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O presente trabalho aborda as questões das representações da identidade nerd no filme Homem-

Aranha, lançado em 2002. Temos como objetivo central da pesquisa analisar as características 

sobre o nerd presentes nesta produção, fazendo um recorte na figura do protagonista Peter 

Parker, interpretado pelo ator Tobey Maguire. Para isso, as questões acerca do termo cultura 

são abordados de acordo com Williams (2003) e as suas influências sobre a formação de 

identidades defendidas por Hall (1980). Com base nestes conceitos, levantamos a questão das 

identificações entre os indivíduos e como elas contribuem para a formação de grupos sociais 

por meio de pontos de referência disseminados pelos discursos e pelas representações sociais e 

midiáticas de acordo com Chartier (2002) e Hall (2016). Pelo viés dos Estudos Culturais, 

entende-se que a mídia é responsável pela disseminação de significados sobre as culturas e 

identidades de modo geral e, por isso, utilizamos o percurso de Johnson (2010) e o modelo de 

análise textual de Casetti e Chio (1999) para alcançar os objetivos desta pesquisa. Por fim, 

concluiu-se que o filme, apesar das novas significações do termo nerd, ainda o representa de 

maneira pejorativa, contribuindo para que as características destes indivíduos não sejam 

questionadas e o senso comum acerca desta identidade seja preservado. 
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The present work deals with the questions of the representations of the nerd identity in the film 

Spider-Man, released in 2002. We have as main objective of the research to analyze the 

characteristics about the nerd present in this production, making a cut in the figure of the 

protagonist Peter Parker, interpreted by the actor Tobey Maguire. For this, the questions about 

the term culture are approached according to Williams (2003) and its influences on the 

formation of identities, defended by Hall (1980). Based on these concepts, raise the question of 

identifications among individuals and how they contribute to the formation of social groups 

through reference points disseminated by discourses and social and media representations 

according Chartier (2002) and Hall (2016).  In the Cultural Studies bias, it is understood that 

the media is responsible for the dissemination of meanings about cultures and identities in 

general. Based on this assertion, we use Johnson's (2010) course and the textual analysis model 

of Casetti and Chio (1999) to achieve the objectives of this research. Finally, it was concluded 

that the film, despite the new meanings of the term nerd, still represents it in a pejorative way, 

contributing so that the characteristics of these individuals are not questioned and the common 

sense about this identity is preserve. 
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INTRODUÇÃO 

O campo das ciências da comunicação engloba vários elementos e objetos possíveis de 

serem estudados como: discursos, peças gráficas, produtos sonoros e audiovisuais, entre outros 

elementos entendidos como práticas comunicacionais. As investigações acerca deste tema 

podem trazer uma série de resultados, variando de acordo com a intenção dos pesquisadores. O 

presente trabalho trata das questões das representações e formação de sentidos no interior dos 

discursos, sendo amparado pelo viés da análise cultural e suas influências no âmbito social. 

De acordo com as teorias levantadas pelos teóricos dos Estudos Culturais, percebe-se 

que este eixo de ensino, estruturado pelo Centre Contemporary Cultural Studies (CCCS) aborda 

as noções e (re) significações do termo cultura, e suas influências no meio social. Por ser uma 

linha de estudo que perpassa vários aspectos comportamentais, sociais e psicológicos, ela acaba 

se tornando muito extensa para uma abordagem mais ampla, fazendo com que os pesquisadores 

foquem seus estudos em seus outros ramos, como as identidades e as representações, porém 

amparados pelos tensionamentos causados pelos aspectos culturais.  

É pela relação entre identidades e representações que buscamos analisar o filme 

Homem-Aranha, veiculado em 2002 pela SONY PICTURES. O audiovisual, com duração de 

121 minutos, retrata a história de Peter Parker, um jovem considerado nerd que, após uma visita 

ao laboratório de ciências de uma universidade americana, acaba sendo atacado por uma aranha 

geneticamente modificada. A partir de então, o DNA do personagem é alterado e ele desenvolve 

superpoderes, tornando-se o Homem-Aranha. A trama, além de abordar a vida dupla do 

personagem, apresenta os aspectos relacionados ao seu cotidiano, entre eles: sua vida amorosa; 

seu relacionamento com a família; seu círculo de amizades; a aparência física, a relação com 

os estudos e profissão como fotógrafo.  

 O presente trabalho busca estabelecer como se dão as representações da identidade nerd 

no meio cinematográfico e, para isso, faz-se um recorte do personagem Peter Parker do filme 

Homem-Aranha de 2002. Estudar este personagem justifica-se pelo fato de que esta produção 

utiliza o cinema para apresentar a história do herói, sendo produzida e reproduzida para vários 

públicos, tornando-se válido admitir que muitas pessoas captam nos conteúdos midiáticos 

(sejam eles transmitidos pela televisão, rádio, jornal e/ou cinema) pontos de referência para a 

vida cotidiana. 

Assim, o universo nerd é abordado no contexto midiático por diferentes produções e, 

nos últimos anos, houve um vasto aumento do número dos conteúdos relacionados a este perfil 
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de jovem. O filme Homem-Aranha ganha destaque entre as produções que retratam indivíduos 

nerds devido ao fato  de o personagem  ter surgido nas histórias em quadrinhos em 1962. Ele 

foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko1 e, desde seu surgimento; foi elaborado e 

apresentado como um adolescente nerd, ganhando notoriedade e popularidade entre os fãs. 

Ademais,  outras produções sobre o Homem-Aranha já foram lançadas em2004 e 2007, sob 

interpretação de Tobbey Maguire. Em 2012 e 2014, o ator Andrew Garfield deu vida ao 

personagem nas adaptações de O espetacular Homem-Aranha. Já em 2016, o ator Tom Holland 

foi escalado para este papel em Capitão América: Guerra Civil e em Homem-Aranha de volta 

ao lar, lançado em 2017, sendo que o mesmo ator já está confirmado para as adaptações de 

Vingadores-Guerra Infinita - parte 1 e parte 2, com ano de estreia previstos para 2018 e 2019. 

Levando em conta estas várias produções sobre o herói ao longo dos anos, percebeu-se que os 

modos de apresentação do personagem acabaram mudando e ganhando novos significados. Em 

2012 e 2014, por exemplo, temos um personagem muito mais ligado à tecnologia do que o 

anterior, já o Peter Parker de 2016, 2017 e futuramente 2018 e 2019 é visto como um garoto 

popular dentro do universo escolar e se formos identificar sua identidade, afirmaríamos que ele 

é um geek. Então, o fato de utilizar o filme de 2002 se justifica por ele ser a primeira adaptação 

cinematográfica do personagem. 

 Nos primórdios da definição deste estilo de vida, a denominação nerd ficou conhecida 

quando foi usada para representar imagens de jovens pouco populares do ensino médio 

estadunidense (SANTOS, 2014), e a primeira aparição do termo foi em produções como a 

trilogia “A revolta dos Nerds” de 1984. 

Dessa forma, como problema de pesquisa elegemos a questão: de que forma a 

identidade de quem se afirma como pertencente à cultura nerd é representada pelo personagem 

principal? Já o objetivo geral do trabalho é analisar as características sobre o nerd presentes na 

produção audiovisual “Homem-Aranha” na figura do protagonista Peter Parker, interpretado 

pelo ator Tobey Maguire. Quanto aos objetivos específicos propomos: 1) Identificar o discurso 

utilizado no filme Homem-Aranha 1 para a construção de sentidos da identidade nerd; 2) 

Verificar as condições de produção que contribuem para a configuração da identidade nerd no 

filme; 3) Observar elementos narrativos formadores do discurso no filme. 

         Este trabalho será dividido em quatro capítulos. No primeiro deles nosso foco é centrado 

nos conceitos dos Estudos Culturais, campo teórico fundado por Richard Hoggart (1957), 

                                                           
1 Disponível em: << https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/artigo/a-criacao-do-homem-aranha/>>. Acesso em: 

02/11/2017 
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Raymond Williams (1958), Edward Palmer Thompson (1963) e Stuart Hal (1980). Para isso, 

estabelecemos as principais teorias e os conceitos-chave para o desenvolvimento do trabalho, 

como a noção de cultura, das identidades e das representações, que estão interligadas.  

No segundo capítulo focamos na esfera das representações, conceito trabalhado por Hall 

(2016), Chartier (2002) e Jodelet (2002). Nele, abordamos tanto a etimologia da palavra como 

também o fato delas estarem presentes nos cotidianos sociais e midiáticos. Em seguida 

contextualizamos o leitor sobre o que e quem são os indivíduos nerds conceituados por Santos 

(2014), Yokute (2014) e Ayres Peres (2016), trazendo como se deu seu surgimento e sua 

participação no ambiente televisivo, publicitário, digital e cinematográfico.  

No terceiro capítulo busca-se abordar e estabelecer a metodologia da pesquisa, marcada 

fortemente pelas noções de análise cultural, trabalhada principalmente por Raymond Williams 

(2003), em que se destacam as categorias: cultura ideal, documental e  social, além das culturas 

vividas, bem como noções de cultura registrada e a tradição seletiva. O percurso metodológico 

escolhido foi o trabalhado por Johnson (2010), em que se trazem as instâncias da produção, dos 

textos, as leituras e culturas vividas para se verificar todos os aspectos que envolvem as 

produções midiáticas. Por fim, na análise propriamente dita, embasada pela metodologia de 

Casetti e Chio (1999), verificamos as formas textuais e a análise dos sujeitos apresentados no 

filme. 

No quarto e último capítulo observamos que o percurso de Casetti e Chio (1999) é 

passível de reformulações para cada trabalho e/ou objetivos que se desejam alcançar. Assim, o 

dividimos entre os elementos cenográficos (ângulos, posição dos personagens em cena, planos 

e objetos em cena, etc.), os elementos textuais (neste caso apenas os diálogos e a narrativa foram 

abordados) e a análise dos sujeitos (caracterização dos personagens e interações entre eles).                                                                                   

Nossa contribuição está centrada na proposta de compreender as formas pelas quais a 

identidade nerd é construída através do personagem Peter Parker, ou seja, sua trajetória dentro 

da trama e as formas como o personagem é construído, com a finalidade de compreender e 

questionar estas características, visto que muitas vezes elas carregam interpretações 

generalizadas desta identidade. 

 Além disso, na fase do estado da arte não encontramos muitas pesquisas acadêmicas 

aprofundadas sobre este tema, como teses, dissertações e/ou livros específicos, e, as que 

abordavam estes assuntos, eram voltadas ao consumo de bens materiais desta identidade. Sendo 

assim, a investigação faz com que o tema da identidade nerd ganhe novos aportes teóricos, pois 

percebeu-se que a maioria dos trabalhos acadêmicos sobre esta identidade é composta por 
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artigos. Outro ponto a salientar é o fato de que a investigação aprofunda esta temática pelo viés 

dos Estudos Culturais, ligado às questões de representações, constituindo os sentidos sobre esta 

identidade por meio dos discursos e não pelo consumo, como em outras pesquisas. 

 Dentre as motivações pessoais que levaram à constituição deste trabalho, salienta-se 

que, desde a infância, o autor nutre fascínio pela figura do Homem-Aranha e, com o passar dos 

anos, passou a compreender e a se identificar com o que era o nerd, aliando ao fato de seu 

personagem favorito ser categorizado como nerd e do autor se auto afirmar como um jovem 

pertencente a este grupo. 
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1.  ESTUDOS CULTURAIS, CULTURA E IDENTIDADES 

Para compreender como se dá a representação da identidade nerd no filme O Homem 

Aranha, é necessário buscar o aporte teórico necessário. Para isso, apresentamos os conceitos 

de cultura, representação e identidade, por ser o âmago de nossa investigação. Sendo assim, os 

termos foram trabalhados através da perspectiva dos Estudos Culturais, utilizando como 

principais autores os conceitos baseados em Richard Johnson (2010), Carolina Escotesguy 

(2010) e Stuart Hall (1980). 

Somado a isto, também são trabalhados no presente capítulo conceitos que servem de 

suporte para analisar o objeto de pesquisa do trabalho, que é a identidade nerd. Por ser uma área 

relativamente nova no campo da pesquisa de cultura e comunicação, é necessária uma 

abordagem aprofundada. Visto isso, para relacionar o campo das representações sociais com a 

identidade nerd, faz-se o uso das teorias levantadas por Santos (2014), Ayres Peres (2016) e 

Lacombe (2012). Em nossa investigação buscamos as representações desta identidade para 

além do campo midiático. 

1.1 Estudos Culturais 

Os Estudos Culturais têm origem no século XX, na Inglaterra, exatamente na época em 

que o panorama político se via afetado pelo período do pós-guerra. Seu surgimento provocou 

uma grande reviravolta na teoria cultural e como legado percebe-se uma grande preocupação 

com as problematizações da cultura, entendida em uma abrangência de assuntos mais ampla, 

oferendo possibilidades nas quais despontam os domínios do popular. 

Segundo Johnson (2010), os Estudos Culturais influenciam e são influenciados por 

diversas áreas, como os estudos literários, sociologia, linguística, história e, para os estudiosos 

de comunicação talvez este seja o ponto mais importante: os estudos de mídia e comunicação. 

Para compreender o campo deve-se, primeiramente, conhecer suas origens e principais 

correntes. Inicialmente, eles surgiram e se organizaram através do Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS), fundado por Richard Hoggart em 1964, devido à mudança de valores 

da classe operária da Inglaterra pós-guerra. 

 

Eles surgem ligados ao departamento de Língua Inglesa da Universidade de 

Birmingham, sendo um centro de pesquisa e pós-graduação dessa mesma instituição. 

Suas pesquisas focavam na cultura contemporânea da sociedade, formas culturais, 

instituições e práticas culturais e nas relações entre a sociedade e as mudanças sociais. 

(ESCOSTEGUY, 2010, p. 148).  
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Seu surgimento foi influenciado por três trabalhos: Richard Hoggart, em 1957, com The 

uses of literacy, focando na história cultural do meio do século XX. Em 1958, Raymond 

Williams contribuiu com Culture and society, com ênfase no histórico do conceito de cultura e 

por fim, Edward Palmer Thompson, em 1963, com The making of the english working class, 

abordando parte da história da sociedade inglesa. Mais tarde, juntou-se aos três autores Stuart 

Hall. Já em meados de 1968, o campo de estudos transformou-se em uma força intelectual de 

esquerda, pois, preocupavam-se com os produtos da cultura popular, dos mass media e a cultura 

contemporânea. Priorizavam utilizar nas pesquisas métodos qualitativos devido às formas pelas 

quais os atores sociais definem suas próprias condições e buscam entender o deslocamento do 

sentido de cultura nas práticas cotidianas, bem como da influência dos meios massivos 

(ESCOTESGUY, 2010). 

A vertente “original” dos Estudos Culturais foi a britânica e ressaltava a investigação e 

as formações sociais presentes no contexto cultural da sociedade. Para Hall (1980, p. 7) os 

Estudos Culturais “não se configuram como uma coisa única, mas como o estudo dos aspectos 

culturais da sociedade”. Além disso, em seu processo de formação, é possível identificar dois 

pontos importantes: a perspectiva marxista, que contribuiu para a formação do campo, pois 

compreendia a cultura na sua autonomia, sem depender das relações econômicas, porém 

sofrendo influências das relações político-econômicas. E, em um segundo momento, o conceito 

de ideologia proposto por Althusser, que a determina como a “provedora de estruturas de 

entendimento pelas quais os homens interpretam, dão sentido e vivem as condições materiais 

em que se encontram” (HALL, 1980, p.32). 

