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Resumo 

 

Este artigo propõe uma reflexão introdutória acerca dos entendimentos sobre identidade e 

os processos de identificação contemporâneos, nos quais a mídia exerce importante papel 

ao criar e oferecer modelos de imagens, histórias e comportamentos, utilizando vários 

elementos do cotidiano, capazes de atrair o interesse do público por meio da identificação 

pessoal. Para analisar a relação entre tais processos e a produção da cultura midiática, este 

trabalho realizou uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, baseada num estudo 

de caso da figura do herói, em específico o Homem-Aranha, personagem do universo 

Marvel Comics e criado, em 1962, por Stan Lee e Steve Ditko. Originalmente pensado 

enquanto personagem de histórias em quadrinhos, o Aranha obteve grande aceitação junto 

ao público, o que levou à expansão de sua presença ao cinema, televisão, moda e outros 

produtos de uso cotidiano. 

 

Palavras-chave: Cultura Midiática; História em Quadrinhos; Identidade; Herói; Homem-

Aranha. 

 

Introdução 

 

O personagem ficcional Homem-Aranha, criado há 55 anos pelo escritor Stan Lee 

e pelo artista Steve Ditko, nos estúdios da Marvel Comics, tornou-se uma das criações mais 

populares da editora, grande parte graças à personalidade amigável e inspiradora do herói, 

bem como das situações cotidianas a que seu alter ego, Peter Parker, se submete. Tal 

personalidade e os problemas habituais do herói podem proporcionar, ao público que 

consome suas histórias, diversas possibilidades e formas de identificação, seja pelo fato de 

Peter ser uma constante vítima de bullying, na escola, ou ter que lidar com a morte precoce 

de vários parentes e amigos; seja enquanto modelo de caráter e integridade diante de uma 

sociedade onde existem injustiças sociais, violência, insegurança e outros conflitos. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, da Divisão Temática 6 – Interfaces 
Comunicacionais, durante o 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, de 04 a 09 de setembro, na 
Universidade Positivo em Curitiba (PR). 
 
2 Doutorando em Educação (UFPB), mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas (UFPB) e jornalista (UESB). Sócio da 

Intercom. juniorpinheiro@ymail.com 
 
3 Estudante do 6º semestre do curso de graduação em Relações Públicas (UFPB). annaraquellemoss@gmail.com 
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Com uma narrativa cativante e humana, as histórias do Aranha são voltadas ao 

público infanto-juvenil, embora consumidas por todas as faixas etárias e apresentam uma 

sensibilidade que transcende identidades nacionais e étnicas. Ainda, abordam questões 

morais e filosóficas de forma sutil, utilizando linguagem contemporânea, com diálogos 

repletos de humor (MORRIS, 2009). 

O herói precisa conviver com dilemas que oscilam entre frustrar o plano de um 

supervilão e como ganhar dinheiro para pagar seu aluguel atrasado. Apesar de todos os 

dilemas e dificuldades, entretanto, prossegue em tentar fazer o que é certo, em agir de 

acordo com seu senso de bem e justiça. Diante de uma sociedade que atualmente carece de 

referenciais identitários, as histórias do Aranha seguem, há mais de cinco décadas, 

encantando e inspirando jovens e adolescentes em todo o mundo. 

De acordo com Morris (2009), tais histórias apontam para a capacidade da 

sociedade de ecoar a própria existência na busca e crença por referenciais capazes de 

ensinar e inspirar as pessoas a praticarem boas ações. Com tais referências, torna-se menos 

difícil percorrer os caminhos da vida. Diante da crise de sentido vivenciada na 

contemporaneidade, em que os processos de identificação são líquidos e voláteis, as 

pessoas carecem da figura de um herói, com princípios nobres e honestos, mas ao mesmo 

tempo humanizado, o qual se sacrifique pelo bem dos outros, mas que, ao mesmo tempo, 

enfrente os mesmos problemas e desafios que seu público. 

Apesar de se tratar de uma produção midiática, para os fãs o Homem-Aranha é 

mais que um produto de consumo. Ele é uma representação do bem, do fraco que vence o 

mais forte por meio da perseverança e da inteligência acima da força. Trata-se de um 

referencial midiático com carisma a aproximação do cotidiano, sendo, por isso, capaz de 

gerar processos de identificação e influenciar nas identidades contemporâneas. 

