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Resumo 

 

Com o passar dos anos, o termo nerd sofreu alterações de significado inserindo o nerd em 

um novo contexto social. Este artigo busca demonstrar como se dá a construção da 

identidade nerd por meio do consumo, tendo como estudo de caso a série de televisão The 

Big Bang Theory, de 2007, e o estereótipo empregado nela para a caracterização do nerd. 

Metodologicamente, o trabalho descreve elementos-chave da série inserindo-os 

contextualmente no espaço e no tempo e realiza um esforço interpretativo por meio do 

estudo dos episódios da série, da observação dos elementos que interessam à investigação 

e do auxílio na bibliografia eleita. Serão usados autores como Zigmunt Bauman, Stuart 

Hall, Walter Lipmann e Katheryn Woodward para a conceituação de identidade, Henry 

Jenkins e John Fiske para falar sobre cultura de fãs, além de autores que falarão 

especificamente da identidade nerd e do seriado. 
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Introdução ao conceito de Identidade 

Os elementos presentes na construção da identidade são complexos, e construir uma 

identidade própria é um processo longo, elaborado, reflexivo e auto-reflexivo, que não 

pode ser compreendido em somente um artigo. No entanto, algumas noções básicas são 

importantes para as discussões realizadas adiante. Uma definição simples e compacta 

pode ser encontrada no Dicionário de Estudos Midiáticos, editado por Nicholas 

Abercrombie e Brian Longhurst, que servirá como ponto de partida: 

[Identidade é] o sentido de si e o processo de definição desse sentido. 

Numerosas disciplinas e pensadores procuraram explicar como nossas 

identidades são constituídas, por meio de uma variedade de processos 

psicológicos, culturais e sociais. É constantemente discutido que a identidade 
é algo que está sujeito a mudanças históricas. Por exemplo, a ideia de que cada 

um de nós tem nossa própria identidade individual é um produto do 
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desenvolvimento das sociedades modernas, que se centralizaram ao redor da 

ideia do indivíduo (ABERCROMBIE e LONGHURST, 2007, p.177). 

Alguns autores trabalham com o conceito de identidade por meio de oposições binárias, 

ou seja: durante a construção de uma identidade é importante definir o que é o que dela 

faz parte e também o que não faz. Por exemplo, segundo Stuart Hall, “a identificação (...) 

envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas e a 

produção de ‘efeitos de fronteiras’. Para consolidar o processo, ela requer aquilo que é 

deixado de fora – o exterior que a constitui” (HALL, 2004, p.106). 

Kathryn Woodward (2010) corrobora essa afirmação, explicando que o processo de 

construção de uma identidade é tanto simbólico quanto social. Ela ainda complementa: 

Ao analisar como as identidades são construídas, sugeri que elas são formadas 

relativamente a outras identidades, relativamente ao “forasteiro” ou ao 
“outro”, isto é, relativamente ao que não é. Essa construção aparece mais 

comumente sob a forma de oposições binárias (WOODWARD, 2000:49). 

Luís Mauro Sá Martino explica que a identidade é construída por meio de um complexo 

sistema de comunicação, como um “texto”, criado pela cultura de cada pessoa. “Essa 

cultura permite-lhe construir uma identidade, isto é, montar uma mensagem dizendo ‘este 

sou eu’ para as outras pessoas” (MARTINO, 2010, p.5). 

Uma grande variedade de elementos é empregada no desenvolvimento desse “texto”: a 

imagem que nós criamos para as outras pessoas, as roupas, o cabelo etc.; os livros e filmes 

que lemos e assistimos, nossas filiações políticas, os times de futebol para os quais 

torcemos, nossa religião e contexto social geográfico, econômico e histórico. O texto é 

interpretado pelas outras pessoas, estabelecendo relações de identidade por meio da 

leitura dos signos utilizados em sua construção. Ou seja, em grande parte, a construção 

de sua própria identidade se dá pela maneira como as outras pessoas a identificam. 