Os Estudos Culturais, desta sua formação, receberam importantes influências do 

marxismo, principalmente quando tratam das relações de poder e o viés econômico, abordando 

as questões das classes, 

nesse sentido, a cultura acaba sendo vista como um reflexo das relações  econômicas. 

Os Estudos Culturais retomam esse modelo marxista base-superestrutura para chamar 

a atenção para a importância da economia (e do capitalismo) na organização social, 

mas questionam como a superestrutura é entendida. Nessa perspectiva, a cultura é 

pensada a partir de sua autonomia relativa: ela sofre influências das relações 

econômicas, mas não pode ser entendida como um mero reflexo delas (FRANÇA, 

2017, p. 96). 

 

Em sua primeira etapa, os Estudos Culturais centravam-se nas subculturas, nas condutas 

desviantes, sociedades operárias, instituições e linguagens e na maneira como os produtos 

culturais abordam estes temas. Isso acontecia, pois, entendiam os produtos culturais como 

agentes de reprodução social e construtores de hegemonia, que em síntese são os grupos que 
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estabelecem um modo de vida e um pensamento dominante difundido por toda a sociedade 

influenciando e, até mesmo, criando valores e gostos, práticas políticas e relações sociais 

(KATZ, 2007). Segundo Gramsci (apud Silva, 2010), eles abordam as questões da conquista 

do consentimento pela hegemonia. Verifica-se também que, em dado momento, a cultura 

popular resiste e rejeita a cultura hegemônica, já em outras situações reproduz os modos de vida 

das classes dominantes. 

 

Estão interligados com as relações sociais, sejam elas relações de classe, gênero, etnia, 

hierarquias, etc. A cultura em si envolve processos de apropriação de poder e 

subordinações e devido a isso, ela é um campo onde ocorrem lutas onde grupos 

culturais reivindicam satisfazer suas necessidades (JOHNSON, 2010, p.15). 

 

O campo era focado na análise da cultura comum, ou seja, aquela baseada pela cultura 

popular e pela cultura mediada pelos meios de comunicação de massa (SILVA, 2000).  Nos dos 

anos 70, sob a direção de Hall, os textos da mídia começaram a ser vistos como expressão da 

ideologia de grupos dominantes. Nos anos seguintes, foram objeto de estudos as questões de 

gênero e raça, trazidos do conceito de hegemonia de Gramsci. Nos anos 80, o Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS) via na cultura popular um lugar de resistência. Os 

Estudos Culturais inauguraram a prática de estudar o campo cultural em um sentido amplo, 

abordando vários aspectos da sociedade, porém com uma inclinação marxista. Seus fundadores, 

Williams e Hoggart dirigiram seus esforços iniciais visando destronar noções de cultura 

aristocráticas, isto é, pertencentes às elites e focando na classe operária, tanto sua condição 

social quanto cultural. Ao longo do tempo, com o aumento das suas áreas de atuação, os Estudos 

Culturais passaram a abordar outros aspectos da cultura, como as culturas populares e os meios 

de comunicação de massa, passando para questões identitárias. Já nos anos 1980, sofreram 

grande influência de Michel de Certeau, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. É nesta fase que 

ocorre a internacionalização do campo. 

Assim, os Estudos Culturais, para França (2017, p. 40) “optam por uma abordagem via 

classes populares” e visam entender a importância da cultura no processo de formação social. 

Acredita-se que esta seja algo transversal e transdisciplinar, pois interfere em todas as esferas 

sociais. É justamente por esta característica que ela se torna um importante tema de estudo e 

instrumento para se entender o contexto em que a sociedade e os indivíduos estão inseridos.  

Escosteguy (2000, p. 143) ao abordar que os Estudos Culturais buscam compreender os 

“fatores essenciais para a compreensão da ação dos meios massivos, assim como o 

deslocamento do sentido de cultura da sua tradição elitista para as práticas cotidianas” reforça 
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ainda mais a ligação entre os meios midiáticos e o ambiente cultural. Sendo que a cultura ainda 

carrega consigo as questões que estabelecem as identificações entre os indivíduos e os grupos 

sociais, como abordado no próximo item. 

1.2 Cultura e identidade pelo viés dos Estudos Culturais 

Pelo fato de as culturas serem encaradas como padrões partilhados que condicionam os 

modos de agir dos indivíduos (ORTIZ, 2015), faz-se necessário uma abordagem ampla do tema 

para seu melhor entendimento e, com isso, estabelecer seus significados e influências no mundo 

e na mente dos agentes sociais. Assim, estabelecemos os conceitos de representações e 

identidades dentro dos sistemas culturais, em que as representações auxiliam na formação de 

uma realidade social naturalizada normalmente não questionada (JODELLET, 2002) e as 

identidades contribuem para que nos posicionemos no mundo por meio de identificações.   

 

1.2.1 O conceito de cultura 

O entendimento do termo cultura é crucial para a compreensão deste trabalho. De acordo 

com Williams (2007), a palavra tem origem no latim colere e é um dos termos mais complicados 

da língua inglesa, devido aos fatores históricos e múltiplos significados. Foi graças aos Estudos 

Culturais que ela passou a ser usada para referir-se a inúmeros conceitos distintos e 

transdisciplinares, além de ser encarada como base intelectual em diversos sistemas de 

pensamento. 

Dentro do campo das ciências da comunicação existem diferentes eixos a serem 

estudados. Muitos deles abordam o termo cultura e o encaram como fator importante na 

definição de vida e significados partilhados entre indivíduos. Williams (1992, p. 9) atribui a ela 

o papel de estabelecer um “bem” comum e influenciar os modos de pensar, incidindo não só 

“sobre as questões de classes, indústria e política, família ou crime, mas também como um 

tópico de variedades depois das áreas mais definidas da sociologia, da religião, da educação e 

do conhecimento”  

De acordo com Cuche (2002), caracterizar o termo é uma tarefa complexa, pois traz 

consigo uma série de significados que vão desde a cultura/cultivo de espécies, passando pelos 

conceitos de adoração a algo e chegando ao consumo de bens artísticos e eruditos, denotando 

as visões elitistas e restritas do termo. Já para Williams (2007, p. 117.) “em todos os primeiros 

usos, cultura era um substantivo que se referia a um processo: o cuidado com algo, basicamente 

com as colheitas ou com os animais”. Ela ainda pode ser vista como, segundo Silva (2014, p. 
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43) “um ritual, símbolos e classificações, bem como sua produção e reprodução na vida social, 

como culinária, músicas, etc., pois, todos os elementos que fazem parte da vida social são 

dotados de significados simbólicos”. 

Assim sendo, devemos encarar cultura como uma forma de convergência e um modo de 

vida dotado de significações, “envolvido em todas as formas da atividade social” (WILLIAMS, 

1992, p. 13). Este fato nos leva a crer que ela designa um “bem material”, sendo um fator 

importante na vida social, caracterizada por sua dimensão coletiva que pode ser adquirida por 

meio de processos inconscientes. Esta definição de cultura teve seu início no século XVI. 

Ao longo das décadas, o termo sofreu variações quanto ao seu significado e ganhou 

diferentes interpretações ao redor do globo. Na Inglaterra, foram incorporadas ao seu 

significado as classes, chegando até a definição que temos nos dias atuais de ser algo puramente 

erudito. Na França e na Alemanha, ela era empregada como sinônimo de civilização e, no 

último século, passou-se a determinar a cultura como 

um substantivo independente e abstrato que descreve as obras e as práticas de 

atividade intelectual e, particularmente, artística. Com frequência, esse parece ser hoje 

o sentido mais difundido: cultura é música, literatura, pintura, escultura, teatro e 

cinema (WILLIAMS, 1983, p.121) 

Cuche (2002) salienta que as culturas são dotadas de estilos e modos particulares que se 

manifestam através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte. Caracterizando um 

“espírito próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos” (CUCHE, 2002, 

p. 45). Somado a estes autores, Geertz (1978) traz uma importante reflexão acerca do termo. 

Para ele, cultura é como um sistema partilhado pelos membros de determinada organização 

social, dotado de significados comuns entre seus participantes. Desse modo, por ser um sistema 

partilhado, percebemos que é inegável que muitos membros acabem se expressando de maneira 

parecida, seja pelo jeito de falar, seja pelo modo de ver o mundo, ou pela maneira de se vestir. 

 

Culturas são sistemas (de padrões de comportamentos socialmente transmitidos) que 

servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. 

Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e modos de organização 

econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização 

política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante (DE BARROS, 2002, p. 59). 

 

Assim, de acordo com a perspectiva dos Estudos Culturais, entende-se cultura como 

algo dotado e expressado por meio de um discurso e representações, sendo ela parte 

fundamental para a produção de significados em um terreno de lutas e negociações entre os 

grupos envolvidos (FRANÇA, 2017). Por outro viés, ela estabelece associações por meio de 
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valores compartilhados, o que faz com que o sujeito se localize na sociedade e também possa 

ser localizado, contribuindo muitas vezes para a formação de grupos (CUCHE, 2002). Além 

disso, para Hall (1997) a cultura assume três aspectos: o normativo, que é responsável por guiar 

as ações humanas; o regulatório, que classifica as ações segundo as normas sociais; e o terceiro 

aspecto assume a responsabilidade de induzir o sujeito a assimilar e internalizar as condutas 

vigentes. Seguindo por esta linha de raciocínio e encarando a cultura como algo coletivo, 

chegamos ao que Williams (1992) chama de ideologia, que define sua “posição e 

posicionamento no mundo”. 

 A ideologia é utilizada para descrever as crenças de determinado grupo, como 

princípios e posições, e determinar a visão de mundo. Williams (1992) ainda salienta que 

ideologia é um ponto de referência ou um ponto de partida, atribuindo a ela o sentido de crenças 

organizadas e, que toda produção e posição ideológica é cultural, desde sua origem, afinal, toda 

produção é, além de material, simbólica. 

Para Williams (2003), a palavra cultura subdivide-se em três categorias, sendo a 

primeira puramente abstrata, um processo intelectual, espiritual e estético; a segunda entende a 

cultura como um modo de vida, ou seja, os hábitos, crenças e valores; e finalmente, a terceira 

descreve as produções das atividades intelectuais, como a música, a literatura, teatro, cinema, 

etc. Ainda, segundo o autor,  não devemos conceituar cultura como um fator isolado, deve-se 

sempre considerar os contextos históricos e o modo de vida de cada lugar, ligando-a sempre à 

realidade social.  

    Após um breve histórico sobre o tema, suas interpretações e influências, podemos 

concluir que a cultura é “uma estrutura capaz de produzir significados por meio dos quais os 

indivíduos se comunicam” (HENRIQUES, 2016, p. 24). É pelas  interações que construímos 

relações interpessoais e por meio delas expressamos um desejo de como queremos ser vistos, 

ou seja, expressamos nossa identidade, a qual Williams (2003) afirma ser uma narrativa que 

construímos sobre nós mesmos e o modo como as formas culturais influenciam nossa 

autoimagem.  

Como as identidades são formadas por meio de significados presentes nos discursos, o 

próximo item aborda a ligação que elas apresentam com ás questões das representações. 

1.2.2 Representação e identidade 

Os indivíduos necessitam de pontos de referência e temos por impulso buscá-los naquilo 

que está perto de nós. Acrescenta-se a isto o fato de a mídia estar presente no cotidiano e, muitas 
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vezes, difundir estes pontos influenciando nossa sensação de pertencimento a determinado 

grupo social. Este fato conceitua a premissa da representação que 

pode ser compreendida como um processo cultural, que estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais se baseia, fornecem 

respostas para nossa identidade [...] assim os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem falar e se posicionar 

(HENRIQUES, 2015, p. 27). 

 

Em um ponto de vista sociológico, para Jodelet (2002) o conceito de representação 

contribui para a formação de uma realidade comum a um conjunto social, por meio de aspectos 

imagéticos, mentais e sociais aliados à cognição e à comunicação. Segundo ela fazem parte 

disso as “informações, imagens, crenças, valores, opiniões, elementos culturais, ideológicos 

etc.” (JODELET, 2002, p. 38). Ela enfatiza o papel dos agentes produtores e entende o campo 

da representação social como um campo de produção de significados sobre alguém ou alguma 

coisa. Abordando os agentes produtores como os grupos midiáticos entende-se o papel da 

mídia nas representações sociais.  

De acordo com Hall (1997), a representação é fruto do modo como a linguagem presente 

nos meios de comunicação é expressada a ponto de ser significativa para o outro. Já para 

Woodward (2000, p.17) “a representação inclui as práticas de significação e os sistemas 

simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos” e, como exemplo de produção 

temos os discursos midiáticos, pois não podemos distanciar a produção de significados da 

mídia ou dos produtos culturais. 

Conforme afirma Enninger (2015, p. 37) “estas representações ficam mais evidentes 

quando transpomos e difundimos para as produções das indústrias culturais.” Entendemos 

aqui por indústria cultural a indústria dos produtos midiáticos, responsáveis por disseminar 

ideias e valores. A autora ainda salienta o fato de que as representações são construídas nos 

discursos e levanta as questões do papel da televisão neste processo, visto que ela é o meio 

comunicacional que tem maior penetração na sociedade. 

Como o conceito de representação está intimamente ligado às questões de discursos 

midiáticos, podemos identificar que as mídias atuam na questão da verossimilhança, ou seja, 

nos identificamos com os personagens que são apresentados quando buscamos pontos de 

referência que nos auxiliam na nossa identificação com algum grupo. É nesse sentido que um 

outro conceito importante a ser compreendido é o de identidade.  

Quando nos referimos às construções simbólicas, noções de pertencimento a grupos e/ou 

nações, questões de gênero, etnia, classes sociais, entre outros, estamos nos referindo a 

processos identitários (XAVIER ALVEZ, 2016). Eles, de acordo com Castells (2006), são 
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constituídos de significados sobre nós mesmos e sobre o que acreditamos ser, de acordo com 

referências históricas, biológicas, geográficas, institucionais (no sentido de ser regulada por 

instituições, como família, escola, igrejas, etc.), afetivas e religiosas.  Estudar as identidades, 

portanto, significa estudar um produto da cultura e ideologia, pois ambas estão intimamente 

ligadas e interferem no modo como o indivíduo se autodescreve. Para melhor conceituar este 

fenômeno, é necessário explicar como se dá sua formação.  

O processo de formação de identidades pode ser entendido como um processo misto de 

informações genéticas, regionais e midiáticas. Ainda, pode ser compreendido como o conjunto 

de características que nos identificam e nos dão a possibilidade de sermos reconhecidos como 

integrantes de um grupo social (HENRIQUES, 2016). Ela é relacional e utilizada para afirmar 

o que somos e o que não somos, ou seja, demarcar diferença entre indivíduos, apontando 

semelhanças e exclusões entre os grupos sociais, marcada pelo uso de simbologias 

compartilhadas entre eles. Focando na dicotomia do ser/não ser, é válido ilustrar as afirmações 

de identidades nacionais, que podem acabar gerando conflitos entre indivíduos e nações.  

 

Elas são formadas relativamente a outras identidades, relativamente ao “forasteiro” 

ou ao “outro”, isto é, relativamente ao que não é. Esta construção aparece, mais 

comumente, sob a forma de oposições binárias- a forma mais extrema de marcar a 

diferença- são essenciais para a produção do significado (SILVA, 2014, p. 50). 
 

 

As identidades não são apenas compartilhadas, como as identidades coletivas, mas 

também são construções individuais e se dão pelos ritos partilhados e pela busca de um passado 

comum, na tentativa do indivíduo se integrar a determinado grupo, caracterizando uma base de 

construção essencialista, que foca nas características em comum, como a história e/ou biologia. 