 

 

Identidade e identificação 

 

Atualmente, quase todas as sociedades ocidentais, em diferentes escalas e 

formatos, encontram-se em processos de crises de sentido, em grande parte devido ao 

pluralismo cultural moderno, fenômeno global que desestabiliza as autoevidências das 

ordens de sentido e de valor que anteriormente balizavam as culturas, orientavam ações e 

relações sociais e sustentavam as identidades. 
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Embora não seja um fenômeno completamente novo, foi só no século XX que, em 

consequência das relações mercantis globais, dos vários conflitos bélicos e do intenso fluxo 

de mobilidade humana, esse intercâmbio cultural atingiu grandes proporções. 

Entretanto, nada foi tão intensamente responsável por tal processo quanto os meios 

de comunicação e sua produção e difusão de sentidos, informação, valores e práticas 

culturais, em escala industrial. Durante todo o século XX, toda a mídia, desde a atividade 

editorial à eletrônica e, mais recentemente, a internet desempenharam papel-chave na 

orientação moderna de sentido, uma vez que são intermediadores entre experiências 

coletivas e individuais, e entre culturas globais e locais. 

Para Berger e Luckmann (2004), embora todas as instituições sociais e 

comunidades comuniquem sentido, a mídia é a grande difusora de informações, mensagens 

e comportamentos, na atualidade, afinal, tudo o que as outras instituições produzem, em 

matéria de valores, sentidos e interpretações da realidade, os meios de comunicação 

selecionam, transformam, reorganizam e decidem sobre sua divulgação e, por vezes, até 

mesmo indicando de que forma tais conteúdos devam ser entendidos. 

Diante dessa difusão cultural global, bem como de seus consequentes intercâmbios 

e ressignificações, as instituições produtoras de sentido têm, diante de si, uma grande oferta 

de opções e possibilidades. Toda essa diversidade põe em xeque as antigas concepções 

acerca das identidades, para as quais o sujeito possuía uma espécie de núcleo identitário 

interior, o qual estava ancorado em tradições, dogmas, doutrinas, valores e costumes locais 

ou mesmo em ideais nacionalistas capazes de manter tal cerne intacto, mesmo com as 

possíveis interações sociais, diálogos e transformações vivenciadas pelo sujeito. 

Segundo Stuart Hall (2005), na contemporaneidade, contudo, a concepção de 

identidade está cada vez mais vinculada à noção de individuo. Este forma sua identidade de 

maneira única, diversa e constante, por meio de negociações conscientes e inconscientes, 

como também pela relação com o outro, seja por aproximações com aquilo se considera ou 

se deseja ser, seja pela rejeição daquilo que não se quer ser. 

Diversas opções de sentido, sem limitações espaço-temporais, estão dadas, numa 

espécie de supermercado cultural, sendo incorporadas pelo indivíduo à medida que pareçam 

atraentes, interessantes, permitindo uma série infindável de reconfigurações pessoais. 

 

Quanto mais a vida global se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da 

mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 

identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, 
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histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente. Somos 

confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos 
fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), 

dentre as quais parece possível fazer uma escolha. Foi a difusão do 

consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para 

esse efeito de supermercado cultural (HALL, 2005, p.75) 

 

De acordo com Bauman (2008), na contemporaneidade, todos os princípios, 

valores, costumes e sentidos tradicionais perderam sua solidez, tornando-se voláteis e 

líquidos. Nesse contexto, diante da fragilidade dos pontos de referencia, as identidades 

apresentam-se, na verdade, enquanto afirmações identitárias, construídas e reconstruídas 

dentro do discurso e sendo adotadas ou descartadas como uma espécie de roupa social. 

O autor afirma que a combinação das pressões globalizantes e individualizadoras e 

das suas consequentes tensões geram, como efeito colateral, uma busca constante e 

frenética por identidade. Nesse contexto, Bauman propõe que, em vez de se falar em 

identidades herdadas ou adquiridas, seria mais coerente o uso do termo identificação, o qual 

denota uma atividade sempre incompleta, que nunca termina e na qual todos, por escolha 

ou necessidade, estariam engajados (BAUMAN, 2008). 

Frutos desse contexto líquido e globalizado, a ausência de âncoras sociais e 

fronteiras culturais e a crise nas instituições e identidades tradicionais, levam a uma 

carência subjetiva, a uma busca por algo para se identificar, uma referência para se apegar, 

se espelhar. Nessa conjuntura, a mídia aparece como grande difusora de valores, práticas, 

costumes e estéticas. Seus conteúdos, repletos de arquétipos e estereótipos, despontam 

como modelos atraentes e sedutores para serem seguidos, incorporados e ressignificados. 

A cultura da mídia proporciona alegorias sociais que expressam receios, aspirações 

e esperanças de muitos grupos sociais. Seus conteúdos populares inspiram-se em 

sentimentos e experiências de seu público-alvo, retratando-os e difundindo efeitos materiais 

que modelam pensamentos e comportamentos. 

