
 
 

 

  

QUEM É O HOMEM-ARANHA? PETER PARKER E A CONSTRUÇÃO DE 

RELAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO COM O PÚLICO 

 
 

 

RESUMO 

 
Este estudo tem por objetivo analisar a construção do personagem Peter Parker, identidade secreta 

do herói Homem-Aranha – famoso como um dos mais carismáticos das histórias em quadrinhos, e 

sua importante relação de identificação com o público-leitor. Para tanto, serão tomadas inicialmente 

histórias de apresentação do personagem, considerando os primeiros volumes em que ele aparece e 

suas reformulações, com liberdade para que sejam citadas e trazidas ao estudo também histórias e 

trechos importantes para as discussões levantadas, ilustrando-as. Neste caminho, o “amigão da 

vizinhança” será analisado enquanto personagem à luz de autores como Carl Gustav Jung, Joseph 

Campbell, Christopher Vogler e Syd Field. Enquanto produto midiático e comercial que carrega o 

objetivo de ter boa aceitação de seu público-consumidor, Umberto Eco será a fonte principal para a 

análise do personagem. E, claro, considerando o meio e a linguagem em que o personagem é 

construído, as histórias em quadrinhos – ainda que citadas quando necessário, as versões em outras 

mídias do personagem não estão em foco deste estudo – vem principalmente de Scott McCloud o 

arcabouço utilizado para observar como, em quadros e páginas, elementos gráficos importantes são 

colocados em ação para reforçar a personalidade do herói. Em “Quem é o Homem-Aranha? ”, já 

sabemos que o rosto por baixo do capuz é o de Peter Parker. A identidade secreta em jogo aqui é a 

do personagem de quadrinhos, do construto cultural que prende em sua teia (com todo o trocadilho) 

o leitor na constante persuasão de que a identidade do herói continua secreta, no ponto de vista de 

que pode ser a de qualquer um que leia suas histórias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: personagem; arquétipo; Homem-Aranha. 
 

 

INTRODUÇÃO: QUEM É O HOMEM-ARANHA? 

 

“Quem é o Homem-Aranha?”, perguntou-se em letras garrafais nas manchetes do fictício 

jornal Clarim Diário muitas vezes nas histórias do herói aracnídeo. A mesma pergunta 

certamente foi feita pelos acompanhantes da revista Amazing Fantasy, publicada pela 

editora norte-americana Marvel Comics até a década de 1960. 

Viajemos no tempo até 1962, para iniciar o percurso de “primeiros encontros” com 

o personagem. Nessa época, grandes personagens dos quadrinhos já tinham décadas de 

sucesso nas páginas de suas revistas. Superman e Batman já eram títulos consagrados da 

DC Comics, principal concorrente da Marvel, enquanto esta ganhava destaque com O 

Incrível Hulk e O Quarteto Fantástico e se preparava para apostar em um novo herói para 

suas publicações. Coube a Stan Lee – até hoje um dos maiores nomes dos quadrinhos no 



 
 

 

  

mundo inteiro –, escrever o roteiro para este ainda desconhecido personagem. Inspirado por 

uma mosca que apareceu em sua janela, Stan Lee criou então o herói escalador de paredes 

Homem-Aranha. 

A ideia foi recebida com ressalvas pela editora, que esperava um personagem que 

tivesse mais potencial de explodir nas vendas do que um adolescente – até então, os 

personagens juvenis eram, essencialmente, coadjuvantes nas histórias do gênero, seguindo a 

ideia do personagem Robin nas histórias do Batman. Desenhado por Steve Ditko (após o 

primeiro nome da lista, o consagrado desenhista Jack Kirby ter sido substituído por ter um 

desenho “adulto e musculoso demais” para desenhar um herói que fosse um jovem 

estudante), o aspecto físico do Homem-Aranha também não agradou, soando pouco 

amigável a figura mascarada baseada em um animal peçonhento. 

