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Resumo 

 

As identidades culturais dos indivíduos pós-modernos são cada vez menos fixas e mais fragmentadas 

devido aos processos de globalização. As possibilidades de interação global geradas por esses 

processos fazem com que os indivíduos tenham que negociar suas  tradições e as culturas de outros 

países, ocasionando o surgimento das chamadas culturas híbridas. Essa negociação é percebida com 

maior frequência nos indivíduos que sofreram diásporas. O objetivo deste artigo é mostrar como a 

fragmentação da identidade cultural nos sujeitos dispersos é representada na mídia, mais precisamente 

no gênero sitcom. Para isso, analisaremos a construção do personagem Rajesh Koothrappali, da série 

norte-americana The Big Bang Theory, criada por Bill Praddy e Chuck Lorre. 
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1 - Introdução 

A identidade cultural do indivíduo moderno se forma a partir de uma complexa negociação 

entre as tradições de seu país e as culturas estrangeiras. Essa troca cultural é possibilitada, 

principalmente, pelos processos da globalização e enfraquece a ideia de identidade  fixa  e homogênea 

criada pelas culturas nacionais. Uma das maiores consequências dessa possibilidade de assimilação 

de elementos de outras culturas é o surgimento de identidades culturais fragmentadas e híbridas. A 

situação em que melhor se pode perceber como essas identidades híbridas são concretas é no caso 

dos indivíduos que sofreram “diáspora”, pois estes, por estarem inseridos em uma dinâmica cultural 

diferente, têm de fazer uma negociação entre suas tradições e a cultura do país onde está disperso. 

O objetivo deste artigo é mostrar como essas identidades culturais híbridas são representadas 

pela mídia, em especial pelo gênero sitcom, e compreender como se articula essa possibilidade de 

reconhecimento daquilo que é alheio à cultura materna de um sujeito. Para isso, analisaremos a 

construção do personagem Rajesh Koothrappali, da série norte-americana The Big Bang Theory. 

Rajesh é um indiano que mora nos Estados Unidos e, apesar de ter aderido a inúmeros elementos da 
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cultura  americana,  não  perde  o  contato  com  as  tradições  da  Índia.  A  forma  de  representar 

oestrangeiro inserido numa outra dinâmica cultural, num gênero que entretêm através de caricaturas 

do cotidiano, é algo que se justificou como merecedor da nossa atenção. 

Primeiramente, abordaremos alguns conceitos sobre cultura que são de fundamental 

importância para a compreensão da noção de identidade cultural. Definidos estes conceitos, 

explicaremos como a identidade cultural do indivíduo contemporâneo se fragmentou a partir dos 

processos da globalização. Também se faz necessário analisar a estrutura do gênero sitcom e de como 

esse modelo é responsável pela formação de alguns estereótipos. Por último, analisaremos situações 

específicas dentro da sitcom The Big Bang Theory relacionadas ao personagem Rajesh. 

 

2 - A Noção do Conceito de Cultura 

 

Para Edward Tylor (1871), formulador da primeira definição antropológica de cultura, esta é o 

“todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” Nós 

acrescentaríamos que a Cultura possui um caráter dinâmico, no sentido em que os indivíduos se 

apropriam dela e a ressignificam de acordo com o contexto em que está inserido. Ela não é,  portanto, 

simplesmente adquirida, mas também transformada pelos seus membros. 

Com Roger Keesing (1974), surge a ideia de cultura como padrões de comportamento 

transmitidos na sociedade a fim de adaptar os indivíduos a seus modos de vida. Segundo Keesing, 

“esse modo de vida da sociedade inclui tecnologias e modos de organização econômica, padrões de 

estabelecimento de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas, e assim 

por diante”. 

Laraia (1986) faz uma análise sobre o modo como a herança cultural de cada indivíduo 

influencia na forma como este se relaciona com a sociedade em que vive e como ele é percebido pelos 

indivíduos de outras culturas. 

 

“O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os 

diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim 

produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma 

herança cultural. Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de 

que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por 

uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar, 

comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais 

imediata observação empírica”. (LARAIA, 1992, P.71). 

