
 
 

São Paulo | outubro de 2017 | ISSN 2358-2138 
 
 

CONSUMIR E SER NERD: UM ESTUDO SOBRE A IDENTIDADE E AS 
PRÁTICAS DE CONSUMO DO GRUPO NERD 

 
 

 Gabriel N. Soraggi11 
ESPM-SP 

 
Walfredo Ribeiro de Campos Junior2 

ESPM-SP 
 

Resumo 

Essa pesquisa investiga o grupo social dos nerds e as práticas de consumo realizadas 
por esse grupo, partindo de um referencial teórico que reconhece que o consumo 
possui um papel central na formação das identidades e na construção de vínculos. 
O objetivo dessa pesquisa é investigar o que é ser nerd nos dias de hoje, atendo-
se, em especial, ao papel que as práticas de consumo assumem nessa definição. 
Para tanto, realiza-se pesquisa bibliográfica e documental, bem como entrevista 
em profundidade com sete alunos e dois professores do Gamelab ESPM – uma 
entidade da ESPM-SP, que investiga e desenvolve jogos, escolhida justamente por 
lidar com uma prática de consumo que está associado ao esteriótipo do nerd.  
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INTRODUÇÃO 

Através dos estudos de Silva (2013) é possível entender o homem como um 

ser social, ou seja, um ser que precisa do outro para sobreviver. Sua vida em 

comunidade envolve interação e comunicação, e nesse processo, conforme as 

pessoas vão se identificando umas com as outras, é possível observar a criação de 

vínculos sociais.  Tais vínculos são fatores importantes para que o ser humano se 

organize em grupos sociais identitários. Esse estudo investiga, em específico, o 

grupo social dos nerds. 

Trata-se de um grupo social que possui, na atualidade, um grande destaque 

midiático e cultural, sendo representado em diversas obras midiáticas, como na 
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série “The Big Bang Theory” que iniciou em 2007 e que se faz presente até os dias 

atuais. A série gira em torno de cinco personagens principais, e tem como objetivo 

retratar o dia a dia dos nerds. O que caracteriza os personagens como sendo nerds 

é o fato de apresentarem problemas de relacionamento social (principalmente com 

mulheres), se vestirem de maneira inadequada para os padrões de moda e 

discutirem temas do universo midiático como: filmes, quadrinhos, videogames, etc. 

Outros fenômenos culturais que dão visibilidade a cultura nerd contemporânea, são 

eventos organizados no Brasil, tais como Comic Con, Campus Party e Brasil Game 

Show. Nesses lugares as pessoas vão para desfrutar de novas tecnologias (vídeo 

games e computadores) bem como para conhecerem os seus ídolos midiáticos, 

sejam eles blogueiros, youtubers, escritores de quadrinhos e de ficção científica, 

entre outros. São feiras onde é possível notar que as pessoas que participam 

possuem diversas diferenças identitárias, sendo elas de etnias diferentes, regiões 

distintas do Brasil, idades variadas, mas, com o mesmo gosto midiático e 

tecnológico que, em certa medida, está associada a cultura e ao estereótipo nerd.  

Silva (2013) aponta que a caracterização do nerd, envolve tanto a sua 

aparência quanto o seu comportamento e os seus hábitos de consumo. Nos 

exemplos citados a cima, observa-se que a cultura e a identidade nerd estão 

ligadas ao consumo de objetos diversos, tais como filmes, livros, HQ’s e vídeo 

games. Para Rocha (2005) o consumo é estruturador de valores e práticas, 

construtor de identidades e é codificado de tal forma que mensagens são 

transmitidas sobre nós, demonstrando proximidade ou distância em relação ao 

outro. É partindo desse princípio, que esse artigo tem como objetivo: investigar o 

que é ser nerd nos dias de hoje, atendo-se, em especial, ao papel que as práticas 

de consumo assumem nessa definição.  

A pesquisa aqui realizada tem um viés qualitativo, buscando entender a 

opinião e percepções de sujeitos com relação ao nerd contemporâneo e as práticas 

de consumo por ele realizadas. Segundo Denzin e Lincoln (1998) a pesquisa 

qualitativa surgiu da necessidade de entender o outro, e estudar mais afundo os 

seus hábitos e costumes, preocupando-se com a singularidade do objeto e a 

“adoção de métodos que sejam capazes de respeitar tais singularidades” (LIMA, 

2008, p.32). A metodologia utilizada nessa pesquisa envolve pesquisa bibliográfica 
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e documental, bem como pesquisa em profundidade (SEVERINO, 2007) com nove 

entrevistados – sete alunos e dois professores –, todos associados a entidade 

GameLab ESPM-SP. A escolha por essa entidade deve-se ao fato dela estudar e 

desenvolver jogos, uma prática de consumo que, conforme Silva (2013), caracteriza 

a identidade nerd.  

