




Ser fã 
T

udo começa com um episódio, uma música, uma 
cena específica que dá aquele “quentinho no cora-
ção”. Quando você percebe, sua galeria está cheia 
de fotos que não são suas. Sua parede repleta de 

pôsteres, seu protetor de tela alterna entre as centenas de 
fotos daquela mesma pessoa.

Parte da sua rotina, é checar constantemente sobre novos 
projetos, novidades da carreira, da vida… e sempre que acon-
tece algo, ter vários amigos te mandando, porque, pra eles, 
é impossível não se lembrar de você. Algo constante é ouvir 
“mas ele nem sabe que você existe”, de pessoas que não 
fazem ideia de como é ter um ídolo. Bom, que pena pra eles. 

Ter alguém para se inspirar muda completamente a vida 
da gente. Queremos ser sempre melhores, e alcançar de 
alguma forma o sonho de conhecer a fonte de todo esse 
incentivo. Ídolos são pessoas que nos emocionam sem nem 
se dar conta disso. Quantos de nós melhoramos após ouvir 
uma música especial? Ou assistir um filme que sabemos 
que nos faz bem? Isso é mágico! E quem tem o privilégio de 
sentir isso, pode se considerar uma pessoa de sorte. 

 Conhecer um ídolo nem sempre é fácil, mas vale 
totalmente a pena esperar. Realizar um sonho é sempre 
algo que marca a vida. Por isso, ser fã é tão especial. 
Amar e admirar alguém, sem esperar nada em troca.

 É um dos sentimentos mais puros e bonitos que 
existem. Viva fãs, fandoms e fã-clubes!
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A Guerra dos Streamings
Streamings brigam por atenção do público com cada

vez mais ofertas e mais separação

Q
uem não gosta de assistir um 
filme em casa, no quentinho de 
sua cama? Quem nunca chorou 
vendo uma série? A reposta qua-

se óbvia e objetiva: todo mundo. O mun-
do praticamente parou para ver o final da 
épica série de Game of Thrones, muitos 
maratonam as temporadas de Stranger 
Things ou La Casa de Papel em um final 
de semana assim quando saem. E outros 
preferem as séries enigmáticas e adultas 
como American Gods ou The Boys. Pro-
vavelmente, então, você passou, respecti-
vamente, pelos três principais streamings: 
HBO Go, Netflix e Amazon Prime.  

Brigando pela supremacia no mercado 
de streamings no Brasil e no mundo, cada 
empresa joga com as cartas que tem, po-
rém, no horizonte já podemos ver uma 
nova “peça” nessa guerra: a poderosa Dis-
ney com seu streaming, o Disney+, chega 
no Brasil e no resto da América Latina em 
meados de 2020, trazendo todo seu ca-
tálogo de produções como os filmes da 

por MATEUS SANTOS

franquia Marvel e Star Wars, além de séries 
que prometem ampliar ainda mais esses 
mundos que os fãs tanto amam. 

Com tantas atrações fica difícil para 
o consumidor decidir o que assistir e o 
principal, qual streaming assinar, mas a  
Freaks! vai te dar uma ajuda nisso! 

PREÇOS X QUALIDADE

Os streamings hoje estão trabalhan-
do cada vez mais com exclusividade e 
ofertas. A Netflix, por exemplo, apostou 
alto em suas produções e, só em 2019, 
a empresa lucrou mais de 580 milhões 
de dólares, quase oito vezes mais do que 
gastou com sua maior produção a série 
The Witcher, que teve como custo para 
empresa 80 milhões de dólares. 

Em busca de novos públicos, as outras 
plataformas investem em produções pró-
prias para poder bater de frente com a Ne-
tflix, que possui mais de 4 mil títulos, de 
acordo com o JustWatch – uma plataforma 

Tecnologias!

IMAGEM DA INTERNET
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Netflix: Mais de 15 milhões de assinaturas só no Brasil.

de busca de conteúdo em sites de streaming.
A Apple TV+, apesar de um acervo 

bem menor e mais enxuto, estreia no país 
com séries como The Morning Show, pro-
tagonizada por Reese Witherspoon, Jen-
nifer Aniston e Steve Carrell, apostando 
em nomes de peso para suas produções. 

Amazon Prime consegue disputar com 
a Netflix em relação aos seus números de 
títulos na plataforma. Mais de 3 mil con-
tra os 4 mil da Netflix, oferecendo uma 
boa variedade de filmes e séries. 

Em questão de preço, a Amazon Prime 
Video e a Apple TV+ oferecem o melhor 
preço, por apenas R$ 9,90. E a Amazon 
Prime oferece, além do acesso ao strea-
-ming, outras plataformas de streaming 
da companhia como o Prime Music, Prime 
Reading e Twitch Prime e frete grátis para 
compras em seu e-commerce. 

Logo atrás, a Globo Play vem com a ofer-
ta de um plano mensal por R$ 22,90 ou um 
anual por R$ 19,90 oferecendo para o as-
sinante o acesso às inúmeras séries como 
Handmaid’ Tales, The Big Bang Theory e 
The Good Doctor, além das aclamadas no-
velas e toda a programação da Globo. 

Para o professor Fábio Inoue, coordena-
dor do curso de pós-graduação em Marke-
ting Digital da Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) e especialista na área de ge-
renciamento estratégico em marketing, a 
estratégia principal das empresas de stre-
amings é rivalizar com os preços da Net- 
flix, que, atualmente, tem em seu plano 

mais básico no valor de R$ 21,90 por mês. 
“As escolhas dos streamings serão reali-

zadas de acordo com as preferências indi-
viduais dos produtos oferecidos e sendo o 
preço como um grande influenciador, princi-
palmente, em países mais pobres”, diz Inoue. 

Apesar de um possível problema de 
múltiplas assinaturas, os streamings va-
lem muito mais a pena que uma TV por 
assinatura, por exemplo. Inoue dá um 
exemplo disso:

“Hoje nós temos muitas opções. O que 
surgiu com a Netflix anos atrás, entrega 
hoje um leque grande de escolhas. Todas 
as empresas presentes da primeira cate-
goria como HBO, Netflix, Amazon e Apple 
entregam qualidade, ótimas produções e 
estabilidade. Acredito que seja necessá-
rio investir um tempo maior no catálogo 
disponível de cada um deles e entender o 
que melhor agrada ou não em termos de 
produtos (filmes, séries, shows, documen-
tários e animações). Porém, com o preço 
reduzido, nada impede também de se as-
sinar mais um de serviço. Anos atrás can-
celei a NET (TV fechada) em minha casa e 
substitui pela Netflix e Amazon e confes-
so não sentir nenhuma falta do serviço de 
TV”, explica o especialista. 

Para se ter uma ideia, o pacote mais 
barato da NET, citada por Inoue, custa R$ 
69,99, muito mais caro do que assinar 3 
streamings, que daria R$ 54,70 (Netflix, 
Amazon Prime e Globoplay, por exemplo). 
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O FUTURO DA GUERRA
DOS STREAMINGS

Os streamings vieram para ficar no Brasil 
com cada vez mais exclusividade, mas o mer-
cado já aponta para uma possível virada: um 
formato parecido com as TVs a cabo. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, isso já é uma rea-
lidade: a poderosa Disney oferece um pacote 
com o seu streaming, o Disney+, a ESPN+ vol-
tada para os esportes e o outro streaming da 
casa, o Hulu, por apenas US$ 12,99 por mês 
(R$ 72,66 em conversão direta).

A Amazon, por exemplo, já oferece, além 
de seu streaming a possibilidade de um stre-
aming próprio de música e outros “mimos” 
para seus assinantes. 

Para o professor Fábio Inoue, uma peça que 
pode fazer total diferença nessa guerra para 
o futuro é o Disney+. “Dependendo do preço 
de assinatura da Disney+, essa pode se tornar 
uma pedra no sapato da Netflix não somente 
aqui, como em qualquer lugar do mundo. 

É importante entender que Disney hoje 

Abaixo apresentamos os principais prós e contras dos strea-
mings do mercado e de alguns especializados.

Preços: Básico R$ 21,90, Padrão R$ 32,90 e Premium
R$ 45,90 (valores por mês). 

Prós: Grande variedade de títulos no catálogo, filmes
e séries próprias, possibilidade de download.