A chance de tirar o herói da gaveta veio quando a editora decidiu lançar a última 

edição da desacreditada revista Amazing Fantasy, que abriu espaço para a estreia do herói 

em sua 15ª e última edição. O Aranha ficaria esquecido junto à fracassada publicação até a 

surpreendente aceitação do público levar ao retorno do herói em sua própria revista, The 

Amazing Spider-Man, lançada em janeiro de 1963. Desde então, as histórias de personagens 

cada vez mais humanizados aliados ao humor e a ação catapultaram o Homem-Aranha a 

níveis de popularidade impressionantes nestes 52 anos. 

 

Figura 1 – Capa da edição nº 15 de Amazing Fantasy, que apresentou o Homem-Aranha 

Fonte: Os Heróis Mais Poderosos da Marvel: Homem-Aranha. São Paulo: Salvat, 2015. 

 

Quando o estudante colegial Peter Parker, um jovem franzino e órfão que sofre nas 

mãos de seus colegas de escola, vê sua vida mudar de repente com a picada de uma aranha 



 
 

 

  

radioativa que lhe confere poderes de um verdadeiro aracnídeo, tendo que lidar com seus 

novos poderes e com as responsabilidades que vêm com eles, nascia uma das histórias mais 

icônicas da cultura pop ocidental. E é a partir deste improvável sucesso editorial que se 

desenvolvem as discussões da página a seguir. 

A pergunta que intitula este percurso – “Quem é o Homem-Aranha?”, em sentido 

restrito, é facilmente respondida em qualquer uma das histórias de apresentação do herói. 

Porém, todos esses “primeiros encontros” com Peter Parker serão analisados a seguir 

considerando quem o personagem é além dos fatos narrados. Suas implicações e influências 

sócio históricas, seu desenvolvimento enquanto produto de comunicação de massa e sua 

apresentação estética serão aspectos que aprofundarão a pergunta sobre a identidade secreta 

do herói “cabeça-de-teia”, e que podem levar a respostas cada vez menos óbvias. 

 

O HERÓI NO HOMEM COMUM 

 

Quando a Marvel Comics planejou o lançamento de seu novo personagem nos quadrinhos, 

o objetivo era o de criar mais um super-herói para a galeria da editora. Um super-herói, em 

meio à Era de Prata dos Quadrinhos1, era sinônimo de sucesso em histórias sobre seres 

superpoderosos, cada vez mais indestrutíveis e fantásticos quando Stan Lee e Steve Ditko 

apostaram no controverso Homem-Aranha. Em tempos em que os personagens adolescentes 

nas histórias em quadrinhos de super-heróis eram basicamente os coadjuvantes e alívios 

cômicos das tramas, o franzino Peter Parker foi um ousado e certeiro investimento em uma 

linha criativa que se tornaria uma das mais relevantes marcas da Marvel: personagens mais 

humanizados, com problemas e questionamentos reais.  

O roteirista Syd Field (2001) defende que a criação de personagens se baseia 

justamente no objetivo de torná-los críveis, ainda que dentro de suas realidades e mundos 

fantasiosos ou não. Assim, Stan Lee e Steve Ditko iriam criar um super-herói na década de 

1960. Mas isso não seria o bastante se não fosse pensando quem seria este personagem, 

qual seria o contexto, o tempo e o espaço em que ele viveria, suas motivações, seu aspecto 

                                                 
1 A Era de Prata dos Quadrinhos foi um período de intensa produção artística e mercadológica dos quadrinhos 

norte-americanos de super-heróis, entre as décadas de 1950 e 1970. 



 
 

 

  

físico e psicológico, sua profissão e o que mais pudesse caracterizá-lo. Field valoriza as 

atitudes do personagem como fundamentais para a definição de sua identidade. Peter Parker 

não seria um jovem franzino se suas atitudes e hábitos não dissessem e confirmassem isso. 

Segundo a consultora em criação de roteiros, Linda Seger (2006), este complexo 

processo de criação de personagens passa por vários fatores, entre eles a observação de 

experiências cotidianas e a descoberta da essência e de paradoxos de sua personalidade. 