 

A cultura da mídia põe à disposição imagens e figuras com as quais seu 

público possa identificar-se, imitando-as. Portanto, ela exerce importantes 
efeitos socializantes e culturais por meio de seus modelos de papéis, sexo 

e por meio das várias posições de sujeito que valorizam certas formas de 

comportamento e modos de ser enquanto desvalorizam e denigrem outros 
tipos (KELLNER, 2001, p.307) 

 

Se a identidade moderna girava em torno dos papéis e funções sociais, a identidade 

pós-moderna gira em torno do lazer e está centrada na aparência, na imagem e no consumo. 
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Ela é, então, constituída teatralmente através da representação de papéis e da construção de 

imagens, por meio de uma espécie de jogo de identificações, na qual o sujeito, imerso em 

fragmentos eufóricos de experiências e múltiplas escolhas, está voltado à produção de si. 

Como afirma o filósofo norte-americano Douglas Kellner (2001), a identidade, na 

sociedade contemporânea é cada vez mais mediada pela mídia que, com suas imagens, 

fornece moldes e ideais para a modelagem da identidade pessoal. O autor aponta que não se 

pode analisar questões identitárias hoje em dia, sem se levar em conta os conteúdos 

midiáticos, principalmente do cinema, da música e da televisão. 

Estes meios, assim como as histórias em quadrinhos, enquanto literatura 

contemporânea de massa, oferecem modelos estéticos que representam anseios e padrões 

socialmente valorizados e disponíveis para identificação imediata, úteis num processo de 

construção de uma pretensa identidade. Arquétipos como coragem, força, inteligência, bom 

humor, superação, justiça, honradez, revolução, lealdade e benevolência, entre outros, estão 

em oferta, seja nos artistas contemporâneos, seja nos personagens ficcionais expostos e 

disponíveis, como em prateleiras de um supermercado cultural, a quem se interessar. 

 

 

A casa das ideias 

 

Fruto dos avanços técnicos e estéticos do jornalismo, no final do século XIX, os 

quadrinhos foram, aos poucos, conquistando leitores e ampliando sua atuação para além das 

tiras dos diários, desenvolvendo, cada vez mais, uma linguagem peculiar, estendendo seu 

conteúdo da sátira sociopolítica para aventuras ficcionais e assegurando espaço próprio, em 

suplementos, álbuns e edições especiais – os comic books – que deram origem às revistas 

periódicas características do gênero literário. 

Concomitantemente ao sucesso junto ao público, vieram críticas e acusações às 

HQs, grande parte advindas de alas conservadoras da política e da academia, além de certos 

grupos religiosos. Durante um longo tempo, os quadrinhos foram vistos como uma 

subliteratura alienante, capaz de prejudicar o desenvolvimento psicológico, cognit ivo e 

intelectual de quem as consumisse, sendo apontados, inclusive, como uma possível causa 

da delinquência juvenil (CIRNE, 1977). 

Tais perseguições às HQs perduraram durante toda a considerada era de ouro dos 

quadrinhos, entre os anos 1920 e 1930 e continuaram, mesmo no pós-guerra, até culminar 

na criação do Código dos Quadrinhos, Comic Code Authority, pela Associação Americana 
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de Revistas em Quadrinhos, Comics Magazine Association of America – CMAA. O Código 

foi desenvolvido em resposta às acusações de insuflar a delinquência juvenil, debatidas no 

Senado dos EUA entre 1953 e 1954 e atendia a todo tipo de exigências e limitações. O 

mesmo perdurou por mais de cinco décadas, causando profundo impacto na história das 

HQs. 

O moralismo vigente nos anos 1950, e a consequente caça às bruxas sofrida pelas 

HQs, que ia desde perseguição aos artistas até a realização de fogueiras públicas de 

revistas, exigiu moderação na violência e no sensacionalismo de algumas publicações. Sean 

Howe (2013) aponta que, neste período, as tendências das histórias e personagens 

começaram a mudar em velocidade alarmante, exigindo novos conceitos e ideias, capazes 

de se adequar a uma sociedade preocupada com a violência, a permissividade sexual e a 

delinquência e que culpava os quadrinhos por tudo isso. 

Na década seguinte, a sociedade americana ainda trazia feridas abertas do pós-

guerra quando se inseriu novamente em conflitos bélicos. Internamente, o país se ressentia 

de crises sociopolíticas e morais que levaram a diversas manifestações e conflitos nas ruas. 

