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The world after September 11: Entertainment productions as a mechanism to 

legitimize stereotypes 
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RESUMO 
 

Visto o impacto e a grande repercussão dos atentados de 11 de setembro nos Estados 

Unidos, efeitos esses que reverberam até os dias atuais, percebe-se a profundidade e 

complexidade do ocorrido. Foi o único ataque em território nacional sofrido pelos 

estadunidenses. Dado ao status hegemônico no sistema internacional acredita-se que esses 

impactos transpassaram as fronteiras do país assolando o mundo inteiro. 

Concomitantemente, pode-se dizer que o entretenimento é diretamente afetado pelos 

acontecimentos políticos e sociais do mundo. Dessa forma, pretende-se nesse trabalho 

analisar alguns episódios de duas séries estadunidenses, The West Wing e Third Watch, e as 

representações sociais neles que são construídas a partir dos eventos do 11 de setembro.  

 
ABSTRACT 
 
Given the impact and a great repercussion of the attacks of September 11 in the United 

States, effects that wish to reverberate until the present day, one perceives a depth and 

complexity of what happened. It was the only attack on national territory suffered by 

Americans. Given the hegemonic status in the international system it is believed that these 

impacts have transpired as borders of the country devastating the whole world. 

Concomitantly, it can be said that entertainment is affected by the political and social 

events of the world. In this work, we intend to analyze some episodes of the two series of 
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Americans, The West Wing and Third Watch, and as social representatives in them that are 

constructed from the events of September 11. 

 
PALAVRAS-CHAVE:   Representações sociais, séries de televisão, Hegemonia, 11 de 
setembro.  
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Considerações Iniciais 

 

A partir da década de 1980, as séries de televisão alteraram o panorama das produções de 

entretenimento e do próprio conteúdo televisivo.  Dentre os fatores que levaram as séries a 

um período de bonança, pode-se citar a progressiva inserção de televisão por assinatura nos 

domicílios, o sucesso dos roteiros que são capazes de fugir dos clichês das narrativas do 

cinema e a mudança dos paradigmas publicitários e da demanda do público, que passa a 

exigir conteúdos específicos, alinhados com seus próprios interesses e características. Há 

também a migração dos atores, diretores e roteiristas de cinema para a televisão, 

acrescentando às séries o prestígio de nomes já consagrados.  A participação desses nomes 

do mainstream hollywoodiano, como indicador valorativo, ajudou a garantir às series a 

possibilidade de se arriscarem mais com as narrativas, atribuindo às produções relevância 

artística dentro do circuito crítico. (SILVA, 2014). 

  

Compreende-se então, que as séries de televisão passaram a ter um lugar de destaque nas 

produções de entretenimento e, consequentemente, no meio acadêmico. De forma geral, 

desde que a televisão passou a ser algo cotidianamente presente na vida em sociedade, seu 

conteúdo e seus efeitos tornaram-se pauta de debates travados tanto nas produções 

acadêmicas quanto em outros espaços sociais. Dessa forma, entende-se que é preciso tomar 

a televisão dentro de um processo cultural e social mais amplo. É necessário analisar seu 

efeito a partir de um determinado contexto de produção e reprodução, levando-se em 

consideração aspectos como: as estruturas sociais; as intenções reais ou originais, que 

correspondem às práticas e desejos de um determinado grupo social; outras influências 
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institucionais – como a família e a escola – sem as tomar separadamente; questões 

históricas e culturais. (WILLIAMS, 2016).   

 

Desse modo, percebe-se que as séries de televisão apresentam-se como expressões culturais 

de uma determinada sociedade, onde ocorre a materialização de valores e práticas dessa 

sociedade. Esses processos tecnicamente habilitados de construção de comunicação e 

significado são entendidos como processos de mediação. “A mediação implica o 

movimento de significados de um texto para outro e de um evento para outro. Implica a 

constante transformação de significados” (SILVERSTONE, 2002a p.33).  Neste sentido 

compreende-se que a mediação é tecnológica e social, principalmente,  pois os atores 

sociais estão cada vez mais dependentes do fornecimento de significados públicos. Como 

tal, a mediação tem consequências significativas para a forma como o mundo aparece e 

para a vida cotidiana. Essa aparência mediada fornece uma estrutura para a definição e 

conduta de nossos relacionamentos com Outro que só aparece pela mídia (SILVERSTONE, 

2002b).  

 

Neste trabalho, busca-se entender como as séries de televisão, especialmente as 

estadunidenses, por meio de suas representações, podem construir estereótipos nas 

sociedades. Ou propagar já existentes, especialmente, sobre árabes e muçulmanos. O 

objetivo é contribuir para a reflexão e problematização das representações sociais dentro 

dos conteudos de entretenimento. A escolha das séries estadunidenses se dá pelo seu status 

quo hegemônico de suas produções. Acredita-se que os meios de comunicação, em geral, 

fazem parte da construção de hegemonia e da relação entre as classes dominantes e as 

ideias dominantes com as não hegemônicas. Um sistema hegemônico não pode ser 

consolidado apenas com questões políticas, econômicas e militares. Ele também é 

vinculado aos modos de representação, nas referências no plano ético-cultural e na 

expressão de saberes.  