 

 

 

Segundo Laraia, essa tendência que o homem possui de avaliar o outro, baseando-se em sua 

própria cultura, é uma das razões para o surgimento do etnocentrismo. 
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Esses conceitos são de fundamental importância para a compreensão de como estão situadas as 

diversas culturas na atualidade e em que condições estão emergindo as mediações e representações da 

realidade. 

 

2.1 -  A Fragmentação do Sujeito e o Nascimento das Culturas Híbridas 

 

Segundo Stuart Hall (1992), o sujeito pós-moderno não possui identidade fixa e permanente. 

Ela é continuamente transformada de acordo com o momento histórico em que vive e com os sistemas 

de representação cultural pelos quais está rodeado. À medida que estes sistemas se multiplicam, surgem 

diferentes possibilidades de identificação para os indivíduos, muitas vezes conflitantes entre si. Essa 

multiplicidade pode ser explicada, principalmente, a partir do fenômeno  da globalização. 

Anthony McGrew (1992) define globalização como “os processos, atuantes numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço-tempo” (pag. 67). A rapidez dos processos globais e a possibilidade de 

repercussão imediata de eventos em lugares situados à grande distância fazem com que o mundo pareça 

menor e as distâncias mais curtas, caracterizando o que Stuart Hall (1992) chama de “compressão 

tempo-espaço”. Essa compressão gera a possibilidade de interação entre pessoas de diferentes 

nacionalidades, em diferentes partes do globo, e é uma das responsáveis pela fragmentação e pelo 

deslocamento das identidades nacionais. 

Para Hall (1992), as culturas nacionais se constituíam como as principais formadoras de 

identidade cultural e eram representadas de forma unificada e homogênea, desconsiderando as 

diferenças étnicas, de gênero e classe entre os grupos de uma mesma nação. O autor afirma, porém, 

que essa representação é inverossímil na contemporaneidade, pois, “as nações modernas são, todas, 

híbridos culturais” (Hall, 2002, p. 62). Com a globalização, há uma maior possibilidade de contato 

entre as culturas nacionais e as culturas estrangeiras, o que leva, consequentemente, a uma 

fragmentação da identidade nacional. Também o modo como a vida social é mediada pelos mercados 

de consumo globais e pela mídia, criando uma espécie de consumo homogeneizado e fazendo com que 

as identidades percam seus vínculos com lugares, histórias e tradições, é um fator de importância 

fundamental para entender o processo de deslocamento da identidade. 

 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades 

de „identidades partilhadas‟ – como „consumidores‟ para os mesmos bens,  (...), 

„públicos‟ para as mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão 

bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. À medida em que as 

culturas nacionais tornam-se mais expostas à influências externas, é mais difícil 

conservar  as  identidades  culturais  intactas  ou   impedir  que  elas  se     tornem 
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enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural (HALL,  

2002, p. 74 ). 

 

 

 

Uma das maiores consequências desses processos é o surgimento de uma gama de identidades menos 

fixas e unificadas com as quais os indivíduos podem se relacionar. No entanto, os efeitos da 

globalização são ao mesmo tempo conflitantes. 

De um lado, alguns grupos tendem a reafirmar seus valores e símbolos com o objetivo de 

fortalecer e preservar sua identidade local. Para Hall (1992), esse caráter defensivo é o modo 

encontrado pelos grupos dominantes de se defenderem diante da presença de outras culturas, 

consideradas uma ameaça à unidade nacional. Da mesma forma, os grupos minoritários também 

adotam essa posição protecionista em relação à cultura dominante, em resposta ao preconceito e à 

exclusão enfrentados. Esse processo de crescente afirmação da identidade cultural pura é chamado por 

Robins (1991) de “Tradição”. Porém, as noções de identidade pura e de unidade nacional e cultural 

são, até certo ponto, “imaginadas” (Hall, 2002, p. 51). Elas fazem parte de um processo de construção 

da cultura nacional, a partir da ênfase nas origens e nas tradições transmitidas através  das gerações. 

Os valores e significados contidos nessa herança cultural são reafirmados nas literaturas nacionais, na 

cultura popular e, principalmente, na mídia. 

Ao mesmo tempo, existem indivíduos que admitem essa improbabilidade de se falar em 

identidades unitárias, e aceitam que estas estão submetidas ao plano da história e da diferença. Segundo 

Hall, tal posicionamento é muito frequente no mundo globalizado. Uma de suas maiores características 

é o surgimento de novas identidades menos fixas, frutos do sincretismo entre diferentes tradições 

culturais – identidades híbridas. Essa nova possibilidade, à qual Robins (1991) chama de “Tradução”, 

pode ser notada principalmente nos indivíduos que se encontram em terras estrangeiras. 

