




INTRODUÇÃO 

 São Paulo reúne as mais diversas naciona-
lidades, culturas e tribos urbanas. Duas delas são 
a cultura nerd e a cultura geek. As culturas nerd e 
geek seguem em ascensão no país por conta dos 
inúmeros lançamentos, nos últimos anos, de diver-
sos filmes, séries, jogos e livros, e, principalmente, 
por conta dos eventos que reúnem fanáticos da cul-
tura nerd e geek de todo mundo e que aconteceram 
e acontecem em São Paulo. Alguns exemplos são: 
a Campus Party, a Comic Con, a Anime Friends e 
o Brasil Game Show – a maior feira de games da 
América Latina. Você é nerd ou geek?

 Pode-se dizer que os principais interesses 
dessas tribos são ciências e tecnologia. Todas as 
tribos são fanáticas por alguma coisa. A cultura nerd 
e geek possuem diversos interesses em comum, 
no entanto, elas também possuem diferenças. Os 
nerds são aqueles fissurados por ciência e que ado-
ram estudar, conhecer e realizar experimentos de 
física, química, engenharia e informática. Gostam 
de descobrir como funciona o mundo, o universo, 
o mundo animal e tecnológico, e construir coisas. 
Para esses nerds, o Museu Catavento, o Museu de 
Zoologia, o Museu do Computador, o Museu Ocea-
nográfico, Instituto Butantan, o Museu de Anatomia 
Humana, entre outros, são ótimos exemplos de atra-
tivos turísticos para visitar.

 Já a cultura geek, entendemos ser pessoas 
que gostam de filmes e séries de ficção científica, 
tudo que envolve produtos eletrônicos, seja videoga-
mes ou app de smartphones, jogos e artigos colecio-
náveis e inteligência artificial, ou até mesmo simula-
dores de realidade virtual.

 Apenas para dar um exemplo de eventos 
que ocorrem na cidade para esse público, temos a 
exposição “Batman 80 anos”, que esteve no  emorial 
da América Latina até 15 dezembro 2019. Tem tam-
bém a exposição “The Art of the Brick: DC Super He-
roes” uma exposição realizada na OCA do Parque 
do Ibirapuera, que foi vai até 03 de novembro 2019. 
Além disso, tivemos a “Geek Sinfônico”, um musical 
de trilhas sonoras de filmes, séries e jogos, evento 
realizado no Teatro Opus, no mês de setembro de 
2019 e que é mais um exemplo de evidência, relativo 
à força dessa cultura na cidade de São Paulo.

 O presente roteiro de compras e gastrono-
mia geek se encaixa em qualquer um desses dois 
públicos, seja nerd ou geek, no entanto, o roteiro 
tende a agradar mais o público geek, pois nele po-
derá encontrar diversas opções de compras relacio-
nadas a este universo que incluem games, animes, 
filmes, livros, HQs, entre outros, e ainda desfrutar de 
um restaurante e um bar voltados a essa temática, 
bem como uma gibiteca com diversos animes e re-
vistas geek.

ROTEIRO DE COMPRAS E GASTRONOMIA GEEK 

PONTO DE ENCONTRO:

Endereço: Avenida paulista, em frente à estação Consolação de metrô (ao lado do Banco do Brasil)

Horário de partida: 10h30
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1ª PARADA- LOJA GEEK.ETC.BR

das 10h30 às 11h00

 Dentro do Conjunto Nacional, localizado na 
Avenida Paulista, está a Livraria Cultura, que ofere-
ce um cantinho especialmente dedicado aos geeks. 
Trata-se da loja Geek.etc.br, que reúne os melhores 
produtos relacionados a games, animes, filmes, li-
vros, HQs e jogos. Além de livros e almofadas, arti-
gos colecionáveis, você encontra à venda jogos de 
tabuleiros e mesas que permitem aos geeks joga-
rem por ali mesmo. É possível encontrar produtos 
nacionais e importados.

 
Endereço: Alameda Santos, 2152 - Conjunto Na-
cional (loja 122)

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, 
das 9h às 22h; domingo, das 11h às 20h
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2 ª  PARADA – COMIX BOOK SHOP

das 11h15 às 11h30

 A Comix Book Shop possui muitos títulos 
de livros, filmes e até action figures. Entre seus títu-
los estão algumas raridades do passado, como por 
exemplo, o DVD “O Fantástico Jaspion”.