 

IDENTIDADE NERD 

Segundo Matos (2011), não se sabe ao certo a origem da palavra nerd, alguns 

autores apontam o termo como usado pela primeira vez na década de 1950, outros 

discutem se ele teria surgido na Inglaterra ou no Canadá, não havendo um 

consenso. O que se sabe ao certo é que o termo nerd sofreu várias alterações com 

o passar das décadas. Antes ele era visto como uma pessoa que tem dificuldades 

em se relacionar socialmente, era fanática pelos estudos e por tecnologia, sempre 

sabia de tudo, usava óculos e apresentava espinhas na face. Galvão (2009, p.35) 

descreve esse nerd do passado da seguinte maneira:  

Nerd, na versão mais antiga, é uma pessoa que nutre um grande fascínio 
pelos estudos, ou que possui uma inteligência maior que a média e tem 
alguma dificuldade em se relacionar socialmente. O visual do chamado 
nerd clássico, é composto por óculos, aparelho nos dentes e, em geral, 
espinhas. Sua personalidade é marcada pela timidez, falta de 
autoconfiança gerando a forma desajeitada de agir, ingenuidade, além de 
estar sempre indiferente ao que acontece em seu redor. 

 No século passado, conforme Galvão (2009) a figura do nerd carregava 

uma grande quantidade de estereótipos e estigmas. A autora ilustra como um dos 

motivos, o fato de serem mal vistos pela sociedade da época os jovens ou adultos 

que amavam o universo da ficção, posto que, para muitos, tratava-se de um 

comportamento de criança. Para Goffman (1891) os estigmas são características 

que atribuímos a pessoas estigmatizadas no sentido de diminuí-las. O estigma pode 

ser considerado uma fraqueza, um defeito ou uma desvantagem que o 

estigmatizado pode ou não possuir. Para o autor o estigma está relacionado com 

estereótipo. Todo julgamento que fazemos de uma pessoa estigmatizada no sentido 

de inferioriza-la é considerado um estigma. 

Para Silva (2013), ao observar os nerds do passado, constatou que os mesmos 

possuem uma trajetória de isolamento e exclusão em relação aos outros grupos da 

sociedade, por serem vistos como “inadequados” quando comparados a outros 
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estilos de vida dominantes. Todavia, o significado da palavra foi se modificando 

com o passar dos anos. Para o autor, quando o mercado percebeu que esse nicho 

tinha um grande potencial de consumo vieram grandes investimentos nessa área do 

entretenimento. Então o termo se popularizou e atualmente o termo nerd é 

comumente associado a obsessão que gira em torno de computadores e tecnologias 

(os chamados geeks, possuem essa obsessão), como também, quadrinho, games e 

ficção científica.  

Para iniciarmos a discussão em torno do conceito de identidade, atentando-

se, em específico, a traços que compõe a identidade nerd, trazemos como exemplo 

a trama da série Stranger Things (2016) disponibilizada pela Netflix. A série chama 

muito a atenção pelo fato de apresentar vários signos ligados a identidade nerd. Já 

no primeiro episódio do seriado três amigos encontram-se no porão da casa de Mike 

(Finn Wolfhard) jogando uma empolgante e emocionante partida de D&D (famoso 

RPG – sigla do inglês role-playing game, em português jogo de interpretação). No 

decorrer da série é possível notar que os meninos estão inseridos em um grupo 

social que se identifica com história em quadrinho de super-heróis (X-MAN), filmes 

de ficção científica e fantasia (Star Wars e O Hobbit), se interessam muito pelo 

universo da ciência, são próximos do professor que leciona essa matéria na escola e 

não possuem um círculo grande de amizade. Em uma visão simplista, pode-se dizer 

que os garotos representam tanto o nerd do século passado com o nerd atual, 

através de seus gostos e relacionamento social. 