 
Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 

tradições, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a 

negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem 

assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. Elas 

carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias 

particulares pelas quais foram marcadas (Hall, 2002, p.88-89). 

 

 
Dessa forma, os indivíduos dispersos, pertencentes às culturas híbridas, “devem aprender a 

habitar, no mínimo, duas identidades” (Hall, 2002, p.89), através de um processo de negociação entre 

sua cultura de origem e cultura dos países para onde migraram. Essa negociação pode ser percebida 

através da reapropriação dos signos. O indivíduo disperso se apropria de elementos 



 

 

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

 

(códigos e símbolos) da cultura dominante e lhes confere novos significados pelo modo como os 

utiliza. Hall também afirma que “em condições diaspóricas, as pessoas geralmente são obrigadas a 

adotar posições de identificação deslocadas, múltiplas e hifenizadas” (Hall, 2003, p. 72). O comentário 

se refere, principalmente, às gerações mais jovens, que tendem a uma maior conciliação entre as 

culturas e costumam se definir a partir de múltiplas e diferentes identidades, como, por exemplo, negro-

britânico ou indo-americano. 

 

2.2 -  A Sitcom: O Riso Através de Estereótipos 

 

O termo sitcom deriva da expressão situation comedy, ou comédia de situação. Sua origem 

remonta aos programas de rádio dos anos 20 e sua estrutura assemelha-se a uma crônica literária. 

Constitui-se num gênero de Entretenimento televisivo, que aborda personagens vivendo situações 

cotidianas em espaços pré-estabelecidos: a casa, o trabalho ou qualquer outro que promova a tensão 

pretendida na série. As histórias são curtas, cíclicas, desprovidas de continuidade direta entre si, de 

forma que o telespectador pode assistir um episódio despreocupado de conhecer os antecedentes deste. 

O elo é feito através dos personagens e de seus comportamentos, repetidos de forma a dar- lhes 

identidade. 

Toda sitcom se baseia em situações limites (Messa, 2006). Os personagens são estereotipados, 

facilmente reconhecíveis pelas características que lhes são exacerbadas. É assim que se produz a 

identificação e familiaridade do público com a série no curto espaço de tempo que cada episódio possui 

(aproximadamente 25 minutos). Os personagens tendem a ser fixos e a possuir certos rituais, como 

expressões que são sempre pronunciadas num contexto específico. 

O modelo de sitcom norte-americano foi o que se massificou, transmitindo seus costumes e 

valores específicos com um discurso globalizante. As sitcoms: 

 
são exportadas para diversos países com todas suas matizes culturais de origem, 

tornando conhecidas suas celebridades, marcas, lugares e costumes, enquanto 

aparentemente apenas servem ao propósito de entreter e divertir. O resultado  disto 

é uma internacionalização da cultura americana de uma forma ainda mais 

abrangente que o cinema, já que o espectador está exposto a ela dentro de sua casa, 

uma vez por semana, durante toda uma temporada e, futuramente, em qualquer 

horário, em sua prateleira, quando este o adquirir em DVD. (Messa, 2006) 

 

 
 

Neste artigo, analisaremos a relação entre os conceitos dos estudos culturais abordados 

anteriormente e o indiano Rajesh Koothrappali, personagem da sitcom americana The Big Bang 

Theory. A série, criada por Bill Prady e Chuck Lorre e exibida nos Estados Unidos (pelo canal  CBS)  

e  no  Brasil  (pelo  canal  Warner  Chanel)  desde  2007,  conta  a  história  de  quatro jovens 
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cientistas, dotados de inteligência acima do normal e comportamento característico do estereótipo 

“nerd”. São eles Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Sheldon Cooper (Jim Parsons), Howard 

Wolowitz (Simon Helberg) e Rajesh (Kunal Nayyar), conhecido na série pelo apelido “Raj”. Porém, 

apesar do sucesso profissional, os protagonistas têm grandes dificuldades em se relacionar com as 

outras pessoas, inabilidade que se agrava com a chegada da garçonete Penny (Kaley  Cuoco), vizinha 

de Leonard e Sheldon. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão do artigo, nos deteremos a analisar situações 

presentes em episódios específicos da primeira temporada da série, exibida nos Estados Unidos de 

setembro de 2007 a maio de 2008, com o total de 17 episódios. 

