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“Porque metade da vida de um ser humano envolve sobreviver ao mundo. A outra metade envolve 
descobrir um significado para sua existência. Para o primeiro, existe o trabalho, o instinto e a 

evolução natural. Para o segundo, existe o amor, a fé. E o sonho.”
  (Raphael Draccon)



Resumo:

O objetivo deste trabalho é analisar o jornalismo feito pelos portais de 

notícia/sites dedicados a produção jornalística para o público geek. Veremos o que é 

mantido do jornalismo tradicional; o que foge do tradicional (como a linguagem mais 

descontraída e menos formal); os novos canais de TV (que agora são os canais do 

Youtube);  porque, diferente da mídia comum, a relação com o entretenimento  e 

grandes empresas é explícita e essencial para o tipo de conteúdo proposto; a 

relação com os leitores, que participam de discussões entre si e com os jornalistas 

(que também são fãs),  propõem pautas e, às vezes, até escrevem os textos; e o 

uso das redes sociais como alavanca para a disseminação do trabalho feito por eles. 

Para isso será analisado o conteúdo desses sites de notícia e discutido como apesar 

da evidente crise jornalística este nicho tem se desenvolvido rapidamente e 

alcançado o sucesso.

Palavras-chave: jornalismo geek; jornalismo nerd; cultura geek e nerd; 

webjornalismo, jornalismo cultural, jornalismo e entretenimento.
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1. Introdução: 

A cada ano cresce o número de fãs de quadrinhos, séries, games, animes e 

demais assuntos relacionados a este  tema, que se tornou o principal expoente da 

cultura pop ocidental. A expressão “os nerds vão dominar o mundo” nunca fez tanto 

sentido. Nos cinemas e séries de TV há uma profusão de super heróis e adaptações 

de HQs, os eventos e convenções geek recebem cada vez mais participantes. Na 

moda, as marcas apostam em coleções inspiradas em Harry Potter, Star Wars,  DC 

Comics e Marvel Comics. Nada disso é mais coisa de criança. E como não poderia 

ser diferente, os nerds estão dominando o jornalismo. Não só dominando, mas 

criando o seu próprio jeito de fazer notícia, desenvolvendo um conteúdo especial e 

participativo via internet. Desde os anos 90, com a expansão da internet, surgiram, 

no meio digital, diversos blogs e sites destinados a assuntos específicos como 

moda, música e etc. Uma comunicação digital independente e de nicho surgiu no 

início daquela década e vem garantindo cada vez mais espaço.  Apesar de ser um 

nicho de mercado jornalístico crescente e que aponta para o sucesso, pouco se fala 

sobre o assunto. Os pesquisadores e teóricos atuais dão pouca importância ao 

tema. Talvez porque esteja intimamente ligado ao entretenimento, esse novo 

aspecto do jornalismo cultural ainda não seja levado tão a sério. Por estarmos 

vivenciando este momento, é importante que se discuta o quanto o jornalismo geek 

abre um universo cheio de possibilidades, principalmente para a nova geração de 

comunicadores. Não é novidade que o jornalismo está se transformando, se 

difundindo e criando novas vertentes, jamais imaginadas na era pré internet. E é 

agora, num momento de crise, que discussões sobre o que é esse novo jornalismo, 

tão marcado pela influência digital, são bem vindas e desejadas. 

No capítulo 1 deste trabalho, intitulado “Três fatores de origem” falarei sobre 

as origens do jornalismo geek, ou seja, de onde ele deriva-se. Serão abordados os 

três conceitos fundamentais para o entendimento dessa prática jornalística, o 

webjornalismo, o jornalismo cultural e a cultura geek. No segundo capítulo, 

abordaremos a metodologia de pesquisa que será utilizada no desenvolvimento do 
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trabalho, a justificativa da escolha do método e dos objetos de estudo. A 

metodologia está embasada nos conceitos de análise de conteúdo, além da consulta 

de sites de medição de tráfego para exemplificar o alcance dos portais escolhidos 

como objetos de estudo. No terceiro e último capítulo, chamado “Omelete e Jovem 

Nerd, um estudo de caso sobre os maiores portais geek do Brasil” exploraremos as 

características de cada um dos dois sites,  em que se assemelham e em que se 

diferenciam, as particularidades de cada editoria e a relação com outras plataformas 

como Youtube e Facebook. Também serão apresentadas as características que 

configuram essa prática como jornalismo e não apenas como um movimento da 

comunicação. Para isso, utlizarei como base teórica o livro Gêneros jornalísticos no 

Brasil.
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2. Capítulo 1 - Três fatores de origem

Podemos dizer que o jornalismo geek é formado por três bases principais: o 

webjornalismo, o jornalismo cultural e a cultura geek propriamente dita.  Esses três 

fatores, reunidos e aperfeiçoados para o propósito específico geram o que o 

jornalismo geek é. Para entendermos por completo como essa prática se 

desenvolve, neste primeiro capítulo, explicaremos três tópicos fundamentais. O 

primeiro chama-se “Características do webjornalismo”, o segundo é intitulado “A 

prática do jornalismo cultural” e o terceiro que é chamado de “A figura do nerd e do 

geek como conhecemos”

2.1  Características do webjornalismo

O jornalismo geek é, basicamente, desenvolvido na internet. Por isso, para 

entendê-lo em sua totalidade precisamos partir do princípio. Precisamos entender 

como e quando o jornalismo aliou-se à internet. O jornalismo na internet possui 

diversos termos. Ciberjornalismo, jornalismo digital, webjornalismo, jornalismo 

eletrônico e tantos outros. Os estudiosos dessa nova forma jornalística ainda não 

entraram em consenso quanto ao nome mais correto ou se existe alguma diferença 

entre as nomenclaturas. Para evitar ruídos e dificuldade de compreensão, neste 

trabalho, chamaremos o ato de produzir e veicular notícias na internet de 

webjornalismo. 

Foi a partir dos anos 90 que o jornalismo e a internet se tornaram aliados. 
Caracterizado  pela produção de notícias/conteúdo jornalístico na internet, 

inicialmente o webjornalismo era um complemento e se limitava a  reprodução das 

notícias divulgadas nos jornais impressos. Os portais de notícia eram basicamente 

os grandes conglomerados de mídia já conhecidos por todos. Em seus estudos, 

Luciana Mielniczuk (2001) denomina esse “ctrl + c e ctrl+v” de jornalismo 

transpositivo.  Mielniczuk  identifica outras duas etapas pelas quais o webjornalismo 

passou. A segunda fase foi possível graças ao desenvolvimento das tecnologias e é 

chamada de metáfora. Nela, começam a ser utilizados recursos como hipertexto, os 

fóruns de debates passam a se popularizar, mas a produção jornalística ainda 
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consistia basicamente na cópia do que havia sido feito na versão impressa. A 

terceira e última fase destacada por Mielnickzuk é o webjornalismo como 

conhecemos e utilizamos agora. Um jornalismo que explora todas as 

potencialidades que a internet e as plataformas digitais oferecem. 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias, foi 

necessário repensar a forma como se produzia as notícias para internet. Viu-se que 

utilizar as mesmas técnicas aplicadas no jornalismo impresso não funcionava na 

internet e, a partir daí, o webjornalismo passou a ser lapidado e a adquirir técnicas 

próprias, mais atraentes ao leitor. Uma das principais características do 

webjornalismo é a hipertextualidade, que teve início na segunda fase, mas só 

recentemente começou a ser explorado de maneira eficaz. A hipertextualidade é a 

capacidade de conectar diversos textos através de links, tornando a prática do 

jornalismo de internet mais completa e contextualizada. O hipertexto se caracteriza 

pela leitura não-linear e pelo acesso instantâneo a uma infinidade de textos 

correlatos. Pierre Lévy (1993, p. 20) define o hipertexto como um conjunto de nós 

ligados por conexões. Esses nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos, 

inseridos no texto na forma de links ou hiperlinks. Outra marca do webjornalismo é a 

interatividade. Sobre isso, Bardoel e Deuze (2000) afirmam que a notícia produzida 

para a web faz com que o leitor/usuário sinta-se parte do processo. Isso porque 

existem várias maneiras de compartilhar suas opiniões a respeito do que foi 

disponibilizado. Os processos interativos são diversos, seja através de fóruns, troca 

de emails ou comentários, o webjornalismo é marcado pela interação do leitor com a 

notícia, principalmente devido à interligação com as redes sociais. 

A notícia produzida na internet também permite ao leitor uma customização. 

Essa característica consiste na possibilidade de selecionar um conteúdo 

diferenciado, de acordo com o gosto e perfil do leitor, priorizando o interesse 

individual.  Ela pode ser feita através da configuração de páginas de modo a atender 

seus interesses, obtendo acesso a informações atualizadas referentes aos temas 

escolhidos anteriormente, recebendo por e-mail notícias sobre assuntos indicados 

como de interesse, etc. O webjornalismo também é marcado pela possibilidade de 

atualização contínua. Além da agilidade da publicação de notícias em tempo real, a 
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internet permite a correção de textos que podem ter ido ao ar com algum equívoco 

de informação, ou a atualização no desdobramento de um evento já noticiado.  Mas 

o grande diferencial, e talvez a fórmula para o sucesso do webjornalismo, é a 

multimidialidade. A capacidade de agrupar diferentes formatos de informação em um 

mesmo espaço. Imagem, vídeo e som aliados em um só lugar, explorando os 

diversos sentidos da percepção humana e  tornando o conteúdo mais atraente. 

Essas características são, ao mesmo tempo, as razões pelas quais o jornalismo 

online é tão potente.

2.1.1 A linguagem jornalística na Web

A influência das novas tecnologias, da internet e da convergência de mídias 

nas técnicas redacionais levantam diversos argumentos a respeito da criação de 

uma linguagem ideal par ao jornalismo na web. A evolução do jornalismo sempre 

esteve diretamente ligada ao surgimento de novas tecnologias de comunicação e 

transmissão, ou seja, ao suporte técnico mais eficiente para a propagação de 

informação. Jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, cada conceito tem 

sua técnica redacional específica e mão seria diferente com o webjornalismo. 