Todas essas características e gostos são símbolos e signos por meio dos quais 

as personagens representam quem elas são e a que grupo pertencem, dando forma, 

a suas identidades. Conforme Woodward (2009), durante o processo de 

desenvolvimento da criança vários signos culturais e sociais são apresentados. É 

através da nossa representação dos sistemas simbólicos que atribuímos significados 

para o mundo, posicionando-nos como sujeito e dando sentido as nossas 

experiências. “Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam 

possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar” (WOODWARD, 

2009, p.17). A autora chama de identidade, todo esse processo de associar e 

posicionar o ser humano em meio a signos socialmente compartilhados, que dizem 

respeito ao o que o sujeito é, e a que grupo pertence.  
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Ainda com o exemplo de Stranger Things (2016), também é possível notar no 

seriado a existência de uma diferença identitária entre dois grupos sociais. Nancy 

(Natalia Dyer), a irmã mais velha de Mike, faz parte de um grupo social mais 

comunicativo, que se relaciona com mais facilidade socialmente, se veste com 

roupas da moda, não se importam em tirar boas notas escolares e fazem festas no 

meio da semana. Isso porquê a garota namora Steve (Joe Keery), principal 

personagem do grupo social. O segundo grupo mostrado na série é representado por 

Mike e seus três amigos, que, como mostrado anteriormente, se interessam pelos 

estudos, possuem maior dificuldade de se relacionar socialmente, não se importam 

com roupas da moda e por várias vezes utilizam referências e signos do universo 

nerd. É importante ressaltar que o primeiro grupo social apresenta uma visão 

estereotipada, as vezes até preconceituosa, dos indivíduos que não estão incluídos 

socialmente no mesmo grupo. 

Para Woodward (2009) a identidade envolve “reivindicações essencialistas 

sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário, 

nas quais a identidade é vista como fixa e imutável (p.13) ”. A diferença se 

estabelece apenas por uma marcação simbólica perante a outras identidades. A 

formação simbólica e social são processos diferentes, entretanto ambas são 

fundamentais para a construção e manutenção das identidades. Conforme a autora, 

a marcação “simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações 

sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído. E por meio da 

diferenciação social que essas classificações da diferença são ‘vividas’ nas relações 

sociais” (WOODWARD,2009, p.14). 

 Conforme apresentamos anteriormente, tem que a percepção em torno 

do nerd se modificou, o cenário se alterou, vivendo ele um momento de ascensão, 

visto que sofre muito menos preconceito e ganha grande destaque midiático e 

mercadológico (SILVA, 2013). Quando o mercado percebeu que o grupo social dos 

nerds possuía grande potencial de consumo, começou a investir alto nessa área do 

entretenimento. Com a ascensão do Youtube vários canais na internet abordam 

temas do universo nerd e colocam pontos de vista sobre o tema abordado, dessa 

forma acabam criando uma identidade comum nos telespectadores. Através de 

lojas de varejo online, criada pelos donos dos canais do Youtube, os indivíduos que 
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se identificam com o mundo nerd podem adquirir produtos, principalmente 

camisetas, de séries, filmes, games ou quadrinhos que mais gosta. Vale 

complementar que nesses sites existem produtos para várias identidades nerds 

(subgrupos), por exemplo, na loja online do Jovem Nerd (Nerdstore) nota-se 

camisas para o nerd que se identifica com o mundo das academias, camisas para o 

nerd que gosta de filmes da década passada, produtos para o nerd que se identifica 

com o canal do Jovem Nerd no Youtube, produtos para os nerds que estão no início 

da trajetória desse universo e etc.     

Dessa forma podemos perceber que dentro do mesmo grupo social (no caso 

as pessoas que se identificam com canais do Youtube que falam sobre o universo 

nerd) existem diferenças identitárias que estão aumentando cada vez mais por 

influência midiática. Também é possível notar várias identidades assumidas pelo 

ser humano que estão baseadas no consumo midiático. Segundo Kellner (2001, 

p.317) “a identidade na sociedade contemporânea é cada vez mais medida pela 

mídia que, com sua imagem, fornece moldes e ideias para a moldagem da 

identidade pessoal”. Observa-se, desse modo, que a identidade nerd 

contemporânea, é pautada no consumo midiático e no consumo de objetos 

carregados de valor simbólico atribuídos, muitas das vezes, pela mídia. 