 

3 - Análise dos Episódios 

 

Rajesh Koothrappali, ou simplesmente Raj, é um dos personagens que melhor exemplifica a 

fragmentação da identidade dos sujeitos, provocada pelas múltiplas possibilidades de representação no 

mundo pós-moderno. A inserção de um estrangeiro na cultura nerd norte-americana, retratada num 

sitcom, cujo discurso é, por si só, estereotipante, abre um leque para inúmeras formas de reconhecer o 

“outro”. 

Raj poderia ser estritamente fiel aos costumes de sua terra e atender aos padrões de 

representação da figura do indiano, cristalizadas no mercado de entretenimento dos Estados Unidos. 

Contudo, ele não dança as danças típicas de seu país, como fazem os personagens do filme Quem quer 

ser um milionário
1
; nem possui sotaque tão caricato quanto o de outros indianos, como Apu, de Os 

Simpsons
2
. 

Koothrappali é um indiano e, simultaneamente, um nerd norte-americano. Sua identidade não 

está circunscrita a apenas uma dessas representações, mas transita ao mesmo tempo entre as  suas 

variadas formas de apreender a realidade. O convívio dessas culturas distintas, no entanto, não se dá 

numa relação de oposição binária; elas não se contrapõem simplesmente. Mais do que isso, elas se 

comunicam, se mesclam e conflitam entre si, sem perder os elementos que as definem como tal, mas 

abertas ao processo de troca, de difusão cultural. 

 

3.1 - Um Nerd Indiano... 

 

Num mundo global, marcado pelo fluxo intermitente de bens, serviços, pessoas e informação, 

o acesso às múltiplas possibilidades de identificação se potencializa, o contato entre  as 

1 
No original, Slumdog Millionaire (2008). Dirigido por Danny Boyle, narra a história de um pobre jovem indiano que 

participa do programa de TV “Quem quer ser um milionário?”. O filme foi vencedor de 8 Oscars. 

 
2 
Criada por Matt Groening e exibida pela primeira vez em 1989 pela emissora FOX, a série retrata o cotidiano de uma 

família americana. 



 

 

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

 

culturas se amplia, resguardando-se, obviamente, as relações assimétricas de poder perpetuadas nessas 

formas de interação. Em vários momentos da série, é possível constatar esse processo de comunicação 

global ocorrendo. 

Um dos exemplos mais emblemáticos pode ser percebido no nono episódio da primeira 

temporada, “The Cooper-Hofstadter Polarization”. Nele, Leonard e Sheldon discutem por causa da 

apresentação de um trabalho. No desenvolvimento da trama, foram mencionados os sites Youtube e 

Facebook, portais conhecidos mundialmente. Além disso, no episódio, os protagonistas desenvolvem 

um sistema que manipula a rede elétrica através da internet, permitindo o uso desse mecanismo por 

qualquer pessoa no planeta. Dessa forma, no final do dia, dois jovens chineses assistem a briga entre 

Leonard e Sheldon, enquanto as luzes de seu quarto começam a piscar, manipuladas pelo tal sistema. 

Esse é um dos primeiros pontos que precisa ser esclarecido de forma a evitar equívocos na 

compreensão do trabalho. A identidade fragmentada de Raj não existe apenas por ele estar inserido em 

outra cultura, mas também por estar integrado na dinâmica do mercado globalizado. Se ele vivesse na 

Índia, apresentaria outras características, porque estaria situado num contexto diferente; mas ainda 

teria acesso a essa vasta gama de representações com as quais poderia se identificar. 

Como está situado numa outra trama cultural, as possibilidades de identificação são outras. Raj 

joga Halo
1
, é fã da série Star Trek

2
, se fantasia de Flash

3
, prefere comida de outras nacionalidades à 

indiana, e tem várias expressões populares norte-americanas incorporadas a seu vocabulário. Uma 

delas é dude, gíria americana equivalente a “cara” em português, usada como forma de tratamento nas 

conversações urbanas, principalmente entre jovens. A expressão é utilizada em vários episódios, como 

no décimo sexto, “The Peanut Reaction”. 