Porém, como é um tipo jornalístico relativamente novo e multiforme, ainda não existe 

uma técnica redacional finalizada para tal. Diversas perguntas são levantadas 

quando pensamos qual a melhor forma de texto para a web. A pirâmide invertida, a 

estrutura clássica do lead com as cinco perguntas básicas que o compõem são boas 

opções para a internet? O que, como, quando, onde e porque devem ser 

respondidos logo no primeiro parágrafo? Quais elementos do impresso serão úteis e 

quais devem ser descartados? 

Criada por Edmin L. Shuman, a pirâmide invertida resume em poucas linhas o 

conteúdo da notícia, que será desenvolvido nos demais parágrafos. Com ela, segue-

se um fluxo de leitura linear, com trechos estruturados em forma decrescente, de 

acordo com a importância. Para Canavilhas (2001), a técnica da pirâmide invertida é 

essencial para o jornalismo impresso, onde há um limite de espaço pré- 

determinado. O texto do jornalismo impresso fica à mercê do editor, que muitas 
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Em suma, a pirâmide deitada é uma técnica libertadora para utilizadores, mas também 

para jornalistas. Se o utilizador tem a possibilidade de navegar dentro da notícia, 

fazendo uma leitura pessoal, o jornalista tem ao seu dispor um conjunto de recursos 

estilísticos que, em conjunto com novos conteúdos multimídia, permitem reinventar o 

webjornalismo em cana nova notícia. (Canavilhas, p.16, 2006)

vezes precisa recortar a matéria e por isso a estrutura do lead e da pirâmide 

invertida é fundamental para que não se perca nenhuma informação relevante caso 

haja necessidade de corte. Segundo Canavilhas, na web o leitor não segue a 

tradicional leitura linear que é imposta no jornalismo impresso, pois a internet 

possibilita que ele conduza a própria leitura de forma individual e personalizada. 

A possibilidade de pular de um link para outro, rolar as páginas, dar “cntrl+f” e 

procurar diretamente os termos do texto que mais interessam e navegar por 

fragmentos transforma a leitura em não linear. Segundo Barbosa (2001, p3), o 

computador é um meio de comunicação cansativo, que apesar de ter um espaço 

infinito para texto, não prende o leitor por muito tempo, pois cansa a vista e é de fácil 

distração. Por isso é necessário que o jornalista transforme a informação em não-

linear e utilize todos os recursos audiovisuais e hiperlinks para que o leitor se 

mantenha interessado no texto. 

Para Canavilhas, o jornalista do impresso se baseia em diversos recursos 

estilísticos para alcançar seu objetivo, enquanto o webjornalista foca principalmente 

na estrutura na notícia.  Ou seja, o jornalista adapta a notícia de acordo com o meio 

em que ela será publicada. Mas é preciso ter cuidado com o uso dos recursos 

midiáticos da internet. Não basta juntar o texto a todos os elementos disponíveis 

sem pensar em uma estrutura que se complemente. Do contrário pode acontecer 

algo muito comum quando tratamos da utilização desses recursos: a redundância. O 

que acontece muitas vezes é que ao invés de enriquecer a matéria, esses recursos 

tornam-se repetitivos, pois não apresentam um conteúdo novo e diferente do que 

está no texto. Muitas vezes, ao colocar um vídeo numa matéria, por exemplo, ele diz 

exatamente o que está no texto só que com outras palavras. Além disso, o uso 

excessivo de recursos pode causar ruídos e dificultar a decodificação por parte do 

receptor, como afirma Canavilhas. Ele propõe, então, a técnica da pirâmide deitada. 

Nela, as informações progridem através de um nível de aprofundamento com a 

ajuda de links e hiperlinks.
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       Na pirâmide deitada o mais importante é a quantidade e a variedade de 

informações disponíveis e a contextualização é uma coisa imprescindível. 

Já para Nunes (2005), a pirâmide invertida tem o seu valor na estrutura do texto 

online. Segundo ele, essa técnica se torna muito mais relevante no webjornalismo, 

pois o leitor não teria o hábito de ler notícias muito grandes no computador. Ele 

afirma que durante a leitura muitos trechos são deixados de lado, por isso o 

essencial deve estar sempre no início do texto. Contudo, os dois autores afirmam 

que o estilo do texto na web deve ser mais informal e coloquial. O webjornalismo 

deve ser adaptado às exigências do público, que cada vez mais cobra objetividade. 

2.2 A prática do jornalismo cultural 

Usaremos aqui o conceito genérico de cultura, entendendo-a como  a  matriz  

das  diversas  manifestações artísticas consolidadas (literatura, música, cinema, 

artes plásticas,  cênicas, etc.) e jornalismo cultural como a produção de conteúdo 

jornalístico dedicada à cultura. Portanto podemos dizer que o jornalismo geek é uma 

vertente do jornalismo cultural, pois se dedica a fazer conteúdo noticioso sobre as 

manifestações culturais e produtos de entretenimento. Sendo assim, para 

compreender o objeto de estudo deste trabalho em sua totalidade é preciso, 

também, debruçar-se sobre o que é o jornalismo cultural.  Seja em cadernos 

semanais ou revistas especializadas, esse tipo de jornalismo serve muitas vezes 

como vitrine dos produtos culturais, estando, de diversas maneiras, atrelado a 

indústria cultural. Comumente ele é pautado por eventos pré-estabelecidos, como 

lançamentos de livros, coberturas de eventos e semelhantes. É por isso que uma 

das preocupações do jornalista cultural é não fazer um texto que pareça publicitário. 

O jornalista atua como mediador das produções culturais oferecendo perspectivas 

sobre o assunto. No caso do nosso jornalismo geek, ele se atém a quadrinhos, 

filmes, séries, games e assuntos próximos a estes. Segundo o jornalista Arthur 

Dapieve (2008), por se tratar de um nicho jornalístico específico, é preciso um 

profissional específico. Não basta uma formação acadêmica, mas um envolvimento 

e interesse profundo pelo que irá escrever. Dapieve afirma que jornalismo cultural é 
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paixão, e talvez essa seja a razão pela qual o jornalismo geek seja tão lucrativo. 

Como eles são genuinamente fãs dos produtos que escrevem, fazem-no com 

propriedade e conhecimento de causa.  

Um dos problemas que o jornalismo cultural das mídias tradicionais vem 

enfrentando também é a mesmice dos textos e a forma como as pautas costumam 

ser trabalhadas. Isso porque um espaço que costumava ser de experimentação e 

liberdade de produção está cada vez mais à mercê dos releases prontos. Nos 

diversos grupos de comunicação, principalmente no jornalismo impresso, vê-se mais 

do mesmo. Dapieve vai dizer que isso acontece por três motivos: A sofisticação da 

divulgação das assessorias e suas versões pré-editadas e a competição entre outros 

cadernos culturais, ou seja, o medo do furo. O autor afirma que a médio prazo o 

leitor se cansa, e esse fator impulsiona para uma procura crescente de canais 

especializados. Eles passam a procurar o blog só de música, o site de crítica de 

cinema, os portais de notícia geek, entre outros produtos de nicho. O jornalismo 

cultural, por si só, traz uma liberdade para criar e isso acarreta na exigência de 

criatividade. Nesse processo, o jornalista tem espaço para levar o tradicional lead 

para o sub-lead, a fim de deixar o texto mais charmoso e atrativo e fazer outras 

mudanças que fujam um pouco do tradicional. Na internet, há ainda mais espaço 

para experimentação e o leitor, quando acessa esses canais, já espera algo que, 

além de informativo, seja divertido e ousado.

Ballerini (2015), afirma que com o advento da internet houve uma mudança 

no perfil do leitor. Para ele, nem mesmo o surgimento do rádio e do cinema, no final 

do século 19, e posteriormente da televisão, no século 20, estremeceu tanto o 

jornalismo cultural quanto o advento da internet. 

“Durante cinco séculos, o jornalismo cultural pôde se desenvolver sob um 

mosaico midiático rentável, que garantia certa estabilidade financeira, uniformidade do 

fluxo de comunicação e, por que não dizer, uma previsibilidade da formação dos 

discursos acerca dos produtos culturais. Mas eis que a internet vem para “bagunçar” a 

comunicação humana em escala global”. (Ballerini, 2015) 



19

Inicialmente, além das mínimas seções de cultura dos grandes jornais, 

outras pessoas passaram a escrever sobre o tema através de blogs. Apesar de não 

serem considerados por todos como veículos jornalísticos, a indústria cultural, 

percebendo o potencial de alcance, passou a aliar-se cada vez mais buscando maior 

expansão e consolidação de seus produtos. Empresas cujo mercado é o cultural, 

como editoras, produtoras etc, passaram a buscar cada vez mais parcerias com 

blogs e sites dedicados a fazer resenhas e críticas de produtos culturais. Esses 

blogs se especializaram e se profissionalizaram cada vez mais, até se tornarem 

referência no mercado. Apesar de já existirem revistas e jornais especializados em 

cultura, a possibilidade de convergência entre todas as mídias explica o porquê do 

crescimento e da valorização do jornalismo cultural na internet.

2.3 A figura do nerd e do geek como conhecemos

O termo “Nerd” se popularizou em 1984, com o filme “A vingança dos nerds”. 

Foi por causa dos filmes de high school estadunienses que a denominação e o perfil 

do nerd como conhecemos se tornou popular e se espalhou pelo mundo. A 

representação desse grupo social sempre foi carregada de estereótipos pejorativos. 