Ela afirma que elas não se alteram ao longo do tempo, definindo fatores históricos como uma 

verdade imutável (SILVA, 2014). Já a definição não-essencialista de identidades afirma, que 

mesmo com um passado em comum, muitos indivíduos podem não se identificar e ela acaba 

moldando-se ao longo do tempo. Quando se fala em identidades, deve-se falar em 

subjetividades, pois vivemos em “um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão 

significado à experiência que temos de nós mesmos e no qual adotamos uma identidade” 

(SILVA, 2014, p. 56).  Por se tratar de processos subjetivos e de interações, 

 

o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
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contraditórias empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2000, p.13). 

 

As identidades, em suas formações e manutenção, são associadas às construções sociais 

e materiais. Estes fatores, além de traços psicológicos, são determinantes para definir quais 

grupos e/ou indivíduos serão estigmatizados e representados como “o outro”. Identidades são 

marcadas por, no mínimo, dois grupos em oposição, “Nós” e o “Outro” evidenciando esta 

diferença. Como lembra o autor, “se um grupo é simbolicamente marcado como o inimigo ou 

como tabu, isso terá efeitos reais porque o grupo será socialmente excluído e terá desvantagens 

materiais” (SILVA, 2014, p.15)”. 

A marcação da diferença é crucial no processo de construção das posições de identidade 

e é produzida por meio de sistemas simbólicos. Esta diferença serve como “fonte” de 

movimentos que buscam o reconhecimento e representação das suas identidades, reivindicando 

uma cultura ou história comum, baseados em lutas pela identidade e pelo seu respeito, 

principalmente em relação à grupos hegemônicos (SILVA, 2014). Ela se estabelece pelas 

interações entre os sujeitos, pois sabe-se que identidades e os indivíduos não são autônomos, 

eles são formados “na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o 

sujeito os valores, sentidos e símbolos - a cultura dos mundos que ele/ela habitava” (HALL, 

2006, p.2), unificando e moldando os indivíduos em torno de uma estrutura comum.   

Sabendo que as identidades são interações e entendidas como aquilo que informamos 

sobre nós mesmos, podemos classificá-las como um objeto comunicacional. Segundo Ronsini 

(2007, p.66), elas admitem o papel de comunicar o que somos através de um “conjunto de 

representações, ideologias e estigmas que são narrados e imaginados”. Portanto, afirmar 

determinada identidade é diferenciar-se das demais e como abordado anteriormente, a ideia da 

diferença é crucial no processo identitário. Ela está ligada à existência de um outro-diferente 

(XAVIER ALVEZ, 2016) e além de precisar ser informada, sofre influências de informações 

adquiridas, identificando nesse sentido um processo puramente comunicativo.  

Para Hall (2001), as identidades são mutáveis e variam de indivíduo para indivíduo, 

dependendo do modo como são representadas e percebidas. Por isso se faz importante estudar 

o papel da mídia para que não haja distorções no processo de identificação com alguma delas. 

Abre-se, então, a discussão para o fato de que existem várias identidades e vários grupos sociais 

passíveis de identificações. Dentre as variadas identidades existentes, foca-se a pesquisa em 

uma identidade que, nos últimos anos, ganhou destaque, tanto na vida social quanto nas 
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produções da mídia: a identidade nerd. Neste sentido, a mídia atua como principal meio de 

difusão e atua na forma que ela é representada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

2 REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS DA IDENTIDADE NERD 

 Tomamos como conceito central deste capítulo o termo “representação”, pois busca-se 

compreender como a identidade nerd é apresentada no contexto midiático. Williams (2007) fala 

que a palavra é oriunda da Inglaterra do século XIV e ganhou os sentidos de “simbolizar” e/ou 

“significar”. Para conceituar qualquer termo de nossa língua utilizamos vários artifícios, entre 

eles buscamos a etimologia das palavras, assim como seus significados, prefixos e sufixos. O 

radical da palavra representar, de acordo com Escobar (2017) é derivado do latim 

repraesentare, formado pelos prefixos re (reinteração) prae (antes) e do verbo esse (ser ou 

estar), ou seja, reafirmar o que já é ou está. A autora ainda lembra que em meados do século 

XX o termo passou a ser encarado como a reprodução exata de algo, apresentar novamente. 

Freire Filho (2005, p. 18) lembra que o termo conota sentidos de “fazer as vezes de”, ou seja, 

substituir. Segundo ele, ela tem a capacidade de pôr-se no lugar de algo no mundo social, 

estabelecendo assim as representações sociais. 

2.1 Representações Sociais: um local de referências  

Quando abordamos sobre as representações de algum fato da sociedade, é inerente 

pensar sobre os seus significados intrínsecos. Freire Filho (2005, p. 18) estabelece que as 

representações tenham a finalidade de “falar por” ou “falar sobre” determinados objetos 

(grupos, indivíduos, nações, etc.) no âmbito dos conflitos culturais, sendo assim responsáveis 

pela produção de sentidos. Já Chartier (2002, p. 74) fala que a palavra “representação” 

estabelece-se através de dois sentidos contraditórios, 

de um lado a representação manifesta uma ausência, o que supõe uma clara distinção 

entre o que representa e o que é representado; de outro, a representação é a exibição 

de uma presença, a apresentação pública de uma coisa ou de uma pessoa. [...] a 

representação é o instrumento de um conhecimento mediato que revela um objeto 

ausente, substituindo-o por uma “imagem” capaz de trazê-lo à memória e pintá-lo 

como é” (grifos do autor). 

 

Percebe-se, então, que as representações se dão por meio de imagens e dentro de 

determinados contextos é capaz de produzir subjetividades e entendimentos sobre o 

objeto/grupo/pessoa que está sendo representado. Outra característica importante é a de que ela 

é capaz de trazer à cena pública elementos que não estão presentes no convívio social, sendo 

assim a principal fonte de informações sobre os temas apresentados, ou seja, tendo a 



25 

 

 

 

responsabilidade de representá-los como realmente são por meio de significados e linguagens 

utilizadas em suas abordagens. 

Para Hall (2016) as representações estão intimamente ligadas à associação de sentidos 

facilitada principalmente pela linguagem. Ela é utilizada com o intuito de apresentar o mundo 

e atribuir determinado(s) sentido(s) a ele. Estes sentidos devem ser compartilhados entre os 

agentes sociais, e se estabelecem pelos modos semelhantes de interpretar o mundo por um 

determinado grupo de indivíduos e se dão, principalmente, por meio de uma linguagem comum 

entre os agentes sociais. 

Na linguagem, fazemos uso de signos e símbolos - sejam eles sonoros, escritos, 

imagens [...] para significar ou representar para outros indivíduos nossos conceitos, 

ideias e sentimentos. A linguagem é um dos meios através do qual pensamentos e 

ideias e sentimentos são representados numa cultura. (HALL, 2016, p. 18) 

 

Por ser tratar de “saberes ou mapas conceituais partilhados”, como seus modos de vida 

e seus valores, ela atua como forma regulatória de nossos valores e condutas, através de códigos 

culturais e signos disseminados na sociedade. Estes, estabelecem algumas normas e convenções 

que ordenam determinada sociedade, pelo viés dos “interessados”. Entende-se por interessados 

os grupos constituídos pela hegemonia, visto que a cultura em si é caracterizada pelos jogos de 

poder entre grupos hegemônicos e subalternos.  

Hall (2016) salienta que o fato de dar sentido a algo possibilita que se formem nossas 

identidades e a noção de pertencimento, guiados pelos grupos aos quais fazemos parte, devendo 

então pensar as identidades como algo sendo construído dentro das representações e através da 

cultura, não como algo isolado e puramente cognitivo. Elas resultam de um processo de 

identificação em que os discursos culturais fornecem ou do que nós compreendemos deles. 

Nossas chamadas subjetividades e visões de mundo são, então, produzidas desta maneira, 

agregando nossas subjetividades e as mensagens contidas no interior dos discursos, 

principalmente porque utilizam componentes que expressam ou transmitem ideias e 

sentimentos. Estes são os chamados “sistemas de representação” (HALL, 2016, p. 24). Por 

serem dotados de um enquadramento anterior e por passarem sob um “julgamento cognitivo” 

carregam consigo alguns símbolos que representam e dão sentido àquilo que estão 

representando. Deste modo 

 

A representação é concebida como parte constitutiva das coisas, logo, a cultura é 

definida como um processo original e igualmente constitutivo[...]. A linguagem 

fornece, portanto um modelo geral do funcionamento da cultura e da representação 

(HALL, 2016, p. 25-26).  
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Como lembra Woodward (2000), os sistemas de representações incluem todas as práticas 

e sistemas simbólicos, principalmente os discursos, pois eles nos posicionam e orientam nossos 

posicionamentos e ideologias. Representar algo está ligado ao fato de utilizar meios de 

compreensão, como a linguagem, para disseminar informações sobre o mundo ou indivíduos 

para outrem, descrevendo-os, retratando-os e atribuindo significados. 

Desse modo, se perguntarmos como a mídia dissemina seus sistemas de representação, 

chegaremos aos discursos, que, de acordo com Hall (2016, p. 26), “são maneiras de se referir a 

um determinado tópico da prática ou sobre ele construir conhecimento [...] considerado útil ou 

verdadeiro”. Esta abordagem elucida ainda os efeitos e consequências das representações, ou 

seja, retoma as afirmações anteriores, sobre o fato de dar sentido aos signos emitidos, onde os 

sentidos ganham significados e são decodificados de acordo com os seus modos de 

representação.  

 

Os sistemas de representações em si, podem ser divididos em duas definições, um 

primeiro que permite dar sentido ao mundo por meio da construção de um conjunto 

de correspondências, ou de uma cadeia de equivalências entre as coisas [...] e o nosso 

sistema de conceitos, os nossos mapas conceituais [...]. O segundo depende da 

construção de um conjunto de correspondências entre o nosso mapa conceitual e um 

conjunto de signos, dispostos ou organizados em diversas linguagens, que indicam ou 

representam aqueles conceitos” (HALL, 2016, p. 38). 

 

Como lembrado por Silva (2000), as representações interferem diretamente na noção de 

identidades e pertencimento, pois, é a partir da representação que as identidades adquirem 

existência no imaginário social. E os “discursos midiáticos são responsáveis por dizer 

determinados sentidos aos agentes sociais sob o cunho da afirmação verídica de ‘essa é a 

identidade’ ou ‘a identidade é isso’” (SILVA, 2000, p. 91). Por meio desta afirmação 

percebemos o quão importante é o papel que a mídia desenvolve no cotidiano, especialmente 

no que toca ao papel das representações e construções identitárias.    

2.2 Representações midiáticas  

Anteriormente trouxemos uma breve explicação sobre conceitos importantes para 

entender como se dá o fenômeno da representação e como ela “conecta o sentido e a linguagem 

à cultura” (HALL, 2016, p. 31). Alargando um pouco suas influências na sociedade como um 

todo, não se deve descartar o papel dos conteúdos midiáticos, pois a mídia, ligada aos modos 
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de produção e aos conceitos de representações, busca gerar identificações com seu público 

telespectador.  

Para Hall (2016) a cultura é um mundo de significados, e o fato de atribuir determinado 

significado a algo, principalmente na atualidade, pode ser influenciado pelo papel das mídias, 

já que elas fazem com que eles circulem de forma rápida e abrangente, sendo este um fator de 

importante indagação nas pesquisas relacionadas à cultura e suas representações.  Para que isto 

a ocorra, a mídia faz a utilização de três abordagens sobre seus conteúdos: a abordagem 

reflexiva (teoricamente isenta de enquadramentos e distorções), a abordagem intencional (como 

o nome revela, traz consigo intenções e significados claros) e a construtivista (que abre espaço 

para que o significado se construa na linguagem). Em síntese, “a representação conecta em si 

coisas, conceitos e signos” (HALL, 2016, p. 38). Ela fixa sentidos às coisas tão fortemente que 

eles são capazes de naturalizar-se, pois, os retrata de maneira massiva, mas sem espaço para 

indagações e discussões sobre se o que está sendo retratado é verídico (HALL,2016).  

O grande fator negativo deste retrato elaborado e disseminado pela mídia, de acordo 

com Henriques (2016), é o fato de ser utilizada uma linguagem genérica, na busca de um 

entendimento global. Este fato faz com que estes significados não estejam totalmente de acordo 

com os vastos aspectos culturais e identitários de seus públicos. De acordo com Jodelet (1993) 

as representações vinculadas ao seu sentido primário de apresentar o mundo como ele é, 

constroem realidades e podem ainda ser entendidas como marcos regulatórios de nossas ações, 

que se estabelecem por meio das mensagens e dos conteúdos midiáticos influenciando na 

construção de identidades.  

Por serem dotadas de sentidos, as representações midiáticas são assimiladas pelos 

indivíduos de maneiras diferentes, indo de encontro com as ideologias individuais, ocasionando 

assim representações errôneas e o surgimento de estereótipos. Baptista (2004) lembra que 

buscamos validar o modo como vemos estas realidades construídas e estes estereótipos servem 

como modo de validá-las e confirmá-las. Eles, então, podem ser entendidos “como um esquema 

cognitivo socialmente partilhado” (BAPTISTA 2004, p. 112) e normalmente (ou em sua 

totalidade) são dotados de significados gerais sobre determinados aspectos, grupos ou 

indivíduos. No caso desta pesquisa, busca-se vincular este conceito às significações do nerd 

presente na mídia.   

Assim, Escobar (2017) entende que as representações são essenciais para se entender 

como se dá a construção de diferentes identidades. Porém, para a autora, existem retratações 

desiguais de suas formas culturais e identitárias. Este fato seria capaz de contribuir para reforçar 
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estereótipos e estigmas. Além de características superficiais, os estereótipos, de acordo com 

Freire Filho (2005, p.22) “não se limitam, portanto, a identificar categorias gerais de pessoas- 

contêm julgamento e pressupostos táticos ou explícitos a respeito de seu comportamento, sua 

visão de mundo ou sua história” e quando eles são disseminados amplamente acabam se 

naturalizando e fechado os espaços para questionamentos. 

A próxima sessão aborda o surgimento do termo nerd, bem como as definições desta 

identidade e suas representações na mídia. 

2.3 Os nerds 

Vivemos em uma sociedade plural, composta por diversos povos e culturas. Fazendo 

um recorte de uma determinada cultura, podemos citar os indivíduos pertencentes ao grupo 

denominado nerd. Hall (2006) traz o conceito de identidades nacionais onde se reúnem os 

integrantes de determinado grupo cultural caracterizando-os de acordo com seu local de origem, 

genética e o passado em comum. Porém, os nerds, por não serem oriundos de um mesmo espaço 

geográfico, unem-se em torno de uma identidade comum de acordo com o que é apresentado 

na mídia e de acordo com seus comportamentos, incluindo também seus hábitos de consumo. 

Como lembra Santos (2014, p. 15) “cultura nerd, como se configura nos dias de hoje, é 

construída com base na expertise tecnológica e no consumo midiático, fatores fundamentais da 

formação da identidade pessoal e cultural dos nerds”. Devido ao alto consumo midiático dos 

membros desta cultura e por ela reproduzir significados sobre elas, faz-se necessária uma 

análise sobre como eles estão sendo representados. Ainda, por ser uma cultura que vem 

ganhando notoriedade, Kendall (1999, p. 262) lembra que “que o significado de nerd ainda é 

um terreno em evolução e, possivelmente, contestação”. Nesse sentido, então, é fundamental 

estudar as construções de sentidos sobre esta cultura (seus estilos de vida, aparência física, e 

modos de viver), com o intuito de averiguar os seus discursos e a presença (ou não) de 

estereótipos, que, segundo Freire Filho (2005) se caracteriza pelas construções simbólicas 

naturalizadas e disseminadas pelos meios de comunicação. 