 

CONSUMO NERD 

 Discutimos no capítulo anterior a importância dos signos e dos 

significados socialmente compartilhados na construção da identidade do sujeito 

(WOODWARD, 2009), visto que é por meio deles que o sujeito se posiciona e se 

caracteriza, tornando legível, para si mesmo e para o outro, quem ele é e a que 

grupo pertence. A discussão anterior foi ilustrada a partir de diversas práticas de 

consumo que são realizadas pelo grupo do nerd, que servem como marcadores de 

identidade e de diferença. Nesse capítulo, atenta-se especificamente ao fato do 

consumo nerd estar ligado a produção de significado. Isso porque, segundo Matos 

(2011) a cultura nerd não está baseada no que os indivíduos desse grupo 

consomem, mas sim, no sentido atribuído para o artefato consumido.  
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Para compreender o consumo contemporâneo do nerd, é preciso entender a 

importância que o “gosto pessoal” possui nessa configuração. Conforme Campbell 

(2006), o papel que o consumo assume hoje em dia para marcar pertencimento a 

um grupo e responder a perguntas existenciais do tipo “quem sou eu” varia 

bastante nas sociedades atuais. Antes, havia poucas mercadorias, e o consumo 

estava muito atrelado as necessidades coletivas de um grupo de pertencimento. 

Desse modo, um operário de fábrica consumiria como um operário de fábrica, não 

porque queria, mas porque as opções de mercadorias que lhe eram acessíveis, e as 

necessidades básicas de sua família e da sua comunidade o levava a consumir 

daquela forma. Tal modo de consumir está associado a um momento identitário 

que era concebido como sendo fixo (HALL, 2001), havendo poucas mudanças ao 

longo da vida. Nos tempos modernos a questão identitária estava muito mais 

voltada a um fator de status social, a posição que os indivíduos assumiam nas 

diversas instituições e associações, como família, trabalho, religião, etnia, 

nacionalidade, entre outros. Dessa forma pouco importava os gostos particulares 

das pessoas (CAMPBELL, 2006).  

Por outro lado, o “eu” do homem contemporâneo é fragmentado, está em 

constante mudança, nunca conseguindo assumir uma identidade fixa (HALL, 2001). 

Dessa forma, os indivíduos se encontram em uma crise identitária, que pode ser 

minimizada, mas não resolvida, com o consumo. Nas palavras de Campbell (2006, 

p.51) “o consumo, longe de exacerbar a ‘crise de identidade’, é, na verdade a 

principal atividade pela qual os indivíduos geralmente resolvem esse dilema”. Para 

o autor, a “atividade de consumir pode ser considerada um caminho vital e 

necessário para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado começa a se 

tornar indispensável para o processo de descoberta de quem realmente somos” 

(idem, p.52). 

Para o autor atualmente as sociedades contemporâneas trocam de gostos ou 

preferências pelo fato de seguirem a moda, ansiarem um status mais elevado, 

passando por um processo de recriarem. Para Campbell (2006) “o próprio consumo 

pode propiciar a significância e a identidade que os seres humanos modernos tanto 

desejam, e que é em grande parte através dessa atividade que os indivíduos podem 

descobrir quem são” (idem, p.63). O gosto pessoal passa assumir um papel central 

na sociedade contemporânea visto que, devido ao grande volume de mercadorias 
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as quais o sujeito tem acesso, e, junto a elas, devido ao ampla gama de estilos de 

vida as quais essas mercadorias estão associadas, o sujeito, ao se envolver com a 

mercadoria movido por um “gosto pessoal”, descobre o que “gosta” e o que não 

gosta, fatos que ampliam o seu autoconhecimento, dando-lhe uma certeza, ao 

menos temporária, sobre aquilo que se é. Trata-se, no entanto, de uma certeza 

emocional, visto que se baseia no modo como determinada mercadoria faz o 

sujeito sentir. Desse modo, os próprios gostos das pessoas vão se modificando ao 

longo do tempo, quando ela passa a “enjoar” de uma determinada experiência, 

cansando de um estímulo que antes lhe trazia felicidade, e passa a busca outras 

formas de estímulo. 

Quanto mais associados estão as mercadorias aos “estilos de vida”, cujos 

sentidos compartilhados são divulgados e, em partes, criado pela mídia, mais claro 

se torna a importância desse consumo movido pelo “gosto pessoal” para a 

manutenção dessa identidade fragmentada, flexível e em constante transformação, 

que é característica da identidade pós-moderna. Ao sujeito é apresentado uma 

gama de mercadorias a serem consumidas, num supermercado “cultural” 

identitário (HALL, 2001). Podendo acessar essa identidade por meio consumo, é 

possível observar que diversos estilos de vida passam a adquirir sua forma a partir 

da sua relação com práticas de consumo diversas (FEARTHERSTONE, 1995). Desse 

modo, grupos sociais como hippies, punks, metaleiros, patricinhas, o próprio nerd, 

entre outros, passam a serem identificados justamente por terem práticas de 

consumo culturalmente associados a eles, e por meio das quais o sujeito pode se 

envolver para pertencer.  