Eles eram unicamente retratados como jovens estudiosos, normalmente muito 

inteligentes, mas socialmente incompetentes. Marginalizados, impopulares, 

introvertidos, sem preocupação com a estética e  não atraentes fisicamente. De 

acordo com Shohat e Stam (2006), esse seria o fardo da representação, que trata 

qualquer ação ou preferência desse grupo social como negativa. Mas a partir dos 

anos 2000, devido a uma mudança no comportamento da sociedade, que passou a 

privilegiar as tecnologias virtuais e digitais, foi possível uma transformação gradual 

no significado do termo nerd, que também começou a ser associado a outro termo: 

geek. A palavra geek atualmente é usada para definir um grupo social que estuda, 

se aprofunda, debate e produz conhecimento sobre os artefatos culturais que 

gostam: Revistas em quadrinhos, filmes; livros e series de TV sobre ficção cientifica, 

mitologias, heróis, séries de fantasia e semelhantes.  Obcecado pelo que gosta, ele 

estuda e pesquisa muito sobre os assuntos de seu interesse até se tornar um expert. 

O geek encontra pessoas que compartilham dos mesmos interesses que ele criando 
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laços de amizade. Os termos nerd e geek se uniram por um tempo, e a junção 

colaborou para mudar a carga pejorativa que existia sobre a gíria nerd. Durante 

alguns anos assumiu-se que todo nerd era geek e que todo geek era nerd. Entendia-

se que toda pessoa inteligente automaticamente gostaria de Jornada nas Estrelas e 

produtos similares. Mas os termos, que antes eram tratados como sinônimos, são 

complementares, mas não são igualitários. Ser geek não exatamente quer dizer que 

você é um nerd ou vice e versa. Um geek, que consome esses produtos culturais, 

não obrigatoriamente é o cara que tira notas 10, entende tudo de programação de 

computadores e vive estudando livros de física e biologia, sonha em trabalhar no 

Vale do Silício, etc. 

De repente os nerds e geeks explodiram em popularidade. A era da 

informação, uma realidade onde parte das pessoas mais bem sucedidas do mundo 

são nerds, como Zukkerberg, Steve Jobs, Quantin Tarantino e Neil Gaiman,  tornou 

o mundo um lugar mais favorável para essas subculturas. Como afirmou Bill Gates: - 

“Seja legal com um nerd, porque existe uma grande probabilidade de você vir a 

trabalhar para um deles”. Soma-se os nerds de renome com o sucesso das 

produções de filmes e demais bens de entretenimento voltados para o universo geek 

e pronto: Todos querem ser nerds e geeks, porque o mundo é nerd. Mas porque 

ocorreu a glamurização desses termos? Porque ser nerd/geek está na moda? O 

destaque que a mídia tem conferido ao estilo de vida jovem estaria contribuindo para 

essa expansão. Ser jovem não é uma breve passagem para a vida adulta, mas um 

modo de vida que tem sido alvo de diversos setores da economia em função do seu 

potencial de consumo. É importante ressaltar que a mudança não ocorreu no 

significado dos termos nerd/geek, não houve uma “melhora” no comportamento das 

pessoas que fazem parte desse perfil. As mudanças ocorreram na sociedade como 

um todo, que passou a valorizar as atividades geeks. A tecnologia foi o motor 

condutor dessa transformação. 
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2.3.1 A Cultura Geek

Se entendemos que cultura é um conjunto de manifestações artísticas de 

determinado grupo ou tribo, temos por cultura geek os filmes de super-heróis e 

ficção científica, as séries de quadrinhos, os livros de mitologia e tudo o mais que 

pertença ao público nerd. E foi entre as décadas de 1970 a 1990, com o surgimento 

de séries, filmes e livros de ficção científica que a cultura geek expandiu-se. Criou-se 

até o Dia do Orgulho Nerd, pois neste dia em 1997 acontecia a estréia de Star Wars. 

Esse dia também é conhecido como Dia da Toalha, uma referência ao escritor da 

saga “Guia do Mochileiro das Galáxias” Douglas Adams. 

Mas é inegável que o boom dessa cultura aconteceu em 2008 com o 

lançamento do filme “Homem de Ferro”, do estúdio norte-americano de televisão e 

de cinema Marvel Studios. Divisão da Marvel Comics, o estúdio é responsável por 

produzir filmes, desenhos animados e séries de TV, todos abordando os heróis das 

histórias em quadrinhos. “Homem de Ferro” não foi o primeiro filme de super-heróis, 

mas foi o que deu início ao Universo Cinematográfico da Marvel onde todas as 

histórias com o selo Marvel Studios são interligadas. O sucesso de bilheteria do 

filme, que arrecadou cerca de R$140 milhões de dólares, foi o pontapé inicial para 

que todas as pessoas, geeks ou não, passassem a se interessar por esse tipo de 

produção. 

Apesar de ter sido popularizada pelos filmes de heróis e adaptações das 

histórias de quadrinho da Marvel e da DC Comics, e também pelos reboots de Star 

Wars e Star Trek, não é só disso que a cultura geek é feita. Fazem parte da cultura 

geek os animes e mangás, os games, o interesse por tecnologia, a mitologia 

Tolkeniana, etc. É importante que se diga isso, pois devido à popularização e ao 

“modismo” muitos têm se considerado nerds apenas por gostarem dos filmes da 

Marvel. Isso tem gerado discussões intensas dentro de fóruns e nas redes sociais, 

pois o público nerd  e geek de verdade costuma ser muito exigente quanto ao nível 

de conhecimento sobre determinado assunto e não são tão inclusivos. Como a 

característica principal do nerd é a quase obsessão pelos assuntos que lhe dizem 

respeito, os “posers” são facilmente identificados e expulsos do grupo. A exigência e 

o profundo conhecimento pelo assunto tornam o público geek um constante crítico 
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dos materiais midiáticos oferecidos. Um exemplo são as críticas dos filmes da 

Marvel. Apesar do sucesso de bilheteria e da programação de filmes estabelecida 

até 2029, as adaptações das histórias de quadrinhos são constantemente criticadas 

e sofrem intensas reclamações. Isso porque os filmes e series precisam se 

enquadrar aos padões de Hollywood e muitas vezes perdem sua essência original.

O público geek é fiel, ele vai e assiste, ele consome o produto que lhe é 

oferecido, mas não se contenta com qualquer coisa. Geeks adoram citações a filmes 

clássicos de ficção científica, cultura pop e fantasia. Gostam das minúcias e dos 

detalhes, amam se encontrar em convenções e discutir as possibilidades científicas 

dos eventos ocorridos nas HQs e Mangás. Ser geek é um estilo de vida que 

demanda profundo interesse e dedicação do tempo. Apesar de parecer uma cultura 

exclusiva dos jovens, essa tribo inclui avós, pais e filhos. Em muitos casos ser geek 

é uma tradição familiar passada através de gerações. O público geek se renova e se 

expande a todo tempo. 

É  possível notar cada vez mais exemplos de manifestações da cultura nerd 

no Brasil. Existem inúmeros sites na internet brasileira dedicados a cultura nerd, 

muitos deles gerando conteúdo original. Temos sites e canais no Youtube 

especializados em animes como o Anime United, temos sites geeks dedicados ao 

público feminino, como o Geek Girls, ou até mesmo sites dedicados a autores 

específicos como o Tolkien Brasil, com conteúdo totalmente dedicado ao criador da 

saga Senhor dos Anéis. Os eventos aqui no Brasil também são bem populares. 

Temos a Jedicon, sobre o universo de Star Wars, a Expo Geek, Sagas Convention, 

Rio Anime Clube e diversos outros. Porém o mais famoso e mais completo é a 

Comic Con Experience, franquia da Comic Con que acontece em San Diego, nos 

Estados Unidos. Esse evento foi trazido para o Brasil pelo site Omelete, um dos 

objetos de estudo do presente trabalho que será analisado mais a diante.
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3. Capítulo 2 - Justificativa e Metodologia 

Na justificativa farei um breve relato de como me envolvi com o tema pesquisado 

neste trabalho e quais as razões que configuram o tema como relevante para o 

campo da Comunicação Social e do Jornalismo. Na metodologia será explicitado o 

método escolhido (análise de conteúdo) e como ele ajudará a entender esse 

fenômeno. 

3.1 Justificativa

O desejo de pesquisar o tema deste trabalho se deu pelo meu interesse 

pessoal na cultura geek. Quando falo desse nicho me coloco não apenas como 

observadora, mas como ávida consumidora desse trabalho. Tenho, com isso, 

consciência da possibilidade das minhas emoções interferirem na pesquisa e 

análise, porém, tentarei manter o distanciamento necessário para que o trabalho não 

seja prejudicado. O meu envolvimento com a cultura geek começou bem cedo por 

influência do meu pai. E o envolvimento do meu pai começou por influência do pai 

dele. Hoje, a hereditariedade da cultura geek e nerd é algo comum de se encontrar. 

Nos eventos temáticos é ainda mais visível, vemos famílias inteiras vestidas com 

seus cosplays. Um exemplo digno se baseia na franquia de Star Wars, que teve o 

primeiro filme da primeira trilogia lançado em 25 de maio de 1977 e o último filme 

lançado em 17 de Dezembro de 2016 (e outros lançamentos estão confirmados até 

2020). Fora isso, foram lançadas animações, séries de TV, jogos e diversos outros 

produtos. Da década de 70 até o ano de 2016, gerações de avós, pais e filhos 

puderam compartilhar o gosto pelas criações de George Lucas, que agora 

pertencem a Disney. Por isso, é tão comum vermos nas Comic Cons, JediCons e 

outras convenções, famílias inteiras vestidas de Darth Vader, R2D2, Han Solo, Léia 

e Luke Sky Walker ou dos novos personagens como o BB-8.  Meu interesse pelo 

universo geek tornou natural a aliança desse assunto com minha pesquisa 

jornalística, mas quando comecei a elaboração desse trabalho pude perceber que 

não o realizaria com facilidade. Apesar de o tema estar em profusão nas diversas 

mídias e canais de comunicação existentes ao redor do globo, ainda é difícil 

encontrar trabalhos que se dediquem a analisar esse fenômeno comunicacional. 
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Durante minha pesquisa encontrei pouca coisa que falasse a respeito do jornalismo 

geek especificamente. Poucos são os títulos que se debruçam sobre esse tema e, 

mesmo assim, geralmente são pequenos capítulos. Os livros eram em sua maioria 

de língua inglesa.