Contra: Saída constante de títulos para renovação.  
Principais títulos: Stranger Things, La Casa de Papel, 
Bird Box etc.

Preços: Plano Mensal R$ 9,90 ou Plano Anual R$ 89,00.

Prós: Grande variedade de títulos no catálogo, filmes e 
séries próprias, possibilidade de download, frete grátis para 
compras na Amazon, acesso ao streaming de música (Ama-
zon Music) e ebooks (Amazon Kindle), além de bônus em 
jogos digitais e ofertas exclusivas no site da Amazon.   

Contra: Poucos títulos em comparação ao seu principal 
concorrente (Netflix).  

Principais títulos: The Boys, Jack Ryan, Carnival Row, The 
Office, Supernatural etc.

compreende Star Wars, Marvel, Fox e muito 
mais. Olhe para dentro desses nomes e veja 
quais conteúdos e produtos eles dispõem e 
aí você verá o tamanho da concorrência que 
virá pela frente”, explica. 

Outro que pode colocar em xeque a sobe-
rania da Netflix no Brasil é a Warner, já tendo 
um streaming aqui, o HBO Go. A empresa 
ainda quer “encerrá-lo” e trazer um novo 
streaming: o HBO Max, com todo o conteú-
do da HBO como Game of Thrones, His Dark 
Materials e Friends, além de todos os filmes 
da gigante produtora como a franquia Harry 
Potter, os filmes da DC e muito mais.  

Além disso, outros streamings que podem 
se tornar novos “frontes” nessa guerra são os 
especializados. Existe toda uma gama de stre-
amings para um único enfoque, como é o caso 
do Chunchyroll, que é voltado para a cultura 
asiática com animes, doramas, entre outros, e 
o Philos.tv, que exibe somente documentários. 
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Preços: Plano Mensal de R$ 34,90.

Prós: Variedade de títulos no catálogo, filmes e séries próprias.

Contras: Poucos títulos em comparação aos seus concorren-
tes, uso somente em celulares, tablets ou smart TV, muitos 
usuários relatam problemas de demora no carregamento e 
instabilidade.  
Principais títulos: Game of Thrones, Watchmen, Big Little 
Lies, Westworld etc.

Preços: Ainda sem valor no Brasil, somente na América do 
Norte custando US$ 6,99 (R$ 27, na conversão direta) por mês 
e US$ 69,99 (R$ 270 por ano, na conversão direta).

Prós: Grande variedade de títulos no catálogo, filmes e sé-
ries próprias.

Contra: Ainda não disponível no país.  

Principais títulos: Filmes da Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, 
The Mandalorian, Loki,  WandaVision etc.

Preço: R$ 9,90 por mês. 

Prós: séries e filmes próprios, possibilidade de entre 6 usuá-
rios com Apple IDs diferentes, desde que todos  
façam parte da sua rede de compartilhamento familiar.  

Contras: Somente pode ser feito download para assistir of-
fline em produtos Apple, poucos títulos em comparação aos 
concorrentes.  
Principais títulos: See, The Morning Show etc.

Preço: 37,90 por mês. 
Prós: Grande variedade de títulos no catálogo, filmes que 
acabaram que sair do cinema, Meia-entrada no Kinoplex
e UCI pela ingresso.com.  

Contra: Somente podem ser encontrados filmes.  

Principais títulos: Grandes filmes como as produções
da Marvel, Alita Anjo de combate etc. 

Preços: Plano Mensal de R$ 22,90 ou Plano Anual de R$ 19,90.

Prós: Grande variedade de títulos no catálogo principal-
mente conteúdo nacional como novelas e filmes, possibili-
dade de download, TV on Demand.   

Contras: Menu pouco interativo, casos de instabilidade.   
Principais títulos: O catálogo da Globo e séries como The 
Good Doctor, The Big Theory etc.
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Q  
uando jogou Role Playing Game 
(RPG de mesa) com um professor 
e viu pequenos bonecos de papel 
que representavam personagens, 

Lucas de Gusmão não fazia ideia de que iria 
desenvolver uma paixão tão grande por co-
lecionar miniaturas do jogo Reinos de Ferro: 
RPG de Fantasia Forjada em Metal.

Tudo começou com um pequeno inte-
resse pelas figuras. Depois, Lucas apre-
sentou o jogo ao seu irmão e ele o con-
venceu a começar a compra dos itens de 
sua coleção. As primeiras miniaturas fo-
ram um conjunto de duas Blood Tracke-
rs, mulheres com lança e escudo de duas 
pontas de osso. 

“Reinos de Ferro é o RPG que mais gos-
to de todos. As regras são feitas de acordo 
com o mundo, e as miniaturas que são de-
les dão um ar totalmente diferente ao jogo. 
O que eu mais gosto é que existem todos 
os personagens jogáveis, e como eu faço a 
pintura, posso mudar o padrão e fazer bem 
diferentes”, explica ele.

Hoje, Lucas tem o total de 44 miniatu-
ras, sendo divididas nas seguintes facções: 
Everblight, Menoth, Khador, Rhul, Cryx, Or-
boros e Cygnar. A preferida do coleciona-
dor é a miniatura do Lorde Lich cryxiano 
Asphyxious, que, nas histórias do RPG, to-
mava controle de um antigo templo Orgoth 
enterrado na Floresta dos Espinhos, Lucas 
gosta da miniatura justamente por causa da 
história do personagem.

Sobre o processo de pintura de suas mi-
niaturas, Lucas revela que não há nada mais 
gratificante do que vê-las ganhando vida: 
“Primeiro eu colo elas, já que vem em pou-
cas peças e daí eu pinto, exige tempo e pa-
ciência, o processo é trabalhoso e interes-
sante porque conforme você faz a pintura, 
elas se tornam o você quiser e é nessa parte 
que você pode mudar o personagem para 
o que você imagina e deseja. Um exemplo: 
meu irmão comprou a Tarin de La Rovisse, 
uma pistoleira arcana, e pintou ela de uma 
forma diferente para ser uma pirata que é 
personagem do RPG dele”.

Jogos de Mesa!

IMAGEM DA INTERNET

por ANA LUIZA MOREIRA

ARTEA
DA PINTURA 
E DA COLEÇÃO
DE MINIATURAS
DE RPG
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As miniaturas do RPG Reinos de Ferro são 
detalhadas, envolvendo espadas e diversos 
aparatos steampunk.

Para ele, um grande sonho é fazer ao 
menos quatro coleções de miniaturas de 
RPG e por isso o colecionador mantém 
uma lista de personagens que espera en-
trar em promoção. Sua grande meta de 
consumo é a miniatura de Hurricane, que 
atualmente custa US$ 109,99, o que cor-
responde a R$ 626,94.

Para os interessados em começar suas co-
leções de Reinos de Ferro, Lucas dá algumas 
dicas: “Compre no Miniature Market e esco-
lha duas ou três facções, também não pas-
se de compras de 50 dólares e não use có-
digo promocional, fui taxado quando usei. 
Tente comprar sempre em promoções”.

FOTO ARQUIVO PESSOAL DA FONTE
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A
inda que sejam poucas, atual-
mente, as personagens femini-
nas de filmes, jogos e quadrinhos 
evoluíram e ganharam novas 

roupagens que transcendem o título de a 
‘mulher’ ou de o ‘interesse amoroso’ em 
narrativas de aventureiros ou super-heróis.

Essas personagens são responsáveis 
por inspirar muitas garotas geeks pelo 
mundo e abrem caminho para que ou-
tras histórias escritas, protagonizadas e 
dirigidas por mulheres sejam criadas. O 
principal exemplo desta mudança, é que 
no ano de 2020, cinco dos nove filmes 
de super-heróis lançados terão protago-
nismo feminino, dentre eles, o já lança-
do ‘Aves de Rapina’, primeiro filme que 
apresenta uma equipe de heroínas no 
universo da editora de quadrinhos e pro-
dutora de filmes DC Comics.