Stan Lee e os roteiristas da época começavam a perceber que tão importante quanto os 

superpoderes que seus personagens teriam, era definir as limitações que eles teriam. Assim, 

o advogado Matt Murdock é o temido Demolidor ao mesmo tempo em que é cego; o alter 

ego do Poderoso Thor, o médico Donald Blake, é manco; o cientista Bruce Banner vive em 

conflito com sua versão tomada pela raiva, o Incrível Hulk; e o gênio Tony Stark é o 

Invencível Homem de Ferro, mas também enfrenta problemas com o alcoolismo. 

Embora bastante singulares em si, a criação de todos esses personagens pode ser 

analisada sob o prisma da ideia de arquétipos defendida pelo psiquiatra e psicoterapeuta 

suíço Carl Jung, segundo o qual haveria padrões simbólicos comuns presentes no 

inconsciente coletivo das sociedades, formas psicológicas que se repetem de forma 

independente do contexto social ou histórico em que são observadas. Assim, a noção de 

herói, enquanto guerreiro, corajoso e virtuoso, está de algum modo presente em todas essas 

histórias em quadrinhos, como também está presente nos heróis da TV, do cinema, do 

teatro, etc. – ainda que eles não tenham nada de “super”, como também está presente nos 

heróis da mitologia grega, fonte extremamente importante e basilar para os estudos e 

desenvolvimento de personagens. Estes arquétipos permitem vários níveis de leitura, são 

mais do que meros estereótipos, o que permite compreender como o padrão de herói existe 

nestes personagens que, como visto anteriormente, também possuem outras características, 

que os diferenciam. Vejamos como isso se manifesta em Homem-Aranha. 

Em Peter Parker, as limitações escolhidas para compor a personalidade do jovem, 

seriam as dificuldades financeiras, os problemas amorosos, o bullying na escola, os 

problemas em administrar sozinho sua vida dupla e tudo o que pudesse dar errado na 

clássica vida de um adolescente de 15 anos. Personalidade esta responsável por grande 

parte da imediata popularidade que o herói conquistou, como será visto adiante. 



 
 

 

  

O Peter Parker apresentado em 1962 encerraria em si, então, características 

pertinentes ao arquétipo do inocente e do homem comum – um adolescente tímido, vítima 

das brincadeiras dos colegas e protegido por seus tios, que até então só tem por objetivo 

continuar em sua vida normal de estudante. Quase 40 anos depois da primeira edição, a 

Marvel publicou Ultimate Spider-Man, uma releitura da história de origem Peter Parker 

adaptada para os anos 2000. Nesta versão, é possível observar com mais frequência traços 

também do arquétipo do rebelde, sobretudo quando se considera a relação de Peter com 

seus tios, May e Ben. Em suma, Peter Parker carrega em si a carga do adolescente 

ocidental, o que inclui estes e outros traços de personalidade que compõem a essência do 

personagem. 

Este jovem Peter Parker não será o mesmo ao final de sua primeira história, muito 

menos depois de anos de publicações e desenvolvimento do personagem. Peter assume o 

arquétipo do herói, de fato, quando começa a enfrentar o crime e assume o compromisso de 

lutar contra a injustiça em Nova York. 

É o começo de uma jornada. Joseph Campbell (1997) identifica um padrão chamado 

“Jornada do Herói” para analisar as histórias que contamos desde os tempos mitológicos. 

Segundo este padrão, todas as histórias passariam por estágios comuns, considerando suas 

etapas de apresentação, desenvolvimento e conclusão em três atos. Essa teoria foi 

amplamente explorada pelo cineasta George Lucas nos filmes da série Star Wars e é 

percebida na análise de outras tantas histórias, inclusive a do Homem-Aranha. 

Interessam no momento os estágios iniciais da Jornada do Herói para se 

compreender o que acontece com Peter Parker em suas histórias de origem. Ao considerar a 

estrutura narrativa proposta por Campbell e a importância de sequências de apresentação 

dos personagens e da narrativa, o roteirista Christopher Vogler diz: 

 

A abertura de uma história — seja mito, conto de fadas, roteiro, romance, conto ou 

revista em quadrinhos — tem que conter uma certa carga. Tem que agarrar o leitor 

ou espectador, dar o tom da história, sugerir para onde vai e transmitir um monte de 

informações sem perder o ritmo. Um começo é, realmente, um momento delicado. 