Mesmo sendo um nicho de mercado jornalístico crescente e que aponta para 

o sucesso, os pesquisadores e teóricos atuais dão pouca importância ao tema e 

pouco se fala sobre o assunto. Uma das minhas indagações nesse trabalho é 

exatamente o porquê de ainda se falar tão pouco sobre esta nova ocorrência da 

comunicação. Talvez por ser um fenômeno recente e que ainda está em adaptação, 

talvez por se tratar de um jornalismo mais opinativo ou por estar intimamente ligado 

ao entretenimento (e por isso ainda não seja considerado jornalismo propriamente 

dito) e aos grandes conglomerados de mídia (o que teoricamente atrapalharia a 

produção de um jornalismo isento), esse novo aspecto do jornalismo cultural ainda 

não seja levado tão a sério. Por estarmos vivenciando este momento, é importante 

que se discuta o quanto o jornalismo geek abre um universo cheio de possibilidades, 

principalmente para a nova geração de comunicadores. Não é novidade que o 

jornalismo está se transformando, se difundindo e criando novas vertentes jamais 

imaginadas na era pré internet. E é agora, num momento de crise, que discussões 

sobre o que é esse novo jornalismo, tão marcado pela influência digital, são bem 

vindas e desejadas. No meio jornalístico tem se falado intensamente na crise que 

tem afetado as grandes empresas tradicionais. Quase que diariamente temos 

veiculadas nos portais de comunicação notícias de que empregadores como Globo, 

Estado de São Paulo e O Dia, têm demitido jornalistas em massa, pois já não 

conseguem mais atrair o público leitor e muito menos competir com a informação 

que circula, rápida e acessível, na internet. 

A atual situação da imprensa tem preocupado jovens jornalistas que 

encontram dificuldade em encontrar espaço nesses veículos. A disputa acirrada por 

empregos, os baixos salários e divergências ideológicas são alguns dos fatores que 

têm influenciado os novos comunicadores a buscarem novas alternativas para 

trabalharem com comunicação. A “crise” tem exigido e propiciado ao novo jornalista 

a oportunidade de expandir os conceitos de comunicação e a internet é a principal 
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aliada nesse novo contexto, pois eles encontram nela o espaço que precisam para 

criar um jornalismo independente, segmentado e atrativo. Percebemos, então, que a 

crise na verdade só existe na imprensa tradicional que, infelizmente, não soube se 

renovar e se adaptar ao novo mundo. Por conta disso os novos jornalistas, nascidos 

de uma geração já conectada, saem na frente na disputa pelo mercado jornalístico, 

pois entendem melhor o que a sociedade quer agora. Não estão retidos em uma 

lógica já falida que insiste em se prender ao passado. Num momento onde as 

maneiras de se fazer jornalismo estão sendo remodeladas, é importante que toda 

nova possibilidade seja discutida, principalmente se ela não se enquadra dentro de 

um padrão antigo que já não consegue atender todas as expectativas do público.

Diferente da crise geral que vem assolando a imprensa como um todo nos 

últimos anos, o jornalismo independente/ de nicho,  supera as expectativas. Grandes 

exemplos de um novo uso do jornalismo estão em portais como o Sensacionalista 

(site jornalístico de humor que produz notícias fictícias fundado em 2009, que entre 

maio e novembro de 2016 teve 4.40M de acessos). Apesar do grande número de 

acessos e do grande alcance, esses portais independentes, de nicho ou que se 

propõem a desenvolver uma comunicação “fora da caixinha” não produzem muito 

lucro e ainda têm dificuldade em gerar receita. É um desafio diário se manter apenas 

com esses portais, porque, apesar da internet ser um espaço livre, os profissionais 

ainda precisam ser pagos e a publicidade, principal mantenedor das mídias 

jornalísticas, ainda se concentra nos veículos tradicionais.  Esta é outra exceção do 

jornalismo geek, que apesar de estar unicamente na internet, encontrou meios de 

ser bastante lucrativo e ir na contramão da crise. Esses portais encontraram um 

modo de fazer o jornalismo digital ser lucrativo, coisa que a mídia tradicional ainda 

não conseguiu. A internet é um meio atrativo para atingir públicos seguimentados. 

Nunes (2004) afirma que a convergência tecnológica associada à construção da 

notícia gera a divergência de públicos, porque ela está orientada para os nichos de 

mercado cada vez mais exigentes. A satisfação desse público é o que garante o 

sucesso da publicação online.

“Ao contrário do que se tem dito a respeito de uma profunda crise na imprensa, que se 
traduziria no desaparecimento ou no enxugamento de órgãos tradicionais, com a 
conseqüente perda da qualidade informativa de sua produção, as manifestações 
jornalísticas especializadas na cobertura de eventos culturais, na sua avaliação e na 
reflexão em torno de tendências de arte e do pensamento contemporâneo, mostram-se 
bastante intensas e numerosas e, alguns casos, com sustentação material de razoável 
consistência. (FARO, 2006, p.145-6) 
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Mas quais são as razões que transformam o jornalismo geek num nicho de  

sucesso? Durante minhas pesquisas pude identificar três possíveis razões: A 

primeira: A cultura geek é pop; a segunda: Jornalismo e consumo aliados; e a 

terceira: A parceria desses portais com as grandes empresas provedoras. Explicarei 

sobre esses fatos no Capítulo 3.  

3.2  Metodologia: Análise de conteúdo 

Foi nos fóruns de internet que os fãs puderam se encontrar globalmente pela 

primeira vez, criando um espaço de identificação entre pares que viviam a 

quilômetros de distância. Os fóruns invadiram os blogs, que se espalharam pelas 

comunidades de Orkut e páginas de Facebook e se tornaram grandes portais de 

notícia dedicados ao tema, dando início a um novo tipo de jornalismo cultural que 

tem como compromisso noticiar tudo o que envolve o universo geek. No Brasil, sites 

como esse fazem um conteúdo jornalístico diferenciado e muito lucrativo. Para falar 

sobre o jornalismo geek, utilizarei como exemplo os dois maiores portais do Brasil 

dedicados ao tema. São eles o “Omelete” e o “Jovem Nerd”. Darei uma breve 

introdução da história desses dois sites, apontando semelhanças e diferenças e 

analisando como ambos lidam com o produto principal do jornalismo: “a notícia”. 

Mas antes de darmos início às considerações sobre os meus objetos de estudo, 

falarei sobre o método escolhido para a minha análise. Para este trabalho utilizarei a 

pesquisa qualitativa, utilizando os conceitos de Bauer e Gaskell (2003). No livro 

“Pesquisa Qualitativa Com Texto Imagem e Som” (Ed. Vozes, 2003, p.23), Bauer e 

Gaskell definem a pesquisa qualitativa como aquela que evita números e lida com 

interpretações de realidades sociais. A característica mais fundamental da pesquisa 

qualitativa é a interpretação do objeto e por isso, muitas vezes este método é 

criticado. Isso acontece pela ilusão de que os dados numéricos, objeto da pesquisa 

quantitativa, são o único modo de conseguir resultados significativos. Contudo, a 

pesquisa qualitativa dedica-se aos aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, sendo ideal para fenômenos que ainda estão ocorrendo, como é o 

caso do jornalismo geek.



27

A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido dentro das 

ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo 

culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, 

considerável atenção está sendo dada as  aos “tipos”, “qualidades” e distinções no texto, 

antes que qualquer quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto faz uma ponte 

entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais. No divisor 

quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida 

que pode mediar essa improdutiva discussão sobre virtudes e métodos. (BAUER e 

GASKELL, 2003, p.189.)

Nessa forma de pesquisa a interpretação do objeto estudado é mais 

profunda, a importância do contexto é maior e a proximidade do pesquisador em 

relação aos fenômenos estudados também. As principais características da 

pesquisa qualitativa que utilizarei nesse trabalho são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar e busca dos 

resultados. Por objetivação do fenômeno temos o processo de trazer algo subjetivo, 

que estava sendo observado, para o aspecto objetivo, algo que passa a ser descrito. 

Sendo assim, o fenômeno dos portais de notícia que se dedicam a cultura geek 

deixa de ser apenas observado por mim para ser descrito e discutido nesse trabalho. 

Após descrever, compreender e explicar o fenômeno objetivado, apresentarei dados 

numéricos que mostram o alcance dos sites Omelete e Jovem Nerd, comprovando 

estatisticamente sua influência e expansão. Minha pesquisa está focada no método 

da análise de conteúdo, onde o objetivo é descrever o conteúdo emitido no processo 

de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos. Desta forma, a técnica é 

composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o levantamento de 

indicadores (quantitativos ou não) permitindo a realização de inferência de 

conhecimentos.

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende 

um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 

especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores 

qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o 

pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças 

contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34).
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No presente trabalho me dediquei ao conteúdo dos sites como um todo, 

incluindo os tipos de editorias e no que elas se diferem e se assemelham no jornalismo 

tradicional, a forma como a notícia é transmitida, a participação dos leitores e o uso das 

redes sociais como novas plataformas de mídia.
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4. Capítulo 3 - Omelete e Jovem Nerd: Um estudo de caso sobre os 
maiores portais geeks do Brasil

Neste terceiro capítulo falarei sobre os objetos escolhidos para exemplificar e 

comprovar a minha pesquisa. Nos primeiros subtítulos “Conhecendo o Omelete” e 

“Conhecendo o Jovem Nerd” darei um breve resumo sobre a história dos dois sites, 

como foram criados e como se desenvolveram ao longo dos anos até se 

aperfeiçoarem e se tornarem os dois maiores sites geeks do país. Farei uma análise 

das editorias e de como o conteúdo é disposto no site. Com gráficos do Website 

Analytcs será demonstrado o fluxo intenso e o número de visitas que os portais 

recebem, consagrando-os como os maiores do país. Em “Diferenças entre os 

objetos” serão apontadas as pequenas discrepâncias entre um site e outro, 

mostrando que apesar de serem do mesmo perfil, cada um tem sua especificidade. 