Em uma entrevista para a revista Freaks!, 
Carol Moreira, que é apresentadora, you-
tuber de conteúdo geek e cineasta, conta 
que foi difícil encontrar personagens femi-
ninas que a inspiravam durante sua infân-
cia, mas quando se identificou com uma, 
o que aconteceu enquanto assistia Matrix 
aos seus onze anos de idade, entendeu 

ELAS  

QUE  

LUTAM!!!
por ANA LUIZA MOREIRA

pela primeira vez o que era o poder femini-
no. “A primeira que me chamou atenção foi 
a Trinity, para mim ela era perfeita! Ela luta-
va e tinha o cabelo curto, o que era muito 
diferente, além disso, era uma mulher muito 
poderosa e decidida”, diz Carol.

Hoje, a youtuber explica que vê que o 
impacto da cultura geek se equilibrando 
entre homens e mulheres, mesmo porque, 
os filmes e jogos do gênero se tornaram 
tão populares que atualmente alcançam 
públicos diversos, sem distinção de sexo 
ou idade. “No caso de super-heróis a si-
tuação ainda é muito masculinizada, mas 
agora os estúdios estão criando filmes 
com personagens femininas fortes como 
protagonistas, acho que cada vez mais as 
mulheres e meninas vão se sentir repre-
sentadas com isso e ter mais identificação 
com esse tipo de filme”, enfatiza Carol.

Para evidenciar algumas das mulheres 
inspiradoras e protagonistas em filmes 
de animação e de aventura, jogos e qua-
drinhos, a Freaks! selecionou quatro per-
sonagens que, de alguma forma, foram 
importantes para o empoderamento fe-
minino nos conteúdos geeks através dos 
tempos. Confira:

Quero ser como você!
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“Alguém tem que salvar nossas peles”.

A princesa Leia ou general Leia Organa 
é uma das primeiras referências de perso-
nagens femininas na cultura pop e fez sua 
primeira aparição no filme Star Wars: Uma 
Nova Esperança, de 1977.

Interesse de dois dos personagens prin-
cipais do filme, Luke Skywalker e Han Solo, a 
expectativa dos fãs da história era que Leia 
fosse apenas um rostinho bonito, no entan-
to, a personagem subverteu os papéis que 
eram feitos por mulheres naquela época ao 
mostrar uma personalidade forte, questio-
nadora e de liderança, muito disso que ali-
ás, veio de sua intérprete Carrie Fisher.

Carrie e Leia representaram muito 
para as mulheres da época, expressando 
em suas falas que não eram donzelas que 
precisavam ser salvas e que não aceita-

riam ser vistas apenas como um símbolo 
sexual para os nerds. Tanto Carrie quanto 
Leia são símbolos do feminismo no cine-
ma e mostram que as mulheres podem 
ser ousadas e devem falar o que pensam. 
Uma frase que define bem a conexão en-
tre as duas e o público é a seguinte: “Eu 
sou a princesa Leia e a princesa Leia sou 
eu”, explicou a atriz.

Nos filmes da saga, Leia passou de 
princesa para general, participando de 
duas das principais alianças rebeldes de 
Star Wars, lutando contra a repressão, e 
se tornando peça essencial para os últi-
mos filmes lançados pela marca, em que 
Leia foi o símbolo da esperança e se tor-
nou uma mãe forte, uma general respei-
tada e uma mentora excepcional.
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filme na Comic Con Experience e foi sur-
preendida pela quantidade de cosplayers 
que estavam na feira.

Muitas mulheres e garotas se inspiram 
em Lara pela forma como a personagem 
se mantém independente em todas as 
suas mídias, sendo uma órfã que defende 
o legado de sua família. 

O interessante das obras que retratam 
a personagem é que nos filmes de Ange-
lina Jolie é mostrado o lado sedutor de 
Lara e na adaptação de Alicia Vikander 
a habilidade de Lara em sobreviver so-
zinha, mas em ambas, a personagem é 
sempre apresentada como uma mulher 
poderosa, podendo representar diversos 
arquétipos femininos.

“Em algum momento,  
temos que encarar  

quem somos e quem  
devemos ser”.

A arqueóloga Lara Croft é a protago-
nista dos jogos de videogame da saga 
Tomb Raider, que são produzidos pela 
desenvolvedora Square Enix. Em sua pri-
meira aparição, que aconteceu em 1996, 
Lara apresentava os estereótipos mais 
comuns das personagens de videogame 
da época, usava roupas curtas e era ex-
tremamente sexualizada.

Com o passar dos anos a personagem 
foi repaginada e além de roupas maiores 
e funcionais, ganhou uma personalidade 
forte e um senso de aventura que atraiu 
diversas garotas a jogarem videogame. 
Além dos jogos desafiadores e imersi-
vos, algumas adaptações de Tomb Raider 
chegaram aos cinemas como ‘Lara Croft: 
Tomb Raider’, de 2001, e ‘Lara Croft: Tomb 
Raider: A Origem da Vida’, de 2003, am-
bos protagonizados por Angelina Jolie.

Como última adaptação, os filmes da 
saga ganharam um reboot intitulado 
‘Tomb Raider - A Origem’, lançado em 
2018 e protagonizado pela atriz Alicia 
Vikander, que veio ao Brasil divulgar o 
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Da ‘Balada de Mulan’, originada na 
China entre os séculos V e VII, Hua Mu-
lan ou Fa Mulan (em cantonês), é uma 
lendária guerreira da Ásia, que teve suas 
aventuras contadas em diversas baladas, 
dois filmes de animação produzidos pela 
Disney nos anos de 1998 e 2004, além de 
um novo longa live-action também feito 
pela empresa e que será lançado mun-
dialmente em 2020. 

Independente da adaptação, o foco da 
história de Mulan é sempre sua coragem 
e determinação, o que fez com que a jo-
vem assumisse o papel de seu pai, que 
havia sido convocado para lutar em uma 
guerra, e se caracterizasse como homem 
para que pudesse salvar o progenitor e 
também trazer honra à sua família.

Mulan se destacou nas batalhas, não 
apenas por sobreviver, mas também pelo 
espírito de guerreira, que a fez ser reco-
nhecida, ainda que como homem, como 
um dos mais importantes soldados nas 
guerras chinesas. 

Em uma das baladas em que é mencio-
nada, fica explícito que diferente das ani-
mações, ela passou doze anos disfarçada e 
lutando com seus companheiros. Apesar da 
popularidade das lendas em torno da per-
sonagem, até hoje não se sabe se a história 
da guerreira tem base histórica ou não.

Em 1998, as únicas personagens que 
tinham filmes da Disney e eram conside-
radas ‘princesas’ do estúdio eram: Bran-
ca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, 
Jasmine e Pocahontas. 

Mulan foi uma das primeiras apostas 
da Disney em trazer diversidade aos ci-
nemas, o que fez com que se tornasse 
um ícone para as meninas que possuem 
descendência asiática e também das que 
não queriam usar vestidos longos e ao 
invés disso preferiam lutar.

“A flor que desabrocha na 
adversidade é a mais rara  
e a mais bela de todas”
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É impossível citar personagens femini-
nas inspiradoras e não pensar em Diana 
Prince, ou melhor, Mulher-Maravilha. A he-
roína é uma das mais famosas da cultu-
ra geek e foi criada nos anos 1940 pelo 
psicólogo William Marstson, a advogada 
Elizabeth Marstson e o desenhista Harry 
Peter. A ideia de seus criadores era fazer 
com que os leitores de quadrinhos pudes-
sem conhecer um outro lado da justiça, 
um que fosse além de bater em vilões, 
mas que representasse força e amor.

A história de Diana é até hoje publicada 
pela editora DC Comics e passou por di-
versas alterações com o passar dos anos, 
no entanto, a base da narrativa é que a 
Mulher Maravilha é filha de Hipólita, a rai-
nha das amazonas e vai para o mundo dos 
humanos proteger os homens das guerras 

“Eu vou lutar por todos aqueles que não 
podem lutar por eles mesmos.”

e lutar pela justiça e pela verdade.
Existem diversas adaptações para dese-

nhos, jogos, filmes e séries de TV sobre a 
história de Diana, mas a que trouxe gran-
des discussões sobre o feminismo e a im-
portância de ter uma mulher escrevendo e 
dirigindo a história de outra, foi o filme de 
2017, o primeiro protagonizado por uma 
heroína e produzido pela DC Comics.