 

Sendo assim, para análise nesse trabalho, será levado em consideração o contexto social e 

político do pós 11 de setembro, pois, após o evento, diversas produções estadunidenses 
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foram feitas ou passaram a ter os ataques como plano de fundo de suas tramas. Será 

analisado o episódio especial de The West Wing (2001) na terceira temporada, denominado 

de Isaac and Ishmael, que teve como enredo os acontecimentos do 11 de setembro. 

Também será levada em consideração a análise da terceira temporada de Third Watch 

(2001), que trabalhou com os atentados como peça central do enredo. Ambas as séries 

estavam sendo transmitidas no ano de 2001 (ROSE, 2000).  

 

O poder simbólico das produções estadunidenses  

 

Os Estados Unidos da América (EUA) tomaram a ofensiva no controle mundial, como 

potência hegemônica, principalmente por meio da economia, após o fim da II Grande 

Guerra. Dedicado a si mesmo e à acumulação de capital, os EUA adquiriram poder político 

e militar capaz de promover e de defender seus interesses. A partir disso, passaram a impor 

seus dogmas ao sistema internacional e, também, a liderar os países ocidentais (à exceção 

de Cuba) e a institucionalizar um modo de vida em consonância com a consolidação de um 

mercado global. A supremacia de um Estado sobre outros, por meio da dominação moral e 

intelectual, tende, também, à subjugação cultural. O Estado dominante se torna o modelo 

para que os demais o emulem, aumentando o seu prestígio e seu poder, mantendo e até 

mesmo aumentando seu status hegemônico, comportamento percebido nas relações dos 

EUA com outros países. Entretanto, para permanecer com o status de hegemônico, há 

outros elementos de controle e dominação menos explícitos, onde são mobilizados 

discursos e ações que apontam para a geração de benefícios coletivos e que, supostamente, 

agem a favor dos interesses universais. Nesse sentido, entende-se que a base da hegemonia 

estadunidense reside no convencimento e, sobretudo, no consentimento (HARVEY, 2014). 

 

É possível dizer que os Estados Unidos, através de uma lógica mercadológica, 

convenceram o mundo que o seu estilo de vida é o melhor. O american way of life tornou-

se a promessa, difundida pelo mundo, de que os padrões ocidentais estadunidenses são a 

fórmula do sucesso. Como apontado por Harvey (2014), os EUA generalizaram modelos 

políticos e econômicos e, também, modelos culturais (estilos musicais, indústrias de 
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entretenimento e de beleza, entre outros), a partir do estímulo ao consumo, na maioria das 

vezes, em detrimento da diversidade cultural de outros países. Costumes, crenças, valores, 

gostos e outras coisas, foram, assim, sistematicamente desvalorizados e/ou suprimidos. 

 

Obviamente, pode-se perceber que há uma relação entre o poder e as representações que, 

segundo Hall (2016), faz parte da luta hegemônica. A hegemonia é, então, entendida como 

a liderança (domínio) de determinado grupo em vários campos de atividade, onde sua 

ascendência implica no consentimento geral e na naturalização de seus padrões. Segundo 

Williams (apud SÁ, 2011), a teoria da hegemonia, cunhada por Gramsci, possibilta ao 

estudo da cultura enormes possibilidades políticas. Para essa perspectiva, as ideias só se 

tornam efetivas quando se juntam em uma “constelação particular de forças sociais”, onde 

“a luta ideológica faz parte de uma luta social geral por controle e liderança - pela 

hegemonia” (SÁ, 2011, p.40). O poder que se retrata aqui não se refere apenas às questões 

de poderio militar e econômico, mas também de questões de poder cultural e simbólico, o 

caso dos Estados Unidos da América. 

 

Chama-se a atenção, contudo, para o fato de que os meios de comunicação não devem ser 

analisados apenas como suportes ideológicos dos chamados sistemas hegemônicos. Eles 

também são lugares de criação e de uso de estratégias que visam à reformulação do 

processo social (SÁ, 2011), o que abriria espaço para a existência de forças contra-

hegemônicas. Ressalta-se, assim, que apesar do reconhecimento do papel que as 

representações midiáticas exercem nos discursos sociais e culturais, o público também se 

envolve na continuidade desses significados. As audiências relacionam o que assistem, 

ouvem ou leem com suas vidas cotidianas. A falta de contestação, no que tange às 

representações, sobretudo quando se trata de representações sobre o chamado Outro, não 

transforma receptores em prisoneiros de uma ideologia dominante. Os indivíduos (o 

público) são atores ativos, co-particípes da representação em curso, mesmo com as 

limitações de sua oposição à ordem vigente. Devido a essas limitações, eles acabam por 

coadunar com uma ordem vigente, que acarreta consequências permanentes, poderosas e 

até mesmo negativas (SILVERSTONE, 2002).  
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O conteúdo mídiatico impõe valores e práticas, tratados como componentes de uma 