Como não podemos ignorar a ligação entre cultura e identidades, salienta-se que a 

cultura, veiculada pela mídia, cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida 

cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelam opiniões políticas e comportamentos sociais, 

assim fornecendo o material necessário para que as pessoas moldem suas identidades 

(KELLNER, 2001).  Sendo assim, as representações midiáticas são importantes elementos 

forjadores de identidades.  
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Quem é o nerd? A origem deste termo é imprecisa (SANTOS 2014), porém, na 

tentativa de definir o jovem que se afirma como nerd traça-se um breve histórico da sigla 

apresentado por Santos (2014) e Lacombe (2012). De acordo com as autoras, ela teve sua 

origem no livro If I Ran the Zoo (Se eu tivesse um zoológico em tradução livre), de 1950, escrito 

pelo norte-americano de contos infantis Theodor Seuss Geisel. No livro, Gerald é uma criança 

que após uma visita ao zoológico não se impressiona com os animais existentes lá. Resolvendo 

imaginar animais diversos para seu próprio zoo ele inventa a criatura da figura 1, a qual ele 

apelidou de nerd 2, seria caracterizada por ser um animal antipático e indiferente aos outros 

animais, sendo extremamente quieto. 

Figura 1: Primeira aparição do termo nerd 

 

Fonte: Site Uol 

                                                                                                

Em contrapartida, no imaginário social temos as primeiras denominações do termo 

ligadas ao laboratório de tecnologia Northern Electric Research and Development (NERD), no 

Canadá, onde um grupo de jovens tinha a sigla estampada na camisa da empresa. Nota-se que 

este fato associa a palavra ao domínio de tecnologias. 

Após o surgimento da sigla e sua “ascensão” como cultura e identidade buscando 

esclarecer este processo identitário e avaliar como o nerd realmente é, Santos (2014, p. 14) fala 

que “a cultura nerd, como se configura nos dias de hoje, é construída com base na expertise 

tecnológica e no consumo midiático”. A autora salienta que seriam estes os fatores 

fundamentais da formação da identidade pessoal e cultural dos nerds. Observam-se então pistas 

sobre os modos de vida e comportamentos destes indivíduos, porém, focado no consumo deste 

grupo. Ela aborda o fato de que os indivíduos pertencentes a esta cultura 

são conhecidos por levar hábitos de consumo da infância e adolescência (jogos 

eletrônicos, revistas em quadrinhos e coleções diversas) para a fase adulta,[...] 

principal apelo da chamada cultura pop, também é marca registrada desse fenômeno, 

                                                           
2 Disponível em: <<https://jogos.uol.com.br/ultimas-noticias/2017/08/07/sabe-de-onde-vem-as-palavras-nerd-e-

geek-voce-vai-se-surpreender.html>>. Acesso em: 01/11/2017 
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sendo os objetos de consumo e narrativas preferidas dos nerds normalmente 

associados à infância e adolescência (SANTOS, 2014, p. 15).  

 

Por ser uma identidade ligada ao convívio com as tecnologias e desempenho intelectual, 

além do modo de consumo quando um indivíduo é “classificado” nerd, está se afirmando que 

ele é 

uma pessoa com baixa atitude social e uma alta capacidade intelectual, vinculada a 

grande dedicação ou até mesmo um vício em seus hobbies. Hobbies esses geralmente 

associados a coleções de revistas em quadrinhos, tecnologia ou videogames 

(STANGHERLIN, A. J. M, et al. 2012, p.8). 
  

Ayres Peres (2016) fala que nossas identidades são negociadas, tornando-as uma espécie 

de construção sempre em reconstrução formadas de diferentes fontes. Assim sendo, o sujeito 

necessita da mídia para se construir como um indivíduo nerd. Para Santos (2014), foram os 

jogos e filmes de super-heróis que auxiliaram no crescimento desta cultura em nossa sociedade. 

Nesse sentido, torna-se fundamental observar qual a construção midiática do estilo de vida nerd 

e analisar as narrativas e os discursos que construíram esta figura. Para isso, vale ressaltar que 

o termo foi incluído no cinema pela primeira vez em 1984 no filme A vingança dos nerds.  

Yokote (2014, p.16) ressalta que a associação do nerd a uma pessoa inteligente surgiu 

em meados dos anos 80 ligada ao fato da exclusão social; entretanto, o autor ressalta outras 

possíveis versões para o surgimento do termo. A primeira é vinculada ao (Massachusetts 

Institute of Technology, (MIT) e ao Ressenlaer Polytechnic Institute (duas universidades 

americanas), surgindo entre 1960 e 1970, onde os estudantes utilizavam a gíria nerd para se 

referir aos alunos que não frequentavam as festas para ficar dentro de seus quartos estudando. 

“Neste contexto a expressão nerd seria a representação oral da palavra drunk (bêbado em inglês) 

ao contrário knurd (com k mudo) (YOKOTE, 2014, p.16)”. Uma última versão estabelece a 

relação entre o termo e engenheiros da companhia elétrica canadense Northern Electric 

Research and Development. Segundo esta versão, os “engenheiros e pesquisadores da 

companhia eram socialmente considerados muito inteligentes e trabalhavam com seus crachás 

a mostra, os quais exibiam a sigla NER & D.” (YOKOTE, 2014, p.16). 

Para Fernandes e Rios (2011), o termo é originário da língua inglesa e apesar de os 

autores não afirmarem como ele surgiu, abordam que, segundo o dicionário Oxford, nerd é uma 

palavra que designa pessoas obcecadas por algum assunto e com dificuldades de estabelecer 

contato com outros e ter sua cultura ligada ao consumo de produtos da cultura pop, como 

histórias em quadrinhos (HQs), produtos eletrônicos, bonecos de ação, entre outros. O consumo 
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destes produtos é de extrema importância para os membros desta cultura, pois, de acordo com 

Santos (2014), é através do consumo que os integrantes do grupo se reconhecem como tal e que 

constroem sua identidade e personalidade. 

Através dos anos, o estereótipo do nerd foi fortemente construído devido a sua ampla 

divulgação em produtos culturais exibidos pela grande mídia. Tais produções os definem de 

maneira cômica e pejorativa, contribuindo para reforçar sua fragilidade e peculiaridade de 

forma negativa para o grande público. 

Evidenciando o importante papel da mídia na construção e manutenção das identidades, 

Yokote (2014, p. 84) afirma que há uma conexão entre os “signos mobilizados midiaticamente” 

e a “construção de perfis”. Além disso, segundo o mesmo autor, a audiência percebe estes 

signos e se apropria deles, incorporando-os as suas vivências diárias.  

A identidade, para Enninger (2015, p. 33), é “algo que corresponde diretamente com 

alguns aspectos da constituição dos sujeitos e com o que cada indivíduo realmente é; além de 

se identificar com o lugar de onde cada um é originário”. Já a identidade nerd é um exemplo de 

identidade articulada pela mídia. O fato de a construção destes perfis estar ligada a ela agrega 

à pesquisa de identidades e das representações o estudo dos produtos midiáticos, sejam eles 

literários, musicais, audiovisuais, etc. Desse modo o presente trabalho tem como foco as 

representações audiovisuais, as quais vale ressaltar seu grande alcance e penetração no 

cotidiano, sendo apropriadas de diferentes maneiras por diferentes indivíduos.  

Ao longo do tempo os nerds ganharam novas (re) significações, criando-se 

subcategorias, aborda-se duas delas no corpo deste trabalho, os CDFs e os Geeks.  

2.3.1 Os tipos de nerds: de CDF´s perdedores a Geeks populares 

De acordo com Santos (2011), o termo nerd vem passando por ressignificações desde 

seu surgimento, e neste início de século XXI, ganhou espaço e notoriedade entre a sociedade e 

as produções midiáticas, ganhando novos significados ao longo do tempo e valorações 

positivas. Este distanciamento das características passadas do termo fez surgir uma nova 

definição: os geeks, que se referem às pessoas interessadas em tecnologia e que assim como o 

nerd, nutrem interesse por determinado assunto a ponto de tornar-se um pesquisar e/ou 

colecionador. O geek na maioria das vezes, se interessa por computadores e tecnologia HQs, 

ficção científica e games, diferenciando-se do nerd pelo fato de não ser antissocial e não possuir 

a chamada aparência clássica. Alguns podem ter um visual mais moderno, retrô ou até mesmo 

uma aparência desleixada. Em síntese, este seria o nerd popular. 



32 

 

 

 

O termo nerd, apesar de ser de origem inglesa, teve suas ramificações para o restante do 

globo. Assim, de acordo com Rios (2012), durante a segunda metade do século XX, surgiu na 

língua portuguesa a sigla CDF que, diferenciando-se da popularidade do geek, descreve aqueles 

alunos que apreciavam estudar e eram encarados como os fracassados no ambiente escolar, 

causando desprezo por boa parte dos colegas.  De acordo com estas teorias, os CDFs viviam 

reclusos em suas casas jogando RPG3, estudando ou assistindo TV. Eles eram chamados de 

CDFs devido às diversas horas de estudo, pois a sigla literalmente significa “traseiro de ferro” 

evidenciando o fato de que eles passavam muito tempo sentados para se dedicar aos estudos, 

sendo caracterizado por um estudante que apresente alto desempenho escolar. Salienta-se que 

o presente trabalho não aborda estas diferenciações em seu corpus, aceitando apenas a 

terminologia do nerd, sem aprofundar em suas ramificações. 

Após as levantar as teorias sobre o surgimento do termo elaborou-se uma representação 

gráfica de proposta autoral sobre os fatores que contribuíram para a configuração desta 

identidade e seus significados, conforme  exemplificado pela figura 2 

 

Figura 2: Formação da identidade nerd 

 

    

 

Pelo fato da mídia ser encarada como forte instrumento formador de identidades e de 

disseminação de significados, o próximo subcapítulo aborda as questões das representações 

midiáticas. 

                                                           
3 RPG é a sigla inglesa de Role-Playing Game, que em português significa "jogo de interpretação de personagens", 

é um gênero de videogames. Consiste em um tipo de jogo no qual os jogadores desempenham o papel de um 

personagem em um cenário fictício. Disponível em: <https://www.significados.com.br/rpg/>. Acesso em: 

03/11/2017 
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2.4 Representações midiáticas do nerd 

Os diferentes discursos e seus significados no interior das mídias levantam as questões 

de disputa pelo poder entre os agentes sociais, envolvendo grupos subalternos e grupos 

dominantes, através da construção (ou supressão) de significados por 

 

intermédio de filmes, ficções seriados, canções, videoclipes, noticiários, editoriais, 

artigos, reportagens, entrevistas, depoimentos, testes, dicas, concursos e anúncios, as 

indústrias da cultura fornecem descrições textuais e visuais daquilo que é conveniente  

em matéria de personalidade, aparência, conduta moral e cívica, postura política, 

relacionamento afetivo e comportamento sexual  (FREIRE FILHO, 2005, p. 21). 

 

Nas palavras de Jodelet (1993), as mídias fornecem referências a serem seguidas e 

incorporadas pela sociedade, disseminando significados no imaginário comum. Hall (1997) fala 

que a mídia circula o conhecimento e a produção de ideias. Além disso, ela diminui a distância e 

o tempo necessário para a circulação destas.  

 

A nova mídia eletrônica não apenas possibilita a expansão das relações sociais 

pelo tempo e espaço, como também aprofunda a interconexão global, anulando 

a distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um contato intenso e 

imediato entre si, em um “presente” perpétuo, onde o que ocorre em um lugar 

pode estar ocorrendo em qualquer parte (...) Isto não significa que as pessoas não 

tenham mais uma vida local — que não mais estejam situadas contextualmente 

no tempo e espaço. Significa apenas que a vida local é inerentemente deslocada 

— que o local não tem mais uma identidade “objetiva” fora de sua relação com 

o global. (du Gay, 1994 apud HALL, 1997, p. 4 ) 

 

As representações midiáticas, em suma, devem apresentar os traços referentes às 

diversas culturas presentes na sociedade de forma verdadeira, não importando sobre qual grupo 

está se falando.  Porém, este fato não se torna possível devido ao controle de grupos 

hegemônicos, fazendo com que grupos sejam inferiorizados e difundindo rótulos e estigmas 

(FREIRE FILHO, 2005), devendo-se, então, repensar a forma como estas minorias são 

representadas na grande mídia.  

Em uma rápida busca no Google do termo nerd encontram-se imagens como 

demonstradas pela figura 3. Desse modo, percebemos, então, sem muitas dificuldades, a 

semelhança entre elas. Todos os personagens apresentam as mesmas características: um homem 

vestido basicamente da mesma forma e usando óculos. Além disso, algumas imagens 

apresentam traços relacionados à tecnologia e à vida amorosa. 
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           Figura 3: Imagens encontradas no Google 

 
  Fonte: Google 

 

Nas produções brasileiras percebemos também uma semelhança entre as representações 

dos sujeitos identificados como nerds, como ocorre na novela brasileira escrita por Miguel 

Falabella “Aquele Beijo”, exibida de 17 de outubro de 2001 até 13 de abril de 2012. A trama 

trazia como personagem Orlandinho, um jovem sem traquejo social, e que entendia de 

computação. Era amigo de Belezinha (Bruna Marquezine), por quem é apaixonado e vive 

fazendo poesias, como exemplificado pela figura 4. No final da trama, Orlandinho transformou 

seu blog numa série de revistas: A Emergência Poética, um sucesso, desde seu primeiro 

número.4 

 
Figura 4: Cena em que Orlandinho conversa com Belezinha na Novela 

Aquele beijo 

 
                           Fonte: Memória Globo 

 

                                                           
4Disponível em <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/aquele-beijo/galeria-de-

personagens.html>. Acesso em: 20/09/2017. 
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Outro  personagem brasileiro que evidencia esta característica é o personagem 

interpretado por David Lucas em Malhação 2012, o Orelha.  Na trama, exibida pela Rede 

Globo, ele era visto como um vilão, devido ao fato de possuir um canal no Youtube, a “TV 

Orelha”. Ele utilizava esta “TV” para expor seus colegas de aula e conhecidos. Em linguagem 

popular e de acordo com os diretores da trama, ele era um “fofoqueiro”, que, como 

anteriormente, podemos identificar, de acordo com a figura 5, que ele também apresenta 

características semelhantes na maneira de se vestir e a facilidade de lidar com tecnologias.5 

 

                       Figura 5: cena da novela Malhação com o personagem Orelha 

 
                          Fonte: Gshow 

 

Outro exemplo de representação nerd na TV, em especial na teledramaturgia, é o 

personagem Kiko, interpretado por Johnny Massaro (figura 6) na novela Guerra dos Sexos (1° 

de outubro de 2012 a 26 de abril de 2013). O personagem era “tímido e desengonçado” e já no 

início da trama sofre uma desilusão amorosa, sendo abandonado no altar.6 

 

                                                           
5Disponível em <http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/personagem/orelha-david-lucas.html>. Acesso 

em: 20/09/2017. 
6Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/guerra-dos-sexos/personagem/kiko.html#perfil>. Acesso em 

20/09/2017 
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                                                       Figura 6: Personagem Kiko 

 
       Fonte: Gshow 

A publicidade também é encarada como geradora de representações e quando se trata 

do universo nerd existem alguns exemplos a serem citados como o chamado Dia do Orgulho 

nerd, comemorado anualmente em 25 de maio em todo o mundo. 