Após o sucesso de bilheteria, uma 
sequência do longa foi confirmada e a 
quantidade de garotas que vestiram blu-
sas da personagem aumentou de forma 
grandiosa. Diana é um exemplo para as 
garotas por viver em uma comunidade 
repleta de amazonas, onde não existe 
competição e sim sororidade, sendo esse 
um dos pilares do que a representativida-
de feminina deve ser.
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DE SAN DIEGO PARA O MUNDO: 
A POPULARIZAÇÃO DOS  
EVENTOS GEEKS NO BRASIL

H
oje conhecido pela maior con-
venção de cultura pop do globo, 
o Brasil iniciou há pouco tempo 
sua trajetória na criação de feiras 

para o ramo geek e nerd. Esses eventos, que 
reúnem fãs colecionadores, eufóricos e mui-
tas vezes caracterizados de seus personagens 
preferidos, começaram a se popularizar 50 
anos atrás, nos Estados Unidos, com a grande 
e prestigiada San Diego Comic Con.

Inaugurada em 1970, a Comic Con San 
Diego foi a primeira convenção geek po-
pularizada no mundo. O evento acontece 
até hoje e não é feito apenas para os fãs de 
histórias em quadrinhos, mas também para 
os amantes de séries, filmes e literatura de 
ficção científica / fantasia.

A San Diego Comic Con surgiu 50 anos atrás e é a 
maior referência de eventos geeks do mundo.

De acordo com a página oficial da con-
venção, ela tem presença superior a 130 mil 
pessoas nos últimos anos e cresceu para 
fora do centro de convenções, ocupando 
hotéis e ruas da cidade de San Diego.

Após perceberem o interesse do público 
em eventos como este, outros eventos co-
meçaram a acontecer ao redor do mundo, 
como Dragon Con de Atlanta, Games Con 
da Alemanha, Anime Expo de Los Angeles, 
WonderCon da Anaheim, PAX de Seatlle, 
Star Wars Celebration em Orlando, Comiket 
do Japão e muitos outros.

No Brasil, o número de convenções au-
menta a cada ano e a Freaks! selecionou al-
gumas delas para dar dicas indispensáveis e 
mostrar fotos exclusivas para você. Confira:

Capa!

IMAGEM DA INTERNET

por ANA LUIZA MOREIRA, JESSICA CHRISTINA E MATEUS SANTOS



Dicionário Geek
Ao se deparar pela primeira vez com o mundo geek, você pode encontrar alguns termos que já são 

bastante conhecidos por aqueles que convivem em meio a séries, games, filmes e tudo que transfor-
ma esse universo único no que ele é, mas que podem ser desconhecidos para quem está começando. 
Pensando nisso, a Freaks! criou um dicionário geek, contendo as palavras mais utilizadas, e seus 
significados. Confira!

Fandom (Fan Kingdom / Reino dos fãs): É utilizado para determinar um grupo de fãs de um 
certo artista, série, filme ou tema específico. 

Spoiler (Spoil / Estragar): O termo é usado quando alguém “estraga” a experiência de outra pessoa, 
contando o que acontece no decorrer de uma série, filme ou livro, para quem ainda não viu. Apesar 
da tradução, algumas pessoas gostam de spoilers, portanto, nem sempre a experiência se perde.

Fanart: Arte criada por fãs, baseadas em filmes, séries ou livros. Muito popular dentro de fandoms.

Fanfiction / Fic ( ficção feita por fãs): Fanfiction, Fanfic ou Fic, é utilizada para histórias criadas 
por fãs, com base em personagens de histórias que já existem. Existem diversos sites específicos onde 
fãs podem escrever, comentar e recomendar fanfictions.

Canon (Canône): Quando algo é Canon, quer dizer que realmente aconteceu na série. Por exemplo, 
quando um casal que é “shippado” apenas por fãs, finalmente se torna real na série ou no filme, ele 
se torna canon.

Headcanon: Algumas vezes, os fãs criam teorias próprias que não são claras nas séries, e são opni-
ões que não são tão populares dentro do fandom. Isso é chamado de Headcanon.

Ship / Shippar: Ship é o casal que os fãs querem que fique junto. Quando os fãs torcem por um rela-
cionamento (sendo ele canon ou não), isso é chamado de “shippar”. Eu shippo, tu shippas, ele shippa. 
Todos shippam!  

OTP (One True Pairing / O par verdadeiro): Em meio a muitos casais (sejam eles apenas ships ou 
canon), os fãs sempre tem um favorito. Esse seria o OTP; o mais amado de todos!  

Hiatus: O Hiatus acontece, normalmente, quando uma série pausa as gravações para só depois con-
tinuar, e permanece na mesma temporada. A história segue a continuidade normalmente. 

Season finale / Season premiere (Final de temporada / Início de temporada): Normalmente 
chamadas de “SF” ou “SP”, são início e fim de temporada das séries. 

Crossover: Quando uma série faz referência a outra, ou quando um personagem de uma série ou 
filme faz participação em outra série ou filme. Por exemplo: Quando os X-men fizeram uma partici-
pação no filme do anti-herói Deadpool.
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CCXP
A MAIOR 

CON GEEK 
DO MUNDO
Ela começou tímida, no ano de 2014, 

com o sonho da equipe de fundadores 
do site Omelete: Érico Borgo, Marcelo 
Forlani e Marcelo Hessel, que viram em 
San Diego (EUA) a celebração da cultu-
ra geek na, até aquele momento, maior 
Comic Con do mundo, e sentiram que o 
público brasileiro se interessaria por um 
evento como aquele.

Após vários anos de planejamento, sur-
giu a Comic Con Experiece (CCXP) brasi-
leira, convenção feita em parceria com a 
agência Chiaroscuro Studios, e que não 
focava apenas na apresentação de pai-
néis com pessoas famosas, mas também 
em todos os outros tipos de experiências 
que seus frequentadores poderiam ter. 
Em apenas seis edições, a CCXP conquis-
tou números impressionantes, como mais 
de 1 milhão de pessoas que passaram pelo 
evento, mais de 260 artistas de séries, fil-
mes e de TV, cerca de 1.800 quadrinistas 
e ilustradores, além do título atual de de 
maior Comic Con do mundo.

COMIC CON EXPERIENCE

Quando: 3 a 6 de Dezembro de 2020.

Ingressos: a partir de R$ 100,00.

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imi-
grantes, km 1,5 - Água Funda, São Paulo).

Mais informações:   
ccxp.com.br

Para Barbara Melo, que acompanha o 
evento pelas redes sociais desde seu iní-
cio e foi para a CCXP pela primeira vez 
em 2019, um dos pontos fortes do even-
to foi sua organização, que estava sendo 
executada com qualidade pelos respon-
sáveis e era respeitada também pelos 
frequentadores. “A experiência de estar 
no meio de gente que tem algo em co-
mum com você é algo ótimo, um senti-
mento único”, disse Barbara.

Ela ainda comenta que esta foi uma 
oportunidade única em sua vida: “Foi bem 
divertido também ter essa oportunidade 
de estar próximo e conhecer os artistas 
seja no Beco dos artistas, que proporciona 
além de tudo uma boa fonte de propagan-
da para os quadrinistas, seja nos painéis e 
estandes. É algo incrível”.

FOTOS ARQUIVO DA FREAKS!
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Se liga na fila!
A Freaks! separou algumas dicas super 
válidas para os frequentadores CCXP. 
Confira:

Os estandes do evento trabalharam 
na última edição com a distribuição 
de senhas, então, da próxima vez, 
acompanhe nas redes sociais os 
estúdios que pretende ir para ver 
horários e aplicativos.

Confira sempre o mapa da Con para saber 
onde estão as pulseiras que quer pegar.

Assim que o evento acaba, muitas 
pessoas deixam o pavilhão 
imediatamente, mas a maioria das lojas 
e estandes ainda ficam funcionando 
por mais um tempinho, aproveite esse 
período para ir nos locais onde não 
havia conseguido entrar.

Se for dormir na fila, leve: saco de 
dormir ou algo para cobrir o chão, 
cobertor, e vá agasalhado, pois o local 
é coberto, é no mês de dezembro, mas 
as madrugas ainda costumam ser frias.

Vá com amigos ou faça eles lá!
Assim você tem alguém para guardar 
seu lugar, compartilhar comida e para 
ajudar o tempo passar durante
toda a madrugada.

Não leve líquidos para o evento, além 
é claro de uma garrafa de água. Com a 
correria o que você estiver levando vai 
esquentar e fazer peso na mochila.