cultura compartilhada, por meio de uma ideia lúdica de unidade, sem desafios, sem 

questionamentos. Na visão de Silverstone (2002) a passividade, a cumplicidade faz parte 

do papel ativo do público, mesmo que de forma limitada. É preciso entender que os 

individuos não apenas se relacionam com o que veem, mas também com as regras da 

mídia em que participam quando assistem o conteúdo. O reconhecimento dessa relação é 

condição para quaisquer críticas morais e éticas sobre a mídia, o que proporcionaria a 

capacidade de assumir responsabilidades pela mediação (SILVERSTONE, 2002).  Pode-

se afirmar que a mídia tem a “capacidade de mudar os próprios sujeitos, pois na medida 

em que a seguimos, adotamos novos pontos de vista sobre os objetos e sobre as coisas e 

finalmente sobre nós mesmos” (LANDOWSKI, 2002, p. 123).  

 
O que tenho em mente é o sistema central, efetivo e dominante de significados e 
valores que não são meramente abstratos, mas que são organizados e vividos. É 
por isso que a hegemonia não pode ser entendida no plano da mera opinião ou 
manipulação. Trata-se de todo um conjunto de práticas e expectativas; o 
investimento de nossas energias, a nossa compreensão corriqueira da natureza do 
homem e do seu mundo [...] A hegemonia constitui, então, um sentido de 
realidade para a maioria das pessoas em uma sociedade, um sentido absoluto por 
se tratar de uma realidade vivida além da qual se torna muito difícil para a 
maioria dos membros da sociedade mover-se, e que abrange muitas áreas de suas 
vidas (WILLIAMS, 2011, p. 53). 

 

Em suma, compreende-se que a hegemonia é uma política e uma prática cultural que 

precisa ser vista como algo pautado na subordinação e na dominação de certos grupos 

sociais, principalmente pelas sociedades capitalistas avançadas. A classe dominante – nesse 

caso pode ser um grupo social ou um país – produz a ordem política e social 

impossibilitando a separação da produção industrial da produção de entreterimento, da 

opinião pública, da lei e da ordem e do bem-estar. 

 

De acordo com a perspectiva de Agamben (2005), entende-se que as mídias devem ser 

entendidas como dispositivos discursivos que possibilitam a relação, o nexo, entre 

elementos heterogêneos “que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não 

linguístico, discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

filosóficas, etc.” (p.10). Os dispositivos podem ser tudo que de algum modo possua a 

capacidade de enlaçar, interceptar, dominar, orientar, originar e garantir tanto as condutas 

quanto os discursos e opiniões das pessoas. Eles não são meros acidentes na vida em 

sociedade, por meio dos dispositivos, é possível delimitar como serão os 

comportamentos.  Como dispositivo, as mídias possuem então uma função estratégica 

inscrita em uma relação de poder, atuando nos mecanismos e nos “jogos” de poder 

(AGAMBEN, 2005).  

Diz Foucault que, se a função do poder fosse só reprimir, agindo por meio apenas 
“da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um 
grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito 
frágil”, complementando que sua força reside em sua capacidade de produzir 
“efeitos positivos a nível do desejo − como se começa a conhecer − e também a 
nível do saber. Cabe à mídia o exercício desta tarefa de absorção e pedagogia 
(FOUCAULT, 1979 apud BRITTOS; GASTALDO, 2006, p.126). 

 

Os dispositivos midiáticos, em seus mais diversos formatos, por meio de premissas dadas, 

influenciam as preferências e a conduta dos indivíduos. Seja ratificando uma inferência ou 

retirando outras através dos chamados hábitos da mente. De acordo com Peirce (1877), o 

habito pode ser algo bom ou não dependendo de inúmeras variáveis, mas uma coisa é certa, 

“O hábito específico da mente que governa as inferências, pode ser formulado numa proposição 

cuja verdade depende da validade das mesmas que o hábito determina” (p.5). Dessa forma, 

acredita-se que a mídia funciona como criador e propagador de crenças que conduzem e 

moldam nossas ações no meio social, pois se acredita que elas sejam verdadeiras mesmo 

que seja “mera tautologia dizê-lo” (p.6). Na perspectiva aqui adotada, dentro dos métodos 

cunhados por Peirce (1877) que são possíveis de utilizar para propagar essas crenças, 

acredita-se que o método da autoridade é o utilizado.  O método da autoridade vem sendo 

um dos métodos basilares utilizados para sustentar doutrinas, assim como a hegemonia, no 

sentido aqui atribuído. O objetivo é fixar crenças não no nível individual mais sim de 

maneira global (PEIRCE, 1877).  

Ao julgar este método de fixação da crença, que pode ser chamado método de 
autoridade, temos, em primeiro lugar, de conceder a sua imensurável 
superioridade mental e moral em relação ao método da tenacidade. O seu sucesso 
é proporcionalmente maior; e, de facto, tem repetidamente produzido os 
resultados mais majestosos. Para a massa da humanidade, então, não existe talvez 
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melhor método do que este. Se for seu impulso mais elevado serem escravos 
intelectuais, então deverão permanecer escravos (PEIRCE, 1877, p.7).  