Identidades são construções constantemente modificadas, criadas por longos e complexos 

processos. Martino afirma que: “[as] fronteiras da identidade estão em permanente 

mudança, às vezes de tal maneira complexas que nem sempre são vistas como ‘mudanças’ 

– a consciência de si mesmo não é fácil de ser alcançada. De acordo com alguns 

pensadores, é impossível” (MARTINO, 2010 p.37). 

Identidade Nerd 
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Muitas são as definições de nerd, termo que conta diversos significados e conotações que 

mudaram conforme o passar dos anos. Em sua versão mais antiga, o nerd seria a pessoa 

que nutre grande fascínio pelos estudos, ou com uma inteligência acima da média, além 

de ter dificuldade para se relacionar socialmente (GALVÃO, 2009). 

Segundo Anderegg (2007), que traz diversas histórias de como teria surgido a palavra 

nerd e como ela teria se popularizado, a primeira aparição do termo na mídia foi em 1951, 

em artigo do Newsweek sobre jovens da cidade de Detroit (Michigan, EUA). Para Luiz, 

a palavra foi usada como uma gíria para designar os adolescentes conservadores dessa 

cidade (LUIZ, 2011 p.2).  

Diversos autores discordam acerca de como o termo nerd tornou-se popular. Galvão 

(2009) e Nugent (2008) concordam, no entanto, que isso se deu nos Estados Unidos entre 

os anos 1960 e 1980. Algumas características se juntam para criar um estereótipo da 

figura nerd que seria usado para se referir a adolescentes inteligentes, porém socialmente 

desajeitados.  

A palavra nerd, como apresentada por Galvão (2009) e Anderegg (2007), passou por um 

processo de ressignificação nas últimas décadas e não denomina mais apenas pessoas que 

nutrem grande fascínio pelos estudos, ou com inteligência acima da média. Agora, pode-

se dizer que o nerd ocupa a posição de grupo social e de identidade cultural, com várias 

pessoas que se autodominam nerds, inclusive com um dia no ano em que se comemora o 

“Dia do Orgulho Nerd”4. 

Para Matos (2011), o nerd passou a ocupar uma posição privilegiada no cenário pop-

tecnológico atual, e essa seria a razão para essa mudança de uso do termo. Como os nerds 

são vistos como pessoas que ganham dinheiro e que entendem de computadores e 

aparelhos tecnológicos, há agora motivos para que “ser nerd” não seja visto como algo 

ruim. Já para Luiz, não foram só os avanços tecnológicos que deram esse novo status aos 

nerds, mas também a difusão da cultura pop: 

Nos dias de hoje, com a tecnologia cada vez mais difundida, o estereótipo nerd 

ganhou inúmeras variações. Embora ainda seja fortemente relacionado com 

                                                
4 O dia 25 de maio é a data de lançamento do primeiro filme da série Star Wars, em 1977, além de ter sido 

escolhido pelos fãs da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias como o “Dia da Toalha”, uma 

homenagem ao autor da série, Douglas Adams. O “Dia do Orgulho Nerd” foi instaurado em 2006, na 

Espanha, e difundiu-se rapidamente com o uso da internet. 
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seu conceito original, é comum, por exemplo, que pessoas que não estejam 
ligadas à área de tecnologia sejam consideradas (e se autodefinam) como 

nerds por serem “fãs apaixonados” de quadrinhos ou do seriado Jornada nas 

Estrelas, entre inúmeras outras possibilidades, usualmente relacionadas à 

chamada “cultura pop” (LUIZ, 2011, p.3). 

Lori Kendall (1999) também afirma que a mudança no status do nerd se deve ao sucesso 

dos computadores, embora, segundo ela, alguns resquícios do estereótipo negativo do 

século XX ainda existam. Desse modo, o nerd teria ganhado importância nos últimos anos 

devido ao aumento do uso da tecnologia, mas não só apenas por conta disso: os filmes da 

chamada cultura pop e as revistas em quadrinhos também seriam responsáveis por essa 

mudança do significado do termo. 

