walt
Disney nipônico, estão na
Netflix. O castelo no céu,
Meu amigo Totoro, O
Serviço de Entregas da
Kiki, Porco Rosso – O
último herói romântico,
Princesa Mononoke, A
viagem de Chihiro,
Nausicaä – Do vale do
vento, O Castelo
Cagliostro, O Castelo
Animado, Vidas ao vento,
Ponyo – uma amizade
que veio do mar. Todos
clássicos

SAGA STAR WARS

A Amazon Prime Video
adicionou em seu
catálogo neste mês toda
a saga principal de Star
Wars, obra também
responsável pela
consagração da data do
Orgulho Nerd. O catálogo
inclui o recente
A Ascensão Skywalker,
lançado em dezembro de
2019. Além dos nove
filmes centrais, também
está a serviço o derivado
Rogue One: Uma História
Star Wars

Jogador da pandemia

Osjogostambémfazemparteda
extensagamadeconteúdogeek.
Um dos queridinhos da classe
são os RPGs – role playing games, ou seja, jogo de interpretação de papéis. Os RPGs podem
ser digitais ou de tabuleiro. Uma
boa pedida para comemorar a
data em casa.
Fã de RPGs, a bióloga e escritora Paola Giometti, por
exemplo, aproveitou o momento para criar o RPG President Evil (trocadilho com o
clássico Resident Evil), a partir
de falas do presidente Jair Bolsonaro que demonstram o descaso e a indiferença em relação
à gravidade da Covid-19. A distribuição é gratuita através do
site paolagiometti.com.br.
“Como as pessoas estão
muito agitadas com tudo o que
está acontecendo, pensei em
um jogo possível de jogar dentro de casa com a família ou via
chamada de vídeo com amigos”, conta Paola.
Ela explica como funciona o
jogo: “Esse RPG traz uma forma de conscientização indireta, por meio do entretenimento. Você tem que ficar de quarentena, caso necessário. Tem

Paola e seu RPG President Evil, baseado em vocês sabem quem
GASTARIA TUDO COM PIZZA / PEDRO
DUARTE

Pipoca & Nanquim / 224 páginas/ R$ 49,90

que manter a imunidade; escolher ajudar o próximo ou
não, pois alguns podem comprar comida, máscaras de qualidade e álcool em gel”.
“Então, se o jogador ficar
com a imunidade baixa e entrar em contato com o coronavírus, ele irá passar pelas
etapas ‘é só um resfriadinho’,
‘é só uma gripezinha’, ‘é só
uma falta de ar’, ‘é só uma
pneumonia’, até que toda a
imunidade do jogador acabe,
afetando suas ações e seja entubado, podendo vir a falecer,
caso não receba ajuda e não
tenha sorte”, acrescenta.
O jogo também funciona como uma maneira de alertar o
público mais jovem em relação
aos cuidados necessários. Há a
possibilidade de você ser um
personagem da classe Nadador de Esgoto, Atleta na Ju-

O escritor baiano Pedro Duarte: máquinas de escrever e pizzas
ventude ou Cientista sem Diploma, dentro da sátira.

Geração Y

Para os amantes da literatura,
o jornalista e escritor baiano
Pedro Duarte (editor-chefe do
site Jovem Nerd, um canais de
conteúdos geek mais buscados
da internet) fala sobre seu último lançamento: Gastaria Tudo com Pizza (2019).
Com enredo que passa por
viagens temporais, outros planetas, personagens bizarros,
muitas fatias de pizza e uma
máquina de escrever que abre
portais, o livro, com selo da
editora Pipoca & Nanquim,
abre uma reflexão sobre o tempo, ou, segundo Duarte, “a interpretações distintas a depender da referências”.
“Esse livro existe no momento perfeito. Além de a fantasia

te transportar para outro mundo, há uma reflexão sobre entender que as coisas não estão
sob controle, e tudo bem. É
também sobre a importância
que cada pessoa tem no mundo, e ao mesmo tempo sobre a
nossa pequenez diante de toda
dimensão”, destaca o autor.
O personagem principal,
Bob, cansado da rotina, acaba
‘fugindo’ das costumeiras
ideias de descanso, como férias viajando numa ilha paradisíaca e longe da internet, por
exemplo. Ele decide construir
um instrumento que gera portais que lhe permitem viajar
pelo espaço-tempo: uma máquina de escrever azul-bebê.
“Bob é inquieto sobre o sistema no qual vivemos. Ele traz
um pouco dessa mistura sobre
os anseios da geração millennial, que tem como marca essa

busca por um propósito”, esclarece Pedro Duarte.
Os millennials fazem parte
de um conceito da sociologia
recente também conhecido como geração Y, quese refere aos
nascidos após o início da década de 1980 até 2000 e determinados padrões de comportamento.
Apesar disso, Pedro afirma
que não houve intenção de focar em uma faixa etária de público e, apesar do enredo fantasioso, a premissa de ficção
científica também não foi proposital. “Cada personagem
deste livro lida com um tipo de
frustração e são diferentes tipos de identificação. É preciso
que o leitor esteja com a mente
aberta para a fantasia”, diz.
*SOB A SUPERVISÃO DO EDITOR CHICO
CASTRO JR.