Se, de um lado, a discussão do “gosto pessoal” está atrelada a ideia de uma 

identidade pessoal (a identidade que o sujeito desenvolve de si mesmo), sendo um 

gosto que está povoado por emoções, devaneios e fantasias do próprio sujeito com 

relação àquela mercadoria. Por outro lado, tem-se que o “gosto pessoal” delineia o 

“estilo de vida”, por meio do qual a identidade do sujeito adquire uma forma 

estética, e passa a ser possível de ser observado e julgado pelo o outro, o outrem, 

marcando elos de pertencimento e diferenciação. No mais, é importante ressaltar 

que, para Campbell (2006, p.54) “a atividade de comprar não só é um meio pelo 

qual as pessoas descobrem quem elas são, como fornece a elas a comprovação 

básica de sua existência”. 
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Figura 1: O mascote do site e canal do Youtube Jovem Nerd (2006), apelidado carinhosamente de 

Nerdinho. 

  A imagem acima (Figura 1), possibilita observar que a cultura nerd é 

baseada no consumo, estando a personagem associada a vários signos do universo 

nerd. Um joystick de Playstation, ferramenta indispensável para um nerd gamer, 

um sabre de luz, um dos principais símbolos da saga Star Wars, veste um casaco do 

clássico filme De Volta para o Futuro, possui um livro de RPG, item muito comum 

na cultura nerd do século passado e porta o primeiro livro da trilogia O Senhor dos 

Anéis, artefato fundamental para o conhecimento da literatura nerd. Então é 

cabível observar que o universo nerd é carregado de signos que transmitem vários 

significados, dessa forma o consumo desse grupo social não poderia ser diferente. 

Para Matos (2011) “Boa parte de nossas vidas é dedicada a atribuir valor simbólico 

a produtos culturais, mas a cultura nerd é inteiramente dedicada a catalogar e 

hierarquizar produtos da cultura da mídia” (p.9).  

Pensando nesse envolvimento do gosto pessoal com práticas de consumo 

identitárias, e tendo em mente que, ser nerd é, em certa medida, gostar de 
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produtos associados a cultura e a identidade nerd. Podemos pensar o nerd como 

sendo um fã, visto que, ser fã significa gostar muito ou ter uma obsessão por 

alguma banda, série, quadrinho, filme ou celebridade (BANDEIRA, 2008). Nesse 

estudo vamos tratar do fã ligado ao universo nerd, visto que é possível interpretar 

o nerd como um fã de tecnologia e ou ficção cientifica e ou filmes e séries e ou 

RPGs. O fã da mesma maneira que o nerd já sofreu e ainda sofre com uma grande 

carga de estereótipos e estigmas e ambos possuem um elevado poder de consumo, 

pois a grande maioria das coisas que consomem tem um significado no grupo social 

em que vivem. Segundo Bandeira (2008) o fato de o fã produzir sentido através de 

um material trivial e sem valor para muitos “colaborou na formação de um senso 

comum, consolidando o estereótipo do fã como um adolescente nerd, do sexo 

masculino, imaturo, emocionalmente instável, sem atrativos físicos e dificuldades 

de relacionamentos, sobretudo os de natureza amorosa” (p.1). 

 

ANALISE DAS ENTREVISTAS 

 Conforme apresentamos na introdução, a pesquisa aqui realizada tem 

como intuito investigar o que é ser nerd nos dias de hoje, atendo-se, em especial, 

ao papel que as práticas de consumo assumem nessa definição. A etapa aqui 

presente possui uma abordagem qualitativa, na qual, por meio de pesquisa em 

profundidade, investiga-se a opinião de pessoas diretamente envolvidas à uma 

prática de consumo considerada nerd – no caso games - sobre tópicos relacionados 

à identidade nerd e suas práticas de consumo. Desse modo, entrevistas foram 

realizadas com sete alunos e dois professores da ESPM associados a entidade 

GameLab. Tais entrevistas foram gravadas e seguiram um roteiro que possuía 

perguntas relacionadas: (a) a quem é o entrevistado em termos da sua relação com 

a faculdade; (b) a percepção do entrevistado com relação às dinâmicas das 

relações identitárias e aos sentidos atribuídos ao nerd; e (c) às práticas de consumo 

associados ao nerd. 