Galvão tem uma visão semelhante: 

A definição atual de nerd o caracteriza como uma pessoa que nutre alguma 
obsessão por um determinado assunto a ponto de pesquisar, colecionar coisas, 

escrever sobre e não sossegar enquanto não descobrir como funciona. 

Geralmente se interessa por computadores e tecnologia (chamado de Geek), 

HQ, ficção científica e games (GALVÃO, 2009, pg.35). 

Para Luiz (2011), várias pessoas se autodefinem como nerds de acordo com suas 

preferências em relação a filmes, histórias em quadrinhos e seriados de televisão. Isso dá 

a entender que o termo nerd deixou de ser apenas usado de forma pejorativa, para ser 

usado como uma maneira autodefinição por um grupo social. Para Galvão (2009), houve 

uma popularização do “universo nerd”, ou da “cultura nerd” que é percebida pela 

quantidade de produtos que são destinados a esse grupo (filmes, seriados, livros etc), que 

acabam atingindo o público não-nerd e atenuando a conotação pejorativa da palavra. 

Nerd e Consumo 

Zygmunt Bauman (2008) cria uma forte relação entre consumo e identidade. Para ele, os 

bens de consumo disponíveis na sociedade raramente são neutros em relação à identidade. 

Todos carregam um selo de identidade embutido, que serve para dar significado a uma 

ou outra identidade. Para ele, o esforço de tornar uma identidade clara publicamente é o 

que constitui a autodefinição do indivíduo que vive no que ele chama de "modernidade 

líquida". Stuart Hall coloca que a identidade surge do exterior, “pelas formas por meio 

das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 2004 p.39). Dessa forma, é o 
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ato de mostrar esses emblemas e imaginar que os outros entendem em qual grupo o sujeito 

em questão está inserido que forma a identidade. 

Dessa forma, o indivíduo é quem é porque consome certos produtos, enquanto outros 

indivíduos que consomem as mesmas coisas fazem parte da mesma identidade cultural. 

Assim sendo, para mostrar que fazem parte de um grupo e não de outro, os indivíduos 

devem consumir determinados produtos ao invés de outros. Mas não basta apenas adquirir 

esses emblemas citados por Bauman, mas mostrar para as outras pessoas a posse deles, 

de forma que elas compreendam em que grupo esse indivíduo está inserido. Se o processo 

de construção da identidade se dá pela leitura dos outros, é sendo “lido” como parte de 

um grupo que se passa a fazer parte dele. 

Como visto na introdução, a cultura nerd está, entre outros fatores, ligada à chamada 

“cultura pop”. Matos (2013) define a cultura pop como: 

O conjunto de textos, narrativas, produtos e experiências norteados pela lógica midiática 

do entretenimento e da indústria de cultura, tais como música cinema, televisão, literatura, 

jogos. O termo "cultura pop" é comumente empregado para designar o consumo e a 

utilização de objetos da cultura da mídia a fim de construir sentido, ou seja, dá conta da 

transformação da cultura midiática em cultura popular. (MATOS, 2013, p.6)  

Os elementos da cultura pop comumente considerados nerds incluem, como mostrado por 

Luiz (2011), Galvão (2009), Matos (2011, 2012 e 2013), Mourão et al. (2012) e Bicca e 

Cunha (2013): histórias em quadrinhos, filmes e séries de televisão de ficção científica, 

como Star Wars, Jornada nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Doctor Who, Super-Homem, 

Batman, O Guia do Mochileiro das Galáxias e outros inúmeros títulos, além de aparelhos 

tecnológicos como computadores, smartphones e programas de computador. Segundo 

esses autores, a diferença do nerd para o não-nerd está no significado que esse grupo 

social dá aos produtos culturais que ele consome. 