 

Contudo, não se acredita que o método da autoridade seja o único utilizado para fixar 

crenças pela mídia. Embora se esteja falando sobre hegemonias e da imposição de crenças 

sob a pena de possíveis “castigos” – podendo esses “castigos” não ser exatamente claros e 

explícitos – o método a priori, apresentado por Peirce (1877), parece contribuir para essa 

perspectiva. Esse método baseia-se naquilo que os indivíduos se sentem inclinados a 

gostarem. Cunha (2017) apresenta esse método como, “baseado no instinto que faz às vezes 

de “causa última da crença”, trata-se de um método vinculado à indução baconiana se 

aproximando do método da autoridade, mesmo que à falta desta, e que, de qualquer 

maneira, depende em demasia de fatores acidentais” (p. 154).  Entende-se então, que tanto 

o apego a qualquer crença quanto à imposição dessas crenças derivam de alguma forma de 

autoridade, mas também é uma busca pela razão (CUNHA, 2017).  

As séries de televisão, então, como produções midiáticas e culturais, são entendidas aqui 

como ‘dispositivos’ e o lugar onde ocorre a materialização de valores e práticas de uma 

determinada sociedade. Como produtos midiáticos, as séries de televisão podem funcionar 

como difusor de valores e crenças. O papel cumprido pelos meios de comunicação, 

principalmente do ramo de entretenimento, seria de suporte ideológico e, ainda, de criação 

de novas ideologias. Um sistema hegemônico, como o estadunidense, não pode ser 

consolidado apenas com questões políticas, econômicas e militares, ele também é vinculado 

aos modos de representação e a referências no plano ético-cultural e na expressão de 

saberes. A hegemonia inclui um consentimento social a uma direção cultural, a um 

universo de convicções subjugando outros valores, sentimentos e crenças. Os meios de 

comunicação são cruciais para esses sistemas hegemônicos, pois garantem a circulação de 

informações, distribuem ideologia e conhecimento, transportam signos entre outras coisas 

(MORAES, 2010). 

O estabelecimento de uma concepção dominante consiste em “conservar a 
unidade ideológica de todo o bloco social, que é cimentado e unificado 
precisamente por aquela determinada ideologia” [...] Do ponto de vista das 
corporações midiáticas, trata-se de regular a opinião social através de critérios 
exclusivos de agendamento dos temas que merecem ênfase, incorporação, 
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esvaziamento ou extinção. O ponto nodal é transmitir conteúdos que ajudem a 
organizar e a unificar a opinião pública em torno de princípios e medidas de 
valor. Por isso, formar a opinião é uma operação ideológica “estreitamente ligada 
à hegemonia política”. (MORAES, 2010, p.54). 

 

Como produções de entretenimento, as séries intervêm como renovação de princípios. Elas 

têm a capacidade de colocar em circulação signos de afiliação constituindo, afirmando ou 

segmentando, qualitativamente, grupos sociais distintos. Por mais que elas não atuem como 

criadoras dessas diferenças, é por meio das séries, como também de outros meios, que elas 

se manifestam. Defende-se nesse trabalho que as séries são, também, mecanismos que 

marca o privilégio de determinados grupos sociais para dar o “tom”. Nessa perspectiva, 

considera-se que as identidades não são construídas previamente a todos os elementos 

estruturais de uma sociedade que circunda o individuo. Na verdade, eles se formam e se 

definem ao passar do tempo de acordo com a manipulação daqueles que se encontra em 

uma situação de poder. Especificamente no caso analisado desse trabalho, as séries de 

televisão são utilizadas pelos Estados Unidos, que tem suas produções extremamente 

disseminadas e com alto público, para manipular como os outros os vêm e como se vêm os 

outros (LANDOWSKI, 2002). Ou seja, é preciso pensar nos dispositivos a partir dos seus 

contextos de produção e recepção.  

O 11 de setembro 

 

Os atentados da manhã de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, marcam uma nova fase 

não só na vida dos estadunidenses, mas também de todos os países do Oriente Médio. A essas 

populações ficou explicitada a existência de uma divisão do mundo. Novamente, como em outros 

momentos da história mundial, houve uma demarcação clara de quem pertence à sociedade 

internacional, ou seja, quem está ao lado dos EUA, como seus aliados ‘civilizados’ e contra os 

‘incivilizados’, ‘bárbaros’, ‘radicais religiosos’ (BOWDEN, 2002)3. As mídias, por sua vez, 

contribuiram para a disseminação da ideia de que os atentados de 11 de setembro não foram 

somente um ataque aos estadunidenses, mas um ataque contra todo o mundo civilizado. O jornal 

                                                           
3 Sobre o tema, ver também TODAROV, T. O Medo dos Bárbaros. 2011.  
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The Independent, de Londres, afirmou que os terroristas só venceriam se as nações civilizadas 

abandonassem os valores civilizados (Ibidem).  