 Nas narrativas produzidas pelos entrevistados, observa-se que a questão 

da identidade e diferença se manifesta de diversas formas. A identidade se faz 

presente quando o sujeito descreve a si mesmo como sendo um nerd, opinião que é 

compartilhada por todos os entrevistados. A identidade nerd, na fala dos 
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entrevistados, possui marcadores identitários bem definidos, caracterizado pela 

aparência – óculos, espinha, aparelho, gordinho –, comportamento estudioso – 

dedicação a um assunto – e também por práticas de consumo recorrentes e 

estereotipadas, relacionadas principalmente a cultura da mídia, como filmes de 

ficção cientifica, jogos, quadrinhos, super-heróis, entre outros. 

A identidade nerd é marcada também por marcadores de diferença, sendo 

que algumas falas revelam claramente esses aspectos, como, por exemplo, a 

distinção que o “Entrevistado B” faz entre as pessoas que consomem baladas na 

ESPM, e as pessoas que consomem a Ludoteca (espaço da ESPM que permite aos 

alunos terem acesso a jogos de tabuleiro e digitais). Nas suas palavras “a maior 

parte dos nerds que eu conheço não vai muito em balada prefere se reunir com os 

amigos lá na Ludoteca, e isso acaba definindo um pouco o grupo social que eles 

estão (ENTREVISTADO B).  A diferença não se faz presente apenas com relação a 

grupos identitários distintos, como por exemplo, a dos “baladeiros”, mas é algo 

possível de ser observado também com relação a própria ideia do que é ser nerd, 

havendo uma distinção no modo como esse grupo é percebido em relação ao 

passado e ao momento de agora. No passado, o nerd é dito como associado aos 

pontos que já descrevemos: aparência, comportamento estudioso e práticas de 

consumo específicas, mas o nerd contemporâneo aparenta ter a sua identidade 

associada exclusivamente as práticas de consumo. 

Nas palavras dos entrevistados, um comenta que: “antigamente tinha mais 

estereótipo de nerd, seria um menino mais gordinho, com óculos, cheio de espinha 

na cara, mais hoje em dia eu acho que isso tá mudando” (ENTREVISTADO B). Já 

outro descreve que o nerd “já deixou de ser o negócio do CDF, o cara que fica só 

enfiado com a cara no livro o dia inteiro” (ENTREVISTADO D). A discussão com 

relação ao estigma do nerd também se faz presente na percepção da 

transformação do nerd ao longo do tempo, ou seja, reconhece-se que o nerd do 

passado era muito mais marcado por estigmas em relação ao nerd do presente.  

Tanto os sentidos do nerd quanto o estigma em torno dele, os entrevistados 

reconhecem como possuindo grande influência da cultura da mídia. A popularidade 

que o nerd obteve na mídia é um dos fatores que os entrevistados apontam com 

centrais para essa mudança. Outro fator que contribuiu para o combate do estigma 

nerd é que o consumo midiático que o nerd faz se popularizou, a ponto de atingir 
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outros grupos identitários de pessoas que não se definem como nerds. Conforme 

cresce a demanda da sociedade por jogos, series, filmes, ficção científica e 

tecnologia, normaliza-se o gosto nerd e, com isso, diminui-se os estigmas. A fala de 

um dos entrevistados exemplifica isso: 

Primeiro por conta do acesso que a gente tem a esse tipo de produto 
e segundo porque, essa figura do geek, do nerd, do fã, ela ficou 
menos estereotipada pro sentido ruim né, por conta de séries como 
The Big Bang Theory e por conta de eventos como Comic Con, por 
conta de assim, uma série de outros produtos que surgem né, você 
não tem mais a coisa negativa: “a, o cara nerd fica trancado dentro 
de casa, não tem amigos, ele fica no computador com um óculos de 
grau assim, é menino”, essa coisa não tem mais né, não tem mais 
assim, até tem, mas bem menos (ENTREVISTADO H).   