(VOGLER, 2006, p. 91). 

 

Este começo se dá com o Primeiro Ato da Jornada do Herói, iniciado com o estágio 

chamado de mundo comum, situação de aparente inércia da história, em que os personagens 



 
 

 

  

são apresentados. O mundo comum de Peter Parker é sua rotina de estudante, que se rompe 

quando uma aranha radioativa (na versão original) ou geneticamente modificada (na versão 

Ultimate) pica sua mão, conferindo-lhe os poderes aracnídeos. É o momento de quebra, 

onde o personagem começa a tomar decisões. 

A partir deste momento, o homem comum começa a se tornar herói. É o estágio do 

chamado à aventura. Agora Peter Parker não é mais um estudante qualquer. Isso é 

descoberto por ele mesmo aos poucos. Na versão Ultimate, na qual o arco inicial se estende 

por 7 edições, esse estágio é bastante explorado. Peter entra em conflito constante para 

aprender a lidar com suas novas habilidades, até decidir utilizá-las a seu favor, entrando 

para competições de luta livre para conseguir dinheiro –até o momento as motivações do 

personagem continuam basicamente as mesmas, o diferencial está nos meios que agora ele 

possui para alcançá-las. Em outras palavras, Peter Parker tem o que é preciso para ser um 

herói, mas ainda não é. 

Chegamos então ao terceiro estágio, a recusa ao chamado. Aqui, a humanidade do 

personagem se manifesta quando ele sente medo/hesitação diante da possibilidade de se 

tornar herói. Em Homem-Aranha, esse estágio é claramente retratado na cena em que Peter 

Parker se omite da ação de evitar um crime, deixando o criminoso fugir, mesmo podendo 

detê-lo. Nos quadros seguintes, ele descobre que este criminoso, livre, cometeu mais um 

delito, matando seu tio Ben. 

Em Homem-Aranha, pode-se dizer que o quarto estágio acontece antes do terceiro, 

se considerarmos que é Ben Parker o personagem que assume o arquétipo do sábio, na 

etapa do encontro com o mentor. Em sua última conversa com o sobrinho, Ben profere a 

icônica frase “Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”, de certo modo 

preparando Peter para o que virá a seguir em sua jornada. 

Os últimos estágios do primeiro ato da Jornada do Herói de Campbell encerram o 

arco de apresentação de Peter Parker, concluindo a história com a sua transformação em 

herói de fato. O cruzamento do limiar é a primeira batalha do Homem-Aranha, que 

descobre neste momento a escolha que está fazendo ao aceitar o chamado à aventura. A 

partir de então, as etapas de testes, aliados e inimigos conduzirão as demais histórias do 

herói, apresentando outros personagens e explorando sua personalidade. 



 
 

 

  

JORNADA DO HERÓI HOMEM-ARANHA 

O herói Peter Parker 

Leva uma vida normal É um estudante comum 

Até encontrar algo/alguém Que é picado por uma aranha radioativa 

Que o levará para uma jornada Que o tira da vida normal, conferindo-lhe poderes de aranha 

O herói falha Tomado pela arrogância, permite a fuga de um criminoso 

Mas o mestre está lá para ajudá-lo 
a descobrir quem é 

“Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”, 
disse certa vez Tio Bem 

E destruir o inimigo 
Frase que motiva Peter a lutar futuramente contra vilões 
como o Duende Verde 

Com quem ele tem uma ligação 
anterior 

Que é pai de seu amigo, Harry Osborn 

O mestre deve morrer 
Tio Ben é assassinado pelo criminoso que não foi detido por 
Peter 

Para o triunfo do herói ser 
completo 

Que decide se tornar um herói. 

Tabela 1 – A jornada do herói segundo Luís Mauro Sá Martino, adaptada para o Homem-Aranha. 