Após o 11 de setembro, representações sobre o islamismo e os árabes reforçaram a 

sensação de alteridade inacessível, a ponto de criar ansiedade nas populações que não são 

islâmicas e árabes e legitimar a sua repressão. “O domínio de tais imagens e a ausência de 

contextualizações sustentam poderosamente uma cultura de suspeita e hostilidade, na qual 

os julgamentos que levem em consideração o Outro se tornam impossíveis” 

(SILVERSTONE, 2002). A estética do mal-estar provocado pelos personagens violentos 

dos contos ficcionais góticos pode ser facilmente comparada com a representação dos 

chamados terroristas, no pós 11 de setembro. Aqui, a palavra “terrorista” é muito mais fácil 

de ser sentida do que realmente definida. O terrorismo é utilizado como uma forma de 

ofensa cultural e política aos árabes e muçulmanos, principalmente quando são designados 

como maus (DEVETAK, 2005). 

 

É importante destacar que a relação do Ocidente com o mundo árabe sempre foi complexa, 

mesmo antes da construção da hegemonia estadunidense. A relação entre os “civilizados” e 

“bárbaros” transcende o 11 de setembro, como apontado por Edward Said, na obra O 

Orientalismo, e por Noam Chomsky, no livro Rumo a uma Nova Guerra Fria. Raymond 

Williams (apud SARLO, 1997) afirma que a hegemonia tem como característica a 

incorporação da experiência e dos significados que foram vividos em conjunturas sociais 

passadas, o que provavelmente ocorre na hegemonia estadunidense com relação aos árabes 

e muçulmanos. O autor denomina esses aspectos incorporados como culturas residuais, que 

são trazidas por meio de uma “tradição seletiva de um passado significante” (p.8) pela 

cultura dominante. Essas culturas residuais são relidas e reinterpretadas de modo que seja 

um suporte ou, pelo menos, não vá contra ao status quo vigente (MIGLIEVICH, 2016).  

Porém, é importante notar que embora essa tradição seja seletiva, ela não é monolítica, 

uma vez que existem inúmeras formas de se estruturar a experiência. A partir dessa 

afirmação, Williams (apud MIGLIEVICH, 2016), apresenta o termo “consciência prática, 

momento em que se explicita sua opção teórica pela ênfase nos ‘sentimentos’ esprairados 

e reaticulados que se confundem com as experiências” (p. 9).  
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Ao contrário das formações sociais já manifestas, dominantes ou residuais, as 
“estruturas de sentimento” são, sobretudo, formas emergentes, visíveis talvez 
como alterações da ordem ou mesmo “perturbações”. Além disso, como diz 
Soares (2011, p. 97), “a noção de estruturas de sentimento, como elaborada por 
Raymond Williams, é uma tentativa de apreender processos de emergência de 
experiências típicas que constituem certo quadro geracional” Assim, segundo 
Ridenti (2006, p.230), “uma estrutura de sentimentos daria conta de 
significados e valores tais como são sentidos e vivido ativamente” 
(MIGLIEVICH, 2016, p.9). 

  

No que se refere aos árabes e muçulmanos, fica evidente que eles quase sempre são 

retratados na mídia como algo exótico, desconhecido, muito diferente. São sempre 

homens, barbudos, extremamente religiosos. Desde há muito, foram representados de 

forma romantizada/estereotipada, como pessoas com muito dinheiro, várias mulheres e 

muito poder. Outras vezes, são vistos como maus, violentos, retrógados e como pessoas 

que não respeitam leis humanas, por acharem que a lei é algo divino. Depois do 11 de 

setembro, essa construção não mudou, mas foi complementada com o suposto uso de 

palavras de ordem – como Allahu Akbar4, de bombas e armas, o que não é restrito apenas 

às produções de entretenimento, mas também abrange as produções jornalísticas. Muitas 

imagens, sem contextualização, são propagadas como a representação fiel do real, levando 

a crer que o mundo árabe é feio, com paisagens devastadas e sujas, com adultos e crianças 

circulando armados pelas ruas, com crianças sob as miras de fuzis, com a ausência de 

humanidade e de educação, entre outras coisas. Por esse prisma, parte-se do pressuposto 

de que as séries expressam vários valores e padrões dos EUA e que, desse modo, servem 

para legitimá-los, ao mesmo tempo em que deslegitimam o Outro, o diferente. No mundo 

pós 11 de setembro, acredita-se que as produções culturais estadunidenses, tais como as 

séries de televisão, intensificaram práticas representacionais estereótipadas dos árabes, o 

que reforçou o status quo da relação entre Ocidente e Oriente.  