Os anos 1960 foram tempos de questionamentos à ordem vigente, ao padrão identitário 

tradicional e da sensibilização social em nome dos direitos civis das minorias. Ideais de 

liberdade e igualdade de direitos davam a tônica em conversas, discursos e, inclusive, nas 

mensagens midiáticas. 

É nesse contexto que ocorre a grande explosão do time Marvel, com Stan Lee à 

frente do trio formado com Jack Kirby e Joe Simon, os quais criaram um universo novo e 

revolucionário para o mundo dos super-heróis. Surgida como uma subsidiária da já 

tradicional editora de quadrinhos Timely Comics, nos anos 1950, a Marvel, com seu time 

criativo, daria um novo dimensionamento aos super-heróis, na década seguinte 

(GOIDANICH; KLEINERT, 2014). 

Inovações no layout interno e nas capas, personagens psicologicamente complexos 

e diálogos com os leitores, dentro das próprias histórias, atraíram um público então 

disperso, por conta da crise vivenciada pelo setor, entre as décadas de 1950 e 1960. Outra 

inovação, advinda com a criação do Quarteto Fantástico, foi a reunião de vários super-

heróis numa mesma aventura, algo já experimentado por outras editoras, mas sem a 

periodicidade e profundidade adotadas pela Marvel. 

Atentos às preocupações sociais de seu tempo e aos discursos e sentimentos 

vigentes, o time Marvel desenvolveu personagens mais humanizados, apesar de suas 
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habilidades e superpoderes e histórias que se tornaram distintas das demais por se acercar à 

realidade, abordando problemas cotidianos que também poderiam ser vivenciados pelo 

público leitor, com seus dilemas e dificuldades. As aventuras dos heróis da Marvel também 

tocavam, ainda que subjetivamente, em temas polêmicos, sociais, políticos e culturais de 

maneira indireta, valendo-se da alusão e da parábola. 

Desse modo, pode-se associar, por exemplo, os mutantes dos X-Men aos vários 

grupos minoritários excluídos, marginalizados e perseguidos apenas por serem diferentes 

do modelo padrão imposto pela sociedade. Um grupo de indivíduos fora do padrão social, 

sujeitos a todo tipo de violência, difamação, preconceito, vítimas de leis que não se 

adéquam às minorias sociais, que não levam em consideração os diferentes e suas 

peculiaridades, muitas vezes por desconhecimento mesmo. 

As constantes tentativas de genocídio dos mutantes, às vezes adotada pelo próprio 

Estado, remetem às muitas políticas eugenistas, que ocorreram e ocorrem, em várias partes 

do mundo, voltadas ao extermínio de diversos povos e grupos humanos, como judeus, 

negros, ciganos e transexuais. 

Em tempo, a eterna discordância entre Magneto e Professor Xavier não se difere 

muito do constante dilema dos movimentos sociais: é possível transformar a sociedade por 

meio da educação e do diálogo ou, diante do sistema, somente uma revolução armada seria 

capaz de alterar a realidade, assegurando os direitos renegados? 

Questionamentos éticos constantes, sensos de justiça e vingança, amizade e 

deslealdade, individualismo e coletividade, aparecem nas páginas dos quadrinhos da 

Marvel ao lado de problemas conjugais, desavenças interpessoais em vários níveis de 

relações familiares, desespero, dor, sofrimento, arrependimento, vícios, entre outros. 

O Demolidor é um herói cego, e precisa lidar constantemente com as dificuldades 

advindas por conta de sua deficiência. Tony Stark, o Homem de Ferro, é alcoólatra e tem 

dificuldades em manter relacionamentos pessoais. O Motoqueiro Fantasma, uma releitura 

moderna das antigas histórias de terror envolvendo cavaleiros fantasmas, enfrenta uma 

constante batalha interior, entre o bem e o mal, em histórias que envolvem ocultismo e 

religião. 

O Homem-Aranha, como será abordado mais à frente, é um adolescente com baixa 

autoestima e que precisa sobreviver em meio a um cotidiano pouco convencional, 

enfrentando problemas pessoais e sociais diversos, mas presentes na vida de muitos jovens 

em idade escolar. Mesmo quando se torna um adulto, Peter Parker precisa conviver com as 
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responsabilidades financeiras, profissionais, familiares e conjugais, enfrentando dilemas 

como, por exemplo, se deve continuar a cursar a faculdade, ou se desiste para se dedicar 

apenas ao trabalho e pagar suas contas acumuladas. 

Nos últimos anos, a Marvel ampliou ainda mais seu escopo de personagens 

voltados a grupos humanos, antes ignorados pelo padrão estético. Tais questões afirmativas 

voltam-se para as necessidades de identificação com públicos distintos e outros segmentos 

de mercado, uma vez que este se encontra cada vez mais direcionado. 