A data foi criada para que todos os nerds e geeks possam celebrar, assumir, 

homenagear e promover a sua cultura. Além disso, esta data marca uma homenagem 

a estreia do primeiro filme da franquia Star Wars (Star Wars, Episódio IV: Uma Nova 

Esperança), lançado em 25 de maio de 1977 e considerado um grande marco para a 

cultura nerd.No dia 25 de Maio ainda é celebrado o Dia da Toalha, uma 

comemoração que também serve de homenagem para a cultura geek e nerd. O Dia da 

Toalha é uma homenagem dos fãs da série "O Guia do Mochileiro das Galáxias" e ao 

seu autor, o escritor Douglas Adams.7  

A figura 7 apresenta uma peça publicitária utilizada para marcar esta data, na qual  torna-

se possível notar a ligação entre nerds e a tecnologia: 

                                                           
7 Disponível em: < https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-orgulho-geek>>. Acesso em 27/09/2017 
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                               Figura 7: Peça publicitária Dia do orgulho Nerd 

 
      Fonte: Google 

 

Outro exemplo é a arte de divulgação do livro “Apaixonada pelo garoto nerd” (figura 8) 

escrito por Mariana Mello Sgambato e vendido pela editora Pandorga. A história traz a vida de 

uma garota popular na escola onde estuda, porém, enfrenta problemas com seu desempenho. 

Visto isso, ela pede ajuda a um garoto caracterizado como nerd para auxiliá-la a recuperar suas 

notas “Tudo o que Audrey Blackwell precisava fazer era convencer Noah Hartley a ajudá-la a 

passar de ano. Ela só não esperava se apaixonar pelo cara mais nerd da turma e de quebra, arriscar 

perder o status de Rainha 8”. A figura 9 traz o banner de divulgação e capa do livro: 

 

Figura 8: Banner de divulgação do livro 

 
                          Fonte: Editora Saraiva 

  

 

                                                           
8 Disponível em:<< https://www.saraiva.com.br/apaixonada-pelo-garoto-nerd-8872689.html>>. Acesso em 

20/09/2017 
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Figura 9:  capa do livro 

 
     Fonte: Editora Saraiva  

 

Ao analisar também as mídias não tradicionais abordam-se as plataformas digitais, 

como o Youtube9 e sites, visto que assim como a televisão e o cinema eles tem um amplo 

alcance, devido ao fato de estar disponível a qualquer momento e tempo (característica essa da 

internet como um todo). O boom sobre os nerds vem influenciando a criação de uma infinidade 

de vídeos conteúdos sobre o assunto. Com isto, citamos alguns exemplos de canais hospedados 

nesta plataforma. 

O canal “Coisas de Nerd” existe desde 15/11/200910 conta com 7,3 milhões de inscritos 

e se navegarmos por ele é possível encontrar discussões relacionadas a jogos, filmes e animes, 

evidenciando a ligação entre estas identidades e estes temas. Percebe-se que já na imagem de 

capa (figura 10) é possível identificar esta afinidade com a tecnologia e o mundo dos games, 

pois os youtubers11 portam joysticks12 e se conectam a esse universo quando se definem por 

“player 1 e player 2”13  

                                                           
9 YouTube é um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/youtube/>. Acesso em: 18/10/2017 
10 Disponível em :<https://www.youtube.com/user/coisadenerd/ >. Acesso em: 18/10/2017 
11 Pessoa que trabalha criando conteúdos para o Youtube, normalmente vídeos.  

Disponível  em:http://www.qualeagiria.com.br/giria/youtuber/>. Acesso em: 18/10/2017 
12 Controles de videogames. Fonte: conhecimento popular 
13 Jogadores em inglês 
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Figura 10: Imagem do canal Coisas de Nerd 

 

Fonte: Youtube 

   

Outro canal referente a esta temática é o “Ei nerd”14, que conta com 2,8 milhões de 

inscritos e assim como o primeiro trata basicamente dos mesmos assuntos (games, animes e 

filmes). Em sua descrição ele traz a seguinte mensagem: 

 

O objetivo do canal é ser referência no mundo Nerd e Geek, unir todos os usuários do 

Youtube que gostem do tema e abordar os assuntos relacionados de uma forma 

divertida e informativa. Os vídeos abordam temas diversos desde super-herois nos 

quadrinhos à animes. Os vídeos de crossovers estão também entre os temas, que 

aguçam a imaginação dos nossos assinantes. O Ei Nerd TV se destaca também pela 

utilização de dubladores de personagens famosos como Paulo Vignolo (Jack Black, 

Nelson dos Simpsons, Michael Kyle de Eu, A Patroa e as Crianças), Cristiano Torreão 

(Hiei de Yu Yu Hakusho, Leonardo di Caprio), Fabio Lucindo (Ash de Pokemon) e 

outros (Adaptado da descrição do canal). 

 

Diferente do primeiro, este, em sua imagem de capa relaciona-se ao universo das HQs, 

super-heróis e animes. Ainda assim temas fortemente conectados ao universo nerd (figura 11). 

 Figura 11: Imagem de capa do canal 

 

       Fonte: Youtube 

 

                                                           
14Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCt_4wzTQqmcUvemNkeO0plA>. Acesso em: 

18/10/2017 
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Com 1, 8 milhões de inscritos é o canal “Jovem nerd’15, existente desde 2006 e não se 

diferenciando os demais, trata basicamente dos mesmos assuntos, porém om um tom mais 

humorístico, como afirmado por eles “Cinema, Quadrinhos, Séries, Games, Internet e 

Tecnologia são muito mais divertidos no Jovem Nerd!”. Sobre as estratégias de identificação 

com o público, percebe-se pela figura 12 que eles trazem referências à aparência física dos 

jovens desta identidade já disseminada no imaginário social, como o uso de óculos e uma 

mochila nas costas atrelando ao fato do nerd ser associado aos estudos. 

Figura 12: Imagem de capa do canal Jovem Nerd 

 

Fonte: Youtube 

 

Outra referência sobre estas representações é o blog “Nerd Pai”16, criado por Jorge Freire 

em 2009 e, atualmente, conta com 712.350 visualizações. Assim como os demais apresenta os 

mesmos traços sobre esta cultura. Em sua imagem de capa, de acordo com  figura 13, ele liga 

tecnologia, super-heróis e o traço mais característico deste universo, o uso dos óculos, presente 

em todas as representações. 

Figura 13:  Imagem de capa do blog 

 
     Fonte: Blog Nerd Pai 

Quando se tratam de produções cinematográficas, um “clássico” referente ao termo 

nerd, é o filme “A vingança dos nerds”. Se olharmos para sua imagem de divulgação (figura 

                                                           
15 Disponível em: < https://www.youtube.com/user/JovemNerd>. Acesso em: 18/10/2017 
16 Disponível em: < nerdpai.com>. Acesso em: 18/10/2017 
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14), veremos dois jovens, universitários, vestindo roupas semelhantes aos das imagens 

anteriores, também usando óculos e posicionados de uma maneira em que se mostram 

“vitoriosos”, com certo sucesso e tendo duas garotas ao seu lado e três outros jovens aos seus 

pés. O longa retrata a vida um grupo de nerds hostilizados pelos veteranos de uma universidade 

americana, que, cansados do modo como eram tratados, resolvem se rebelar e lutar por seu 

respeito e auto-estima. Esta produção teve sua estreia em 1984, sob o título original de 

“Revenge of the nerds”, sob direção de Jeff Kanew e produção de Ted Field17. 

                                                 Figura 14: Imagem divulgação do filme                                                                        

 
Fonte: Google 

 

Lacombe (2012, p.2) classifica o filme como exageradamente estereotipado. Segundo 

ela, “foi um dos primeiros produtos midiáticos de grande repercussão a retratar a forma de vida 

e convívio com esse grupo que estava começando a surgir mais fortemente”. De acordo com 

ela, o filme incluiu este termo pela primeira vez nos cinemas. 

Outra produção audiovisual que retrata o universo da cultura nerd é a série The Big Bang 

Theory que, por muitos, é a mais lembrada quando se fala na temática nerd. Yokote (2014, p. 

14) define que a série “é interessante como um todo para se explorar diversas características 

atribuídas a estes sujeitos”.  Ela apresenta a rotina de dois amigos nerds (Leonard Hofstadter e 

Sheldon Cooper) que muda totalmente com a chegada da nova vizinha, Penny, uma jovem 

garçonete e candidata a atriz que interfere diretamente no grupo de amigos. Além disso, 

                                                           
17 Disponível em: < http://www.adorocinema.com/filmes/filme-31978/>. Acesso em 27/09/2017 
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Leonard imediatamente se apaixona pela moça, trazendo assim à trama o romance improvável 

entre uma garota atraente e um nerd é um dos temas centrais da trama, além das “esquisitices” 

dos nerds. A figura 15 traz uma foto da caracterização dos personagens da série. 

 

Figura 15: Cena de The Big Bang Theory 

 

     Fonte: The Big Bang Theory 

 

 

A série estreou em 2007 e atualmente está em sua 11ª temporada e, ainda nos apresenta 

Howard e Raj, um indiano que não consegue falar com mulheres. Este grupo de quatro amigos 

conta então com um físico teórico, um engenheiro aeroespacial, um astrofísico e um físico 

experimental. Este fato reafirma a crença dos nerds serem inteligentes, pois quase todos 

possuem doutorados precoces, exceto por Howard que possui “somente” um mestrado pelo 

MIT (Instituto de tecnologia de Massachusetts).  

Por ser uma série de sucesso mundial, The Big Bang Theory é objeto de estudos de 

muitos pesquisadores que abordam a temática nerd. Santos (2014) estabelece que  

 

A série The Big Bang Theory, apesar de ter ajudado amplamente a popularizar a 

cultura nerd nos dias atuais, está longe de ser uma unanimidade. Há quem se incomode 

com o tom exageradamente esquisito dos personagens e com o roteiro que apenas 

menciona referências pop, dando mais atenção à inaptidão social dos personagens 

principais. [...] os nerds na série não fazem as piadas, eles são a piada. Também chama 

atenção o fato de um programa de TV que se apoia em referências da cultura pop/nerd 

fazer tanto sucesso com audiências teoricamente não-nerds, o que também pode 

indicar um processo de fusão entre a cultura nerd e a cultura popular massiva, cada 

vez mais inseparáveis (SANTOS, 2014, p. 42) 

 

Após alguns exemplos de como o nerd é representado na mídia e a contextualização 

sobre o surgimento do termo, percebe-se que “nas representações audiovisuais surgiu o 
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estereótipo que se consagrou no imaginário popular: as roupas fora de moda, o jeito 

desengonçado e tímido, os enormes óculos de grau” (SANTOS, 2014, p. 23). 

Lacombe (2012, p. 5) ressalta que os indivíduos são apresentados nos meios de 

comunicação “através de uma ótica americanizada, constituído por jovens brancos e de classe 

média alta”. Nos próximos capítulos, com a abordagem metodológica adequada, nos deteremos 

a identificar se estes traços estereotipados se fazem presentes ao longo do filme Homem-Aranha 

de 2002, visto que o personagem principal Peter Parker também é considerado um jovem nerd.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

No presente capítulo iremos abordar e estabelecer uma metodologia adequada ao objeto 

de estudo. Para isso adotam-se os conceitos levantados pela análise cultural trabalhada por 

Williams (2003). Faz-se necessário utilizá-la, devido ao fato de nosso objeto empírico ser parte 

de um sistema midiático que, como abordado no capítulo anterior, é responsável pela formação 

e sustentação de identidades, interferindo e sendo interferido diretamente pelos contextos 

culturais existentes. 

 De acordo com os conceitos sobre a cultura abordados no primeiro capítulo, buscamos 

analisá-la devido a sua importância neste trabalho, porque as mídias, principalmente as 

massivas como o cinema, têm uma larga abrangência e alcance. Ademais, como alerta Cevasco 

(2003), os Estudos Culturais têm uma relação intrínseca com os contextos midiáticos desde seu 

surgimento.  

Kellner (2001) salienta que os Estudos Culturais, em especial a vertente britânica, 

fomentaram as pesquisas e as indagações sobre a mídia, pois as produções midiáticas são de 

suma importância no campo social, pois eles são capazes de difundir “ideologias, valores e 

representações [...] e o modo com que esses fenômenos se inter-relacionam” (KELLNER, 2001, 

p. 39), sendo estas representações o foco deste estudo. 

Em um primeiro momento aborda-se a análise da cultura por meio de três categorias 

gerais: a cultura ideal, a documental e a social. Williams (2003) define cada uma destas 

categorias da seguinte forma: a ideal é baseada nos valores absolutos e universais presentes no 

contexto em que estão inseridos; uma segunda categoria seria a cultura documental, levando 

em conta as obras e produções intelectuais e imaginativas registradas; em terceiro lugar, temos 

a cultura social, vinculada aos modos de vida guiados pelas instituições e que influenciam o 

comportamento. Discorrer sobre estes fatores carrega consigo uma tentativa de esclarecer os 

“significados e valores implícitos e explícitos em um modo específico de vida” (WILLIAMS, 

2003, p.51-52). Neste sentido, para o autor, a cultura é um lugar de lutas entre determinados 

contextos sociais e culturais. Vendo estas disputas “como sistema de representações, a cultura 

organiza as relações sociais dos produtores culturais [...] cria instituições e orienta o processo 

de agrupamento interno dos produtores” (ARAÚJO, s/d, p.6). Assim, a dominação da cultura 

se dá pelo uso de sistemas de significações que atravessam os sistemas econômicos, políticos e 

sociais.   

A análise cultural não deve considerar apenas campos isolados em suas indagações, ela 

deve abordar os seus vários aspectos que tocam os sujeitos (ou objetos de estudo), pois ela “é a 
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tentativa de descobrir a natureza da organização que constitui o complexo das relações 

(WILLIAMS, 2003, p. 56). Sendo então a abordagem de todo meio social, ela investiga as inter-

relações entre os sujeitos e suas mediações culturais.  

Johnson (2010, p. 29) destaca que ela se dá por “abstrair, descrever e reconstruir, em 

estudos concretos, as formas através das quais os seres humanos vivem, tornam-se conscientes 

e se sustentam subjetivamente”. Ou seja, ela se alimenta dos contextos sociais, caracteriza-os 

no campo teórico e se valida nas interações entre os sujeitos, sendo compreendida a partir da 

intersecção das suas três definições, como explorado no próximo subcapítulo. 

3.1 A análise de cultura pelo viés dos Estudos Culturais 

Williams (2003) define a cultura como um conjunto de leis e aspectos gerais que se 

estabelecem para se compreender e criar correlações entre a sociedade, deste modo, estudá-la 

busca a compreensão do comportamento humano. Este marco teórico surgiu através da vertente 

dos Estudos Culturais, que visava identificar e questionar os aspectos culturais da sociedade e 

suas influências. Williams (2003, p. 52) buscava entender “significados e valores, o registro da 

atividade humana criativa [...] instituições e formas de comportamento” 18e assim, o modo como 

elas influenciavam os jogos de poder que envolvem as lutas presentes na coesão e coerção social 

através do que ele chama de valores absolutos. Assim, não se deve reduzir a cultura a algo com 

término em si mesma, sendo preciso entendê-la e expandir os estudos a cerca de todos os fatores 

ligados a ela, ou seja, incluindo as definições anteriores para seu melhor entendimento. Desse 

modo, qualquer método de análise de cultura deve levar em conta todos os contextos e valores 

vigentes à época, pois, a simples verificação de um dos aspectos culturais não é de grande valia 

para determinar como é determinada cultura. Um exemplo disso é se somente verificarmos as 

produções culturais de determinado período da história e desconsiderarmos o caráter 

social/grupo dominante, visto que é este grupo que estabelece a tradição seletiva e um ideal a 

ser seguido (WILLIAMS, 2003). 