A mídia é um elemento de formação de vínculos de identidade. As identidades são 

definidas pelas fronteiras de cada grupo: o que cada grupo lê, escuta, veste e gosta define 

onde começa e onde termina cada identidade cultural. Para Martino (2010, p.18), “fazer 

parte de uma tribo urbana, também em alguma medida é estar ligado a um circuito de 
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consumo, leitura – no sentido amplo do termo –, articulação e produção de representações 

no qual a mídia, em algum momento, está inserida”. 

Os produtos que cada grupo consome são parte da identidade a qual querem mostrar para 

as outras pessoas. Segundo Lara (2008 p.143), “o consumo oferece visibilidade diante do 

grupo e cria identidades sociais, refletidas, por exemplo, no uso de produtos da moda”. 

Ele também explica que essa “moda” normalmente é ditada pela televisão ou por outras 

mídias, de forma a valorizar determinados produtos em detrimento de outros. O consumo 

dos símbolos da cultura pop, ou seja, os quadrinhos, os jogos de videogames, os filmes e 

seus produtos licenciados, ajudam na construção da identidade nerd, da mesma forma que 

servem para reafirmar, perante as outras pessoas, que determinados indivíduos são nerds. 

Para Bauman, a cultura consumista indica a não-aceitação dos indivíduos que estão 

satisfeitos com a sua própria identidade. Deve sempre haver nova oferta de produtos para 

que as pessoas continuem comprando e transformando suas identidades, já que “os 

mercados de consumo se concentram na desvalorização imediata de suas antigas ofertas, 

a fim de limpar a área da demanda pública para que novas ofertas a preencham” 

(BAUMAN, 2008, p. 128). Hall (2004, p. 75) chama essas ofertas de identidades 

disponíveis no mercado de “supermercado cultural”, no qual “somos confrontados por 

uma gama de diferentes identidades (...) dentre as quais parece possível fazer uma 

escolha”. 

Talvez o mais complicado, portanto, seja manter a identidade “atual” válida pelo maior 

tempo possível, antes que surja uma nova “moda” obrigado o indivíduo a se atualizar. É 

necessário estar sempre à frente das novas tendências para que essa atualização dure o 

tempo desejado. Descobrir ou criar as tendências futuras concedem o reconhecimento e a 

aceitação desejados (BAUMAN, 2008, p.108). 

Com uma profusão impressionante de identidades novas em folha, vistosas e 
sedutoras, nunca mais distantes de nosso alcance do que o shopping center 

mais próximo, as chances de determinada identidade ser placidamente aceita 

como a identidade final não exigindo novos reparos ou substituição, são iguais 
às proverbiais chances de sobrevivência de uma bola de neve no inferno 

(BAUMAN, 2008, p.144). 

Segundo Bauman (2005), o consumo molda as identidades de acordo com o significado 

dado ao que é consumido. Outras pessoas, não só os nerds, também consomem esses 

produtos culturais, mas os nerds são a parcela dos consumidores que “se importa ao ponto 
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de se constituírem como parte essencial de suas identidades” (MATOS, 2013, pg.11). 

Portanto, não é possível, neste caso, ser considerado membro do grupo social chamado 

nerd, a menos que esses produtos culturais sejam consumidos. 

Para Matos, “(...) tais objetos são utilizados para produzir sentido e narrativa biográfica, 

e este grupo dedica boa parte de seu tempo a catalogar e atribuir valor a tais artefatos 

culturais”. Ao consumir esses objetos da cultura pop, os nerds dão um novo significado a 

eles, transformando-os em parte do que é chamado de cultura nerd. 

A acumulação de bens populares e de capital cultural oficial são assinaladas 

materialmente por coleção de objetos – obras de arte, livros, discos, 

memorabília e efemeridades. Fãs e groupies são colecionadores ávidos, e a 

coleção cultural é um ponto onde os capitais econômico e cultural convergem 

(FISKE, 1992, p.43) 

Assim, para serem nerds, se considerarem ou serem considerados como tal, os indivíduos 

precisam consumir “símbolos empregados na construção da identidade – a expressão 

supostamente pública do ‘self’” (BAUMAN, 2005). É necessário que os indivíduos 

consumam certos produtos culturais específicos para se encaixarem na categorização de 

nerd, o que por sua vez mostra como essa identidade social está invariavelmente ligada 

ao consumo. 