Leve alimentos de fácil consumo, como 
bolachas e salgadinhos de embalagem.

01

02
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05
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07
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BRASIL GAME SHOW:
A MAIOR FEIRA 
DE GAMES DA  
AMÉRICA LATINA!

as edições. Sempre rola Meet and Greet por 
lá, e gratuito! 

  Quem visita a feira pode encontrar, 
também, diversos expositores de empresas 
parceiras (nem todas relacionadas direta-
mente a games), como Fini, Americanas, 
Submarino, entre outras. É bastante comum 
distribuírem prêmios e brindes para quem 
interage com o estande. 

Os cosplayers garantem diversão à par-
te, com personagens de séries, filmes e, cla-
ro, jogos, circulando livremente pela feira! 
Um desfile é realizado todos os anos para 
eleger e premiar a melhor fantasia. 

Tem atividade para todos os gostos e 
idades! Uma área arcade (jogos nostálgi-
cos, como máquinas de pinball) para jogos 
antigos, para quem ama nostalgia, a BGS 
Sports para os amantes de e-sports, vários 
lugares próprios para tirar fotos. E o me-
lhor de tudo: são cinco dias, incluindo o fe-
riado de 12 de Outubro (Dia das Crianças!). 

A Brasil Game Show conta com área de 
alimentação, acessibilidade para pessoas 
com deficiência e ônibus gratuito de ida e 
volta partindo da Estação Tietê.

BRASIL GAME SHOW

Quando: 08 a 12 de outubro de 2020.

Horário: 13h00 às 21h00

Ingressos: a partir de R$ 79,00. 

Local: Expo Center Norte (Rua José 
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, 
São Paulo - SP).

Mais informações:
brasilgameshow.com.br

A Brasil Game Show (BGS) surgiu como 
Rio Game Show em 2009. Marcelo Tava-
res, criador do evento, notou que já havia 
se passado muito tempo sem nenhuma fei-
ra de games no país. Conhecido por ser o 
maior colecionador de videogames do Bra-
sil na época, Marcelo diz que tudo começou 
quando ganhou o primeiro Atari, aos sete 
anos. Desde então, ele nunca mais parou de 
jogar.

  Já com o nome oficial, a BGS chegou a 
atrair 30 mil pessoas em 2010, se tornando 
o evento mais importante do segmento na 
América do Sul. Quando esse número dupli-
cou, em 2011, passou a ser a maior convenção 
da América Latina. Em 2018, o público bateu 
o recorde de público com 325 mil visitantes! 
Os números da edição de 2019 ainda não fo-
ram divulgados. 

  O evento é conhecido por trazer, além 
de diversas novidades no mundo dos games 
(que podem ser jogados pelos visitantes), 
muitos convidados renomados! Vários no-
mes já passaram por lá, como Charles Marti-
net (dublador do personagem Super Mario), 
Nolan Buschnell (criador do console Atari), 
Ed Boon (criador do jogo Mortal Kombat), 
entre outros, sem contar os youtubers ga-
mers que têm presença garantida em todas 

FOTOS ARQUIVO DA FREAKS!
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TUDUM: 
FESTIVAL DAS EXPERIÊNCIAS 
ACESSÍVEIS E EMPOLGANTES

Após sua primeira edição, que foi reali-
zada entre os dias 25 e 28 de janeiro, o TU-
DUM Festival já é um dos preferidos dos fãs 
de cultura pop do Brasil. Foram quatro dias 
cheios de experiências imersivas, vários 
brindes, karaokê, música ao vivo, painéis 
com diversos convidados famosos contra-
tados pela Netflix e tudo isso de graça!

O festival é uma iniciativa do strea-
ming americano, que, percebendo a força 
do público brasileiro, trouxe para o país 
uma série de ativações das séries e filmes: 
Stranger Things, Sintonia, Para Todos os 
Garotos que Já Amei, O Mundo Sombrio 
de Sabrina, The End of the F***ing World 
e muitas outras.

Além disso, pensando em celebrar os ar-
tistas brasileiros, o festival fez painéis com 
Giovanna Ewbank, Larissa Manoela, Whin-
dersson Nunes, Maísa, Christian Malheiros, 
MC Jottapê e Bruna Mascarenhas.

Um dos principais atrativos do even-
to foi sua acessibilidade, já que, além de 
gratuito, os fãs tinham a oportunidade de 
participar das ativações com filas mode-
radas, possibilitando que vissem tudo o 
que acontecia no lugar em apenas um dia, 
e ainda tinham à disposição barracas de 
comida por preços em conta.

Para Karine Sousa, que participou pela 
primeira vez de uma convenção de cultura 
geek, a experiência foi ótima. “Teve um bom 
número de atrações de vários estilos, am-
biente legal, música empolgada, mas o que 
mais gostei mesmo foi de ter visto a entre-
vista com Whindersson Nunes, sou fã dele 
faz um bom tempo e poder ver ele de perto 
foi maravilhoso”, afirma Karine. Consideran-
do que esta foi a primeira edição do evento, 
Karine acredita que o trabalho dos organiza-
dores foi muito bom em todos os quesitos.

O evento foi capaz de reunir pessoas de 
vários estilos e gêneros e mostrou a im-
portância da diversidade ao destacar uma 
ativação que possibilitava que o público 
se maquiasse como drag Queen - além da 
contratação de várias drags para que an-
dassem pelo festival de patins, tirando fo-
tos e ajudando o público.

Sem data prevista para uma segunda edi-
ção, a expectativa é que o evento aconteça 
novamente de forma gratuita no Pavilhão da 
Bienal, em São Paulo, no início de 2021.

FOTOS ARQUIVO DA FREAKS!
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AS PRÓXIMAS CONS
Existem muitas convenções, tantas, que não caberiam em toda a nossa revista.  
Então anote alguns dos eventos que estão por vir, mas tenha em mente que devido 
a pandemia de Covid-19 alguns dos eventos poderão ter suas datas alteradas.

Onde ocorre? Centro de Formação Cultural Cida-
de Tiradentes, São Paulo.

Data: 1º Semestre de 2021. 

Preço: Gratuito.

Principal Objetivo: Uma convenção feita por 
fãs da cultura Geek que moram na periferia. A 
Perifacon veio para poder trazer um pedacinho 
das comic-cons espalhadas pelo mundo para 
pessoas que curtem a cultura geek, porém não 
tem acesso aos eventos, principalmente por 
conta do alto preço. Sua única edição foi em 
2019, juntando mais de 4 mil pessoas, “emu-
lando” a CCXP o local conta com seu próprio 
“beco para artistas” local onde expositores de 
diversas partes de São Paulo e do Brasil po-
dem expor sua arte de maneira gratuita, além 
disso, a Perifacon contou com um concurso de 
cosplay, oficinas e mesas de debate.

Onde ocorre?  
Parque Olímpico Da 
Barra - Av. Embaixador 
Abelardo Bueno, 3401 
- Barra da Tijuca - Rio 
de Janeiro. 
Data: dia 25 a 28 de  
Julho de 2020.

Preço: Variável por 
tipo de ingresso, Cada 
Dia: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia-entrada); 
Family: R$ 500 (valor único); Player One: R$ 
400 (valor único).

Principal Objetivo: A Game XP é mais que 
uma convenção, é um enorme parque cheio 
de atrações para os amantes de jogos, é o pri-
meiro gamepark do mundo e seu desafio é le-
var experiências inesquecíveis e mostrar que 
a Game XP é diversão garantida para toda a 
família e para todas as idades. Tendo em suas 
atrações desde videogames até a primeira 
Montanha-russa VR do Brasil, Pista de Kart 
elétrico, Laser Tag, Teleférico e muito mais.

Onde ocorre?  
Expo Center Norte, 
São Paulo. 
Data: De 30 de
Outubro a 08
novembro de 2020. 

Preço: Varia entre R$ 
30,00 (Inteira) a R$ 
15,00 (meia) 

Principal Objetivo: 
Apesar de não ser uma “convenção” tradicional, 
a bienal é um evento para quem ama ler e que 
nerd não gosta? O evento é palco para o encon-
tro das principais editoras, livrarias e distribui-
doras do país, que apresentam seus mais im-
portantes lançamentos. Além da grande oferta 
de livros, a bienal ainda conta com uma progra-
mação cultural abrangente, cheia de palestras, 
danças, gastronomia, cultura, negócios e muita 
diversão! Vale a pena conferir!