 Williams (2003) ainda estabelece que, além das características citadas (ideal, 

documental e social), existem outros conceitos derivados: a cultura vivida, a cultura registrada 

e a cultura da tradição seletiva. Segundo ele, a cultura vivida se daria pelos aspectos presenciais, 

sendo vinculada a todos os modos de vida que se fazem presentes em determinado tempo e 

região.  Por sua vez, a cultura registrada seria aquela composta pelas produções culturais da 

                                                           
18 Texto original: ”significados y valores, el registro de la actividad humana creativa [...] instituciones y formas de 

comportamento”  ( Williams, 2003, p. 52) 
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época, seja por meio de filmes, teatro, música, dança, documentos, etc. Como o nome diz, ela 

é caracterizada pelo registro dos modos de vida. Esta categoria para Saldanha Corrêa (2016, p. 

61)   

busca avaliar a natureza do pensamento e da experiência, assemelha-se com a ideal 

no sentido que busca situar a pesquisa no espaço a tempo na qual o objeto estudado 

está inserido. Considera-se a cultura a junção de obras intelectuais e registros de 

experiência e do comportamento humano. 

 

A cultura da tradição seletiva seria aquela incorporada ao imaginário social, vinculada ao 

passado em comum que liga todos seus integrantes. Portanto, em uma abordagem simplificada, 

poderíamos falar que estas formas de cultura são estágios, sendo que a cultura vivida, com o 

passar do tempo, seria registrada e incorporada à cultura da tradição seletiva. Mesmo que ela – 

cultura - seja algo abstrato, através da análise documental é possível chegar a uma definição do 

termo, pois a partir deles se podem verificar a organização social e o contexto ao qual foi 

produzida e estava inserida (WILLIAMS, 2003, p. 53). 

Williams (2003 p. 57) também discute sobre a estrutura de pertencimento que rege 

determinada sociedade. Esta estaria ligada ao meio intelectual, por não ser tangível, 

caracterizando-se por “el resultado vital específico de todos los elementos de la organización 

general”. Porém, apesar de perpassar por todos os membros da organização social, ela não 

atinge a todos da mesma forma, fazendo com que cada indivíduo reaja e encare a cultura de 

algum modo específico. Assim, a penetração desta estrutura na sociedade está intimamente 

ligada a sua forma de comunicação com todos os membros e a cada geração pode se estabelecer 

uma nova estrutura. E o único modo de revisitar a cultura anterior é através do acesso aos 

registros documentais de determinada época, trazendo assim o conceito de cultura registrada 

(WILLIAMS, 2003). 

Sobre as produções midiáticas, podemos relacioná-las à cultura registrada que, mesmo 

preservando aspectos anteriores, não pode ser vista como algo puramente genuíno, já que, 

quando falamos em cultura estamos falando de jogos de poder. O autor fala que a cultura 

registrada leva em conta o período em que foi redigida e as práticas sociais vigentes na época, 

criando-se assim uma tradição seletiva, dominada pela hegemonia presente em determinado 

local, diferenciando-se da cultura vivida na época.  

A cultura vivida é intimamente dependente dos agentes sociais e suas interações, sem a 

presença deles restariam apenas os documentos e estes, muitas vezes são regulados pelos grupos 

hegemônicos estabelecendo assim a tradição seletiva encarada como uma forma de organização 
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e recortes ideológicos (WILLIAMS, 2003). Ela ignora fatores históricos importantes, 

vinculados a diferentes extratos da sociedade, fazendo com que as versões dominantes sejam 

encaradas como verdades genuínas. Para o autor, esta “não somente é uma seleção, como 

também uma interpretação” (WILLIAMS, 2003, p. 61, tradução nossa).  

Para Williams (2003), se contrapor às tradições e regras ditadas pelos grupos 

hegemônicos estabelece o crescimento do caráter social das classes subalternas. Estas classes, 

na tentativa de proteger e repassar seus valores, acabam por criar seus próprios modos de cultura 

e de comunicar seus ideais, criticando os valores repassados pelos grupos sociais dominantes, 

abrindo espaço para questionamentos e reflexões acerca das representações de seus modos de 

vida. O ponto negativo disto é que os valores hegemônicos penetram fortemente na sociedade 

e causam constrangimentos a esta cultura subalterna, influenciando nas suas próprias 

representações. “a ficção popular retém os sistemas anteriores de valor” (WILLIAMS, 2003, 

p.71, tradução nossa).   

O entendimento da análise da cultura para Williams (2003) se dá por meio da 

investigação dos valores e simbologias que compõem os modos de vida representados nas 

esferas midiáticas. O autor define, então, que ela serve como modelo para a concepção dos 

produtos culturais e organizações sociais. 

A cultura, para Morin (1997, p. 15) é encarada como “um corpo complexo de normas, 

símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam instintos e 

orientam as emoções” através de “trocas mentais de projeção e identificações”. Tais definições 

por si só já servem para moldar as formas como os sujeitos vêem o mundo e os modos como os 

bens culturais são produzidos, porém, ressaltando o importante papel da mídia, deve-se 

observar o fato de que estes produtos culturais são produzidos e disseminados em larga escala. 

Assim, é necessária a utilização de um método específico que aborde os conceitos da esfera da 

produção, vinculando-as as formas culturais presentes na sociedade e todos os processos e 

elementos que interferem no modo como percebemos determinada representação. 

Tendo como aporte teórico a análise cultural midiática, chega-se ao circuito da cultura 

proposto por Johnson (2010), compreendido por nós como um protocolo analítico de pesquisa, 

já que estabelece algumas instâncias possíveis de investigações, dentro dos processos da 

produção dos conteúdos midiáticos, estabelecendo as categorias da produção, textos, leituras 

e culturas vividas. Escosteguy (2007) aborda que todo este processo deve ser encarado em sua 

totalidade, porém cada parte deste percurso é dotada de suas próprias características e 

singularidades. A análise cultural busca elaborar tensionamentos e indagações sobre eles, 
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abordando temáticas pertinentes dentro do campo das ciências da comunicação, em especial às 

produções midiáticas, pois aborda as questões de representações, identidades, o consumo destas 

produções, e o campo da produção, como apresentado pela figura 16:  

 

Figura 16: Circuito da Cultura 

 
Fonte: Escotesguy (2007) 

 

O modelo do circuito da cultura tensiona as instâncias da produção e das leituras pelas 

condições. Estas, por sua vez têm papel fundamental na concepção e entendimento dos 

produtos comunicacionais, podendo ser encaradas como interferências. Por meio da análise da 

produção, este modelo aborda as temáticas que regem este processo, como instituições, 

organizações políticas, culturais e suas formas. “As condições de produção incluem não apenas 

os meios materiais [...], mas um estoque de elementos culturais já existentes, extraídos do 

reservatório da cultura vivida ou dos campos já públicos de discurso” (JOHNSON, 2010 p.56).  

           Abordando a produção do filme Homem-Aranha, o site AdoroCinema19 levanta os 

seguintes dados: o audiovisual, caracterizado como longa-metragem, foi lançado em 17 de maio 

de 2002 e tem duração de 2h e 01 minutos.   Na direção está Sam Raimi e como protagonista 

Tobey Maguire (Peter/ Homem-Aranha), além dos atores Willem Dafoe (Duende-Verde) e 

Kirsten Dunst (Mary Jane). O longa, ainda, é caracterizado por pertencer aos gêneros fantasia 

e ação. Vale ressaltar que o filme foi produzido nos Estados Unidos, local de grande influência 

para a formação da identidade nerd (SANTOS, 2014). Com um orçamento de U$ 139.000 

000,00 o filme foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor som e melhores efeitos visuais 

em 2003. Sobre os fatores que contribuíram para a formação da identidade nerd ao longo da 

                                                           
19 Disponível em: <;http://www.adorocinema.com/filmes/filme-29007>: Acesso em: 13/12/2017 
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trama, lembra-se que ele conta a vida de um personagem caracterizado por pertencer a esta 

identidade e a partir disto é válido ressaltar que os produtores do filme (Sony Pictures) se 

basearam nas histórias do personagem presentes nos quadrinhos.  Segundo seus criadores, nas 

HQs, a série Spider-Man abriu um novo território ao apresentar Peter Parker com as suas auto-

obsessões com a rejeição, inadaptações e solidão, algo com que os leitores mais jovens podiam 

se identificar.20 Percebemos que estas características do personagem contribuíram para sua 

configuração dentro do filme. 

Na esfera dos textos são elaboradas as “análises de caráter textual, discursivo e outras 

que se concentram somente no produto midiático” (ESCOTESGUY, 2008, p. 121).  Nesta fase, 

se identificam os elementos capazes de produzir significados presentes no discurso. Encara-se 

o texto não como algo com um fim em si mesmo, mas também como elemento capaz de gerar 

influências no âmbito social. Johnson (2010, p. 75) diz que identificar estas formas simbólicas 

presentes no material discursivo das produções midiáticas permite “identificar os repertórios 

narrativos básicos que organizam a sociedade”, pois o texto tem a função de determinar 

significados. 

Seguindo o percurso de Johnson (2010) chegamos à instância das leituras, caracterizada 

pelo processo de recepção, ou seja, formada pelos indivíduos expostos às mensagens a eles 

dirigidas, atribuindo assim significados cognitivos. Esta fase pode ser vista como um espaço de 

produção de sentido. No entanto, não devemos atribuí-los somente a este nível, devemos 

perceber que os signos presentes nas obras midiáticas foram elaborados no processo de 

produção e disponibilizados no interior dos textos (ESCOTESGUY, 2008). Em síntese, a leitura 

não é autônoma, ela decodifica simbologias anteriores ao processo de recepção. O fato de o 

personagem ser popular no âmbito social contribuiu para que o filme arrecadasse 821,7 milhões 

de dólares durante sua exibição.  

A última instância analisada pelo circuito é o das culturas vividas, inteiramente 

vinculado ao meio social.  Neste, Johnson (2009) identifica os elementos culturais e os modos 

de vida que auxiliam, pautam os processos de produção e ordenam os modos como se dão as 

leituras, afirmação defendida por França (2017, p. 82), em que a autora salienta que “a recepção 

foi programada pelo polo da produção”, ou seja, os sentidos atribuídos às obras são pré-

determinados. Nesta etapa de análise percebe-se que as características sobre a identidade nerd, 

amplamente disseminadas no meio social, configuram-se por uma espécie de padronização, 

                                                           
20 Disponível em: <http://aminoapps.com/page/comics-portugues/9179862/homem- aranha>. Acesso em: 

24/04/2017 
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pois o filme apresenta um personagem branco, hétero e de classe social relativamente elevada, 

colaborando para a conservação deste tipo de imagem sobre a identidade nerd. 

Após a compreensão geral do circuito proposto por Johnson, decidiu-se aprofundar a 

instância da análise textual e para isso, escolhemos o método proposto por Casetti e Chio 

(1999). O modelo de Johnson (2010) apesar de integrar várias instâncias de estudo essenciais 

para o entendimento dos processos culturais midiáticos, traz o entendimento geral destes 

processos. Nossa pesquisa, que tem como foco a instância dos textos deste percurso analítico, 

conseguiu aprofundá-lo pelo método de Casetti e Chio (1999), onde os autores estabelecem 

uma metodologia própria e adequada para os estudos dos produtos audiovisuais e dos 

significados presentes neles. Para estes autores, além de meios de informação, os produtos 

audiovisuais são capazes de transmitir materiais simbólicos e efeitos de sentidos, como as 

representações. 

3.1.1 Análise textual como método 

Vinculada ao modelo de Johnson (2010), a análise textual ganha destaque quando se 

afirma que os textos comunicacionais, além de ganharem sentido através de determinadas 

formas sociais, também os moldam e, para compreender as relações entre os textos e seus 

significados, Casetti e Chio (1999, p. 250) estabelecem que 

en, realidad, los textos atribuyen regularmente una valoración a los objetos, a los 

comportamientos, a las situaciones, a partir de ahí, les dan un peso diferente, según se 

juzguen de modo implícito o explícito. Es decir, los textos hacen que la semântica y 

la axiologia actúen a fondo (al igual que sitúan a su lado um patetismo, de los vlores 

pasionales, y uma estética, de los valores del gusto).   

 

Sendo o texto entendido como o filme no geral, dentro deste modelo ele pode ser dividido 

em três categorias de análise: a linguagem, o sentido das estruturas e os processos. Casetti e 

Chio (1999, p. 260), abordando sobre a linguagem, sinalizam que “analizar el modo em que la 

televisión produce sentido, así como las reglas (incluso implícitas) a las que remiten los 

produtores y los consumidores de los programas” se faz de extrema importância, permitindo 

identificar os recursos utilizados pelos processos de produção, como também interpretar os 

significados implícitos nas imagens e nos sons presentes na obra. Os conteúdos imagéticos e 

sonoros podem aqui ser encarados como elementos textuais, ou seja, são realizações linguísticas 

formadas de acordo com o material simbólico, formado por regras de composição específicas 

para produzir determinados sentidos (CASSETI e CHIO, 1999).   

Os autores voltam-se ao fazer televisivo, porém esta metodologia pode ser perfeitamente 

adaptada para o discurso cinematográfico, visto que ambos operam de maneira semelhante. O 
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sentido das estruturas remete aos elementos discursivos, como os enredos e os diálogos 

utilizados para reafirmar os significados produzidos, esta seria vinculada aos processos 

narrativos, que Segundo Casetti e Chio (1999, p. 256)  

 

la categoria narrativa permite tomar consideración aquellos elementos de la historia 

que responden a determinadas características, en segundo momento, permite 

reagrupar um conjunto esos elementos pertinentes e determinar las diferencias entre 

um personaje. Se trata del modelo de referencia, es decir, de una representación 

esquemática del fenômeno analizado, capaz de revelar sus princípios de construcción 

y su funcionamiento. 

 

 

  Em última instância, os elementos técnicos também são analisados. Encarados como os 

processos, eles dizem respeito à elaboração das cenas (planos, cortes de câmera, transições, 

etc.). Para este trabalho, focamos em três categorias dos autores: as cenas, os sujeitos e os 

textos (CASETTI e CHIO 1999). Na análise das cenas, os elementos que compões as imagens 

são debatidos como elementos cenográficos, ângulos e planos. Já a dos sujeitos é realizada pela 

verificação de todas as formas que os personagens são apresentados: comportamentos, círculo 

de amizades, interações entre os personagens, ideologias apresentadas e vestimentas.  Já a 

análise dos textos é constituída pelas narrativas, diálogos, cenas, cenários e sonorizações.  

Os textos em si são dotados de vários artifícios para que consigam abordar eventos 

cotidianos e penetrar de forma ativa no âmbito social e a investigação destes elementos nos 

materiais audiovisuais trata de “destacar a arquitetura e o funcionamento dos programas 

analisados, a estrutura teórica que os sustenta e a estratégia de implementação” (CASETTI e 

CHIO, 1999, p. 249, tradução nossa). Com isso, a presente pesquisa busca analisar as 

características sobre o nerd presente no audiovisual em análise, além dos elementos que 

compõem o discurso referente à identidade nerd e também compreendê-los, propiciando ao 

pesquisador a reconhecer os elementos que constituem o texto, pois, é através deles que os 

emissores se fazem entender e os receptores decodificam suas simbologias. 