A colunista July está de recesso e retornará após período de férias
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CRUZADAS

CLÁUDIA HOLLANDER

Envie o código do seu signo para 50010 e receba a previsão do Bemzen (www.bemzen.com)
no seu celular. Apenas R$ 0,10+imp. por msg (1/dia). Serviço disponível para as operadoras
Claro, Oi, TIM e Vivo

Sucesso e determinação AS MULHERES nascidas neste dia sentem-se bastante

felizes quando iniciam um novo projeto, implementando suas ideias e sentindo-se livres para colocar em
prática tudo aquilo que pensam. Através de sua capacidade, alcançarão sucesso e posições elevadas,
colherão os frutos de seu próprio esforço. OS HOMENS nascidos neste dia têm inclinações para o mundo
das ideias, mas também das realizações. Dotados de franqueza, defendem seus pontos de vista. Como
professores, podem explicar os passos que seguiram para concretizar suas ideias com muita determinação e o sucesso é fruto do próprio esforço.

ÁRIES

21/3a20/4

Dia variável. Trabalho: clima de ansiedade em novo acontecimento no
setor profissional. Amor: amizade
poderá se transformar em outro sentimento.
Saúde: faça caminhadas. Cor: cinza [ATARIES]

GÊMEOS

21/5a20/6

Dia bom. Trabalho: autoconfiança e
coragem estarão aumentadas favorecendo qualquer atividades que tenha de exercer. Amor: sua animação atrairá
amigos. Saúde: boa. Cor: rosa [ATGEMEOS]

LEÃO

22/7a22/8

Dia bom. Trabalho: estarão favorecidas atividades criativas. Bom para trabalho doméstico e decoração.
Amor: não descuide do seu amor. Saúde: cuide do
visual Cor: branca [ATLEAO]

LIBRA

23/9a22/10

Trabalho: favorecidos trabalhos minuciosos e que exijam poder de
concentração. Amor: bom para diversão com amigos. Saúde: faça refeições equilibradas. Cor: azul [ATLIBRA]

SAGITÁRIO

22/11a21/12

Dia bom. Trabalho: dia produtivo
para atividades que precisem de
inteligência e perseverança. Amor:
antigo amor poderá renascer. Saúde: tendência a
problemas digestivos. Cor: branca [ATSAGI]

AQUÁRIO

21/1a19/2

Dia variável. Trabalho: hoje você não
estará muito inspirado para trabalhos que exijam criatividade. Amor:
um carinho não fará mal algum. Saúde: boa. Cor:
vermelha [ATAQUA]

TOURO

SUDOKU
ROBERTO S. FERREIRA
palavrascruzadas.com.br

FÁCIL

21/4a20/5

Dia variável. Trabalho: desfavorável
para os negócios, especialmente
aqueles não planejados. Amor: não
sufoque seus sentimentos. Saúde: alimente-se de
frutas e verduras. Cor: branca [ATTOURO]

CÂNCER

21/6a21/7

Dia favorável. Trabalho: dia positivo
para quem tem cargo de chefia ou
esteja perto de conquistar um novo
cargo. Amor: liberte o coração para amar. Saúde:
muito boa. Cor: azul [ATCANCER]

VIRGEM

23/8a22/9

Dia perturbado. Trabalho: clima tenso em que as decisões envolvendo
dinheiro devem ser adiadas. Amor:
bom momento para conhecer pessoas. Saúde:
muito boa. Cor: verde [ATVIRGEM]

ESCORPIÃO

PARA JOGAR Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Cada jogo
dura de 10 a 40 minutos, dependendo do nível de dificuldade e
da experiência do jogador. O objetivo do jogo é completar todos
os quadrados, utilizando números de 1 a 9. Para completá-los,
siga a regra: Não pode haver números repetidos nas linhas
horizontais e verticais, assim como nos quadrados grandes.

23/10a21/11

Dia favorável. Trabalho: bom para
preenchimento de fichas e encontrar
novo emprego. Amor: não abuse da
amizade das pessoas. Saúde: mantenha o coração sob vigilância. Cor: amarela [ATESCORP]

CAPRICÓRNIO

22/12a20/1

Dia bom. Trabalho: bom dia para
estudos, viagens a negócio e assinar
contratos. Amor: aproveite para curtir mais da família. Saúde: muito boa. Cor: rosa
[ATCAPRI]

PEIXES

20/2a20/3

Dia variável. Trabalho: o trabalho em
equipe poderá ser a saída para render mais. Amor: dê mais atenção à
família. Saúde: tendência a dores de cabeça. Cor:
branca [ATPEIXES]

SOLUÇÕES