 

Segundo Dyer (apud HALL, 2016), para um melhor entendimento conceitual dos 

estereótipos é preciso se distingui-los das tipificações. Os tipos são aquilo que dão sentido 

                                                           
4 Deus é grande em árabe. 
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às coisas, quando pensamos nos papéis, atribuímos associações ou classificamos tipos de 

personalidades. Por meio dos tipos é possível compreender o mundo, referir-se a objetos e 

a pessoas específicas. O estereótipo, por sua vez, é a apropriação de algumas 

características de uma pessoa ou grupo e a posterior simplificação dessas características. É 

o entendimento reduzido do Outro e a sobreposição dos valores de quem tem esse 

entendimento sobre os valores e características desse Outro. Consequentemente, o 

estereótipo exclui e menospreza tudo o que é diferente e tende a se manifestar em locais 

onde há grandes desigualdades de poder. Entende-se, desse modo, que a estereotipagem é 

um processo que compreende a redução, a naturalização, a generalização, a 

essencialização e a fixação da diferença, por meio do exagero, diferindo o que é aceitável 

do que é inaceitável. (HALL, 2016). Nesse sentido, acredita-se que as práticas 

representacionais do Outro, presentes nas produções hegemônicas, como as séries 

estadunidenses, podem ser compreendidas como estereotipagens. 

 

A estereotipagem facilita a ‘vinculação’, os laços, de todos nós que somos 
‘normais’ em uma comunidade imaginária; e envia para  o exílio simbólico 
todos Eles, ‘os Outros’, que são de alguma forma, diferentes, os que estão fora 
dos limites [...] A estereotipagem, em outras palavras, é parte da manutenção da 
ordem social e simbólica. (HALL, 2016, p.193). 

 

The West Wing e Third Watch 

 

The West Wing é uma série estadunidense que retrata da dinâmica da ala Oeste da Casa 

Branca. Essa ala é conhecida como o centro nervoso, pois é onde fica o presidente dos 

Estados Unidos e seus assessores: o subdiretor de comunicação; uma consultora política; a 

secretária de impressa e o secretário de Estado. Essa séria foi transmitida pelo canal 

National Broadcasting Company (NBC) de 1999 até 2006, ganhou onze Emmys e vários 

outros prêmios importantes no meio do entretenimento. A proposta da série é era ensinar 

política e entreter ao mesmo tempo, demonstrando a política como algo positivo e um meio 

para que a sociedade possa solucionar problemas que a assolam. Como característica, o 

show foi construído em cima de diálogos rápidos, bem  humorados e irônicos. A maior 
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parte acontecia enquanto os personagens saiam apressados pelos corredores da Casa Branca 

(FERRARO, 2015).  

 

Third Watch também é uma série transmitida pela NBC durante os anos de 1999 até 2005. 

A trama da série perpassa o dia-a-dia dos policiais, dos bombeiros e dos paramédicos do 

55º distrito de Nova York. Ela tinha a audiência em torno de 11, 2 milhões de 

telespectadores somente nos Estados Unidos e recebeu vários prêmios. Um dos mais 

importantes foi o Peabody Award pelo episódio “In Ther Own Words” em que aparecia 

entrevistas conduzidas pelos protagonistas com polícias, paramédicos e bombeiros reais 

que trabalharam durante e depois do 11 de setembro (FERRARO, 2005).  

 

Após os atentados do 11 de setembro, o cenário televisivo de ficção nos Estados Unidos 

ficou um pouco consternado. A maior parte das séries que se passavam em Nova York, 

como a renomada série Friends, apostaram suas fichas em evitar falar do ocorrido. Tiraram 

qualquer menção as torres gêmeas, ao terrorismo e etc. O primeiro impacto sobre os 

atentados ficou restrito a impressa. Os produtores acreditavam que o mais certo era cortar 

qualquer tema que pudesse afligir o público. Séries como 24 horas, The Agency, Alias, 

Arquivo X e filmes como Independece day foram cancelados ou adiados em uma postura 

antitraumas. Alguns estudiosos, acreditavam que talvez isso configuraria um novo cenário 

nas produções de entretenimento: a diminuição da violência e o apego a programas com 

tramas mais leves e temas familiares (FORTUNATO, 2002). Contudo, a produtora NBC, 

optou por tomar um rumo diferente e apostar em episódios que falassem sobre o assunto. 

As duas séries citadas encontravam-se em suas terceiras temporadas na época. 

 

Em The West Wing, os produtores fizeram um episódio especial (00) com o nome intitulado 

Isaac and Ishmael. Segundo a nota do showrunner da série, Aron Sorkin, a ideia do 

episódio é discutir questões que estavam sendo levantadas pela sociedade estadunidense e 

encorajar a tolerância a outras culturas. Eles defenderam que não achavam possível fazer 

uma série sobre política e não tratar do assunto (ESTADÃO, 2001).  Já em Third Watch, a 

terceira temporada inteira foi sobre o drama dos paramédicos, bombeiros e policiais que 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

trabalharam no dia, e também nos dias posteriores, e que perderam colegas de trabalho com 

o incidente. Dado o exposto, foi realizada uma análise de conteúdo pautado na metodologia 

de imagens em movimento para analisar o conteúdo dessas séries e suas relações com o 

ocorrido. Foi levado em consideração o figurino, a música, o dialogo, o posicionamento da 

câmera, as referências entre outras coisas.  