Fonte: Martino, Luís Mauro Sá. Teoria da: ideias, conceitos e métodos. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

AMIGÃO DA VIZINHANÇA: FISGANDO COM A TEIA 

 

“Identificação também é um aspecto do personagem. O fator de reconhecimento de ‘eu 

conheço alguém assim’ é o maior cumprimento que um roteirista pode receber. ” (FIELD, 

200, p. 39). Peter Parker representa uma construção de identificação como poucas no 

universo dos quadrinhos ocidentais. Retornemos à análise da narrativa de suas histórias de 

abertura e um dos motivos para tal identificação estará bastante claro: Peter Parker é um 

retrato de seu público. 

A técnica publicitária de apresentação de produtos ou ideias a um público 

consumidor pode valer-se de alguns fatores motivacionais, dentre eles a idealização, 

projeção, identificação e a rejeição. Considerando os super-heróis como produtos 

midiáticos de massa, estes fatores motivacionais também podem ser identificados, tendo em 

vista que, por mais diversão, entretenimento, emoção ou afetividade que transmitam, essas 

histórias são, do ponto de vista mercadológico, produtos que objetivam êxito comercial. A 



 
 

 

  

técnica de rejeição é mais claramente vista na composição dos vilões e anti-heróis, que 

mesmo que sejam personagens com cargas negativas, devem ter o que quer que seja de 

carisma e harmonia na história. Já no caso dos heróis, estes durante muito tempo foram 

pautados em fatores de idealização: Superman e Thor, por exemplo, são seres sobre-

humanos e praticamente indestrutíveis. Com o tempo, percebeu-se que essa abordagem não 

renderia se o herói não tivesse limitações, pois suas histórias se tornariam previsíveis com 

sua iminente e fácil vitória. É então que a técnica da projeção é utilizada na construção de 

personagens como Demolidor e Batman. Agora, mesmo que em uma realidade fantasiosa, 

os heróis eram também pessoas possíveis, que cruzaram o limiar e se tornaram heróis. O 

público se relacionava de modo diferente com eles porque, ainda que superpoderosos, eles 

não eram de todo perfeitos.  

Em Homem-Aranha, porém, a técnica de projeção dá lugar à de identificação com 

expressividade tal que, embora seja um personagem que combate o crime escalando paredes 

e disparando teias dos pulsos, sem a máscara Peter Parker é exatamente o que seu público é. 

Apostar em um jovem que não é o mais popular, que não conquista a amada – e se 

conquista, não consegue se manter com ela, que não tem o melhor porte físico e nem é o 

mais alto é uma aposta diferente para o cenário em que foi feita, mas ao mesmo tempo 

extremamente bem planejada. 

Conhecer o público é algo tão importante quanto conhecer a história que se vai 

escrever – principalmente quando se trata do modo de produção dos quadrinhos de super-

heróis norte-americanos. Assim, se o público leitor de quadrinhos de super-herói é 

composto principalmente por jovens estudantes colegiais, que são estigmatizados pela 

dedicação aos estudos e falta de força física, insucesso amoroso e nenhuma popularidade, é 

um personagem assim que representaria a maior identificação possível com esse público. 

Mais que isso: o colocaria em evidência diante da indústria cultural, com ares de inovação.  

“(...) desde que o mundo é mundo, as multidões amaram os circenses” (ECO, 2001, 

p. 47). O Homem-Aranha é até hoje o personagem mais popular da Marvel porque 

conseguiu, como poucos, estabelecer elos de identificação com o público desde a sua 

primeira edição. Além da clara referência ao principal nicho de seu público-leitor, como 

bom produto de comunicação de massa, as histórias do Espetacular Homem-Aranha 



 
 

 

  

conquistaram um público bastante heterogêneo por diversos fatores. A começar pela 

ambientação. As aventuras de Peter Parker acontecem em Nova York, uma cidade real, que 

é justamente o modelo de cidade da sociedade ocidental capitalista. É Nova York, mas 

poderia ser qualquer centro urbano. O Homem-Aranha entra em ação em qualquer hora do 

dia, chamando a atenção das pessoas e deixando-as em segurança, criando a perífrase 

“Amigão da Vizinhança”. 