O Agente Venom é um herói repleto de controvérsias e dramas pessoais. Além da 

constante batalha interior entre o certo e o errado, fruto da ação do simbionte alienígena 

sobre um humano, o alter ego do personagem, o ex-atleta e ex-combatente Flash Thompson 

– que praticava bullying com Parker, mas era o maior fã do Aranha – é  paraplégico e anda 

de cadeira de rodas, necessitando da ajuda do simbionte para permanecer em pé. 

O comandante-geral da agência de heróis SHIELD, Nick Fury, antes loiro, com 

mechas grisalhas, ganhou uma releitura, sendo apresentado como um negro na série de 

histórias do Universo Ultimate, como também nos recentes filmes da Marvel. 

Outro que ganhou versão negra foi o Homem-Aranha, vivido pelo pré-adolescente, 

Miles Morales, que também foi picado por uma aranha radioativa e passa por situações 

próximos às do Aranha original, só que num contexto contemporâneo. Concebido dentro do 

Universo Ultimate, Miles, com o fim desse mundo paralelo, foi trazido à Terra 616 e 

convive com o Aranha original. 

No arco de histórias Aranhaverso, uma aventura crossover, que se passa em vários 

universos paralelos, cada um com seu herói totêmico aracnídeo próprio, foram apresentadas 

várias personagens femininas com os mais diversos poderes e uniformes aracnídeos, desde 

adolescentes a senhoras. 

Nessa safra de heroínas aracnídeas, além da Mulher-Aranha original, Jessica 

Drew, aparecem a Silk, que foi picada junto com Parker, mas é ainda mais forte que o 

próprio; a Araña, Anya Aña Corazon, uma versão latina da Garota-Aranha e a Spider-Girl 

May Parker, filha de Peter e Mary Jane Watson vinda de um futuro alternativo. 

O Aranhaverso possibilitou, contudo, que personagens que antes eram apenas 

retratadas como coadjuvantes, nas histórias do Amigão da Vizinhança, assumissem certo 

protagonismo, ainda que atuando em grupos somente de mulheres-aranha – o que remete ao 

sentimento de sororidade. Assim, despontam em cena a Gwen-Aranha, baseada na Gwen 

Stacy, grande amor de Peter, morta em confronto com o Duende Verde; a Mary Jane 
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Aranha e a Tia May Aranha, esta última vinda de um universo paralelo em que a gentil 

senhora é quem foi picada pela aranha radioativa. 

Outra mulher que assumiu o protagonismo da história, nessa fase atual da Marvel, 

foi a enfermeira Jane Foster. Originalmente assistente do médico manco Dr. Donald Blake, 

identidade secreta de Thor, tornou-se sua noiva quando o mesmo revelou para ela sua 

verdadeira identidade. Após o deus do trovão tornar-se indigno de empunhar o Mjolnir, a 

senhorita Foster, embora humana, conseguiu uma concessão para utilizar o martelo e o 

nome Thor, quando o filho de Odin, mesmo sem saber a identidade da heroína, abdica do 

seu nome em favor da mesma. 

Além de ser uma mulher assumindo o lugar de um dos heróis mais poderosos da 

Marvel, outro fato chama a atenção para Jane Foster. Atualmente também uma médica, ela 

precisa conviver com uma verdadeira tempestade que aflige sua forma humana e enfrentar a 

dura batalha contra um câncer de mama, cujo tratamento a fez perder os cabelos. 

 

 

O Amigão da vizinhança 

 

Em 1962, na edição da revista Amazing Fantasy, surge o super herói aracnídeo 

SpiderMan (Homem-Aranha). Seu conceito e roteiro das primeiras histórias foram criados 

por Stanley Martin Lieber, conhecido por Stan Lee, na época um dos principais editores de 

quadrinhos da Marvel Comics, uma subsidiária da editora Timely. No desenvolvimento do 

escalador de paredes houve também a participação de Jacob Kurtzberg, ou Jack Kirby, 

ilustrador da Marvel. Porém, mesmo que este, a princípio, tenha sido o encarregado por 

desenhar o herói, nunca chegou a ser o desenhista regular. Tal função coube a outro artista 

da editora, Steve Ditko, considerado o coautor herói. 

 
Assim, o maior mérito de Stan Lee ao iniciar a concepção do Homem-
Aranha, foi o de ter conseguido descobrir quem era realmente o leitor de 

quadrinhos e transportá-lo para as histórias através de personagens que o 

tocassem. Diferente do governo ou dos patriarcas americanos, que 
delegavam a seus filhos a responsabilidade de construir a nova América, 

Lee percebeu que talvez o fardo do processo de amadurecimento se 

tornaria mais leve se fosse compartilhado por alguém que os entendesse 

(MATTOS; SAMPAIO, 2004, p.117). 