Nesse episódio, Penny, Howard, Sheldon e Raj organizam uma festa de aniversário surpresa 

para Leonard. Uma série de contratempos faz com que ele se atrase para sua festa, chegando a tempo 

apenas de encontrar Raj bêbado cantando a música True Colors (1986), da cantora estadunidense 

Cyndi Lauper. Além de dude, Raj também pronuncia as expressões: no guts, no glory (“sem coragem, 

sem glória”), que aparece no episódio 15, “The Pork Chop Indeterminacy”; e No way, Jose (que tem 

o significado aproximado de “absolutamente não”), vista no episódio 11, “The Pancake Batter 

Anomaly”. Raj na verdade é o personagem que mais se utiliza de neologismos e expressões dentro da 

série, como se fizesse um esforço de se integrar àquela cultura. 

 

 
1 
Série de jogos de tiro em primeira pessoa produzida pela Bungie, subsidiária da Microsoft Game Studios. O primeiro 

jogo foi lançado em 2001 para o console Microsoft Xbox. 

 
2 
Série de ficção científica estadunidense criada pelo roteirista Gene Roddenberry na década de 1960. 

 
3  

Super-herói da DC Comics que tem uma supervelocidade. Sua primeira aparição se deu na década de 1940. 
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Os hábitos e a linguagem são fortes manifestações culturais e dizem muito sobre a vida de um 

povo. Ou diziam, já que uma vez inseridas na lógica global, essas comunidades passam a existir 

somente no imaginário de seus membros. A “comunidade real” é repleta de representações e formas 

de apreender a realidade. É em seu seio que se formam os sujeitos fragmentados, aqueles cuja 

identidade é hifenizada. Esse processo, no entanto, não está livre do conflito. Analisemos no caso   de 

Raj como o conflito é determinante para a constituição de sua identidade. 

 

3.2 - ...ou um Indiano Nerd? 

 

Toda cultura considera a si mesma como representação absoluta do real. Esse fator faz com 

que, frequentemente, os elementos de uma cultura entrem em choque com os de outra. Em condições 

diásporicas, ou seja, quando um sujeito é inserido em outra dinâmica cultural, os  conflitos tendem a 

aumentar, principalmente entre aqueles que estão muito apegados à ideia de nação, ligados a uma 

tradição que não se permite traduzir. Entre as gerações mais jovens, que são mais abertas às mudanças, 

esse processo é um pouco mais brando, como veremos adiante. No entanto, o conflito ainda persiste. 

No episódio 05, “The Hamburguer Postulate”, temos uma das cenas mais interessantes em que 

as representações que constituem a identidade de Raj entram em conflito. Nos primeiros minutos do 

episódio, o quarteto de nerds reconstitui a batalha de Gettysburg, confronto com maior número de 

vítimas da Guerra Civil dos EUA. Os rapazes recriam a luta usando-se tanto de figuras históricas,  

como  o  general  Robert  E.  Lee,  citado  pelo   próprio  Raj;  quanto  de     personagens 

pertencentes ao seu conjunto de representações, como o Hulk
1
, Superman

2  
e um batalhão de Orcs 

do Senhor dos Anéis
3
. 

O interessante é que Koothrappali se utiliza de duas divindades hindus, Shiva e Ganesh. 

Questionado por Howard sobre a eficácia da manobra, Raj responde, após caracterizar os dois deuses, 

que “quando a fumaça baixar, Abraham Lincoln falará hindu e beberá refresco de menta”. O que se 

pode depreender dessa cena é que Raj ainda guarda um pouco de suas tradições, mesmo inserido em 

uma outra cultura. Além disso, também se pode perceber uma tentativa do personagem de se afirmar 

dentro dessa cultura. Essa mesma forma de pensamento estará presente em muitos outros momentos 

da série, especialmente quando o indiano se utiliza de sua condição de  “estrangeiro e exótico” para 

tentar conquistar parceiras. 

1 
Super-herói da Marvel Comics, criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962. Seu nome verdadeiro é Bruce Banner, um 

cientista que sofreu uma mutação, tornando-se maior e muito forte quando enfurecido. 