Em síntese, a pesquisa aborda o tema da análise cultural proposta por Williams (2003), 

entendendo-a como normas que regem o comportamento humano e como ela relaciona-se com 

as produções midiáticas, utilizando o percurso analítico proposto por Johnson (2010). De 

acordo com este percurso, é possível avaliar a questão dos textos (produções midiáticas), porém, 

para uma análise mais detalhada, optamos pela- análise textual de Casetti e Chio (1999) como 

forma de analisar o filme Homem-Aranha de 2002, conforme abordado no próximo capítulo. 
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4. HOMEM-ARANHA X NERD: DUELO DE IDENTIDADES 

O modelo de Casseti e Chio (1999) caracteriza as produções a partir de textos, que 

podem ser analisados pelo método estabelecido por 4 categorias (história, cena, sujeito e textos). 

Nossa pesquisa se estabelece pelo estudo das categorias das cenas, sujeitos e dos textos.  

No presente capítulo será abordada a análise do personagem Peter Parker e os fatores 

que o compõem como figura atuante dentro da narrativa do filme Homem-Aranha de 2002, que 

como já explicado foi a primeira adaptação do herói nos cinemas. Em um primeiro momento a 

história do personagem será contextualizada, em seguida, as formas textuais e ainda os modos 

de apresentação do sujeito dentro do longa-metragem 

Para compreender as motivações que levaram aos resultados desta pesquisa, traz-se uma 

breve explicação sobre este personagem tão popular dentro do universo cinematográfico. Na 

trama, Peter Parker, interpretado por Tobbey Maguire, é um jovem estudioso, aluno do ensino 

médio, que vive com seus tios, Ben (Martin Sheen) e May (Rosemary Ann Harris), desde que 

seus pais faleceram. Devido a sua timidez, tem dificuldade em se relacionar com seus colegas, 

pois, todos o considerarem um garoto nerd. Não bastasse sua vida social ser perpassada por 

estes fatores que o afastam dos outros personagens da narrativa, ele nutre um sentimento por 

sua vizinha, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) e, por conta disto, possui uma rivalidade com 

o namorado da garota, um jogador de basquete do time da escola, conhecido por Flash 

Thompson (Joe Manganiello).  Um dia, em uma visita ao departamento de Ciências da 

Universidade de Colúmbia, um acidente inesperado faz com que uma aranha geneticamente 

modificada ataque Peter. Então, seu DNA é alterado pelas toxinas oriundas da picada da aranha. 

Inicialmente, o jovem pensa em usar seus novos poderes para ganhar dinheiro, adotando o nome 

de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, presencia um assalto e acaba 

permitindo que um ladrão fuja por não considerar sua função capturá-lo e, este termina por 

assassinar seu tio Benjamin Parker. Nessa parte da narrativa, Peter decide usar seus poderes 

para enfrentar os criminosos e encara como seu primeiro grande desafio o Duende Verde, que 

na verdade é Norman Osborn (Willem Dafoe), pai de seu melhor amigo Harry Osborn (James 

Franco). O filme estreou em 17/05/02 com direção de Sam Raimi e título original de Spider-

Man 21.  

                                                           
21Disponível em:<< http://www.adorocinema.com/filmes/filme-29007/>>. Acesso em 29/10/2017 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=Martin+Sheen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSyzE1X4gAxM8qSjLRMspOt9NMyk0sy8_MSc-JL8zLLUouKU5GEkjMSixKTS1KLrApyEitTUxSSKgHwN9IQTQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWyci1oKjXAhVFHpAKHY73AwsQmxMInAEoATAV
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4.1 Vai teia: os elementos cenográficos  

As narrativas audiovisuais são compostas por diversos recursos que contribuem para 

seu entendimento. De modo simplicista e geral, pode-se citar os elementos que compõem o 

audiovisual, como as palavras áudio e visual, que se tratam de como um conjunto de 

“linguagem-visual-sonora, em que as três matrizes se articulam para produzir um discurso 

narrativo” (GERBASE, 2003, p. 290). Sendo compostas por um conjunto de trilhas, diálogos e 

outros recursos sonoros agregados aos conteúdos imagéticos, onde estes se correlacionam e 

auxiliam para estruturar as histórias. Estes elementos, encarados como partes dos textos, 

tornam-se fundamentais para se verificar todas as significações presentes nos filmes.  

Ao observar o filme Homem-Aranha de 2002, percebemos que a primeira imagem que 

temos do personagem acontece aos 3 minutos e 3 segundos. Nesta cena, ele é apresentado 

correndo para pegar o ônibus enquanto todos seus colegas e o motorista riem de sua situação e 

não o deixam embarcar. Vale ressaltar que a cena é elaborada por um plano plongée22, 

ressaltando e inferioridade dele em relação aos demais (figura 17). Este tipo de recurso 

imagético, se encarado por um por um viés semiótico, de acordo com Beividas (1983) colabora 

para um cenário de subjugação de um personagem. 

 

Figura 17: Primeira aparição do personagem 

 

       Fonte: Filme Homem-Aranha 

  

                                                           
22 Quando a câmera está acima do nível dos olhos 
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Quando ele finalmente consegue embarcar, seus colegas relutam em deixá-lo sentar ao 

lado, evidenciando a falta de traquejo social do personagem, até mesmo a falta de amigos. Essa 

questão é levantada por Galvão (2009), que explica que os nerds, de modo geral, seriam 

indivíduos que nutrem grande fascínio pelos estudos ou com uma inteligência acima da média, 

porém, possuem certa dificuldade em relacionar-se socialmente, como nos é mostrado nesta 

sequência, pois a maioria (ou todos) os outros personagens demonstram uma espécie de repulsa 

ao protagonista. 

Esta sequência é seguida por um ato de zombaria de um dos personagens “populares” 

do colégio, conhecido como Flash. Na cena, o vemos colocar o pé no corredor do ônibus para 

que o protagonista caia e, neste momento, temos um plano fechado focando na expressão de 

seu rosto no chão, evidenciando a submissão em relação aos outros (figura 18). Então, vemos 

que, de acordo com Bicca (2013), os nerds seriam pessoas retraídas, na maior parte das vezes 

com alto desempenho escolar, que não se comportam como a maioria, que usam óculos e quase 

por unanimidade sofrem bullying. Estas características cabem perfeitamente para descrevermos 

o protagonista do filme em questão. 

 

Figura 18: Personagem após cair 

 

      Fonte: Filme Homem-Aranha 

 

Os primeiros dez minutos do filme são os mais significativos quando se fala na 

estruturação do personagem. Já aos 6 minutos, a turma do 3° ano do ensino médio é mostrada 

em uma visita ao Departamento de Ciências da Universidade de Colúmbia. Neste momento, 

mais personagens são apresentados, como Harry Osborn - melhor amigo do protagonista – e, 
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em 7 minutos e 24 segundos, mais uma vez a figura de Flash aparece importunando o herói 

com empurrões.  

 Observa-se aqui para o fato de Flash ser maior que Peter, encarando-o abaixo da linha 

dos olhos. Além disso, ele é evidenciado em destaque no quadro, tornando Peter alguém 

acuado em relação aos demais (figura 19). 

. 

Figura 19: frame da cena do laboratório de Columbia 

 

     Fonte: Homem-Aranha 

Um ponto de virada essencial à narrativa do filme ocorre em 10 minutos e 24 segundos. 

Nesta cena, o personagem é picado por uma aranha geneticamente modificada, dando-lhe 

habilidades sobre-humanas, como força, capacidade de escalar paredes, de lançar teias super-

resistentes através dos punhos e o sentido aranha, que o alerta quando algo está para acontecer.  

Vale ressaltar que, neste ponto, o ângulo da câmera muda para um contraplonge23, evidenciando 

certo empoderamento do personagem, pois, depois daquele momento ele não era apenas o Peter 

Parker, mas sim o Homem-Aranha. Este tipo de cena, que ocorre diversas vezes, significa para 

Miranda (2015, p. 16) que esta identidade seria uma fase pela qual algumas pessoas poderiam 

passar, mas que deveriam deixar tão logo quisessem ser “adultos de verdade”. Neste caso, a 

libertação desta fase viria através da picada da aranha (figura 20), ou seja, ele deixaria de ser 

apenas alguém nerd e passaria a ser um super-herói. 

 

                                                           
23 Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos 
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Figura 20: Peter é picado pela Aranha modificada 

 
    Fonte: Homem-Aranha 

Passado o “susto” de ser picado pelo inseto, o protagonista vai à aula e, por volta dos 22 

minutos do filme, vemos o interesse amoroso do herói – Mary Jane Watson - indo em direção 

a ele no horário de almoço da escola. Porém, ao se aproximar, ela passa sem ao menos trocar 

um olhar com Peter Parker (figura 21). Percebe-se, assim, que ele não tem muito êxito na vida 

amorosa.  Outro ponto importante a se destacar nesta cena é o fato de ele estar sentado, de 

costas para o observador, e ela em pé, de frente para quem está assistindo o filme, novamente 

dando inferioridade ao personagem principal. 

Figura 21: frame da cena da hora do almoço 

 

     Fonte: Homem-Aranha 

 Outra passagem que contribui para acentuar este distanciamento do personagem e de 

seu interesse amoroso acontece aos 20 minutos e 15 segundos do filme. Esta sequência nos 

mostra Peter, em primeiro plano, distante de Mary Jane, enquanto ela entra no carro do rival 

do herói, Flash, como percebido pela figura 22. Esta cena, segundo Galvão (2009), relaciona-

se ao fato de que os nerds são lembrados pela timidez e falta de autoconfiança, ocasionando 

em modos de agir desajeitados. 
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Figura 22: Mary Jane entrando no carro de Flash                                                                                             

Fonte: Homem-Aranha 

Após análise e entendimento dos elementos cenográficos, percebeu-se que o uso 

diversificado de ângulos, planos e situações contribuem, de modo geral, para que os elementos 

subjetivos elaborados no processo de produção fílmica sejam decodificados de maneira 

semelhante ao modo como foram idealizados, ou seja, os sentidos das mensagens se justificam 

no decorrer das cenas. No caso deste filme, a imagem do jovem nerd como alguém inferior e 

motivo de zombarias é tratada de forma clara e muito explorada, pois é vasto o número de vezes 

em que há a utilização de enquadramentos e expressões que colaboram para que o telespectador 

tenha uma visão pejorativa do personagem, fato que muda após ele receber os poderes de 

aranha, indicando um ponto de virada na trama.   

4.2 Quem é o Homem-Aranha: Personagens como sujeitos   

Na categoria dos sujeitos, abordam-se os fatores que contribuem para a caracterização 

do personagem. Diante disso, já na sequência inicial do filme, vemos que o motorista estaciona 

o ônibus para que o personagem analisado consiga embarcar, dando espaço para que possamos 

enxergá-lo detalhadamente, sendo possível observar suas vestes, aparência física e adereços. 

Nesta cena, percebe-se que ele usa óculos, seu cabelo tem um penteado tradicional (para o lado), 

seus olhos são azuis, ele é homem, de etnia branca e utiliza roupas confortáveis, porém não 

estilosas e em cores neutras. Com isso, observa-se que identidade nerd também se refere ao 

modo como os sujeitos se vestem, e Santos (2014) aponta que o uso deste tipo de roupas 

chamativas, de modo geral, é uma característica deste grupo de indivíduos.  

Ainda sobre a caracterização do personagem, trazemos a citação de um trecho de uma 

reportagem sobre os nerds no site “Tecnologia e Cinema”, disponível em Bicca (2017), 
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explicitando que nas produções cinematográficas, os nerds seriam os indivíduos que utilizam 

roupas em tons neutros, 

óculos, cabelo repartido e cheio de gel, que gosta de ficção científica, de estudar, 

detesta assistir e praticar esportes, adora RPGs, vídeo-games e histórias em 

quadrinhos (HQs). Geralmente é muito tímido e antisocial. Vive sozinho e 

menosprezado pelos amigos. Tipicamente rotulado de virgem. (BICCA, 2017 p. 288) 

 

Como observado, pelas das figuras 23, 24 e 25 respectivamente, essas características 

são facilmente reconhecidas nos modos de apresentação do personagem Peter Parker.  

  

Figura 23: caracterização do personagem 

 

      Fonte: Homem-Aranha 
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Figura 24: caracterização do personagem 

 

      Fonte: Homem-Aranha 

  

 

Figura 25: caracterização do personagem 

 

     Fonte: Homem-Aranha 

 

Ao descer do ônibus, percebe-se outro elemento importante ao longo do filme e 

essencial para a caracterização do personagem: uma câmera fotográfica (figuras 26 e 27). Ela 

evidencia a paixão que ele tem pela arte de fotografar e a afinidade que possui com a tecnologia. 

Como podemos perceber pelas imagens abaixo, este fato é explorado muitas vezes ao longo do 

filme e, para Maffesoli (2010), a noção de pertencimento à identidade nerd seria evidenciada 

pelo uso de artefatos tecnológicos, neste caso a câmera fotográfica, pelo grau de conhecimento 

e pelas formas de se divertir com filmes de ficção científica, histórias em quadrinho, seriados 

de TV, jogos, entre outros artefatos culturais.  
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Figura 26: Frames de Peter manuseando a câmera fotográfica 

 
Fonte: Homem-Aranha 

Figura 27: Frames de Peter manuseando a câmera 

fotográfica 

    
Fonte: Homem-Aranha   

Antes de ele assumir a identidade do Homem-Aranha, temos uma cena em seu quarto 

que é bastante significativa, pois, marca a mudança do personagem. Ao longo da sequência, ele 

passa mal devido a todas as alterações internas em seu corpo e vemos seu tipo físico (figura 

28). Nota-se, primeiramente, a magreza de Peter Parker, que corresponde com as teorias de 

representações nerd de Lacombe (2012), onde a autora observa que, nas produções midiáticas, 

eles apresentam corpos desviantes dos padrões sociais, sendo muito magros ou estando acima 
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do peso. Esse fato se modifica após uma noite de sono, já que, ele acorda completamente 

diferente, com corpo malhado e forte, libertando o personagem deste atributo físico ligado 

fortemente à figura dos indivíduos pertencentes a esta identidade.  

   

Figura 28: Cena da mudança corporal de Peter 

 

            Fonte: Homem-Aranha  

Neste mesmo ponto do filme outro fator é evidenciado: a questão da necessidade do 

personagem continuar a usar óculos.  Em um plano fechado diretamente em seus olhos, nota-

se que ele não precisa mais destes adereços pelo fato de a câmera apresentar uma imagem 

completamente borrada pela perspectiva de seu ponto de vista (figura 29). Esta cena vai de 

encontro com as definições de Santos (2014) e estabelece uma ligação entre o nerd e o uso de 

óculos espessos e roupas arrumadinhas. 

Figura 29: Close nas lentes dos óculos 

 

                                        Fonte Homem-Aranha 

Durante a análise dos sujeitos foi possível verificar que as características do personagem 

se assemelham com as outras produções audiovisuais e gráficas citadas no capítulo 2, pois, 

Peter Parker, do filme Homem-Aranha de 2002 não é considerado uma pessoa popular, 

tampouco atraente em seu modo de se vestir e em seu comportamento. Salienta-se que, assim 
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como os outros personagens já citados no segundo capítulo deste trabalho, ele é uma pessoa 

magra e pouco popular. Seu fascínio pela ciência evidencia que ele é extremamente ligado aos 

estudos, característica disseminada largamente pelos conteúdos midiáticos sobre os sujeitos 

nerds. 