Um exemplo de representação nerd em The Big Bang Theory 

Um dos mais recentes e emblemáticos exemplos midiáticos para representar a criação de 

uma identidade nerd encontra-se no seriado The Big Bang Theory (2007), e, 

principalmente, no personagem principal, Sheldon Cooper5. 

The Big Bang Theory (Big Bang, A Teoria, no Brasil) é uma série de televisão do estilo 

sitcom (“comédia de situação”) criada por Chuck Lorrie e Bill Prady em 2007 para o canal 

norte-americano CBS. A história gira em torno da amizade de dois físicos que dividem 

um apartamento na cidade de Pasadena, Califórnia: Sheldon Cooper (Jim Parsons) e 

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), que são vizinhos de Penny (Kaley Cuoco), uma 

garçonete que quer se tornar atriz. Eles também são amigos do astrofísico indiano Rajesh 

Koothrappali (Kunal Nayyar) e do engenheiro Howard Wolowitz (Simon Helberg). No 

                                                
5 Um estudo mais aprofundado sobre esse seriado foi feito pela pesquisadora Gabriela Colicigno em seu 

trabalho de conclusão de curso intitulado O Estereótipo Nerd em The Big Bang Theory: um estudo das 

representações sociais na mídia, defendido na Faculdade Cásper Líbero em 2014. 
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Brasil, o seriado é exibido pelo canal fechado Warner Channel, enquanto o canal aberto 

SBT exibiu algumas das primeiras temporadas do seriado em formato dublado em 2011, 

com o nome Big Bang, A Teoria, durante as madrugadas. 

No seriado, os produtores usam elementos que remetam à cultura pop de várias maneiras, 

inclusive no vestuário. Dessa forma, o público, ao assistir ao sitcom, consegue identificar 

as referências dispostas nas cenas para construir uma ideia de quem são aquelas pessoas. 

É o que aponta John Fiske, ao dizer que “o estilo de cabelo ou maquiagem, a escolha de 

roupas e acessórios são uma forma de construção de identidade social e caracteriza os 

membros de uma comunidade de fãs particular” (FISKE, 1992, p. 38). 

Na era chamada por Bauman de “pós-modernidade”, seria possível comprar identidades 

pré-formatadas, principalmente sob a forma de vestimentas. Por exemplo, se uma pessoa 

comprar uma roupa inspirada em "rock", ela será vista como "rockeira". Apesar disso, é 

difícil apontar um tipo de roupa específica que remeta à identidade nerd em sua totalidade. 

Mesmo assim, todos os personagens, principalmente Sheldon Cooper, em vários 

momentos no decorrer do seriado, usam camisetas que remetem à quadrinhos, fórmulas 

químicas ou físicas, ou aos filmes e livros que fazem parte da cultura pop e que remetem 

aos elementos comumente considerados parte da cultura nerd.  

No caso de Sheldon, o que mais chama a atenção são as camisetas que ele costuma usar. 

Normalmente, elas têm alguma estampa de alguma das histórias em quadrinhos que ele 

gosta, como The Flash, Super-Homem, Batman ou Lanterna Verde, entre muitos outros. 

Às vezes, também fazem referência a outros elementos da cultura pop, como quando ele 

usa uma camiseta com uma estampa representando a teoria da Evolução de Darwin, cujo 

último estágio, no caso, é um robô. Ou, ainda, uma estampa que remete à imagem 

mostrada nas fitas VHS antes de um filme, usadas para calibrar a cor do aparelho. 