 
2  

Super-herói da DC Comics, criado por Joe Shuster e Jerry Siegel em 1938. Ele é um alienígena mandando para a Terra 
ainda criança, mas desconhece sua origem. Possui super-força e poder de vôo entre outras habilidades.] 
 
3 
Criaturas malignas, deformadas e fortes da mitologia germânica, que se popularizam com os romances O Hobbit e O 

Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Joe_Shuster
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jerry_Siegel
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As múltiplas identificações culturais prosseguem em constante choque dentro e fora do 

personagem. No episódio 06, “The Middle Earth Paradigm”, em que Penny dá uma festa de 

Halloween, Raj se fantasia de Thor, deus da mitologia nórdica. Quando perguntado por Leonard se irá 

à festa com aquela fantasia, ele assume um tom indignado, questionando se o fato de ele ser indiano 

lhe impedia de se caracterizar de tal forma. Conclui dizendo que aquilo é racismo e compara-se com 

Howard, cuja fantasia também era de um personagem de outra cultura. É perceptível, portanto, o 

esforço do personagem de se afirmar diante daquela cultura e do papel que ele acredita ter sido 

construído para pessoas em sua situação. Papel este que seria moldado a partir das relações assimétricas 

de poder, em que uma cultura predominante intitula-se superior e constrói representações que 

subjugam as demais. 

O processo, no entanto, não se dá de forma tão apocalíptica. As culturas estão hibridizadas o 

bastante para permitir a existência de diversas identificações, sem que se possa distinguir com clareza 

qual é a procedência de cada uma delas. No episódio 07, “The Dumpling Paradox”, temos várias 

situações semelhantes. Enquanto Penny, Leonard e Sheldon discutem sobre uma amiga de Penny, Raj 

é esquecido no escuro. Em outra cena, quando ele, Leonard e Sheldon estão em um restaurante de 

comida chinesa e demoram a se decidir sobre o pedido, Raj pede que eles se apressem, alegando que 

não era apenas na Índia que existiam crianças famintas, pois havia um indiano faminto ali. 

É difícil conseguir entender o significado de cada uma dessas cenas. Não se sabe ao certo se, 

no primeiro caso, a causa de ele ter sido esquecido foi a sua origem ou o fato dele falar muito  pouco. 

Assim como na segunda é difícil entender se ele fala como o indiano que conhece a  realidade de seu 

país e quer contrapô-la à imagem que os amigos possuem; ou se fala como o estrangeiro que, apesar 

de deslocado do seu eixo cultural de origem, ainda mantém vínculos com este. 

A questão que nos interessa é compreender como interagem as mediações americana e indiana 

dentro do sujeito Raj. Até que ponto ele está preso à tradição e o quanto dela está traduzida   à sua nova 

dinâmica cultural. No segundo episódio, “The Big Bran Hypothesis”, encontramos um bom exemplo 

do conflito entre o “ser um nerd norte-americano” e o “ser indiano”, ambos presentes no personagem. 

Decepcionada com o fato de Sheldon e Leonard terem invadido seu apartamento à noite para arrumá-

lo, Penny desabafa com Rajesh, que, por não falar com mulheres, apenas escuta, distraído, o que ela 

fala. O motivo de sua distração é a comparação silenciosa que ele faz entre Penny e as mulheres 

indianas, cogitando que talvez fosse melhor que ele se casasse com uma delas, porque ambos 

possuiriam a mesma cultura. Nesse momento, Raj sente o choque entre os elementos de sua tradição, 

arraigados em sua identidade, e as mediações da cultura norte-americana com as 
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quais ele tenta negociar, no intuito de manter os traços de sua comunidade imaginada ao mesmo tempo 

em que se integra numa nova dinâmica cultural. 

Essa questão em torno do casamento reaparece no oitavo episódio, “The Grasshopper 

Experiment”, em que Raj descobre que seus pais estão providenciando seu casamento com uma 

conhecida de infância (Lalita Gupta, interpretada por Sarayu Rao). O problema é que Raj não deseja 

se casar, preferindo sua vida de astrofísico. Ou seja, uma vez em contato com as mediações da cultura 

norte-americana em que está inserido, o indiano entra em choque com os elementos de sua tradição 

que não condizem com aquela realidade cultural. A influência dos pais na determinação do casamento, 

costume indiano, não condiz com as práticas de relacionamento da cultura norte- americana. O conflito 

toma conta de Raj porque sua ligação com a cultura materna ainda é muito forte, já que, em sua situação 

diaspórica, são esses elementos que ele acredita definirem-no como indiano. 