 

Peter Parker é um estudante nerd, desajeitado, tímido, apaixonado por ciências e 

que mora no subúrbio de Nova York, com seu tio Ben e sua tia May, um casal de idosos 
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amorosos que se tornaram responsáveis pela criação e educação do garoto, depois do 

mesmo ter perdidos seus pais, aos seis anos de idade, em um acidente aéreo. Além de ter 

que se acostumar com tal dor e com a falta de popularidade na escola, Peter precisa 

conviver com os problemas financeiros de sua família (MARVEL, 2015) 

Ao contrário de outros superseres que são supercientistas ou empresários 

bilionários, herdam ou nascem com seus poderes, ou são deuses ou alienígenas, Peter é 

apenas um adolescente comum, com os dilemas da idade e que adquiriu seus poderes de 

forma incidental, como quase tudo o que acontece com o herói (MARVEL, 2013). 

Sempre estudioso, Parker era o melhor aluno de sua turma, sendo muito dedicado 

às ciências. Ao realizar uma visita a uma exposição, num laboratório, acabou sendo picado 

por uma aranha que havia sido exposta à radioatividade. Somente ao chegar em casa, é que 

ele descobriu que o incidente lhe conferiu força, agilidade e capacidade de aderir às 

superfícies, além da sensibilidade para prever perigos próximos. 

Surpreso e empolgado com suas novas habilidades, o herói resolve competir com o 

campeão local de luta livre, para ganhar uma boa quantidade de dinheiro, podendo assim 

ajudar financeiramente seus tios. Parker vence e decide então continuar faturando, 

tornando-se astro de TV. Pensando em aumentar seus lucros no negócio, produz um 

composto químico similar ao das teias de aranha, mas proporcional ao seu tamanho e peso, 

além de confeccionar um uniforme para ocultar sua identidade. 

No entanto, ao sair de uma apresentação, Peter, mesmo com possibilidade de usar 

seus poderes para o bem, permitiu que o assaltante da bilheteria do local onde estava 

escapasse, alegando que prendê-lo não era sua obrigação. Posteriormente, ainda em fuga da 

perseguição policial, o mesmo ladrão assassina o seu tio. Ao descobrir que poderia ter 

evitado tal tragédia, se simplesmente tivesse impedido o criminoso de fugir, Peter aprende, 

de uma forma dolorosa, a importância em fazer o que é certo e praticar o bem, mesmo que 

para desconhecidos. Como norte dessa reflexão, uma frase sempre dita a ele pelo próprio 

Tio Ben: com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. 

 

 

Maior sucesso da Marvel 

  

O Homem-Aranha não foi criado para ser um dos principais heróis da Marvel. 

Publicado em 1962, no último número de uma revista que seria cancelada, a Amazing 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Fantasy, apenas meses depois, com a apuração das vendas da edição 15 da revista, é que se 

percebeu o sucesso de vendas do personagem. 

Hoje, mais de 50 anos depois da criação do herói, sua presença midiática e 

comercial é cada vez maior, sendo considerado pela Marvel como seu maior sucesso de 

público e vendas. Fruto da chamada Era de Prata dos quadrinhos, o herói saiu das páginas 

das revistas para atuar nos cenários do cinema, games, séries de televisão e desenhos 

animados, tornando-se assim, uma das maiores franquias de indústria de entretenimento 

(KLOCK, 2002). 

Esse carisma e popularidade se justificam por conta de um diferencial: seus 

criadores apostaram na aproximação do super-herói ao jovem comum. 

 
A cartada decisiva, obviamente, foi a concepção do Homem-Aranha, 

adolescente normal até ser picado por uma aranha radiativa e ganhar 

superpoderes. Peter Parker era o everyman, o sujeito comum que 
enfrentava as dificuldades típicas da adolescência, ao contrário de Clark 

Kent, que cresceu com poderes inimagináveis, e de Bruce Wayne, que 

desde criança treinou para alcançar a perfeição física e mental. Peter 
preocupava-se com as aulas do colégio, em descolar trocados vendendo 

suas fotos para o Clarim, com a saúde de sua tia May, e claro, com garotas 

e namoro. A tudo isso, ainda viu acrescida a responsabilidade de usar seus 

poderes em prol da justiça (MATTOS; SAMPAIO, 2004, p.110) 
 

Durante a sua concepção, Lee percebeu a necessidade de representar de forma 

verossímil o público alvo consumidor de quadrinhos: crianças e jovens. Transportando os 

leitores para as histórias, através da sensibilidade e realidade dos fatos apresentados, em 

seus primeiros anos, era comum o próprio Lee dialogar com seus leitores, nas páginas das 

revistas, buscando criar uma sensação de cumplicidade, de confiança.  