Um outro fator que associa diretamente o nerd a cultura midiática, é a 

percepção, da maioria dos entrevistados, de que o nerd poder ser considerado 

também um fã. É possível haver fãs de diferentes coisas, como, descrevem os 

entrevistados, fãs de futebol, de rock, de cultura nerd, etc. A opinião de um dos 

professores entrevistados detalha a aproximação do nerd com o fã, sendo que seu 

pensamento sintetiza e exemplifica as diversas opiniões coletadas: 

Fã que é uma palavra que vem de fanatic né, então é, a gente tem 
hoje diferentes tipos de fã, todo mundo é fã de alguma coisa, se 
pode ser fã de algum time de futebol, se pode ser fã de alguma 
franquia de cinema, se pode ser fã de uma série de livros, você pode 
ser fã de uma banda, eu acho que fã é o que define melhor esse 
público, eu não gosto muito mesmo assim dessa, desse termo nerd, 
desse termo geek, eu prefiro assim, usar o termo fã. Então: somos fãs 
da Apple, somos fãs de Star Wars, somos fãs de board game, somos 
fãs do autor George Martin do Game of Thrones, você consegue 
assim, você direciona melhor (ENTREVISTADO H). 

Na opinião de todos os entrevistados o fato de “ser nerd hoje” envolve 

associação direta com determinadas práticas de consumo, principalmente quando 

tais práticas estão associadas a mercadorias cujos sentidos socialmente 

compartilhados estão atrelados ao universo nerd – como RPGs, games, quadrinhos, 

ficção científica, entre outros. Uma fala de entrevistados que exemplifica as 

respostas mais recorrentes é: “Olha se for pelo sentido clássico, é porquê eu sou 

um viciado em Star Wars e em jogos em geral e em mundo fictícios de RPG’s esse 

tipo de coisa né, coisa bem nerd mesmo; as pessoas olham pra você e falam: ‘você 

é um nerdão! ’” (ENTREVISTADO A). O consumo que o nerd realiza é um consumo 
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simbólico, visto que, de um lado, as mercadorias que ele consome possuem 

sentidos que, por si só, passam a mensagem de serem mercadorias nerds. Outra 

fala que também é recorrente dos entrevistados, e que apresentam outro traço do 

“ser nerd” nos dias de hoje atrelado ao consumo é a seguinte:  

A prioridade de como você gasta seu dinheiro é uma coisa que define 
um pouco desse tipo de pessoa que você é, em relação aos seus 
gostos, é, por exemplo, nerd hoje em dia, tem muito nerd que 
prioriza umas coisas que ao meu ver são completamente inúteis, mais 
eu também compro um monte de coisa inútil que eu gosto né, e que 
pra mim tem um valor (ENTREVISTADO A).  

O consumo pelo “gosto pessoal” e não necessariamente pela necessidade é 

algo que se destaca na fala dos entrevistados quando se pensa o consumo associado 

ao processo identitário que faz alguém se considerar, ou ser considerado, um nerd. 

Trata-se de um gosto que está atrelado não apenas ao que se consome, mas 

também a um determinado modo de se consumir que é identitário. Esse modo de 

consumir envolve, de um lado, uma paixão, uma emoção que guia a prática de 

consumo. Justamente por causa dessa paixão e pela necessidade de se consumir 

determinado produto midiático de forma “aficionada” que se observa essa 

correlação que a identidade do nerd e a do fã possuem na percepção da maioria 

dos entrevistados. O gosto apaixonado e compulsivo faz o nerd, e, a partir de 

grupos identitários em torno desse gosto pessoal que são formados grupos de 

pertencimento, amizades e relações. Um dos professores entrevistados comentou: 

Quando você escolhe por exemplo: “eu gosto muito de Star Wars, vou 
frequentar fórum na internet que discutem Star Wars, eu vou 
frequentar eventos para fã de Star Wars, eu vou... Você escolhe 
participar, você entra, você começa a consumir alguma coisa, isso te 
insere dentro de um grupo né. Assim é com tudo que a gente 
consome, se sempre vai encontrar outras pessoas que tem interesses 
similares e que também de alguma maneira elas se incluem nisso dai, 
porque tem gostos parecidos ou não, porque não são parecidos com 
os nossos. Então sim, acho que é, acho que é bem isso, o consumo faz 
a gente pertencer socialmente a alguns núcleos, a alguns nichos com 
certeza, acho que a gente vê muito isso nessa cultura do fã né, de 
você agrupar pessoas com os interesses parecidos (ENTREVISTADO H).  