O próximo tópico abordado se chama “Gêneros jornalísticos  nos portais de notícia 

geek” e trata dos tipos de gênero do jornalismo que podem ser encontrados nessas 

produções. Nos tópicos “ O Youtube substituindo a TV” e “Jornalismo participativo e 

redes sociais como amplificadoras de conteúdo” será abordado como as redes 

sociais influenciam e se relacionam com a produção jornalística geek. Em “Por que o 

jornalismo geek funciona” são apresentados os fatores identificados durante a 

pesquisa que contribuem paar o sucesso desse novo gênero em construção.

4.1 Conhecendo o Omelete

O site Omelete foi criado em 22 de junho de 2000 pelo designer gráfico Érico 

Borgo, pelo publicitário Marcelo Forlani e pelo jornalista Marcelo Hessel. A idéia de 

criar um site com o conteúdo, inicialmente, voltado para o mundo dos quadrinhos 

surgiu quando Borgo trabalhava em uma agência que estava à procura de um 

business lucrativo. Era o auge da internet e a tendência era criar sites, sendo assim, 

o objetivo inicial era  criar um empreendimento que pudesse ser vendido 

futuramente. Logo no início do projeto perceberam que além de quadrinhos era 

necessário falar de séries, cinema, games e todos os outros assuntos que 
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abrangiam a cultura pop. Quando o site foi ao ar, a bolha da internet explodiu 

levando diversas empresas de conteúdo digital, porém os três amigos já estavam 

fissurados com o projeto e resolveram levar à diante. O site cresceu de forma 

exponencial nos últimos anos. Em uma entrevista ao programa Agora é Tarde, da 

TV Band, em maio de 2013, os criadores revelaram que recebiam cerca de 2,8 

milhões de acessos por mês. Em 2016, apenas no período de agosto a outubro, o 

site recebeu 10.71 milhões de acessos. Atualmente o Omelete é o 187° site mais 

visitado do país e o 60° na categoria entretenimento. 

E o que começou apenas como um site sobre quadrinhos hoje é o Omelete 

Group, um forte grupo de mídia e maior  holding de negócios da América Latina 

focado em Cultura Pop nos temas de cinema, séries de TV, games, comics, música, 

etc. O grupo possui cerca de 200 funcionários e foi responsável por trazer a Comic 

Con (maior evento nerd/geek do mundo) para o Brasil. Também são donos da Loja 

Mundo Geek; segunda maior loja online do país focada em produtos exclusivos para 

fãs; da Social Comics, plataforma de streaming de quadrinhos com mais de 1.500 

títulos de grandes editoras e autorais (funciona como o Netflix com um valor de R$ 

19,90 por mês); e da Omelete Box, serviço de assinatura no estilo caixa surpresa 

com produtos geeks oficiais e licenciados. 
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O portal de notícias do Omelete possui sete editorias principais: Filmes, 

séries de TV, Games, HQs e Livros, Música, Vídeos e Esports. Dentro dessas 

editorias temos seções que se expandem para coisas específicas dentro da editoria 

principal. As seções de notícia, crítica, artigos e listas se repetem em todas as 

editorias e são o principal material jornalístico do portal. Na  editoria de filmes, além 

das quatro principais, temos as seguintes seções: Entrevistas; estréias; trailers; 

filmes em cartaz; DVD e Blue-ray e bilheteria EUA. A editoria também tem as seções 

de eventos denominadas: Comic Con Experience, San Diego Comic Con e Oscar. 

Na editoria de Séries de TV, além das quatro principais, temos as seções de trailers; 

DVD e Blue-ray; calendário de estréias e, de evento, o Emmy 2016. Em Games, fora 

as quatro principais, temos as seções de tipos de consoles divididas em Plastation 4; 

Xbox One; Wii U e PC. Em HQs e Livros temos as seções da Marvel Comics; DC 

Comics; tiras do Omelete, mais as quatro principais. 

Na editoria de Música, além das quatro fixas, temos as divisões de eventos 

para Rock in Rio, Tomorrowland e Lollapalloza, e outras duas intituladas Omelete 

nights (podcast do portal) e Soundcloud. Na editoria de eSports, que são 

competições e campeonatos profissionais de jogos eletrônicos, temos notícias, 

artigos e entrevistas. Na editoria de vídeo os arquivos são basicamente os 

programas do portal no Youtube, ou seja, OmeleTV, Hiperdrive, Bloco X, Omelete 

Entrevista e Trailers comentados. O site também possui as seções de colunistas, 

com duas colunas fixas intituladas “Gay Nerd” e “Cultura Pop no Brasil”, além da 

Sala dos Roteiristas e outros colunistas esporádicos. O portal de notícias também 

tem uma seção intitulada Personalidades, com pessoas do universo pop 

catalogadas em ordem alfabética, contendo lista de aniversários e outras 

informações. Há também a seção Humor, com tiras, paródias, sátiras e outras 

sacadas humorísticas envolvendo obras e pessoas do mundo pop.
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4.2 Conhecendo o Jovem Nerd

O Jovem Nerd foi criado em 2002 pelo Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e 

seu amigo Deive Pazos, o Azaghal, com o objetivo de falar sobre o lançamento de 

Star Wars Episódio II – O Ataque dos Clones.  O que inicialmente era apenas um 

blog se tornou um grande portal de notícias e entretenimento que abriga podcasts, 

videocasts e uma central de notícias voltadas para o universo nerd/geek. O portal é 

o 57° mais visitado no ranking na categoria entretenimento e entre agosto e outubro 

de 2016 recebeu 13.99 milhões de visitas. O jovem nerd também é um grupo de 

mídia influente e com diversos projetos paralelos. O grupo possui uma editora 

chamada NerdBooks, especializada em obras de fantasia, ficção-científica, terror, 

humor e quadrinhos, primariamente focada em descobrir novos autores. O selo teve 

como primeiro lançamento o livro de fantasia "A Batalha do Apocalipse", de Eduardo 

Spohr em 2007. A obra vendeu mais de 4 mil exemplares pela Nerdbooks (entre 

2007 e 2009) e mais de 400 mil unidades após entrar para a editora Verus, divisão 

da editora Record. O grupo também possui uma produtora chamada Amazing Pixel 

que integra produção, criação e publicidade para a internet e auxilia em trabalhos 

renomados como os canais “Quatro Coisas” e “Miolos Fritos”.
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As editorias do portal de notícias Jovem Nerd se dividem da seguinte forma: 

Na NerdNews estão subdivididas as seções de Games, Cinema, Séries, Tech, e-

Sports e HQs e Livros. Além dessas temos o Nerdplayer, programa de humor focado 

em partidas de jogos multiplayer (mais de um jogador); o Nerdcast, podcast com 

mais de 1 milhão de downloads por episódio; o NerdOffice, espaço que Jovem Nerd 

e Azaghal usam para comentar as principais notícias da semana, com um olhar nerd 

sobre o que acontece. Através da produtora Amazin Pixel eles também produzem o 

Nerdologia, canal de análise nerd, científica e histórica sobre diversos aspectos da 

cultura. O Nerdologia fala desde a possibilidade científica de regeneração estilo 

Wolverine e Deadpool (personagens de quadrinhos da Marvel que se curam 

sozinhos e são praticamente imortais), até de assuntos como Guerra dos Farrapos, 

Guerra Fria, Nazismo, entre outros. Ele nasceu em 2011 como um quadro do 

NerdOffice, mas cresceu tanto que hoje possui um canal independente no Youtube 

com mais de um milhão e quinhentos mil inscritos atualmente. Existem também dois 

especiais: Nerdtour - história e informação sobre qualquer lugar do mundo,  mostra 

os lugares que qualquer nerd gostaria de conhecer – e o Sr. K, que é um tipo de 

conselheiro nerd. O canal do Youtube do Jovem Nerd possui mais de 1 milhão e 700 

mil inscritos.

4.3 Diferenças entre os objetos

Apesar de serem dois portais dedicados ao conteúdo geek, durante minha 

análise notei duas diferenças principais entre os objetos. A primeira refere-se a 

restrição do público alvo de ambos os portais. O site de notícias Omelete, apesar de 

ser de conteúdo nerd/geek é mais acessível ao público geral. A forma e o tipo de 

conteúdo produzido pode ser compreendido até mesmo por leigos nesse universo. E 

mesmo o conteúdo sendo geek ele não é exclusivamente nerd e com o passar dos 

anos tem se transformado e se aproximado mais em cultura pop, abrangendo um 

espectro maior dentro do âmbito cultural. O Jovem Nerd produz um conteúdo mais 

restrito e tipicamente nerd, característico daquele “nerd de raiz” e não apenas o 

“geek” que curte apenas as produções audiovisuais de super heróis. Um exemplo 

são as próprias pautas e títulos dos programas que vão mais a fundo no conteúdo 
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nerd, falando sobre realidade simulada, existência de aliens, as melhores naves 

espaciais, espadas e dragões, entre outros assuntos que carregam muito do 

estereótipo nerd já conhecido. Outra diferença é que o Jovem Nerd tem 

características mais humorísticas na maioria dos seus programas, principalmente no 

Youtube, e misturam informação com muitas referências e humor nerd. Vemos isso 

muito claramente no NerdOffice, no Sr.K e nos vídeos de resenha de filmes e 

trailers.