Onde ocorre?  
Pavilhão do Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 
1.209 - Santana - São Paulo – SP.

Data: De 18 de Julho a 2 de Agosto de 2020. 
 
Preço:  Variável por tipo de ingresso, sendo 
valores entre R$ 65,00 a R$ 130,00 

Principal Objetivo: Essa é uma convenção 
voltada inteiramente para os fãs de cultura 
japonesa e todo o universo oriental. A con-
venção conta desde cosplay até brincadeiras 
das mais diversas como o swordplay, oficinas, 
entre outras atrações para o público. Foi uma 
das precursoras das convenções no Brasil, 
tendo seu início em 2003.
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FOTOS ARQUIVO PESSOAL DA FONTE

O amor por uma galáxia  
muito, muito distante...

Ellen e o marido comemorando o primeiro 
aniversário de sua filha, a pequena Alana.

“São trilogias que nos passam uma história muito bacana,  
de como podemos lutar pelo que acreditamos e  

principalmente a questão da família, da união de uma família”.

E
llen Trizi nasceu no dia 4 de maio, 
Dia de Star Wars, e conheceu a 
saga por causa de seu pai. Isso 
porque, quando ela era pequena, 

a incentivou a ver os filmes da saga em 
VHS ao lado dele. Por tê-lo perdido mui-
to nova, aos doze anos, Ellen se apegou 
à trilogia original com grande intensida-
de. “Eu lembro de deitar com meu pai 
no sofá para assistirmos o filme, era uma 
forma de estar conectada com ele”, co-
menta ela.

Para eternizar a paixão pelos filmes e ho-
menagear seu pai, Ellen queria fazer algo 

significativo e, aos 31 anos, acabou tatuan-
do a princesa Leia, uma das personagens 
principais da saga, em um dos braços. Para 
ela, a tatuagem não representa apenas seu 
pai, como também sua filha.

No decorrer da vida, a paixão pela saga 
não só continuou, como também foi dis-
seminada para outras pessoas do conví-
vio, como o marido. “Quando conheci meu 
marido, ele nunca tinha visto um filme de 
Star Wars e eu fiquei indignada com isso, 
então apresentei para ele. Ele começou 
pelo episódio 4, depois assistiu os filmes 
mais novos e acompanhou o lançamento 
dos outros no cinema”.

Além do marido, a filha de Ellen tam-

por ANA LUIZA MOREIRA

Como nossos pais!
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Star Wars Day

O dia de Star Wars é celebrado em 
4 de maio, trocadilho com a principal 
fala de efeito dos filmes em língua in-
glesa “may the force be with you” (que 
a força esteja com você), que é trocada 
por “may the fourth be with you” (que 
o 4 de maio esteja com você).

A primeira celebração oficial da data 
foi feita em 2011, por meio de um en-
contro organizado por fãs da cidade de 
Toronto, no Canadá, e desde então, se 
repete todos os anos.

Percebendo o grande sucesso do 
dia comemorativo, a Disney criou um 
site para hospedar fotos de cosplayers, 
músicas e vídeos sobre a data. O ende-
reço do site é: < https://www.starwars.
com/star-wars-day>.

bém é incentivada a conhecer mais sobre 
os filmes, inclusive ficou muito empolgada 
quando a Kinder Ovo lançou uma coleção 
de bonecos dos personagens da saga e a 
menina ganhou vários deles. “O aniversá-
rio de um ano da minha filha foi de Star 
Wars, ela entrou vestida de princesa Leia 
e foi surreal, escolhi esse tema para nos-
sa menina e meu marido topou, acho que 
mesmo sem pensar estou passando essa 
minha paixão para ela”.

A saga está tão presente na vida de El-
len que, todos os anos, ela presenteia seu 
irmão com algum produto de Star Wars 
e pretende continuar com essa tradição. 
“Todos os meus irmãos são fanáticos pe-
los filmes e eu me sinto assim como eles, 
é algo que une a minha família e a saga é 
sobre isso, ela nos mostra o quanto laços 
familiares são fortes, independentemen-
te de qualquer coisa, a união familiar pre-
valece”, conta.
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ESTREIAS DOS  
BLOCKBUSTERS 
MAIS ESPERADOS 
DO ANO GANHAM 
NOVAS DATAS

A 
pandemia de novo coronavírus (Covid-19) foi responsável por parar o mundo, inclu-
sive a produção e a estreia dos filmes mais esperados de 2020. Para que você possa 
organizar as economias e se preparar para ir ao cinema ver continuações, adapta-
ções, remakes e reboots, a Freaks! criou uma lista com as novas datas de estreia dos 

filmes conforme os anúncios divulgados pelos estúdios. Pegue sua agenda e confira:

Filmes que ainda estreiam em 2020

Um Lugar Silencioso II

Um dos filmes de terror mais aguardados de 2020 e que 
estava perto de sua estreia quando os cinemas brasileiros 
começaram a ser fechados, em março, foi adiado para o dia 
3 de setembro. Diferente de muitos anúncios, este foi feito 
pelo próprio diretor John Krasinski em seu Twitter.

Mulan

O live action de uma das mais famosas animações da 
Disney e que causou polêmicas desde o seu trailer estre-
aria no Brasil no dia 26 de março e agora chegará aos 
cinemas brasileiros em 23 de julho. Por causa das impre-
visíveis consequências do coronavírus, é possível que a 
estreia seja adiada novamente.

Viúva Negra

O segundo filme de super heroína produzido pela Mar-
vel e o primeiro da Fase 4 do estúdio estrearia nos cine-
mas brasileiros no mês de abril e após um grande anúncio 
feito pela Disney, dona da Marvel, teve seu lançamento 
adiado para 29 de outubro.

Cinema!

por ANA LUIZA MOREIRA
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Filmes sem nova data definida

Filmes que foram adiados para 2021

Mulher-Maravilha 1984

A continuação que pretende trazer em sua trama a vilã Mu-
lher Leopardo e contará a história da Mulher-Maravilha nos 
anos de 1980 estava prevista para chegar aos cinemas em ju-
nho e agora estreará no Brasil no dia 13 de agosto de 2020 e 
nos Estados Unidos no dia 14 de agosto.

Morbius

Após um trailer surpresa que deixou todos os fãs dos qua-
drinhos do Homem Aranha curiosos para ver como será a 
adaptação do anti-herói Morbius no cinema, feita pelo ator e 
cantor Jared Leto, o filme adaptado dos quadrinhos da Marvel 
que chegaria nas telonas em 10 de julho de 2020, agora estre-
ará no país apenas em 19 de março de 2021.

Os Eternos

Os Eternos, vigésimo quinto filme do universo cinemato-
gráfico da Marvel, conta a história de uma equipe de super-hu-
manos criados pelos alienígenas Celestiais durante sua visita à 
Terra. O longa, que tem um elenco estelar com Angelina Jolie, 
Richard Madden e Kit Harington estrearia em novembro de 
2020 e teve sua estreia mundial remarcada pela Disney para 11 
de fevereiro de 2021.

Scooby! O filme

O longa que conta a história de como Scooby e Salsicha se 
conheceram, e que deixou muitos fãs dos desenhos em lágri-
mas, também foi adiado. Antes, a previsão de estreia era para 
15 de maio e ainda não houve anúncio sobre uma nova data.

Novos Mutantes

A adaptação mais azarada dos cinemas também está nesta 
lista! Após vários adiamentos, refilmagens, cortes e reedições, 
o filme da Fox que deveria ter estreado ainda em 2018 e tinha 
como data de lançamento e esperança para os fãs o dia 2 de 
abril de 2020, agora não tem nem mais data de estreia, sendo 
apenas adiado. Rumores dizem que o filme deve ser lançado 
diretamente no Disney+.
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Sinopse: 
Alguns segredos são protegidos pe-

los mistérios do tempo, e o passado 
pode não ser uma mera lembrança… O 
que você faria se tivesse a chance de 
reescrever a sua história?