O consumo, aqui representado, não é apenas uma maneira de extrapolar os limites de um 

produto como filme, quadrinhos ou séries de televisão, ao obter elementos derivados 

como camisetas, bonecos ou demais licenciados. Ele também 

[...] se apresentaria como um lugar de distinção simbólica de grupos regido 

por uma lógica que afirma que a escassez de alguns bens e a impossibilidade 

de sua obtenção por todos garante aos proprietários desses bens um status 

social mais elevado (MATOS, 2012, p.8). 
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Ao escolher elementos que ajudem na construção de sua identidade, os indivíduos nerds 

criam narrativas biográficas sobre si, afirmam sua individualidade e pertencimento ao 

mesmo tempo, e, coletivamente, atribuem significado aos objetos consumidos que fazem 

parte da cultura pop (MATOS, 2013). 

Além do vestuário, também é interessante observar a forma como é construído o cenário 

do programa. Os elementos colocados ali servem para reforçar a identidade de Sheldon 

Cooper e de seu colega de apartamento, Leonard Hofstadder, como nerds, já que “os bens 

carregam significados e atuam como sistemas de comunicação” (SILVA, S. 2008, p.312). 

O apartamento serve para reforçar todos esses elementos, além de complementar de forma 

sutil outras características que serão percebidas em segundo plano. Essa representação da 

identidade nerd de Sheldon feita por meio de sistemas simbólicos são o que Woodward 

(2007) chama de "produtores de significado" e, desse modo, é criado o posicionamento 

do sujeito em esta ou aquela identidade. 

O fato de Sheldon gostar muito de histórias em quadrinhos é explicitado pelas miniaturas 

dos diversos super-heróis colocados estrategicamente em vários lugares do cenário, de 

forma a aparecerem nas cenas como plano de fundo. Inclusive na cozinha, quando 

Leonard presenteia Sheldon com um jarro de biscoitos do Batman, que aparece em outras 

poucas cenas, serve para ilustrar tanto a identidade nerd deles, que não se contentam com 

um jarro de biscoitos tradicional, quanto o consumo, ligado à identidade em questão. A 

identidade nerd está ligada ao consumo não só das histórias em quadrinhos, filmes e 

séries, mas também de produtos ligados a essas narrativas, como aponta Matos (2013), 

ao dizer que o consumo de textos e artigos dessas narrativas se mostra um “elemento 

fundamental da sociabilidade dos nerds”. 

Não basta ter produtos comuns na cozinha, é necessário, ao menos para os personagens, 

trazer referências em todos os momentos, mesmo quando não há outra pessoa presente 

para observar e absorver que isso faz parte da identidade deles como nerds, apenas eles 

mesmos (JAHNKE al alli, 2012). 

O mesmo acontece com o quarto do personagem, como apontado por Colicigno (2014), 

exibe uma variada gama de elementos que pertencem à cultura pop, como pôsteres de 
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Star Wars, miniaturas de personagens de séries e filmes, além de uma grande quantidade 

de revistas em quadrinhos, ensacadas individualmente para proteção. 

O quarto dele, portanto, por mais que não apareça com a mesma frequência que a sala de 

estar e a cozinha, é uma parte importante na construção da identidade do personagem. 

Segundo Martino (2010, p.70), isso acontece por que: "[lá], o indivíduo se expande para 

além de si mesmo, ocupa paredes, mesas, armários e qualquer espaço livre com 

mensagens que fazem parte do discurso sobre sua identidade". 

Outra questão apontada por Colicigno (2014) é que, do mesmo modo que na sala, a 

decoração das prateleiras muda de maneira constante. Apesar disso, alguns objetos são 

recorrentes, o que pode estar ligado, entre outras coisas, à continuidade para a ficção 

seriada e à reconstrução constante de que as identidades necessitam (Bauman, 2008). Para 

isso, Bauman (idem) afirma que é necessário que os indivíduos sigam consumindo, 

sempre incentivados e alimentados pela sociedade do consumo, de forma que nunca 

estejam satisfeitos com sua identidade. Sheldon e Leonard sempre precisam reafirmar que 

são nerds, e, para isso, adquirem mais produtos que estejam ligados à cultura nerd e 

disponíveis no mercado. É constante a busca e a compra de novos elementos para o 

apartamento, como o já mencionado jarro de biscoitos do Batman, porque eles precisam 

alimentar a construção de suas identidades. 