4.4 Gêneros jornalísticos nos portais de notícia geek

Para analisar os gêneros jornalísticos dos portais de notícia geek usarei 

como referência o livro Gêneros Jornalísticos no Brasil (Ed. Metodista, 2010).  A 

partir dele podemos identificar dois principais gêneros utilizados: O informativo e o 

opinativo (ou comentário). Segundo a classificação proposta por Manuel Carlos 

Chaparro, podemos classificar as entrevistas e notícias como espécie narrativa do 

gênero relato. A notícia é a matéria prima do jornalismo, e entendemos por notícia 

informações que trazem algo novo a respeito de um determinado assunto. Nos 

portais de notícia geek, como característica natural da internet, são divulgadas 

novas informações há todo momento sobre as editorias que compõem o portal. A 

cada minuto surgem informações sobre contratações de atores e roteirista de filmes, 

confirmação de sequências, crossovers entre séries, novos jogos confirmados, 

novos títulos de HQs, lançamento de músicas. Tudo isso é pauta para notícia. Veja a 

baixo alguns exemplos de notícias dos sites Omelete e Jovem Nerd. Elas são 

devidamente seguimentadas em diversas páginas diferentes.

 As imagens do site Omelete aqui anexadas foram divulgadas no dia 1 de 

dezembro de 2016. Esse foi o primeiro dia da Comic Com Experience.

     



35

Editoria Filmes

Editoria e-Sports
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Editoria Games

Editoria HQs/Livros
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Editoria Séries e TV
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No site Jovem Nerd as notícias ficam agrupadas na seção NerdNews, e a partir dali 

são divididas pelas editorias. As imagens abaixo foram retiradas no portal no dia 2 

de dezembro de 2016. 

Editoria Games

Editoria Cinema
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Editoria Séries
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Editoria Tech
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Editoria e-Sport
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Editoria HQs e Livros



43

As entrevistas também são um gênero importante dentro do trabalho desses 

sites. Os entrevistados geralmente são personalidades do universo geek e cultural. 
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Diretores, produtores, quadrinistas, roteiristas, escritores, desenvolvedores de jogos, 

competidores de e-Sports e similares.

Ainda seguindo o modelo de classificação proposto por Chaparro, falaremos 

agora da espécie narrativa do gênero comentário, ou opinativo, que também tem 

destaque importante nos portais de notícia geek já que engloba os tipos artigo, 

crônica, críticas e coluna. E por ser uma especialização do jornalismo cultural, o 

jornalismo geek trabalha com muito o gênero comentário, fazendo resenhas e 

críticas de filmes, livros e jogos. As principais produções culturais são descritas 

minuciosamente, resumidas, analisadas e, então, recebem um conceito de valor. E 

com base nessas críticas os fãs e leitores tomam referências que os ajudam a 

decidir se assistem ou adquirem determinado produto. Como os profissionais desses 

portais recebem convites para pré-estréias e têm acesso a muito conteúdo antes da 

divulgação e circulação para o público em geral, as resenhas ajudam os leitores a 

saciarem a curiosidade dos lançamentos, pois como já foi afirmado neste trabalho, 

os nerds em geeks são ávidos por informações sobre os assuntos que têm 

interesse. No Omelete as críticas são avaliadas por quantidade de ovos, fazendo 

uma referência ao nome do site. Os ovos vão de 1 a 5 e os leitores sempre 

interagem nos comentários dando o seu parecer sobre a crítica e suas próprias 

experiências. Além das críticas no próprio site, que não possuem um sistema de 

notas, o Jovem Nerd tem um sistema de análise de jogos diferente e mais interativa 

pelo programa NerdPlayer no Youtube. Eles fazem a resenha dos jogos enquanto 

experimentam o game e os inscritos podem assistir e ter uma experiência mais 

próxima.  O gênero comentário também é visto nos programas do Youtube, onde os 

canais comentam trailers e fazem, geralmente, uma mesa redonda onde especulam 

as possibilidades que o filme traz a partir do que foi lançado até o momento. Sempre 

que um trailer é lançado ou é divulgada alguma imagem oficial do produto os 

leitores/inscritos dos canais, esperam os comentários a fim de descobrirem coisas 

novas, easter-eggs (referências escondidas), formularem teorias e coisas do tipo. No 

Jovem Nerd esses comentários são feitos geralmente no NerdOffice e o Omelete no 

OmeleTV ao vivo.
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No livro Gêneros Jornalísticos no Brasil, ainda temos o esquema proposto 

por Martinez Albertos (p.89) as classificações para reportagens. Nos portais de 

notícia geek podemos identificar dois tipos. O primeiro é catalogado por Albertos 

como informativo nível 1 onde se encontra o gênero da reportagem objetiva, cujo 

modo de escrita é a narração e descrição dos fatos. E encontramos esse tipo de 

reportagem na cobertura de diversos eventos no universo nerd. As reportagens 

geralmente são feitas via Youtube ou live no Facebook, e os canais basicamente 

adquirirem informações sobre determinado assunto ou acontecimento, entrevistam 

pessoas, fazem os chamados “povo fala”, transformando o conteúdo em noticiário. 

Alguns exemplos desses eventos são o Oscar, a E3 (convenção de games), a Bienal 

do Livro e a Comic Con Exprerience, que está acontecendo de 1 a 4 de dezembro 

de 2016 (enquanto este trabalho é finalizado). Equipes de reportagem dos diversos 

sites de cultura geek enviaram seus representantes, personalidades do mundo pop e 

nerd vieram ao Brasil para conceder entrevistas e a cobertura está sendo massiva. 

Outro tipo de reportagem encontrada nesses sites está no estilo informativo 

nível dois e cuja atitude é interpretar e analisar. A reportagem interpretativa expõe 

fatos e razões na sua construção e não apenas relata um acontecimento. Mais uma 

vez temos o Youtube como plataforma para o Omelete e o Jovem Nerd. Em 

dezembro de 2016 a Mulher Maravilha completa 75 anos, então o OmeleTV, 

aproveitando o gancho, fez uma reportagem intitulada “A bizarra história da Mulher 

maravilha” que conta como sua origem como ícone feminista dada pelo seu criador, 

foi deturpada depois que ele morreu. A matéria traz manuscritos do criador, faz toda 

a trajetória histórica do personagem, faz uma análise minuciosa sobre o contexto da 

época e muito mais. O Jovem Nerd também nos dá outro exemplo de reportagem 

interpretativa, um deles está no pocast NerdCast 545, que trata sobre a profissão de 

artista digital. O programa trouxe uma reportagem com diversas entrevistas dos 

profissionais do ramo, como é o dia a dia de um artista de efeitos visuais etc.  

O jornalismo geek também é marcado pelo gênero utilitário, mais 

precisamente um utilitário de serviços. Segundo Tyciane Viana Vaz (p.125), o 

gênero utilitário tem como propósito principal orientar o receptor com informações 

úteis que ajudam o leitor em momentos específicos. É o jornalismo de serviços, que 
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dentro do contexto universo geek/nerd, é feito través dos calendários de 

lançamentos de filmes e séries, informações sobre cinemas e preços de ingresso, 

valores de livros, promoções de empresas, sorteios e concursos culturais, 

divulgação de eventos e tudo que faz parte do calendário cultural. 

4.5 Canal Jovem Nerd e Omeleteve -  O Youtube substituindo a TV

O canal do Omelete no Youtube, chamado Omeleteve, foi criado em 

dezembro de 2007. Com, atualmente, 1.386.697 de inscritos e 367.429.639 views, o 

vídeo mais assistido do canal tem 3.069.502 de visualizações. Os seus programas 

são: OmeleTV, de segunda a quinta, lives (programas ao vivo) terça e sexta, 

Hyperdrive (resumo das notícias mais importantes), de segunda a sexta, e o 

Omelista (listas de itens sobre determinado assunto do mundo pop/geek), aos 

sábados. Durante a cobertura do Oscar 2016 o canal registrou uma das maiores 

lives do Youtube no Brasil, atingindo 580 mil views em apenas 5 horas. Os 

espectadores acompanharam a entrega dos prêmios pela TV ouvindo o Omelete na 

Internet e interagindo através de comentários com a redação do site. O canal do 

Jovem Nerd no Youtube foi criado em agosto de 2006 e atualmente possui 

1.697.317 de inscritos e 300.448.695 visualizações, tendo o vídeo mais popular 

9.503.951 views. Seus programas principais são o NerdPlayer, toda segunda, o Sr. 

K, toda terça, o NerdOffice, toda quarta, e o NerdVlog 360 toda quinta. Esses 

números são bastante expressivos para canais com um nicho tão específico. 

Encontrar um canal especializado nos assuntos que mais interessam com 

um número reduzido de anúncios, podendo pausar a hora que quiser. voltar, ver e 

rever, comentar o conteúdo, sugerir pautas e estar mais próximo dos 

“apresentadores” e produtores de conteúdo, o seja, as celebridades do Youtube, são 

possibilidades que a TV ainda não proporciona e que dão vantagem à plataforma. A 

maior diversidade de conteúdo, o maior acesso à internet e a tecnologia, as 

SmarTvs entre outros fatores têm contribuído para que principalmente os jovens 

substituam a TV pelo Youtube e outros serviços de streaming. Em uma pesquisa 

feita em 23 países  (incluindo o Brasil e gigantes como China e Estados Unidos), 
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com 23 mil pessoas, pela empresa Ericsson mostrou que 75% dos entrevistados  

afirmaram assistir várias vezes por semana a algum vídeo disponibilizado on 

demand em 2015. Em 2011, eram 65%. 

Outra pesquisa feita pela agência Provokers e divulgada em outubro deste 

ano revelou que os Brasileiros assistem mais vídeos no Youtube do que televisão. 

De acordo com o estudo 42% dos entrevistados vêem vídeos pela internet, sendo 

que, desses, a grande maioria o faz pelo YouTube. O percentual de brasileiros que 

assistem TV por assinatura é de 37% - cerca de 5% a menos.