Em tempos em que os quadrinhos de super-herói acabavam de enfrentar um dos 

momentos mais tensos de sua história – quando a censura foi fortemente aplicada sobre o 

gênero, a partir do livro Sedução dos Inocentes, do psiquiatra alemão Fredric Wertham, que 

acusava os quadrinhos de serem responsáveis pelos altos níveis de delinquência juvenil 

diagnosticados em meados da década de 1950 –, ser um herói jovem, sem tantos músculos, 

com mais humor e um lema aliando poder e responsabilidade, fez do Homem-Aranha um 

personagem ainda mais carismático e bem recebido pela sociedade da época. 

Por outro lado, a consagração do personagem aconteceu na década de 1960, quando 

explodiam no mundo os movimentos de contracultura e ação juvenil. Peter Parker era um 

jovem pobre, que tinha que se virar entre os estudos, o trabalho como fotojornalista e a vida 

de super-herói. O Homem-Aranha estava em ação mostrando também que os jovens tinham 

força e representatividade, chegando a figurar na lista da revista Esquire em 1965 como 

uma das personalidades mais revolucionárias para os estudantes, ao lado de Che Guevara e 

Bob Dylan. Jovens e adultos, conservadores e revolucionários estavam, desde então, 

fisgados pela teia: qualquer um poderia ser o Homem-Aranha. 

Uma galeria de vilões fantásticos e coadjuvantes tão humanizados quanto o 

protagonista consagraram as histórias do Homem-Aranha nas décadas que se seguiram, 

com adaptações para a TV, musicais e histórias derivadas que acompanharam o franzino 

Peter Parker amadurecer, namorar, se formar, ficar mais forte, se encontrar com outros 

heróis do Universo Marvel e da concorrente DC Comics, enfrentar o trauma de perder a sua 

amada Gwen Stacy em uma sequência em que mais uma vez a humanidade do herói é 

explorada e viver um novo amor com Mary Jane, casando-se e tendo filhos. 

Toda essa exploração do personagem encontrou no início dos anos 2000 uma 

ameaça de crise na Marvel Comics. A incerteza dos rumos dos quadrinhos no novo milênio 



 
 

 

  

foi aliviada na finalmente aprovada adaptação de Homem-Aranha para os cinemas em 

2002, com o diretor Sam Raimi pela Columbia Pictures. Era hora, então, de apresentar a 

origem do personagem para o público que o conheceria nas telonas. Assim, a Marvel 

Comics lança o selo Ultimate, responsável por recontar as origens dos seus principais 

personagens, atualizando-as. Como primeiro título da nova série, o Ultimate Homem-

Aranha surgiu pelas mãos de Brian Michael Bendis e Mark Bagley, trazendo Peter Parker 

novamente como um jovem estudante, agora do século XXI, que cumpriu sua missão e 

conquistou os novos leitores com sua história de origem mais tecnológica e emocional, com 

uma narrativa voltada para as séries juvenis atuais. O ícone pop estava de volta. 

O novo Peter Parker era o mesmo nerd de 1962, mas agora nos anos 2000. Sofria 

bullying, sentia raiva, medo e rebeldia nos moldes da juventude do novo milênio. Os filmes 

da trilogia de Sam Raimi (em 2002, 2005 e 2007) buscaram conciliar as duas versões do 

personagem, na tentativa de agradar fãs antigos e novos. Em 2012, a versão Ultimate de 

Peter Parker seria a principal referência da nova versão cinematográfica, O Espetacular 

Homem-Aranha, do diretor Mark Webb, que ganhou uma continuação em 2014 e teve sua 

planejada tetralogia cancelada. 

 

UM OLHAR PARA OS QUADROS 

 

Com quase 40 anos de intervalo entre as duas versões nos quadrinhos, é esperado que as 

histórias de origem do Homem-Aranha apresentem diferenças entre si. Afinal, são outros 

artistas, em outro contexto histórico e com outras motivações trabalhando uma história que 

também está em momentos diferentes. Contudo, há determinados aspectos que são 

relevantes se analisados como forma de identificar mais facilmente como, inclusive no 

desenho e na quadrinização, se constrói a relação de identificação do personagem com seu 

público.  