           Uma característica a se destacar, não somente no filme em estudo, mas na maioria das 

produções, é a presença de personagens nerds de etnia branca, pertencentes ao gênero 

masculino e, como observado, todos eles são apaixonados por garotas. Assim, a figura do nerd 

no meio audiovisual silencia ou exclui o fato de também existirem mulheres e negros que se 

identificam com esta identidade e também nerds pertencentes ao público LGBTQIAP+24  

Nota-se, de acordo com Beahm (2011) que as produções centradas em nerds trazem em 

suas tramas o interesse amoroso do protagonista por uma garota vista como popular dentro do 

ambiente escolar, como é o caso do filme Homem-Aranha ao retratar a relação entre Mary Jane 

e Peter Parker. Porém, isto é tratado de forma humorística e, devido à timidez do protagonista, 

a jovem apenas o vê como amigo. Para tais constrangimentos, Beahm (2011, p. 9) fala que a 

presença de nerds nas produções serve para que os telespectadores riam deles e “não com eles”. 

4.3 As coisas que falam dele: diálogos como textos verbais 

Nesta instância, as falas, trilha sonora e transições seriam analisadas, porém notou-se 

que as duas últimas não apresentam grande relevância na construção do personagem. Devido a 

isto, nos detemos apenas em abordar os diálogos e seus contextos. Após as mudanças físicas 

terem ocorrido, a tia de Peter, May Parker, pergunta se ele está bem, visto que, na noite anterior, 

estava passando mal. Vale ressaltar que este diálogo ocorre enquanto ele observa as mudanças 

ocorridas em seu corpo. Assim, quando ele afirma que houve uma “grande melhora” em seu 

corpo reforça a ideia de que seu físico magro era encarado como algo negativo, como se ele 

próprio não se aceitasse.  

May: Peter você tá legal?    

Peter: To bem legal. 

May: Acordou bem? Alguma melhora? 

Peter: Melhora? É grande melhora.  

 

Já a rivalidade nerd x valentão é posta em cena na briga entre Peter e Flash por causa 

de Mary Jane. Aqui, é mostrado o quanto o valentão é bem visto perante os amigos, enquanto 

o nerd é rechaçado, afinal, todos acreditam que Flash irá se sair bem. No entanto, já com os 

                                                           
24 Sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuados, pansexuais+.  
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poderes do Homem-Aranha, o protagonista acaba ganhando a briga. Esta sequência é seguida 

pela seguinte frase: 

Flash: Nossa Parker, ele é estranho. 

Aos 29 minutos de filme, este episódio é relembrado por Mary Jane em conversa com o 

herói: 

Mary Jane: Tô feliz por não ter ficado com olho roxo pra formatura. 

 

Pelo motivo de o personagem ser considerado um nerd, acredita-se que ele tenha o corpo 

fraco e desprovido de habilidade nos esportes (BOGADO, 2012) e por isso não venceria uma 

briga com o jovem mais popular do ensino médio e integrante do time de basquete (figura 30).  

Entretanto, o fato de isto ocorrer acaba causando grande desconforto por parte dos outros 

personagens, já que Peter sempre foi uma pessoa inferiorizada por todos e por si mesmo.   

Figura 30: Cena da briga 

 

      Fonte: Homem-Aranha 

 

Sua habilidade tecnológica com câmeras fotográficas é mostrada em diversas partes do 

filme, como abaixo podemos ver no recorte de alguns trechos.  Aos 29 minutos, ocorre um 

diálogo com Mary Jane: 

Mary Jane: Pra onde vai depois que se formar? 

Peter: Eu quero me mudar pro centro, trabalhar de fotógrafo para pagar a faculdade.   

 

Ao avançarmos pela narrativa, precisamente em 1 hora e 2 minutos de filme, temos mais 

uma fala sobre o interesse por fotos, em que o personagem se apresenta para a equipe de redação 

o jornal da cidade. 
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Peter:  Sou Peter Parker. Sou fotógrafo. 

Neste recorte, não apenas vemos seu desejo de se tornar fotógrafo, como também seu 

intuito de fazer faculdade, ligando assim a figura do nerd à figura do universitário. Nesta mesma 

conversa, o personagem deixa claro que não são apenas as outras pessoas que o menosprezam, 

ele também se autoafirma como alguém inferior, colaborando com as teorias de Galvão (2009) 

sobre a falta de autoconfiança dos nerds. 

Mary Jane: Olha você é maior do que eu pensava. 

Peter: Eu encolho. 

 

 Em outra passagem, esta visão de si mesmo como alguém menor que os outros é 

reforçada. Em 1 hora, 20 minutos e 57 segundos, temos o seguinte diálogo: 

Mary Jane: Você é incrível. 

Peter Parker: Nem todos pensam assim. 

Mary Jane: Mas você é. 

 

Abordando sua paixão pela ciência e pelos estudos, logo no início do filme, aos 6 

minutos e 38 segundos, em um tom muito empolgado, ele fala sobre o Departamento de 

Ciências: “Peter: Poxa, isso é um máximo. Esse é o mais moderno microscópio de elétrons da 

costa leste”. Sales e Paraíso (2010) dão prioridade aos comportamentos e interesses dos jovens 

nerds o êxito escolar, neste caso evidenciado pela empolgação ao ver determinado aparato 

tecnológico. 

Já aos 33 minutos e 30 segundos do filme, Peter, aproveitando sua força e agilidade, se 

inscreve em um concurso de luta livre, porém mente para seus tios sobre seu real destino e, 

então, fala que vai à biblioteca. Neste mesmo diálogo, seu tio, Ben Parker, salienta que seu 

sobrinho não é mais o mesmo ao abordar que ele está agindo de maneira estranha ao falar a 

seguinte frase: 

Ben Parker: Você faz experiências estranhas no seu quarto. 

 

Em outra passagem que reforça seu talento para ciência e inteligência, seu inimigo 

Duende Verde – que também é o pai do seu melhor amigo - entra no quarto de Peter com Tia 

May e comenta que o quarto é bagunçado. Entretanto, May defende o sobrinho ao dizer que é 

bagunçado porque ele é inteligente, cena que ocorre em 1 hora e 26 minutos. 
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Norman: Meio bagunceiro. 

Tia May: Todos os homens brilhantes são. 

 

Em 1 hora e 30 minutos, após Norman descobrir que Peter Parker é seu rival Homem-

Aranha, mais uma vez a figura de Peter é inferiorizada, desta vez pela seguinte frase: 

 

Norman: O Homem-Aranha é quase invencível. Já o Parker pode ser destruído. 

 

 

Outra frase de Norman reforça isto, desta vez em 1 hora, 41 minutos e 48 segundos, em 

que ele é chamado de tolo:   

Norman: Homem-Aranha, é por isso que só os tolos são heróis. 

 

O fato de ele ser chamado de tolo salienta que ele sendo um super-herói dotado de 

habilidades e grandes responsabilidades não elimina o fato de ainda ser o Peter de sempre, sem 

muitas habilidades no convívio social. A fala de Norman evidencia certa repulsa pelo 

protagonista e, para Miranda (2015) os nerds, durantes décadas foram retratados de maneira 

jocosa, e viviam sendo repudiados por outros personagens dentro das tramas. 

Retomando o seu interesse amoroso não correspondido e silenciado pela sua falta de 

coragem, Peter, ao descobrir que seu melhor amigo, Harry, está namorando Mary Jane tem sua 

dificuldade de expressar seus sentimentos, fato mostrado  em 1 hora e 9 minutos de filme: 

 

Harry: Olha “Pet”, a gente devia ter te contado, mas já notou como eu sou louco por 

ela? E você nunca deu nenhuma cantada.  

Peter: É verdade, nunca. 

 

Em outra passagem, conversando com sua Tia May, vemos praticamente o mesmo 

diálogo, que ocorre em 2 horas 38 minutos e 40 segundos. 

Peter: Mas ela nem sabe que eu gosto dela. 

Tia May: É porque você não contou. 

 

No início do filme este fato também é abordado, visto que em 20 minutos e 15 segundos 

ele aparece ensaiando uma maneira de chamá-la para sair: 
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Peter: Oi Mary Jane, não sei se reparou, mas somos vizinhos desde os 6 anos e eu 

achei que poderíamos sair uma hora dessas. 

 

Esta falta de aptidões para relacionamentos abordada nestes trechos do filme é 

evidenciada por Sales e Paraíso (2010). As autoras salientam que os sujeitos nerds, na maioria 

(ou em todas) às vezes, são descritos como indivíduos distantes convívio social e a muitas 

amizades, além de serem pouco inclinados a namorar, devido à sua introspecção.  

Em contraponto às características de Peter Parker, seu álter-ego, o Homem- Aranha é 

alguém “popular” na cidade, visto que é encarado como um herói. Após armações do Duende 

Verde, ele acaba salvando a vida de Mary Jane algumas vezes, fazendo com que ela se apaixone, 

sem saber que se trata de Peter, seu vizinho e colega desde a infância. Porém, ao final da trama, 

ela acaba percebendo que o protagonista é seu verdadeiro amor, mesmo com sua identidade não 

sendo revelada, forçando ele a tomar uma decisão de não se envolver com ela para mantê-la em 

segurança (figuras 31 e 32). 

 

Figura 31: Beijo de Mary no Homem-Aranha 

 
      Fonte: Homem-Aranha  
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Figura 32: Beijo de Mary Jane em Peter 

 
       Fonte: Homem-Aranha 

 

 

Percebemos, assim, que a representação carrega consigo uma série de elementos 

semelhantes a outras produções   quanto às características dos jovens nerds e o modelo de 

Casetti e Chio (1999) colabora para que a narrativa seja compreendida como um todo, 

esclarecendo que as categorias dos textos e sujeitos estão relacionadas e acabam 

complementando-se, pois, o significado de um é reforçado pelo outro. Como exemplo disto, 

vale apontar que as noções de inferiorização do personagem (amplamente abordada neste 

trabalho) são reforçadas muitas vezes pelos ângulos escolhidos para que as cenas fossem 

gravadas, como também pelas falas e caracterizações dos personagens, cabendo, então, ao 

pesquisador entender que os significados se dão pela intersecção das diversas instâncias de 

análise. 

Tínhamos ideia de que este filme conservava os estereótipos presentes nas inúmeras 

representações da figura do nerd. Com isso, percebe-se que ele colabora para a manutenção de 

poderes hegemônicos, não questionando ou confrontando as características presentes no 

imaginário comum, como o fato deles serem pessoas que possuem determinada dificuldade em 

relacionar-se amorosamente e socialmente, além de personalidade acentuada pela timidez.  

No caso do filme Homem-Aranha, o empoderamento do personagem pode ser atribuído 

ao fato dele ter adquirido os poderes do herói, atribuindo a ele confiança e autoestima para 

conquistar sua paixão amorosa no final da trama, visto que, de acordo com Beahm (2011, p. 

18) “durante décadas, nerds foram relegados a figuras jocosas” e ainda serviam como alívios 

cômicos das tramas. Outro aspecto que o filme mantém é o imaginário de que o nerd é alguém 

que possui grande inteligência e desenvoltura com aparatos tecnológicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho buscamos analisar as questões que envolvem as representações da 

identidade nerd no longa-metragem Homem-Aranha, justificando que as representações 

naturalizam construções simbólicas a cerca de determinados indivíduos e culturas. Tal recorte, 

pelo viés dos Estudos Culturais, traz à tona as questões que envolvem as culturas subalternas, 

abordando os modos em que são vistas e representadas pela ótica hegemônica de produção 

midiática, em especial a cinematográfica. 

A contribuição deste trabalho se deu pelo fato de questionar como se dão as 

representações desta identidade que é relativamente nova dentro do campo de estudos da 

comunicação. Para tal feito, buscou-se compreender as questões identitárias ligadas às das 

representações do nerd no filme Homem-Aranha de 2002, precisou-se referenciar e conceituar 

quem são e o que significa o termo nerd. Porém, algumas das dificuldades encontradas referem-

se ao fato de que esta abordagem é relativamente nova dentro do campo das pesquisas 

acadêmicas, sendo necessário recorrer majoritariamente a artigos publicados sobre o assunto ao 

invés de bibliografias mais especializadas, como dissertações, teses e livros. Outro fator a se 

destacar é que existem várias terminologias e ramificações sobre esta identidade, dificultando 

que ela seja entendida como um todo, pois, mesmo que se chegue a um entendimento sobre a 

figura do nerd, necessitamos tencionar o objeto de pesquisa para que se consiga investigar suas 

identidades derivadas, como os CDFs e os geeks, brevemente conceituados no segundo capítulo 

desta monografia. 

 Outro elemento a mencionar é o fato de que já foram produzidos outros filmes sobre 

este personagem, sendo possível analisá-los para verificar se estes traços estereotipados ainda 

se fazem presentes ou se acompanharam a mudança dos significados da identidade nerd.  

Percebeu-se que o filme de 2002 conserva as significações antigas dos nerds, não contribuindo 

para que estas sejam revistas, diferentemente das novas apresentações do personagem, que 

ocorreram em 2012, 2014, 2016 e 2017. Nota-se que ao longo dos tempos, o personagem passou 

de um estado inferiorizado para um status “empoderado”, associando-se à subcategoria dos 

nerds conhecida como os atuais geeks populares e tecnológicos. Este fato pode ser explicado 

devido ao fato de que na modernidade tudo acontece de maneira rápida e alguns significados 

se reificam e outros se modificam acompanhando esta velocidade, fazendo com que as 

representações mudem ao longo do tempo e consequentemente as identidades (HENRIQUES, 

2016). 
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Assim, a partir do objetivo geral do trabalho, constatou-se que, ao analisar as 

características sobre o nerd na produção audiovisual “Homem-Aranha”, o filme preserva as 

características pejorativas pertencentes às representações hegemônicas desta identidade. Um 

apontamento a se fazer nesta questão é o fato de que se passaram 15 anos desde sua produção, 

porém, no estágio de pesquisa sobre as outras representações desta identidade observamos que, 

mesmo as produções mais recentes ainda reafirmam estes estereótipos. 

Buscamos identificar o discurso utilizado no filme Homem-Aranha 1 para a construção 

de sentidos da identidade nerd percebemos que a história do personagem gira em torno de sua 

dupla identidade, como super-herói e como estudante “normal”. Desde o início até o final do 

filme, percebemos que o sentimento de Peter pela personagem Mary Jane é abordado e somente 

se resolve ao final da trama, evidenciando as paixões que outras tramas abordam sobre jovens 

os nerds e garotas populares.  

Ao observar elementos narrativos formadores do discurso no filme, notou-se que tanto 

a forma como as cenas foram idealizadas e produzidas quanto os diálogos contribuem para que 

o público veja a interiorização do personagem principal. 

Por fim, os processos identitários utilizados na representação do nerd ao longo do filme 

foram utilizados de maneira já esperada, pois notou-se a massiva aproximação do personagem 

com os estudos e com os aparatos tecnológicos, neste caso a câmera fotográfica. Outro fator 

importante neste caso foi a caracterização do personagem, como o uso de óculos e roupas pouco 

chamativas e/ou glamurosas. 

A pesquisa deixa em aberto para estudos futuros as questões que envolvem as 

intersecções de outras minorias com a identidade nerd, como a possibilidade de estudar os 

negros nerds, as mulheres nerds, os gays nerds, entre outros, visto que nas produções o homem 

hétero nerd é majoritariamente representado. 
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