4.6 Jornalismo participativo e redes sociais como amplificadoras 
de conteúdo

O Facebook, Twitter e demais redes sociais são fundamentais para a 

amplificação e divulgação de conteúdo, afinal grande parte dos brasileiros está 

diariamente conectado. Em janeiro, o Facebook divulgou os números de acesso e 

89 milhões de brasileiros se conectam na rede social através de dispositivos móveis, 

ou seja, 8 em cada 9 brasileiros. Tendo isso em mente podemos compreender como 

as redes sociais podem ajudar na divulgação de matérias. Hoje em dia todos os 

jornais possuem uma página no Facebook e utilizam o perfil como forma de atrair 

leitores para lerem o jornal, já que eles passam a maior parte do tempo da 

plataforma.

 A página do Jovem Nerd no dia 30 de novembro possuía 822.201 curtidores 

e ela recebe em média 1.668 novas curtidas por semana. 
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Já a página do Omelete no mesmo dia possuía 1.778.082 curtidores, com uma 

média semanal de 12.035 novas curtidas.

 

Por jornalismo participativo aqui falo sobre a possibilidade dos leitores  

comentarem nas matérias divulgadas, compartilharem em seus perfis e com amigos 

através de mensagens privadas via Messenger ou Whatsapp. Ao divulgar o 
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conteúdo nas redes sociais, seja Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra, 

esses portais aumentam o número de visitas recebidas e de cliques. Prova disso 

está nos gráficos a seguir que mostram que a maioria dos visitantes desses dois 

sites são redirecionados pelo Facebook. 

Outra possibilidade dos portais de notícia dedicados a cultura geek é a chance dos 

leitores sugerirem pautas para o site. Como o contato é mais direto, muitas vezes os 

apresentadores e produtores de conteúdo pedem que os curtidores comentem 

pautas que gostariam de ver nos próximos programas. Além disso, eles pedem 

opinião sobre os assuntos abordados e comumente respondem os comentários na 

medida em que isso é possível. Essa troca permite uma aproximação maior com o 
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público e contribui para a fidelização do mesmo, que se sente agente do processo 

de produção.

4.7 Porque o jornalismo geek funciona?

Falaremos agora sobre as principais razões para o sucesso do jornalismo 

geek. Entre elas está o fato de que a cultura geek agora é pop. Segundo o dicionário 

de Oxford, a palavra popular significa “admirado ou apreciado por muitas pessoas. 

Mas o termo pop também está ligado ao movimento chamado “pop art”, que admitia 

uma crise profunda nos conceitos de arte e usava essa problemática dentro de suas 

obras pegando como referência, principalmente, símbolos massificados pela 

publicidade, transformando-os em produções estéticas da cultura do consumo. Não 

usaremos o termo pop aqui como referência ao popular enquanto manifestações 

regionais e características de um determinado povo, mas enquanto uma cultura pop 

que é massiva, midiática e fruto da indústria cultural. A cultura geek hoje é o 

principal símbolo da cultura pop, e podemos entender por cultura pop um conjunto 

de obras e comportamentos derivados das obras de uma indústria cultural. Essas 

obras são destinadas ao grande público, inclusive em nível global. 

           Adorno vai dizer que a indústria cultural tem o objetivo de atender aos mais 

variados tipos de produtos, moldados para se ajustar a cada classe ou grupo social 

para que ninguém deixe de ser atendido, afim de que a predominância seja 

garantida. Vemos isso nitidamente nos filmes de super-heróis produzidos pela 

Marvel Studios, que agora pertence à gigantesca Disney. Muitos dos heróis que são 

levados para as telas do cinema possuem características agressivas, seus 

quadrinhos possuem muita violência, linguagem e comportamento impróprio, entre 

“A cultura pop virou mainstream,  saiu do gueto e explodiu as fronteiras. Hoje em dia 
todo mundo sabe quem é o Homem de Ferro, que era um negócio que apenas trinta 
caras sabiam quem era antes do filme. [..] era uma história mais chata perto das outras 
que era mais legais. Você pulava o Homem de Ferro, tinha muita gente que fazia isso, e 
agora a mãe de todo mundo sabe quem é o Homem de Ferro. [..] Quebraram um código 
que era nerd e isso é muito bom, pois é um universo rico e cheio de histórias legais.” 
(Borgo,2016, Canal Foras de Série, YouTube)
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outros fatores que excluiriam uma boa parcela do público da Disney. O que a 

empresa faz ao adaptar essas obras é transformar e suavizar as características que 

poderiam não agradar a maioria, colocando diversas doses de humor, romance, 

ação e equilibrando tudo para que todo o tipo de gente  se agrade com o filme, 

mães, pais, filhos, nerds ou não. Essas adaptações seguem o modelo da indústria 

cultural, pois se seguissem à risca o roteiro do quadrinho, levaria ao cinema apenas 

o público essencialmente nerd. Dessa forma a cultura geek se expande e conquista 

novos fãs, ávidos por consumir informação sobre esse universo. Então, esses 

portais surgem para atender essa demanda que é cada vez mais crescente.   

Uma segunda razão que pude identificar para os portais de jornalismo geek 

serem bem sucedidos é a mistura notícias, entretenimento e consumo. Isso porque, 

além de manter seus leitores informados, organizam eventos culturais e vendem 

produtos exclusivos. A maioria desses sites tem suas próprias lojas on-line e suas 

próprias marcas de roupas; cama mesa e banho; e acessórios.  E para quem  

consome, não há nada de errado nisso. Muito pelo contrário, nesses portais, quanto 

mais se mistura entretenimento, consumo e jornalismo, melhor. O estilo de vida no 

nerd/geek é fortemente ligado ao consumo, através da apropriação desses saberes, 

de equipamentos tecnológicos e produtos comerciais e textos midiáticos. 

O jornalismo nerd/geek é um processo que não pode ser desconectado do 

consumo, diferente do jornalismo tradicional, que precisa manter-se distante das 

grandes instituições e do mercado. Isso porque, para ser nerd e geek você precisa 

consumir o que o mercado e as grandes empresas midiáticas como Marvel e DC te 

oferecem. A base da identidade geek é parecer geek. Surge, com esses portais, um 

novo jornalismo cultural, que atende as necessidades do fandom cada vez mais 

exigente e ansioso para consumir produtos, serviços e informação. Percebeu-se 

nesse nicho um tipo de consumidor fiel, que não está apenas em busca de 

conteúdo, mas que tem como estilo de vida,  identificação e pertencimento, ser nerd. 

Um público leitor/consumidor que quer ler, ouvir, vestir e comprar tudo que esteja 

relacionado a este universo. E aproveitando esse desejo é que os próprios portais 

de notícia possuem suas lojas especializadas no público nerd e vendem produtos 

personalizados de decoração, vestimenta e acessórios. O Omelete possui a loja 
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Mundo Geek - www.lojamundogeek.com.br - segunda maior loja online do Brasil 

focada em produtos exclusivos para fãs. E o portal Jovem Nerd possui a loja online 

Nerdstore, criada em 2007, com produtos exclusivos e importados. A loja possui selo 

diamante pelo E-Bit, que é um certificador de desempenho das lojas online 

responsável por avaliar diversos aspectos como satisfação do consumidor e 

segurança da compra.

O último fator contribuinte para o êxito do jornalismo geek está na parceria 

com as grandes empresas produtoras. Esses sites possuem um relacionamento 

estreito com as empresas provedoras. Marvel, DC Comics, Warner Chanel, ABC e 

tantos outros apostam nesses portais para divulgar seus produtos. Para isso eles 

enviam boxes de filmes, lembrancinhas personalizadas, convidam esses repórteres 

para eventos exclusivos e tantas outras táticas. Durante o mês de novembro de 

2016, por exemplo, a Warner Bros., estúdio responsável pelo lançamento de 

Animais Fantásticos e Onde Habitam, história do universo de Harry Potter, enviou 

como presente para a redação do Omelete e para os Pottertubers (youtubers 

especializados na saga Harry Potter e no mundo mágico de J.K.Rowling) uma caixa 

com todos os DVDs e vários outros brindes. Eles também foram convidados para um 

evento exclusivo onde assistiram minutos do filme antes da própria pré-estréia. O 

recebimento de mimos e presentinhos para jornalistas de cultura sempre foi tratado 

com cautela, mas para a nova geração de jornalistas geeks isso é muito comum. 

Esse tipo de relacionamento nunca seria aceito numa redação de jornal tradicional, 

pois poderia por em risco a “isenção” do trabalho e poderia ser visto com maus olhos 

pelo público leitor. Dapieve (2007) ressalta que o jornalista cultural “comum” precisa 

ter cuidado com a promiscuidade do trabalho ao receber pautas através de livros, 

discos, ingressos gratuitos e outras “lembrancinhas e produtos”. No geral entende-se 

que os jabás, jargão jornalístico para presentes enviados ao jornalista pelas 

assessorias, quebram a ética jornalística, pois a doação de benefícios materiais 

pode suscitar num pedido implícito de benefícios, ou seja, mais exposição e 

publicidade positiva para o produto. 

Mas porque isso não é um problema para os jornalistas e leitores geeks? 