O encontro com Lalita acaba sendo desastroso e ela revela que só aceitou se encontrar com 

Rajesh porque seus pais insistiram muito. Ela é também mais um desses sujeitos hifenizados, que 

possuem mais de uma identidade em constante câmbio e conflito dentro de si. Raj não aceita o 

casamento e, consequentemente, tem de enfrentar a ira de seus pais, inconformados com a 

desobediência do filho às tradições preestabelecidas pelas gerações anteriores a ele. 

 

3.3 - Rajesh e o Discurso do Sitcom 

 

Como se trata de um sitcom, houve a necessidade de construir um estereótipo em torno de Raj, 

para possibilitar a identificação com o público. No entanto, como a sua identidade é fragmentada em 

várias mediações, tornou-se necessário construí-lo de uma outra forma. Na falta  dos traços exóticos 

de sua cultura, entendidos aqui como os traços construídos e cristalizados pela indústria de 

entretenimento; os criadores lhe deram a característica mais curiosa de toda a série: a incapacidade de 

falar com mulheres. 

O mais peculiar é que isso não pode ser atribuído nem ao fato dele pertencer à cultura nerd ou 

por ser indiano. Pelo menos, não exclusivamente. O traço tenta se justificar pelo contexto da  série e 

por todos os outros traços que ela exacerba – o sentimento de superioridade de Sheldon, o sarcasmo 

de Leonard, a compulsão sexual de Howard, a pouca inteligência de Penny. 

No caso de Raj, um forte jogo simbólico é construído em torno dele no momento em que ele 

recebe essa característica, que não obedece a nenhuma de suas mediações culturais, mas que 

corresponde a todas elas ao mesmo tempo. Com esse traço dado aos personagens, não há só o reforço 

do estereótipo do nerd inapto socialmente; há também o posicionamento do estrangeiro num 
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lugar mais distante dentro daquela cultura. Um exotismo que o torna atraente, mas que o 

desloca do centro das relações naquela dinâmica cultural. 

É a criação de fronteiras, erguidas na tentativa de preservar a cultura de quaisquer 

mudanças. A pouca participação efetiva do personagem no conflito da série é um 

indicativo disso. No entanto, ele conseguiu atrair muita atenção em torno de si, 

principalmente pelo caráter exótico que se tenta construir em torno dele – como se fosse 

importante lembrar a todo instante que ele é indiano, já que, cercado pelas múltiplas 

identificações, esse traço poderia se perder diante de olhos desatentos. 

 
4 - Considerações Finais 

 
Rajesh, no contexto de The Big Bang Theory, nos fez perceber que uma diferente 

forma de reconhecer o “outro” parece estar sendo delineada. Os antigos estereótipos, por 

sua unilateralidade, se tornaram a tal ponto inverossímeis que já não não funcionam mais 

nem como caricatura da realidade. Num mundo em que o sujeito é essencialmente 

fragmentado em várias essências, não se buscam mais representações localistas que 

caracterizem o estrangeiro, mas sim traços de uma cultura global que o tornem 

facilmente apreensível e identificável. 

É em cima dessa percepção que os personagens da mídia de entretenimento 

devem ser construídos, no intuito de se tornarem mais identificáveis junto ao espectador. 

O caráter múltiplo de sua personalidade, as várias representações que a constituem dão 

um tom de realidade ao personagem, tornando-o mais próximo do público. 

No entanto, as representações ainda vêm de certa forma camufladas, respeitando 

o imaginário popular que se construiu em torno das culturas nacionais. São elaborados 

traços constitutivos desses personagens que os caracterizam como pertencentes à sua 

cultura materna. Por mais sutis que sejam, esses traços impedem que o personagem se 

perca em meio a tantas mediações. Ao mesmo tempo, o personagem é moldado de forma 

que o espectador acredite e se identifique com os traços globais presentes nele. Traços 

que podem não ser tão marcantes na série, mas que existem e  são  reflexos de um  

mundo  hibridizado que não respeita mais as fronteiras territoriais e étnicas. 
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