 Na Amazing Fantasy de 1962, a origem do Homem-Aranha não tinha mais do que 

12 páginas para ser desenvolvida, ao passo que na adaptação da versão Ultimate, o arco 

inicial se desenvolve em 7 edições – afinal, agora não se tratava mais de uma publicação 

experimental de um personagem desconhecido, mas da publicação do herói mais popular da 



 
 

 

  

editora. Isso já é o suficiente para termos uma história com o ritmo mais acelerado dos 

acontecimentos da narrativa e outra com mais tempo para desenvolver e incluir personagens 

e explorar situações em seu roteiro. 

 O teórico em quadrinhos, Scott McCloud afirma que “Quanto mais cartunizado um 

rosto, mais pessoas ele pode descrever” (MCCLOUD, 2006, p. 31). Em depoimento 

publicado no encadernado Os Heróis mais poderosos da Marvel – Homem Aranha, Stan 

Lee define o traço do artista Steve Ditko, responsável pelos desenhos da primeira aparição 

do herói, como o estilo adequado para a história que iria ser contada porque seus 

personagens se pareciam com as pessoas normais, que encontramos na rua. Assim, Peter 

Parker é caracterizado como um jovem magro, de pele clara e cabelos castanhos, usando 

óculos e com roupas típicas de um colegial dos anos 1960. O traço de Ditko tem 

expressividade, mas não retrata alguém em especial, um grupo de “milhões” pode se 

identificar com o mesmo Parker dos quadrinhos. 

 

Figura 2 – Scott McCloud e a universalidade do desenho cartunesco. 

Fonte: MCCLOUD, S. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995. 

 

 Em termos de narrativa, algo comum aos quadrinhos da época se manifesta também 

na primeira história de origem do Homem-Aranha: os recordatórios em que um 

narrador/mostrador fala diretamente ao leitor, recurso que assume importância ainda maior 

neste caso, em que o objetivo é trazer o leitor para perto da história, para dentro dela e do 

personagem Peter Parker. Assim, os recordatórios do narrador ora cumprem sua função de 

situar a história no tempo e no espaço, ora dirigem-se ao leitor como amigo e confidente. 



 
 

 

  

 

Figura 3 – Os recordatórios reforçam a relação de identificação e proximidade com o leitor na 

primeira aparição de Peter Parker, originalmente publicada em 1962. 

Fonte: LEE, Stan; DITKO, Steve. Homem-Aranha. São Paulo: Salvat, 2015. 

 

 Em Poder e Responsabilidade (arco inicial de Ultimate Homem-Aranha), temos um 

reencontro com o jovem Peter Parker em uma história cheia de cores e sombras e, assim 

como os demais personagens, com feições extremamente expressivas, gestuais cada vez 

mais marcados, próprios do nível de movimento e vida que as histórias juvenis do século 

XXI pedem, com claras referências ao teatro e ao cinema. O semiólogo italiano Daniele 

Barbieri elenca em seu livro Los Lenguajes Del Cómic, como o teatro e outras artes se 

manifestam nos quadrinhos. “Os aspectos mais importantes de uma imagem não devem ser 

buscados, já estão expostos, caricaturados, postos em evidência”2 (BARBIERI, 1998, p. 

217). 

 Diferente do que acontecia com as publicações da década de 1960, em Ultimate 

Homem-Aranha os enquadramentos são muito variados, tornando-se artifícios para conferir 

o ritmo frenético da história. Assim, a versão de Brian Michael Bendis e Mark Bagley 

explora um roteiro composto por muitas cenas curtas, colocando o leitor como um 

observador que vai passeando pelos cenários onde a história acontece. Os poucos planos 

abertos se alternam com sequências constantes de planos detalhe fechados em objetos e nos 

                                                 
2 “Los aspectos importantes de una imagen no deben buscarse, ya están expuestos, caricaturizados, puestos en 

evidencia. ” (BARBIERI, 1998, p. 217) Tradução feita pelo autor deste artigo. 



 
 

 

  

rostos dos personagens, dando à história a agilidade e a carga que os leitores poderiam 

esperar dos filmes que estavam por vir. Agora os recordatórios são reduzidos à 

funcionalidade, quando necessária, de identificar os locais onde as cenas acontecem, e o 

silêncio é um recurso aplicado para conferir a dramaticidade da história, bem como 

pontuais splash pages em momentos de maior emoção e pontos de virada no roteiro. 