Primeiro precisamos entender que o jornalista/repórter dos sites de notícia voltados 

“Exatos dez anos depois do decepcionante Quarteto Fantástico de Tim Story, surge outra decepção, 
agora assinada por Josh Trank, de Poder Sem Limites. O sujeito simplesmente conseguiu a façanha 
de ser demitido de dirigir um dos filmes derivados de Star Wars (“Rogue One”) pelo comportamento 
nas filmagens deste novo Quarteto Fantástico, cujo produto final dá a exata medida da produção 
turbulenta. A Fox só levou o projeto adiante porque estava prestes a perder os direitos sobre os 
personagens (que voltariam para a Marvel — como teria sido bom), e o resultado é um produto 
apressado, mal amarrado, com soluções narrativas escritas nas coxas (em meio a algumas boas 
ideias, há que se destacar). A duração de 100 minutos e a estrutura do roteiro lembram mais o piloto 
de uma série da CW (Arrow, Flash) do que o “épico de ficção científica de super-heróis” que o 
marketing quer vender. No fim das contas, a seleção de elenco completamente equivocada (o 
magrelo baixinho Jamie Bell como Ben Grimm? O apagado Toby Kebbell como Dr. Destino?) é o 
menor dos problemas de um filme que não empolga, mas pelo menos é suficientemente curto para 
não irritar, nem deixar tão evidente a confusão de ponta a ponta. A intenção original seria disparar um 
raio christophernolanizador no Quarteto Fantástico, torná-lo mais adulto, mais sci-fi, mais realista, 
mas o que saiu foi um arremedo de seriado de TV. E não importa o verniz de seriedade: o poder de 
esticamento do Sr. Fantástico continua visualmente ridículo.” (5 de agosto de 2015)
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para a cultura nerd e geek são, além de tudo, fãs. Foi por serem fãs que decidiram 

entrar nesse mercado. O que pode suscitar a pergunta: “Como um fã pode ser isento 

naquilo que vai escrever? Como pode manter o profissionalismo se está tão 

envolvido com aquilo que gosta? A resposta é simples: O nerd é, antes de tudo, 

crítico constante do que consome. Como falamos nos primeiros capítulos, o nerd é 

ávido por conhecimento e o geek um aficionado pelos assuntos que gosta. Por se 

debruçarem tanto sobe os universos que tem interesse, criticam e discutem 

avidamente aquilo que lhes é oferecido. Usarei como exemplo, mais uma vez, as 

adaptações dos quadrinhos para o cinema. Dessa vez citarei os filmes do Quarteto 

Fantástico, produzidos pela Fox Studios. O mais recente do quarteto foi lançado em 

2015, mas as histórias dos personagens para o cinema possuem um histórico de 

decepções. Confira um trecho da crítica do Jovem Nerd:  

Repare que dentro desta crítica percebemos outra, mas agora referente as 

séries de TV “The Flash” e “Arrow”, que apesar de estarem à pleno vapor e serem 

sucesso de audiência nos Estados Unidos, não cativam todo o público 

genuinamente “geek”. The Flash, por exemplo, tem uma média de 3,6 milhões de 

telespectadores por episódio, isso sem contar as pessoas que assistem ou baixam 

através de sites piratas.  Ao transmitir a série durante a madrugada, a TV Globo 

conquistou a liderança isolada nas principais praças com medição do Ibope. Em São 

“Exatos dez anos depois do decepcionante Quarteto Fantástico de Tim Story, surge outra 
decepção, agora assinada por Josh Trank, de Poder Sem Limites. O sujeito 
simplesmente conseguiu a façanha de ser demitido de dirigir um dos filmes derivados de 
Star Wars (“Rogue One”) pelo comportamento nas filmagens deste novo Quarteto 
Fantástico, cujo produto final dá a exata medida da produção turbulenta. A Fox só levou o 
projeto adiante porque estava prestes a perder os direitos sobre os personagens (que 
voltariam para a Marvel — como teria sido bom), e o resultado é um produto apressado, 
mal amarrado, com soluções narrativas escritas nas coxas (em meio a algumas boas 
ideias, há que se destacar). A duração de 100 minutos e a estrutura do roteiro lembram 
mais o piloto de uma série da CW (Arrow, Flash) do que o “épico de ficção científica de 
super-heróis” que o marketing quer vender. No fim das contas, a seleção de elenco 
completamente equivocada (o magrelo baixinho Jamie Bell como Ben Grimm? O 
apagado Toby Kebbell como Dr. Destino?) é o menor dos problemas de um filme que não 
empolga, mas pelo menos é suficientemente curto para não irritar, nem deixar tão 
evidente a confusão de ponta a ponta. A intenção original seria disparar um 
raio christophernolanizador no Quarteto Fantástico, torná-lo mais adulto, mais sci-fi, mais 
realista, mas o que saiu foi um arremedo de seriado de TV. E não importa o verniz de 
seriedade: o poder de esticamento do Sr. Fantástico continua visualmente ridículo.” (5 de 
agosto de 2015)
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Paulo, a série marcou 5.4 pontos de média e chegou a picos de 6.0 pontos. No Rio 

de Janeiro, a série marcou 5.5 pontos de média com 5.9 pontos de pico, e em Belo 

Horizonte, a série marcou 5.8 pontos de média e chegou a picos de 6.4 pontos. 

Apesar da alta, ela é extremamente criticada pelo telespectador nerd. Outro exemplo 

que usarei é a adaptação do personagem Thor para os filmes, que é sempre 

criticada pela maioria dos fãs que dizem que sua essência não foi capturada, que os 

roteiros são fracos e que tem romance demais. Veja alguns comentários no 

Facebook a respeito dos filmes: 

Apesar disso, Thor e o Mundo Sombrio (2013) está entre as maiores 

bilheterias mundiais, arrecadando mais de 60 milhões de reais.

Como último exemplo usarei o filme Batman VS Superman, da DC Comics, 

que foi amplamente criticado pelos fãs de quadrinhos que já conheciam a história e 

mesmo assim se tornou a 7ª maior bilheteria dos filmes de heróis, arrecadando 862 

milhões de dólares. Veja a crítica do Jovem Nerd:

  “Batman vs Superman é um filme confuso. Seu roteiro é mal estruturado, as cenas não 

tem conexão entre si, e o ritmo é uma bagunça...Eu cresci com Batman e Superman, eles 

são meus personagens favoritos de qualquer universo fictício. Meu apreço por eles e o 

que representam é enorme, e resultou na leitura de centenas de quadrinhos, horas 

assistindo filmes, séries e jogando jogos. Eu amo como o Batman representa a 

capacidade humana de superação, como ele é o cara que não desiste e que luta até o fim 

porque ele sabe que, se você aguentar o que a escuridão jogar em cima de você, você sai 

uma pessoa melhor do outro lado. Já o Superman representa como uma pessoa normal 

pode fazer a diferença, sua grandeza não vem dele ser um deus poderoso, mas sim de 

ser um cara normal que também é capaz de levantar um carro. Tendo dito isso, eu não sei 

quem são os homens com capas que protagonizam esse filme.” (24 de março de 2013)
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O jabá não é exatamente um problema para os jornalistas geeks porque eles 

são fãs extremamente exigentes que criticam veementemente quando algo não está 

bom o suficiente e não atende às suas expectativas. Eles recebem convites e 

presentes, pois as grandes empresas de mídia criadoras de conteúdo sabem que 

essa é a melhor forma de chegar ao consumidor final, mas entendem que esses 

esforços não dão garantia de que o produto vai cair no gosto do público, ainda que 

atinja grande lucro. Porque, então, apesar de não gostarem dos filmes citados nos 

exemplos as bilheterias são altas? Um dos principais motivos é o fato de Hollywood 

fazer as alterações necessárias para atingir a massa e não apenas os nerds/geeks, 

mas outro fator é que, apesar do histórico ruim de roteiro ou outros aspectos 

decepcionantes para o nerd nas adaptações, ele quer consumir aquilo. Ele, como fã, 

sente necessidade de estar ali e apoiar a adaptação, até porque eles entendem a 

lógica de mercado e sabem que se os filmes tiverem uma bilheteria de destaque, 

mais produtos geeks serão vendidos e eles terão mais para consumir. Seja na forma 

de brinquedos, de roupas e até outros filmes. 

Se tem alguém de quem a gente é refém é do fã, é esse cara quem manda[...]. Tem 

estúdios que não se relacionam conosco... “Ah, fizemos tanta coisa pra vocês e vocês 

deram uma nota baixa pro filme, tal. [...]Não dá pra trabalhar assim.” Se não dá, não dá. 

O que eu posso fazer? No final, se eu não tiver a grana dele a gente enxuga aqui e ali. É 

lamentável, mas tem solução. Se eu perder o fã não tem solução. (Borgo,2016, Canal 

Foras de Série, YouTube)
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5. Considerações finais 

          Uma discussão pertinente a respeito do jornalismo geek/nerd é porque ele se 

configura jornalismo e não apenas comunicação, pura e simplesmente. Porém, ao 

analisarmos as produções desses portais vemos que, apesar de não ser única e 

exclusivamente jornalístico eles fazem sim jornalismo. E não apenas o jornalismo 

opinativo, como era de se esperar, já que se trata de uma vertente do jornalismo 

cultural. Ao acessarmos os sites Jovem Nerd e Omelete e seu canais no Youtube 

podemos verificar que além da produção de resenhas, críticas e artigos, que 

configuram o jornalismo opinativo, existe a elaboração de notícias e reportagens. 

Mesmo que pautadas pelo universo geek, toda a estrutura, abordagem e como as 

pautas são desenvolvidas carregam resquícios do jornalismo propriamente dito. E 

apesar de ir na contramão do jornalismo enquanto função social, o jornalismo geek tem 

se provado efetivamente jornalístico, não se resumindo apenas a opinião e ao 

calendário cultural geek. Muito pelo contrário, esses portais aproveitam o universo 

infinito e amplo que é o geek/nerd para trabalhar com pautas cada vez mais criativas e 

que se interligam com as discussões da atualidade. Por isso vemos diversas notícias e 

reportagens onde se abordam feminismo, direito das minorias, política, entre outros 

assuntos, dentro do próprio conteúdo nerd e geek.   

Essa comunicação alternativa, que nunca teve espaço nos grandes veículos 

de mídia, encontrou seu lugar nos meios digitais, crescendo silenciosamente até 

fazer algo surpreendente: Fidelizar a geração mais velha, de pais e avós fãs de um 

tempo onde era vergonhoso admitir ser nerd/geek, e conquistar uma nova geração 

de crianças, jovens e adolescentes dispostos a se relacionar num espaço 

democrático. O velho jornalismo, até hoje, está numa luta constante para encontrar 

esse equilíbrio. O jornalismo geek também conquistou profissionais que perceberam 

que era possível aliar sua profissão de jornalista com seu interesse pela cultura 

geek. Eles podem ser jornalistas e nerds ao mesmo tempo. 
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