Dentre as características que aproximam o Aranha dos leitores está o seu porte 

físico. Ao contrário do modelo heroico comum, Peter não é apresentado de forma 

musculosa e viril. Steve Dikto, até então desenhista de histórias de terror e mistério, 

desenvolveu um herói com porte de homem comum e jovial, retratado também no seu 

uniforme com cores coloridas, para enfatizar o personagem divertido, fugindo do que já 

estava acostumado a ver, como as típicas capas. Além de ter uma máscara inovadora que 

cobria todo o rosto do herói, mas permitia transparecer as emoções. 

 

A máscara do personagem era inovadora por ser uma das poucas, na 
época, que escondia todo o rosto do herói, além de contar com um 

estilizado par de olhos de a aranha que, devido ao seu desproporcional 

tamanho em relação ao rosto, atuam com um veículo para expor melhor as 
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emoções do jovem por trás da máscara.  Técnica semelhante é usado pelos 

criadores de quadrinhos e desenhos animados japoneses que desenham os 
olhos de suas criações de forma exagerada para que eles traduzam com 

mais intensidade as emoções do personagem. (MATTOS; SAMPAIO, 

2004, p.120) 

 

Além dos elementos visuais e sua habilidades e lutas emocionantes, outro 

diferencial do herói, também, é o seu universo, complexo e fascinante, repleto de 

personagens humanos, carismáticos e com muitos conflitos. A já mencionada Tia May, por 

exemplo, uma senhora frágil, inocente, mas decidida, além de sempre preocupada com a 

saúde e os estudos de Peter. 

No jornal O Clarim Diário, local de trabalho de Peter, encontra-se um dos 

principais personagens do universo do Aranha, o editor chefe J.J. Jameson, que transparece 

sua complexidade por meio do temperamento furioso, sendo o perseguidor mais implacável 

ao herói, sempre vítima de seus editoriais nos quais o aracnídeo é apontado como uma 

ameaça pública mascarada. Além disso, costuma explorar o trabalho de Parker, o 

remunerando muito mal e sempre o depreciando enquanto pessoa e profissional. Contudo, 

ao mesmo tempo, Jameson consegue, vez por outra, demonstrar um lado social e humano, 

principalmente no que diz respeito à sua família, além de ser intensamente dedicado ao seu 

trabalho. 

Outras figuras também tornam o Clarim um ambiente interessante, como Betty 

Brant, primeira namorada de Peter e o redator chefe, o amável e compreensível Joe 

Robertson, funcionário bem sucedido e que faz o contraponto à fúria de Jameson. 

 

Através de Robertson, Stan Lee quebrou inúmeros tabus que, de certa 

forma, ainda prevaleciam nos quadrinhos, ao mostrar um negro bem 

sucedido e equilibrado que exercia um cargo de autoridade em um dos 
maiores jornais dos Estados Unidos, deixando para trás o estereótipo de 

negro revoltado (MATTOS; SAMPAIO, 2004, p.123). 

 

Outro mundo interessante e complexo, dentro do universo aracnídeo, é o local de 

estudo de Peter, seja a escola ou a faculdade. Colegas e professores são apresentados como 

figuras únicas, com temperamentos e personalidades próprias, sendo que muitos vilões dos 

arcos das histórias costumam ser alunos ou professores, ou estarem, de alguma forma, 

vinculados aos locais de estudo ou trabalho de Parker. 

Aliás, o Homem-Aranha é um dos heróis que apresentam um dos mais ricos e 

complexos cartéis de vilões (MARVEL, 2013), com personalidades distintas, sendo que 
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muitos também possuem características animais. É notório que muitos vilões desse 

universo são representados por figuras mais velhas, o que denota, além da briga entre o bem 

e o mal, uma disputa entre o velho e o novo; a juventude ousada e espirituosa contra um 

sistema retrógrado, ranzinza e ressentido. 

Dentre tais vilões, está o Duende Verde, cujo alter ego é Norman Osborn, um 

milionário empresário químico bastante inteligente. Sua dedicação excessiva à OSCORP, 

sua empresa, levou a um distanciamento deste com seu filho Harry, o melhor amigo de 

Parker. A relação entre pai e filho é apresentada como algo conflituoso, abusivo e 

opressivo, o que levou Harry a se tornar um jovem inseguro, com baixa autoestima e que 

busca a constante aceitação do pai. 