 

No episódio de The West Wing, logo no começo, aparece os atores protagonistas avisando 

que se trata de um episódio diferente, que está deslocado da linha do tempo do seriado em 

homenagem aos “mais valentes de Nova York”. Eles estão falando em um fundo preto 

demonstrando o luto e em silencio, sem nenhuma música. Isso representou a seriedade do 

tema. Inicialmente, destaca-se uma das características das séries estadunidenses, como 

aponta François Jost (2012), que é também uma vida de identificação do público que levam 

elas a terem tanto sucesso: a repetição de fatos reais. Segundo Dayer (2005), junto com o 

desenvolvimento cientifico de outras formas midiáticas, da globalização o entretenimento 

também se modificou. Mudanças essas que fomentaram mudanças, especialmente, no 

campo representacional que passou a ser pautado na realidade. Ainda mais notável que o 

triunfo do realismo como entretenimento é o colapso da própria distinção entre realismo e 

entretenimento. As pessoas passaram a consumir, cada vez mais, produções de 

entretenimento que fazem uso da verossimilhança documental e estética realista 

(JARGUARIBE, 2010). A ficção não é mais percebida como oposta a realidade. Essa 

percepção decorre nas duas produções. 

 

Logo no começo do episódio se tem a percepção da complexidade do cenário nos Estados 

Unidos. Desde a hora que aparece um agente do FBI procurando o nome de um árabe na 

central até quando começa a interação com os personagens principais, vê-se que os Estados 

Unidos já esta em alerta contra um possível atentado. Isso é demonstrado com a fala do 

secretário de Estado quando fala que é a terceira vez que eles ficam trancado dentro da 

Casa Branca na última semana. O episódio trata da vinda de um grupo de estudantes do 

segundo grau que vão à Casa Branca para conhecer e poder fazer perguntas. Porém como é 

aberto um chamado de um possível ataque terrorista eles ficam presos dentro da Casa 
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Branca e tem diálogos com todas as figuras principais da política dos EUA. Além disso, 

destaca-se o processo de humanização/desumanização em relação aos árabes e muçulmanos 

e os próprios estadunidenses.  

 

Um dos fatores que também chamaram atenção logo no inicio foram às roupas dos 

personagens. Durante todo o episódio, todos os personagens estão vestidos de azul, 

vermelho, branco e preto, as cores da bandeira estadunidense. O preto acredita-se ser para 

demonstrar luto. Em um segundo momento, foca-se mais no diálogo dos personagens. Um 

dos estudantes pergunta por todos estão tentando matá-los e o secretário de Estado 

responde: não são todos. Eles discutem com os estudantes sobre democracia, sobre os 

motivos para que os muçulmanos estejam cometendo ataques, distinguem quem são os 

terroristas, quem são os muçulmanos e os árabes. Falam também sobre a história do 

terrorismo, a história estadunidense e do mundo como: as sanções ao Iraque, a Guerra do 

Golfo e o suporte político-militar ao Egito. Abarcam também as noções de liberdade para o 

ocidente, sobre a guerra entre Israel e Palestina. 

 

Percebe-se que a série teve a preocupação de tentar explicar tudo que estava acontecendo 

embasando-se em argumentos históricos e políticos reais. Contudo, averígua-se também 

que por mais que o objetivo era não estereotipar todo um povo, talvez muito pelo 

sentimento nacionalista que permeava a sociedade estadunidense na época, os personagens 

defendiam a posição e as práticas de políticas externas dos Estados Unidos. O argumento 

sempre é sobre como eles são evoluídos mais os outros, que são de países pobres e 

subdesenvolvidos, não entendem as suas atitudes e praticam atos irracionais, injustificáveis. 

Eles afirmam que os terroristas muçulmanos equivalentes para o Islã equivalentes aos  

membros da Klu Klux Klan  para os católicos. Porém, é preciso destacar-se também que a 

série demonstrou quase nenhum equivoco em relação à cultura islâmica, as diferenças entre 

os povos do Oriente Médio e a história da relação entre o ocidente e a região. 

Diferentemente entre séries como Homeland que é conhecida pelos seus equívocos e sua 

falta de responsabilidade em representar o Outro. Essa fato, demonstra a preocupação da 
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produção em discutir o assunto pontuando os principais fatos que levaram a situação chegar 

onde chegou.  

 

Sobre Third Watch, inicialmente, constata-se que a pegada é totalmente diferente. A série 

mostrou o aspecto mais dramático dos atentados e como impacto a população 

estadunidenses. Também percebe-se o caráter humanizador em Third Watch, pois a série o 

tempo todo retrata o sofrimento dos estadunidenses, o que acredita-se, leva o público a se 

solidarizar e emocionar com o ocorrido. Em contra partida, essa característica reconhecida 

da série também serve para desumanizar os povos árabes e muçulmanos, não só por mostrar 

os atentados como um ato de barbaridade, mas também por não demonstra-lo e não abordar 

as reinvindicações históricas que levaram aos atos terroristas. A esses povos fica marcado a 

característica de distantes não só na dimensão do espaço geográfico, mas nos valores e 

preceitos morais. Não representar os árabes e muçulmanos pode ter sido uma tentativa 

importante de respeitar o público que estava ainda assolado pelos eventos, mas, sem 

dúvidas, levou a uma desumanização dos povos do Oriente Médio. 