Sarah Brucksfield acaba de deixar 
Liverpool e se mudar para a pacata e 
fria Portinscale. A cidadezinha cercada 
pela misteriosa floresta de Blackhills, 
carrega lendas sombrias e duvidosas 
sobre seus antepassados e a Mansão 
em que viveram, onde funcionava uma 
famosa Biblioteca.

Sempre muito cética, e presa a princí-
pios que nunca saltam a realidade, tudo 
que Sarah acredita vai aos poucos dei-
xando de fazer sentido naquele novo 
e intrigante cenário. Acontecimentos 
sobrenaturais e além do imaginário co-
meçam a se desenrolar ao seu redor, fa-
zendo-a questionar sua verdadeira natu-
reza... O outono constante que encobre 
Blackhills, sua inexplicável ligação com 
o garoto Peter, a descoberta dos Grimó-
rios de seus avós escondidos na torre da 
Mansão. Segredos sobre o passado dos 
Brucksfield darão a Sarah não somente 
um dever a cumprir, mas uma herança a ser protegida. E em meio a tantas descobertas, um 
enigmático e longo caminho, em busca de um amor aprisionado pelo tempo.

É DO BRASIL!
O 

objetivo dessa coluna é, em cada edição, indicar produtos brasileiros que fazem 
parte de nosso tão amado universo geek! Livros, músicas, séries, filmes, curtas, 
quadrinhos, canais, blogs… Tem tanta coisa incrível pra conhecer, e tudo produ-
zido bem aqui, no nosso país! Valorizar a arte e a cultura nacional é muito impor-

tante, e pode te levar a conhecer verdadeiros tesouros! Vamos lá? Começaremos por algo 
que muita gente curte: Livros fantásticos! Fantasia é um gênero bem recorrente entre os 
geeks, portanto, nada melhor  do que viajar na leitura, né? Indicamos aqui três autores, para 
se jogar na literatura fantástica (e nacional!)

Gisele Motta - A Herança de Sarah Brucksfield

Brazuca!

por JESSICA CHRISTINA
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André Vianco - Os sete
Sinopse: 
Nobres homens de bem, ja-

mais ouseis profanar este tú-
mulo maldito. Aqui estão se-
pultados demônios viciados 
no mal e aqui devem perma-
necer eternamente.

Que o Santo Deus e o San-
to Papa vos protejam. Uma 
caravela portuguesa naufra-
gada com mais de 500 anos é 
descoberta no litoral brasilei-
ro. Dentro dela, uma estranha 
caixa de prata lacrada escon-
de um segredo. 

Apesar do aviso grafado, 
com a recomendação de não 
abri-la, a equipe de mergulha-
dores que a descobriu decide 
seguir em frente, e encontra 
sete cadáveres. Esses corpos misteriosos e cadavéricos são levados para estudos e tudo 
parece estar sob controle até o despertar do primeiro deles. Em Os Sete, André Vianco 
atualiza o mito dos Vampiros, apresentando ao leitor seres poderosos, cada um com 
uma característica única, mas todos com natureza monstruosa e sanguinária. 

Carina Rissi - Perdida
Sinopse: 
Sofia vive em uma metrópole e está 

acostumada com a modernidade e as fa-
cilidades que ela traz. Ela é independente 
e tem pavor à mera menção da palavra ca-
samento. Os únicos romances em sua vida 
são aqueles que os livros proporcionam.

Após comprar um celular novo, algo 
misterioso acontece e Sofia descobre que 
está perdida no século dezenove, sem ter 
ideia de como voltar para casa – ou se isso 
sequer é possível. Enquanto tenta deses-
peradamente encontrar um meio de retor-
nar ao tempo presente, ela é acolhida pela 
família Clarke. Com a ajuda do prestativo 
– e lindo – Ian Clarke, Sofia embarca numa 
busca frenética e acaba encontrando pis-
tas que talvez possam ajudá-la a resolver 
esse mistério e voltar para sua tão amada 
vida moderna. O que ela não sabia era que 
seu coração tinha outros planos...
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Invadindo o mundo da Dublagem!
“Nessa primeira edição da profissão Freaks, uma coluna que explica 

sobre profissões no mundo geek iremos começar por uma amada por 
muitos e que marca os nerds de todas as idades: ser dublador!”

T
odo mundo tem um filme favorito, uma série, um per-
sonagem. Ele pode ter tudo diferente, o cabelo, as 
roupas, mas algo que marca desde a primeira vez que 
nos os vemos são as vozes, não existe algo mais cara-

terístico no mundo do que a voz de um personagem, quando 
pensamos no Bob Esponja, por exemplo, é rapidamente nos 
lembramos de alguma fala sua ou de sua risada. 

Em alguns casos, a voz nos faz lembrar de algum filme ou até 
ator ou atriz estrangeiro, isso porque graças ao dublador a voz dele 
ficou marcada em nossos corações.  Geralmente, ele é autôno-
mo e presta serviços para os estúdios de dublagem.

Por incrível que pareça a dublagem não’ 
começou com o cinema: Quando o cinema 
começava a engatinhar em 1895 com os 
irmãos Lumiere e sua grandiosa inven-
ção as pessoas nem pensavam na pos-
sibilidade de reproduzir som e imagem, 
por isso por muito tempo o cinema era 
mudo. Até que em 1927, quase trin-
ta anos depois, as coisas mudaram 
quando Alan Crosland e a Warner 
Bros fizeram “O Cantor de Jazz”, o 
primeiro filme falado do mundo. 

Em 1928, os diretores Edwin Ho-
pkins e Jacob Karol conseguiram 
criar um sistema que substituía as fa-
las originais por outras gravadas, nas-
ce assim “The Flyer”, o primeiro filme 
dublado do mundo. Em 1937, a dublagem 
finalmente chegava ao Brasil pelas mãos de 
Braguinha (Carlos Alberto Ferreira Braga) que 
foi o responsável por compor as músicas em 
português e ajudar na direção da dublagem. E o 
primeiro filme dublado foi “Branca de Neve e os Sete 
Anões” feita pelo estúdio Walt Disney.

O primeiro estúdio também surgiu nessa época, 
todo mundo já viu algum filme com a vinheta “versão Herbert 
Richers”. O Herbert Richers foi um dos precursores do mer-
cado de dublagem no Brasil e um dos maiores da América 
Latina. Na década de 1970, já existiam outros estúdios, porém 
oito em cada dez dublagens do Brasil eram feitas em seus es-
túdios, localizados na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. 
“Eram os melhores profissionais do mercado, fazendo o me-

“Gente que seguiu 
 carreira de físico,  

químico ou de biólogo, 
agradecendo por  

causa do Beakman.”

Profissões Freaks!

por MATEUS SANTOS
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lhor trabalho possível”, diz Herbert Richers 
Júnior filho do fundador Herbert RIchers 
em entrevista ao site EBC, hoje ele também 
é ator e diretor de dublagem.

Nessa época a dublagem já tinha grande 
força, mas precisava de novos ares como toda 
profissão. Surge a oportunidade para Flávio 
Dias, ator mogiano que hoje é um dos gran-
des nomes da dublagem. Ele conta como in-
gressou na profissão. “Eu fui por indicação de 
um amigo do curso de teatro. O filme era um 
bang bang qualquer, o personagem leva um 
tiro e caía da charrete. Precisava de um som 
pra ele cair. Eu, claro, ator de teatro de rua, 
cheguei no microfone e soltei a voz. Eu olhei 
pra trás e tava todo mundo assustado. Aí veio 
um cara e perguntou meu nome artístico, e 
me disse que não precisava gritar, era só falar. 
Esse cara se chamava Marcelo Gastaldi, a voz 
do Chaves. Então eu comecei a dublagem as-
sim, por acaso.” Conta Dias. 

Dias ingressou na dublagem e não largou 
mais, fez vários personagens, inclusive alguns 
famosos. “Eu fiz também outras séries, o Bar-
ney por exemplo, o dinossauro roxo. Uma 
outra série que eu curti muito fazer foi Caça-
-Fantasmas, eu fiz o Ray. Em 78 eu dublei 76 
desenhos, que tiveram que ser redublados, 
com o meu personagem favorito na época 
que era o Pernalonga. E também criei a voz 
pra outro personagem famoso, que eu não sa-
bia que ia ficar famoso, o Patolino”. 