De acordo com Matos, a "centralidade do consumo na cultura nerd se mostra como um 

valioso exemplo de como este vai muito além do ato da compra em si e atua na construção 

da identidade e estilos de vida na contemporaneidade" (MATOS, 2013 p.13) 

De acordo com Bednarek, (2012, p.204) “precisamos fazer uma distinção entre a 

categoria de identidade do 'nerd' do ponto de vista das pessoas reais e a estereotipada 

categoria de 'nerd' construída pela mídia”. Dessa forma, o seriado em questão, por trazer 

como personagens principais um grupo de cientistas classificados por si próprios e por 

terceiros como nerd, se torna um objeto de estudo pertinente sobre a representação 

midiática atual de uma identidade social. 

A questão que deve ser levada em conta aqui, é que a série se baseia fortemente em 

estereótipos. Os estereótipos são construídos por meio da cultura e dos “sinais 

reconhecíveis do ambiente” (LIPPMANN, 2010, p.90). Eles estão ligados, por exemplo, 
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à maneira como certos grupos sociais são representados na televisão, no cinema ou nos 

livros, uma vez que “estereotipar é um processo conectado a uma ampla gama de produtos 

midiáticos e culturais” (MILLS, 2005, p.103, tradução livre6). 

Um dos pontos negativos dos estereótipos apontado por Mills (2010) é que, embora ele 

ajude o indivíduo a compreender o mundo ao seu redor, esse processo ou recurso tende a 

ser reducionista, justamente por não levar em conta todos os aspectos do grupo ou 

indivíduo estereotipado. 

O problema do uso dos estereótipos em seriados de televisão, filmes ou livros, segundo o 

autor, está ligado a isso, porque: "parece que as descrições midiáticas se conformam aos 

limitados e ultrapassados conceitos sobre as pessoas, baseados em características como 

raça, idade, gênero, nacionalidade e sexualidade" (MILLS, 2010, p.103, tradução livre7). 

Ainda segundo Mills (2010), o uso dos estereótipos nos seriados, especialmente nos 

sitcoms, pode ser criticado por duas principais razões: por ser simplista em excesso e por 

reproduzir representações pré-existentes, fazendo com que as pessoas façam suposições 

acerca de grupos ou indivíduos que nem sempre correspondem à complexidade deles. 

Além disso, o seriado em questão reforça a ideia de que a identidade nerd está diretamente 

ligada ao consumo de bens ligados à cultura pop. O apartamento dos personagens 

principais, com todas as referências a filmes, livros, histórias em quadrinhos e outras 

séries de televisão servem para construir e reafirmar a identidade dos personagens 

principais como nerds. Eles servem para mostrar quais os gostos e preferências deles, 

principalmente dos protagonistas masculinos Sheldon e Leonard que vivem ali, e mostrar 

à que identidade cultural eles pertencem. 

É possível notar, inclusive, que a presença desses elementos, não só os bens materiais, 

mas também as referências feitas aos produtos da cultura popular nas conversas e 

discussões dos personagens atuam como mediadoras, criam relações entre os personagens 

por meio das trocas simbólicas entre eles para a produção de sentido (MATOS, 2013). 

                                                
6 “Stereotyping is a process connected to a broad range of media and cultural products” 

7 “it's felt that media portrayals conform to limiting and outdated assumptions about people, based on such 

characteristics as race, age, gender, nationality and sexuality” 
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A análise de elementos que formam a identidade dos personagens em The Big Bang 

Theory evidencia como essa identidade ganhou espaço na mídia e no consumo. De fato, 

há mais de 150 episódios na série dedicados ao universo e à cultura nerd, que trazem uma 

representação midiática de um estereótipo com significados controversos de uma 

identidade que sofreu um processo de ressignificação. 