Pensar o que se consome junto com o modo como se consome permite 

pensar a discussão identitária em termos de estilo de vida, mostrando o papel que 

o consumo possui em caracterizar o sujeito como sendo nerd, dando-lhe uma 

caracterização diante o olhar do outro, e até mesmo, oferecendo uma dimensão 
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estética a própria vida. A opinião de um dos entrevistados é que:  “O nerd ele tem 

uma rotina, por exemplo, que ele dá metas pra rotina dele, ele fala: ‘hoje eu vou 

terminar de estudar tal hora porque eu tenho que terminar tal fase num jogo’, 

você meio que organiza o seu dia a dia em torno do foco da sua nerdice” 

(ENTREVISTADO D). Essa organização é uma das formas possíveis de se pensar no 

modo como o estilo de vida de um nerd se configura a partir das práticas de 

consumo que ele realiza. O estilo de vida tem como uma das características 

possibilitar expressar para o outro sentido em torno da própria pessoa, 

contribuindo para comunicar mensagens que permitirá, ao outro, fazer julgamentos 

com relação ao grupo de pertencimento, aos valores, e outros aspectos 

identitários. A fala do entrevistado E exemplifica isso: 

Eu acho que além do consumo, eu acho que ele é uma pessoa que, 
quer se expressar e tipo, essa empolgação, paixão, pra mim eu acho 
que ela é bem característica desses nerds assim tipo, em relação a 
querer se expressar, a querer mostrar o quanto você gosta de alguma 
coisa (ENTREVISTADO E). 

Esse modo de consumir dos nerds, bem como a escolha do que busca 

consumir, tudo isso, na opinião dos entrevistados, marca o modo como os nerds se 

expressam como tal a partir de suas práticas de consumo. Os sujeitos se 

identificam como nerds e passam a se perceber como pertencendo a esse grupo 

identitário, por meio das práticas de consumo que realizam. Esse fenômeno não é 

exclusivo do grupo social dos nerds, sendo também facilmente observado no grupo 

dos fãs, grupo esse identificado, pela maioria dos entrevistados, como possuindo 

semelhanças com o nerd. Por não serem grupos sociais antagônicos, mas 

complementares, o nerd e o fã são recorrentemente narrados pelos entrevistados 

quando esses buscam explicar uma aparente subdivisão de estilos de vida nerds 

possíveis de se observar: cada um com associações claras em torno de práticas de 

consumo. Exemplo disso é a fala de um dos entrevistados: “Enquanto o nerd é fã 

de dessas coisas (séries, vídeo game, RPG e livros), o otaku, por exemplo, é fã de 

anime, enquanto o nerd é fã de vídeo game, o fã do Metállica gosta dessa banda, é 

talvez um, uma paixão assim pelo que ele gosta assim sabe” (ENTREVISTADO C). O 

nerd e o fã são construídos em torno da paixão relacionada ao seu gosto pessoal. 

Trata-se de uma identidade com grande influência da cultura da mídia (KELLNER, 
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2001) e que se distancia de outros tipos de formações identitárias do passado, 

como, por exemplo, a idade. A fala do entrevistado F exemplifica isso: 

Acho que a comunidade nerd ela é realmente muito diversa, difícil eu 
falar dela com pontos muito específicos, mais se você vai pra evento, 
você vê desde uma família com um carrinho de criança, até o cara 
quarentão, já careca, carregando um monte de dakimakura 
(travesseiros tematizados, com conotação sexual) no braço. Acho que 
realmente se alguém quer conhecer a comunidade, vale a pena 
visitar um evento algum dia, o máximo que pode acontecer é você 
gostar e não ir mais, mas é uma experiência válida (ENTREVISTADO 
F).    

Se, de um lado, o consumo é o modo por meio do qual o nerd se reconhece 

identitariamente como tal, por outro, percebe-se, nas falas dos entrevistados, que 

esse mesmo consumo é que possibilitou combater o estigma existente em torno do 

nerd, contribuindo para tornar esse modelo identitário cada vez mais popular. O 

consumo, portanto, assume aqui um papel central na caracterização da identidade 

nerd, sendo ela marcada por um “gosto pessoal” relacionado a práticas de consumo 

estereotipadas, mas também por um modo de consumir específico, que envolve 

paixão, compulsão, e autoexpressão a partir dessas mercadorias, permitindo 

estabelecer relações de pertencimento e marcar diferenças com outros grupos 

identitários. Ser nerd, e consumir como nerd, são fenômenos que, nos dias de hoje, 

podem ser vistos como sinônimos, demonstrando assim a centralidade que o 

consumo possui na definição dessa identidade contemporânea.  
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