Endereço: Alameda Jaú, 1998 - Cerqueira César, 
São Paulo – SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, 
10h às 20h. Sábado, das 10h às 18h e domingo, 
das 11h às 17h.
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3ª  PARADA -  STUDIO GEEK 

das 11h30 às 11h50

 A loja Studio Geek fica ao lado da Comix 
Book Shop e traz peças que todo mundo geek gos-
taria de ter no armário. Camisetas, agasalhos e até 
mesmo acessórios como cadernos e canecas. As 
peças são de fabricação própria.

Endereço: Alameda Jaú, 1.988 – Jardins

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, 
das 11h às 19h; sábado, das 10h às 18h
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4 ª PARADA - LIMITED EDITION 

Das 12h ás 12h30

 A Limited Edition possui um extenso catálo-
go de action figures e atrai os fãs de personagens 
em miniatura.  É uma das lojas mais conhecidas por 
quem curte action figures. Os idealizadores da loja 
também mantêm loja “Mundo Geek” on-line, onde 
onde é possível adquirir produtos sem sair de casa.

 Visitar a loja e ver de perto todas essas mi-
niaturas é algo que todo geek deveria fazer. 

Endereço: R. da Consolação, 2753 - Jardins.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, 
das 11h às 20h e sábado, das 10h às 20h
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5ª PARADA - LE BURGUER

das 12h45 ás 15h

 Parada para o almoço! Depois de visitar al-
gumas lojas, nada melhor que descansar e comer. 
A LE Burguer possui uma decoração digna de fil-
me. Lá é possível encontrar esculturas do martelo 
do Thor, do Superman, do Homem Aranha, Jaspion 
e até mesmo do Geleia, do filme “Os Caça-Fantas-
mas”.

 Os clientes podem tirar fotos nas luvas do 
Hulk, com as máscaras do Homem de Ferro e os 
chapéus do Super Mario Bros. O cardápio, que lem-
bra um álbum de cartas de Magic, é assinado pelo 
Chef Arthur Sauer.

Endereço: Alameda Franca, 1055 - Jardim Paulista, 
São Paulo – SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, 12h 
às 15h30 e 18h às 23h e sábado, das 12h00 às 22h. 
Segunda-feira, fechado
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GIBITECA HENFIL

das 15h30 ás 17h

 A Gibiteca Henfil é a mais antiga gibiteca 
pública do Brasil, além de ser a maior, com mais 
de 10 mil títulos, incluindo quadrinhos, gibis, perió-
dicos, livros de HQ e até álbuns. Dentro Centro Cul-
tural São Paulo costumam ocorrer programações 
de oficinas e palestras sobre esse tema também. É 
possível ter acesso a praticamente todos os  títulos, 
incluindo títulos em outras línguas, antigos e raros.

Endereço: Centro Cultural São Paulo, Rua Verguei-
ro, 1.000

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 
10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h 
às 18h.

Como chegar: 

 Do Le Burguer caminhar pela Rua Augusta 
até a estação de metrô Consolação, na Av. Paulista 
(aprox. 10 minutos) e entrar no metrô sentido Vila 
Prudente. Descer na estação Paraíso. Da estação 
Paraíso fazer a baldeação (troca) para Linha Azul, 
sentido Tucuruvi e descer na estação Vergueiro 
(apenas uma estação). Da estação Vergueiro, ir ca-
minhando até Centro Cultural São Paulo.
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7ª  PARADA – GIBI CULTURA GEEK (BAR)

das 18h ás 22h

 O bar Gibi Cultura Geek, localizado na Vila 
Mariana, foi criado para ser um verdadeiro espaço 
totalmente dedicado à cultura geek. Tudo relaciona-
do à ficção científica, tecnologia, quadrinhos e vide-
ogames fazem parte da decoração e até mesmo do 
cardápio do bar, que também conta com itens te-
máticos. O estabelecimento possui ainda um acer-
vo de gibis disponível para leitura, além de receber 
eventos, workshops e palestrantes relacionados à 
cultura geek.