 

Figura 4 – Os enquadramentos e a expressividade do desenho em Ultimate Homem-Aranha. 

Fonte: BENDIS, Brian Michael; BAGLEY, Mark. Ultimate Homem-Aranha: Poder e 

Responsabilidade. São Paulo: Salvat, 2014. 

 

 Em ambos os casos, e também nas versões cinematográficas, os roteiristas e 

desenhistas ou diretores têm mãos uma missão bastante clara: levar ao público um 

personagem que tem em sua essência o carisma. Para qualquer que seja a época ou o meio, 

Peter Parker é o herói que todos podem ser, e conferir tamanha noção de realidade e 

humanidade é o desafio maior da apresentação e reinvenção do personagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os super-heróis, assim como outros personagens da indústria cultural, carregam em si uma 

importante carga de “imortalidade”. É claro que nem todos conseguem chegar a tal nível de 



 
 

 

  

perpetuação, mas não há dúvidas de que a cultura pop ocidental encontra neste gênero 

muitos de seus ícones. Assim como os guerreiros da Antiguidade, seriam estes homens e 

mulheres com super-força e habilidades especiais as reinvenções dos heróis épicos de 

milênios passados.  

 Em Homem-Aranha, apesar da popularidade mundial que conquistou, é possível 

dizer que o charme do personagem está justamente no fato de ele não esperar por tudo isso. 

Apesar do título de “Espetacular”, o Homem-Aranha/Peter Parker cativa seu público por 

aprender na prática o que é ser um herói, ao mesmo tempo em que tem que conseguir 

dinheiro para sobreviver, comprar os remédios de sua tia idosa e enfrentar fracassos 

amorosos com um bom-humor jovem que lhe humaniza ainda mais. Poucos heróis 

conseguiriam ser aclamados pela crítica e mercado de quadrinhos na década de 1960 se, em 

seu primeiro volume, já aparecessem derramando lágrimas, sentindo raiva e remorso e 

sendo culpado pela morte de seus entes queridos. 

 Com o Aranha essa fórmula funcionou. E funciona até hoje, com outras tantas 

histórias partindo da premissa do homem comum que aprende, aos poucos, a ser herói. Esse 

aprendizado em Peter Parker é um aprendizado honesto. Seu primeiro inimigo é um 

criminoso urbano, e sua missão nas ruas de Nova York é manter a cidade a salvo dos crimes 

e da violência. Mesmo enfrentando vilões com características cada vez mais fantasiosas, a 

motivação de Peter Parker é a mais simples possível: proteger aqueles que ama, fazer um 

bom trabalho e se tornar alguém melhor, útil. É um anseio extremamente humano, um 

objetivo que o leitor também quer alcançar, muito antes de salvar o mundo de ameaças 

alienígenas ou de grandes conspirações – momentos em que a personalidade de Peter Parker 

desempenha importante senso de realidade ao lado das eventuais parcerias com outros 

heróis fantásticos. 

 “Quem é o Homem-Aranha?”, é uma pergunta que os personagens da história se 

fazem muitas vezes até, nas circunstâncias da saga Guerra Civil, Peter finalmente revelar 

seu rosto manifestando orgulho de ser o herói que se tornou. Para o público, não há surpresa 

na revelação, afinal o leitor é quem conhece como ninguém as escolhas e as lutas que 

fizeram de Peter Parker a representação do jovem leitor inserido nas batalhas épicas dos 

super-heróis, com todos os seus dramas cotidianos e alegrias de viver uma grande aventura. 



 
 

 

  

Sim, Peter Parker é a resposta mais óbvia para a pergunta que abre este estudo, mas não só. 

A identificação do leitor com o personagem faz com que o sobrinho da Tia May não seja 

apenas o distante herói da ficção, Peter é um amigo próximo, é o próprio leitor em uma 

relação de proximidade com seu herói, dividindo seus segredos e sua máscara com ele. 
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