Flávio Dias hoje é dono de um estúdio de 
dublagem, é ele quem faz a ponte para o 
dublador com a distribuidora de filmes. No 
começo não haviam muitos estúdios, atual-
mente existem cerca de 30 estúdios de du-
blagem em São Paulo e 20 no Rio de Janeiro 

Alguns dos personagens que Flávio Dias 
dublou: Patolino, Pernalonga e Beakman!

que são os maiores polos de dublagem do 
Brasil. Aliás, a dublagem brasileira é uma das 
melhores do mundo, Flávio conta qual é a 
parte mais desafiadora da profissão. 

“Você vai fazer a sua participação em 
uma obra que já está pronta. Por exemplo, 
em Pecados Capitais: O Brad Pitt levou seis 
meses pra fazer o filme, pra preparar o per-
sonagem… E o mesmo filme vai ser dubla-
do em dois dias. Também é desafiador fazer 
“caber” as mesmas frases em idiomas dife-
rentes, já que depende muito da feição do 
ator, da abertura da boca, do tempo de cada 
palavra na tradução… então podemos adap-
tar a palavra sem mudar o sentido. É um tra-
balho que deveria ser mais valorizado”. 

Como dito por Flávio, a profissão de dubla-
dor não é tão valorizada no Brasil, o profissio-
nal recebe por hora de dublagem, e não por 
hora corrida. Em São Paulo, a hora de dubla-
gem custa R$ 125,83, de acordo com a con-
venção coletiva de trabalho dos dubladores. 
É um trabalho um pouco injusto visto que se 
demora de 3 a 4 anos com o curso de artes 
cénicas e para exercer a profissão necessita 
de DRT, o registro profissional de ator. 

Mas para Flávio o reconhecimento recom-
pensa o esforço. “É algo que sempre me 
emociona, chego a chorar as vezes. Já rece-
bi muita carta, carta mesmo, escrita à mão, 
e-mails… de gente que seguiu carreira de físi-
co, químico ou de biólogo, agradecendo por 
causa do Beakman, que encaminhou os caras 
pra uma carreira definitiva. Eu sempre res-
pondia “Gente, o trabalho é do Paul Zaloom. 
Não tem nada a ver comigo, eu só dublei!” e 
os caras sempre me respondiam, “Mas a gen-
te só entendeu porque você dublou!”.
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Por dentro 
do universo 
Cosplay

M
uito comuns em eventos geeks, 
os Cosplayers vem ganhando 
cada vez mais espaço, se des-
tacando em meio a fantasias, 

maquiagens, concursos… seja por hobby 
ou profissão, é uma das atividades mais 
conhecidas e divertidas desse universo!  
A Freaks! conversou com Rayara, uma 
renomada cosplayer, para entender um 
pouquinho mais sobre o assunto! Confira!

01. Quando foi que começou o seu amor 
pelo cosplay?
Cerca de 9 anos atrás, quando comecei a 
frequentar eventos de anime. Achei sensa-
cional você poder se vestir de um perso-
nagem que ama e ainda deixar outras pes-
soas felizes com isso.

02. Você tem um personagem favorito em 
meio a tantos que você interpreta?
Até o momento tenho duas favoritas que 
não consigo escolher entre elas, a Y'shto-
la e a Aloy.

03. O que o cosplay te trouxe de bom e 
que você levará para a vida? 
Me ensinou a ter paciência com as coisas 
que eu faço, que nem tudo vai ficar per-
feito de primeira e que temos de ser per-
sistentes. Aprendi a fazer várias coisas di-
ferentes, desde pintura a programação de 
leds, e hoje cosplay é meu trabalho e mi-
nha fonte de renda. Fiz vários amigos que 
vou levar pra vida toda e conheci minha 
esposa graças ao cosplay.

04. Qual a parte mais desafiadora de ser 
uma cosplayer?
Para mim sempre foi lidar com as pessoas. 

Infelizmente muita gente acha que pode fa-
lar o que bem entende por estar na internet 
e é comum você escutar críticas de outros 
que nem mesmo fazem cosplay e só que-
rem te atingir de alguma maneira. 

05. Você tem alguma inspiração de cos-
player?
A Kamui Cosplay é minha inspiração má-
xima, o trabalho dela é lindíssimo e ela 
faz tutoriais maravilhosos, uma grande 
ajuda pra comunidade.

06. Quais dicas você tem para quem 
quer ingressar nesse mundo? 
Seja persistente. As coisas não vão dar 
certo de primeira, sempre vai ter alguém 
para tentar te desanimar, mas todos nós 
começamos de algum ponto. Seu traba-
lho hoje pode não ser perfeito da manei-
ra que você deseja, mas você tem que 
insistir para evoluir.

Freaks Entrevista!

por JESSICA CHRISTINA

36 REVISTA



As personagens interpretadas 
por Rayara nas imagens são: 
Aerith, do jogo Final Fantasy, 
Violet, do seriado japonês 
Violet Evergarden, e Akali, do 
game League of Legends.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL DA FONTE
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HQs para ler na quarentena!

A  
pandemia de Covid-19 se alastrou rapidamente pelo Brasil e o mundo, hoje estamos 
todos dentro de casa (Inclusive nossa redação. Sério, fique em casa!) alguns traba-
lhando de Home Office, e alguns foram colocados de férias, outros simplesmente não 
sabem quando vão poder voltar a trabalhar. Enquanto tudo não volta ao normal, para 

aqueles que podem, a Freaks! recomenda algumas HQs para ocupar seu tempo. E para aqueles 
que estão ainda trabalhando (Força!) podem ler essas HQ’s nas férias ou quando tiverem um 
tempo livre, só não deixe de ler!

Batman Cavaleiro das Trevas
Uma das mais aclamadas HQs da DC e do homem morcego, 

feita pelo visionário mestre Frank Miller. Ela conta a história sobre 
um Batman mais velho, que se aposentou após os grandes em-
bates de sua vida, porém sua cidade, Gotham, está novamente 
à mercê dos maus elementos que nela habitam. Após eventos o 
forçarem a vestir novamente o manto, ele vê que a cidade preci-
sa dele mais do que nunca.

Aliado a uma nova Robin, Bruce Wayne vai precisar enfrentar 
novos e velhos inimigos e até mesmo aliados. Batman Cavaleiro 
das Trevas é uma HQ mitológica para o Batman, trazendo desde 
muita ação de seu começo ao fim até romance, além de apresen-
tar a mitologia do Batman e como seria seu futuro. Apesar de ter 
apenas 4 volumes vale a pena ler.

Watchmen
Escrita pelo excêntrico Alan Moore e desenhada por Dave Gi-

bbons, essa HQ foi uma das mais lidas até hoje! Ela conta uma 
premissa que nós já conhecemos, super heróis no nosso mundo, 
nela graças ao Dr Manhattan, o único com poderes nesse mundo 
(E com poderes digo literalmente ser Deus), ajudou o Estados Uni-
dos na guerra do Vietnã fazendo o país ter mais um estado e ser 
a maior potência mundial, nela vemos heróis encapuzados como 
nas outras HQs,  porém com seus heróis mais humanos, com pro-
blemas verdadeiramente humanos. Foi a primeira HQ a tocar em 
assuntos mais delicados, com uma premissa mais adulta e menos 
superficial. É uma verdadeira obra prima dividida em 12 volumes.

Velho Logan
A última, mas não menos importante. Escrita por Mark Millar e 

desenhada por Steve McNiven. No início da história todos os Esta-
dos Unidos foram conquistados e divididos entre os supervilões, 
com áreas pertencentes ao Abominável (depois conquistado pelo 
Hulk), Magneto (depois conquistado pelo novo Rei do Crime), 
Doutor Destino e Caveira Vermelha, que se nomeou presidente. 

Os heróis já não existem.Logan vive com sua esposa em uma fa-
zenda, depois de um trágico acidente com o restante dos X-men, 
ele tenta esquecer seu passado, mas infelizmente seu passado 
bate a porta na forma de Gavião Arqueiro e uma proposta para 
salvar sua fazenda. Sangue e ação permeiam está edição de 6 
volumes de Velho Logan, como em Batman, vemos um Wolverine 
mais velho, seu fator de cura mais fraco e débil, mas ainda assim 
que se lembra de como ser o animal selvagem que é. 

Freaks Indica!
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