Endereço: Rua Major Maragliano, 364 - Vila Ma-
riana

Horário de funcionamento: de quarta e quinta, das 
17h às 23h30; sexta e sábado, das 18h à 0h30 e 
domingo, das 16h às 22h30

Como chegar: do metrô Vergueiro ao metrô Vila 
Mariana
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OUTRA SUGESTÃO NO BAIRRO DA 
VILA MARIANA: TAVERNA MEDIEVAL

 Restaurante temático da idade média. Além 
de oferecer ótimas comidas e bebidas, com funcio-
nários caracterizados com trajes da época, o Taver-
na Medieval proporciona uma imersão no mundo 
medieval. Com música ao vivo, possibilidade de 
jogar arco e flecha, e até ler a mão. Na Taverna Me-
dieval é possível acomodar-se em um barco viking 
e tirar fotos com diversos utensílios épicos, desde 
capacete, chapéus e até mesmo espadas. Todas 
terças e quartas ocorrem jogos de RPG (Roleplayin-
g-game).

Endereço: Rua Gandavo, 456 - Vila Clementino, 
São Paulo – SP

Horário de funcionamento: de terça a quinta, 18h 
às 23h; sexta e sábado,  das 18h às 01h e domingo, 
das 18h às 23h.

Outras dicas de passeios Geek:

1) LUDUS LUDERIA

 Na Ludus Luderia, a principal atração são 
os jogos. Na casa, além de comer e beber é pos-
sível jogar os mais diversos jogos de tabuleiro. A 
entrada dá direito a jogar quantos jogos quiser, por 
até 3h. Além disso, os monitores auxiliam e ensinam 
as brincadeiras. Localizado no bairro da Bela Vista, 
é um verdadeiro “tabuleiro” para se encontrar com 
amigos, beber e comer, e ainda por cima jogar os 
mais de 800 jogos disponíveis.
 A decoração e o cardápio levam nome de 
jogos. Na casa, você pode jogar jogos clássicos 
como War, Cara a Cara, Imagem & Ação e muitos 
outros. A Ludus Luderia também é conhecida pela 
boa comida. Possui uma superporção de batata frita 
de 1kg e cerveja com preço acessível.

Endereço: Rua Treze de Maio, 972
Horário de funcionamento: de quarta e quinta, das 
18h à 00h; sexta e
sábado, das 18h às 03h; domingos e feriados, das 
16h à 0h

Endereço: Rua Coronel José Rufino Freire, 371 – 
Vila Maria Eugênia
Horário de funcionamento: de domingo a quinta, 
das 11h à 0h; sexta e sábado, das 11h à 1h.

2) JETI’S

 Inspirado na saga Star Wars, o Jeti’s fica 
localizado na Chácara Santo Antônio e tem um am-
biente que lembra o interior de uma nave espacial. 
Entre as opções do cardápio estão o Pic Especial 
(R$ 31,90), com hambúrguer de picanha de 150g, 
queijo prato, maionese da casa, molho especial de 
tomates frescos, picles, bacon crocante e cebola, no 
pão verde. Também é possível montar seu próprio 
lanche. Que a Força esteja com você!

3) COLETIVO GEEK

 Um prédio com cinco andares fica lo-
calizado na região de Moema e foi construí-
do para ser a sede dos fãs do universo nerd e 
geek, com lojas, mesas, jogos de boardgames, 
card games, action figures, quadrinhos, além de 
moda e eletrônicos e um food truck e beer truck.  
 
Endereço: Alameda dos Nhambiquaras, 2013 - Mo-
ema, São Paulo – SP.

Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 
12h às 22h; sexta e sábado, das 12h à 01h e domin-
go, das 13h às 20h30.

4) OLD SCHOOL PINBALL CLUB

 Quem gosta de fliperama vai adorar a Old 
School Pinball Club. São mais de 25 máquinas num 
mesmo ambiente. A decoração é repleta de referên-
cias geeks, com um armário cheio de bonecos fa-
mosos. Para jogar à vontade em todas as máquinas, 
seja pinball ou arcade, a entrada custa R$ 50. Quan-
do cansar do fliperama, você pode dar uma pausa 
no bar, que tem bebidas e lanches.

Endereço: Rua Teodureto Souto, 292 A, Cambuci, 
São Paulo.

Horário de funcionamento: de terças e sextas-fei-
ras, das 18h à 00h.

Telefone: (11) 99157-8872
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