O Homem-Aranha também é reconhecido por seu senso de humor. Espirituoso, ele 

costuma fazer piadas com suas próprias dificuldades e problemas, além de desdenhar da 

arrogância e das posturas de seus inimigos. Isso se diferencia do comportamento padrão, 

onde os heróis são apresentados de formas mais sérias ou sombrias. Muito franzino, em seu 

início, talvez Parker se valesse dessa postura extravagante e irônica, para superar seu medo, 

bem como para desestabilizar seus oponentes, durante uma luta, com suas piadas. 

Inicialmente apresentado como um adolescente sem jeito com as mulheres, o 

Aranha possui um cenário amoroso intenso, interessante, mas não menos trágico. Entre 

namoros e flertes, Peter já teve namoradas, amantes e esposa, tendo que abrir mão do 

casamento com Mary Jane a fim de voltar no tempo e salvar sua Tia da morte. Outra parte 

nefasta da história amorosa do herói foi a morte de Gwen Stacy, seu grande amor da 

adolescência, durante um confronto com o Duende Verde, o qual a jogou de uma ponte. 

Peter tenta salvá-la, alcançando-a com sua teia, mas o efeito rebote faz com que ela quebre 

o pescoço, morrendo. 

Durante esse arco de histórias, assim como em outras, como na morte da sua 

amiga, a agente de polícia Jean DeWolf, é possível ver claramente em Peter a dúvida e os 

conflitos internos entre seu senso de justiça e o desejo de vingança. Todo esse lado humano 

do herói, exposto à dor e ira, aproximam ainda mais os fãs do mesmo, desenvolvendo uma 

identificação, uma vez que as histórias retratam o sentimento do herói frente a situações 

comuns na vida, rompendo com a lógica do famoso felizes para sempre. 

 

O ambiente, os personagens e a trama se combinam para criar 
grandes histórias mitológicas do bem contra o mal, mas os desafios 

com que esses heróis se deparam ecoam nossas próprias existências. 

Eles se mostram em nossa vida como conflitos emocionais com 
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aqueles que amamos e com os quais trabalhamos, dilemas 

espirituais e éticos deflagrados pelo choque entre ciência e 
espiritualidade e a angústia existencial que emanada tecnologia em 

constante evolução que nos cerca. (CHOPRA, 2012, p.43) 

 

Em todos esses anos, a vida de Peter Parker nunca foi fácil e tranquila. Contudo, 

assim como uma pessoa real, todas as experiências de perdas e derrotas serviram para o 

crescimento pessoal do herói, em meio ao caos, levando-o a entender que era necessário 

equilíbrio e harmonia, na confluência de sentidos e contextos, para aprender com as quedas 

e dificuldades. Um exemplo para os fãs, que utilizam as metáforas dos desafios enfrentados 

para seguir a vida, tentando encontrar sentido para compreender o mundo cada vez mais 

rígido e enfrentá-lo, com esperança e bom humor. 

 

 

Considerações Finais 

 

Como mesmo diz o herói aracnídeo, em suas histórias, o indivíduo é fruto de suas 

escolhas. Peter escolheu fazer o que era certo e usar suas habilidades para ajudar as pessoas, 

apesar de todo o contexto contrário. Ter perdido os pais, aos seis anos, e o tio na 

adolescência; ter que cuidar de uma tia doente, morar no subúrbio e enfrentar dificuldades 

financeiras, sofrer bullying, ser explorado pelo patrão, perder amigos e entes queridos, não 

ter sorte em suas relações amorosas, precisar trabalhar, ser herói e manter as boas notas na 

escola, ter que lidar com vários de seus admirados professores e amigos tornando-se vilões, 

pois, diferentes dele, fizeram escolhas erradas e pagaram o preço por isso. Diante de tal 

conjuntura, Peter mantém seu senso de responsabilidade e assume uma posição. 

Todas essas características foram pensadas por seus criadores para fazer do Aranha 

um herói diferente dos demais, aproximando-o do leitor infanto-juvenil e conseguindo 

estabelecer uma relação forte e duradoura com seu público por meio da atuação dos sujeitos 

e identificações discursivas, bem como toda a produção simbólica apresentada na 

construção do personagem e das narrativas. A Marvel Comics obteve sucesso em seu 

intento, afinal, após mais de 50 anos de sua criação, o Cabeça de Teia é um dos 

personagens mais famosos e mais caros do mundo. Todavia, o público cativo do Homem-

Aranha também tem sua parcela de lucro, pois tem para si um referencial de identificação 

positivo, capaz de incentivar boas posturas e atitudes e manter acesa a esperança de um 

mundo melhor. 
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