Considerações finais  

Como pudemos exemplificar neste artigo, a identidade nerd está direta e invariavelmente 

ligada ao consumo. E o consumo no seriado de TV The Big Bang Theory ajuda tanto a 

moldar quanto a reafirmar essa identidade como uma identidade social vigente e 

ressignificada, além de atual, visto que a série já conta com mais de dez temporadas. 

Diferente de ser apenas uma cultura de fãs, talvez a questão da identidade nerd 

corresponda melhor à subcultura que Henry Jenkins cita em seu livro Textual Poachers 

(1992), no qual ele discorre sobre o Media Fandom, uma subcultura “que existe na 

fronteira entre cultura de massa e vida cotidiana e que constrói sua própria identidade e 

artefatos a partir dos recursos emprestados dos textos que já circulam” (JENKINS, 1992, 

p.3). O mesmo é afirmado por Matos (2012, p.8); de que os nerds são assim classificados 

porque “tiram divertimento de conexões intertextuais entre uma enorme variedade de 

textos midiáticos e não de um gênero ou texto específico”. A autora também ressalta um 

ponto importante: outras pessoas consomem os mesmos produtos midiáticos que os nerds, 

mas não são consideradas integrantes desse grupo social. É o modo de consumir, de dar 

significado e de usar os símbolos e as referências aos filmes, quadrinhos, seriados, livros 

etc., que faz uma pessoa pertencer a essa identidade. 

Desse modo, é como se o consumo desses produtos ultrapassasse o simples 

entretenimento, é a criação de significado feito por um grupo social. 

Ao forjar seu próprio senso de si através dos bens, os nerds afirmam 
simultaneamente individualidade e pertencimento, criam narrativa biográfica 

e atribuem coletivamente significado aos objetos da cultura pop (MATOS, 

2013 p.10). 

É uma questão de pertencimento, como aponta Patrícia Gomes: “o consumo e o 

aproveitamento dos produtos da cultura pop passam perto da ideia de comunidade, de 
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grupo, de pertencimento e compartilhamento de características em comum, pois a pessoas 

se sentem dentro de algo maior” (GOMES, 2015 p.58). 

Como aponta Bauman (2008), impossível pensar essa identidade sem pensar em 

consumo. O problema é que, de certa forma, esse consumo pode esvaziar a identidade e 

torna as pessoas que se identificam como nerds meros consumidores, comprando produto 

atrás de produto, consumindo filmes, séries e livros um atrás do outro, tanto para manter 

o status de nerd quanto para demonstrar conhecimento e ser “mais nerd” do que os outros, 

mas sem criar uma visão crítica sobre o que está sendo consumido. É o que Henry Jenkins 

aponta em seu livro Cultura da Convergência, ao falar que o próprio grupo nerd se tornou 

uma mercadoria: 

Eis um paradoxo: ser desejado pelas redes é ter seus desejos transformados 

em mercadorias. Por um lado, tornar-se uma mercadoria expande a 

visibilidade cultural do grupo. Grupos que não possuem valor econômico 
reconhecido são ignorados. Por outro lado, é também uma forma de 

exploração. Grupos transformados em mercadorias tornam-se algo de um 

marketing mais agressivo e muitas vezes sentem que perderam o controle 
sobre sua própria cultura, já que ela é produzida e comercializada em massa. 

Esses grupos não conseguem evitar sentimentos conflitantes, pois querem ser 

representados, mas não querem ser explorados (JENKINS, 2009, p.97). 

De fato, The Big Bang Theory cria também um paradoxo: ele representa o estereótipo do 

nerd, não necessariamente o grupo social real, e pode não criar identificação com os nerds 

“fora da tela”. Mas certamente, desde 2007, mostra uma representação de como se 

imagina que seja o nerd. Afinal, é isso que Lippman (2008), aponta como sendo a questão 

central do estereótipo: uma representação limitada. 
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