 

 O primeiro episódio da terceira temporada começa com o que cada personagem estava 

fazendo na noite anterior dos atentados, representando como a vida deles estava 

completamente normal para evidenciar como após os atentados a vida deles mudou. Em 

torno de dois a cinco minutos aparecia a data e a hora em que a história estava acontecendo, 

gerando certa ansiedade, pois todos sabem que no dia seguinte tudo irá acontecer. O 

episódio é encerrado com os personagens principais em lugares diferentes da cidade, mas 

todos ouvem o avião passando muito perto. Logo quando se dão conta do que aconteceu e, 

até mesmo os personagens que não se encontravam em Nova York, todos correm para ir até 

o local. Nessas cenas finais, tem-se uma trilha sonora comum a filmes de drama que 

provoca a ansiedade no espectador e muitos barulhos de sirene, mostrando a complexidade 

do que havia ocorrido.  

 

Ressalta-se, que os produtores da série tiveram a preocupação de não recriar nenhum 

cenário que remetesse as torres. Eles representaram o ocorrido respeitando as vítimas e 
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aqueles que trabalhavam no local. Eles tentaram minimizar a espetacularização do evento. 

O segundo episódio inicia-se com a cena de todos os paramédicos e bombeiros descendo de 

um ônibus à noite. A expressão facial deles era de cansaço e tristeza. Durante todo esse 

episódio foi representado à comoção da sociedade estadunidense e do apreço aos bombeiros 

e policiais. O tempo todo se referia a eles como heróis, inclusive, essa referência fica clara 

quando toca a tradicional música dos filmes do super herói superman. Na porta do quartel 

foi montado um altar para aqueles que partiram tentando salvar os sobreviventes e os 

soterrados. Percebe-se também que em quase todo cenário aparecia uma bandeira do país e 

as cores predominantes eram azul, vermelho e branco como a bandeira. A sensação que se 

tem assistindo, experiência essa intensificada pela música dos episódios, é como foi 

traumático para aquela sociedade o que aconteceu. Ela tem uma carga emocional muito 

maior do que em The West Wing. Também, eles tentaram deixar evidente, durante essa 

temporada, a ideia de lealdade estadunidense, de humanidade e de coletividade. Nessa 

temporada quase não foi falado sobre os terroristas, o protagonismo ficou explicitamente 

restrito aos próprios estadunidenses.  

 

Considerações Finais  

 

Levando-se em consideração as afirmações e ponderações apresentadas nesse trabalho, 

percebe-se que a série é construída em cima de estereótipos que afirmam o lugar de 

soberania do ocidente, principalmente dos EUA, e de inferioridade dos povos árabes e 

muçulmanos. Ela representa uma espécie de espelho dos valores morais, estéticos e das 

visões de mundo dos estadunidenses, construídas a patir de ideias extremamente simples 

do que são os Outros (WILLIAMS, 2011). Como um processo de mediação, a série 

perpetua estereótipos negativos sobre os povos do Oriente Médio, com uma espécie de 

consenso dos telespectadores, uma vez que, mesmo não sendo elementos passivos da 

interação com a série, tais indivíduos não se posicionam explicitamente de forma contra-

hegemônica os estereótipos e representações veiculados. Apesar disso, em The West 

Wing demonstraram  alguma preocupação suficiente com os costumes locais, com as 

características dessas populações e muito menos com o impacto social que essas 
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representações estereotipadas podem gerar. Mas, principalmente, compreende-se por meio 

dessa pesquisa a necessidade de se apreender também sobre a representação dos 

estadunidenses sobre eles próprios (BUTLER, 2015). 

 

 Ao falar sobre o outro mais se compreende sobre o “si”. É preciso falar sobre 

conformismos dentro de uma sociedade em movimento que talvez ainda não se reconheça 

completamente, mas que de alguma forma atua como regra geral como uma espécie de 

“normatividade da moda” e “visa assegurar a reprodução das formas e estabilidades das 

condutas sociais que ele rege” (LANDOWSKI, 2002, p.100). Acredita-se, que após os 

atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, as representações 

midiatizadas sobre o islamismo e os árabes, mas também sobre os proprios 

estadunidenses, passaram a reforçar uma relação desigual. E é nesse sentido que acredita-

se que encontra-se a relevância desse trabalho.   

 

Percebe-se, com esse trabalho, a necessidade de se apronfundar análises sobre a 

cumplicidade do público com as representações apresentadas nas séries, como aponta 

Silverstone (2002), bem como de se entender o contexto de produção e de recepção do 

discurso dos grupos de interesse e entender a construção dos estereótipos (WILLIAMS, 

2016). É preciso pensar na naturalização de discursos opacos nas produções de 

entretenimento. Por fim, percebe-se ainda a necessidade de se refletir sobre como esses 

estereótipos reproduzidos pelos meios mídiaticos contribuem para a manutenção do status 

quo e das relações de poder.  
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