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Resumo 

Este trabalho pretende verificar aspectos do imaginário dos Estados Unidos 

dinamizados pela série 13 Reasons Why (Yorkey, 2017), produzida pelo Netflix. O 

referencial teórico vai abordar os estudos sobre Tecnologias do Imaginário (Silva, 

2012), aspectos históricos do país (Karnal et.al., 2014) e um estudo sobre violência nas 

escolas (Newman, 2004). Será feita uma análise do personagem secundário da série, 

Tyler Daw, e mostradas características apresentadas por ele que fazem parte do 

imaginário norte-americano. 
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Introdução 

 

O imaginário compreende os aspectos históricos e culturais de um povo ou 

nação. É o estado de espírito de um país (MAFFESOLI, 2001). É o compartilhamento 

de visões de mundo, crenças e sentimentos (SILVA, 2012). Os Estados Unidos são os 

maiores dinamizadores do seu próprio imaginário. Hollywood leva os costumes e os 

valores norte-americanos para todo o mundo. Além disso, as produções televisivas têm 

destaque na propagação da cultura do país.  

A distribuidora de filmes e séries de televisão Netflix é considerada como uma 

Tecnologia do Imaginário (SILVA, 2012), pois além de propagar uma rede de sensações 

compartilhadas, cria laço social, a partir do momento que gera debates e reflexões sobre 

os assuntos veiculados nas tramas. A série 13 Reason Why, baseada no livro homônimo, 

foi produzida pelo Netflix. A história retrata a trajetória e angústias de uma adolescente, 

vividas no ambiente escolar, até cometer suicídio. Bullying e violência contra a mulher 

também são evidenciados nos 13 episódios da primeira temporada, lançada em 2017.   

                                                 
1
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 A série será analisada a partir de aspectos que dinamizam o imaginário dos 

Estados Unidos. Nação que é responsável por decisões que influenciam todo o mundo. 

  

Quando usamos um computador ou acendemos uma lâmpada, há 

nisso muito do empreendedorismo e criatividade dos EUA. O 

mesmo furor industrial e criativo está na base do aquecimento 

global. Para o bem ou para o mal, o destino do planeta está 

associado aos Estados Unidos da América. (KARNAL et. al, 2014, 

p. 282) 

 

 

Imaginário e Tecnologias do Imaginário 

 

 

O imaginário é um filtro em que todos os nossos pensamentos passam. Nele 

ficam armazenadas as nossas crenças, visões de mundo, sonhos e fantasias. Reúne 

aspectos históricos e culturais de um povo ou grupo. Agrega às lembranças da infância, 

angústias, projeções do futuro, utopias, fantasias, mitos e crenças. Gilbert Durand define 

como ―o museu de todas as imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem 

produzidas‖ (DURAND, 1998, p.6). É o capital pensado do homo sapiens, em que se 

encontram todas as criações do pensamento humano. 

A vida dos homens é submetida a imaginários, sejam eles representados nas 

artes (cinema, fotografias) e nas construções mentais e coletivas individuais. ―O 

imaginário, assim, diz respeito a uma civilização: circula através da história, das 

culturas, dos grupos sociais (...) O imaginário alimenta e faz o homem agir. É um 

fenômeno coletivo, social, histórico‖ (LEGROS et al., 2014, p.10).   

Para Michel Maffesoli (2001) o imaginário é um estado de espírito de um grupo, 

de um país, de um Estado Nação e de uma comunidade. Silva (2012) acredita que não é 

um mero álbum de fotografias mentais, muito menos um museu da memória coletiva e 

social. É ―uma rede etérea ou movediça de valores e sensações partilhadas concreta ou 

virtualmente‖ (SILVA, 2012, p.9).  

 

O imaginário é uma aura, uma atmosfera, um ―plus‖, um 

excedente, uma interpretação, uma significação, um sentido 

relevante individual ou socialmente atribuído a um acontecimento. 

O imaginário é o fato que passou a ter sentido para alguém. Todo 

imaginário é um revestimento, uma cobertura, uma sequência de 

camadas aplicadas sobre um acontecimento, uma obra um 

fenômeno, um evento, um trauma, um feito (SILVA, 2017, p. 25) 
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Ao trabalhar com imaginários de país, não se pode confundi-lo com cultura. 

Silva (2012) destaca que o que separa uma cultura da outra é o imaginário. É a 

representação que cada cultura faz de si mesma. Imaginário e cultura coabitam e 

coexistem, mas não se equivalem. ―A cultura é um dado objetivo; o imaginário, a 

subjetividade compacta e inexorável. A objetividade da cultura diluiu-se nas águas 

pesadas da atmosfera imaginal.‖ (SILVA, 2012, p.16). Maffesoli (2001) defende que a 

cultura é mais ampla, ela não se reduz ao imaginário. ―A cultura é um conjunto de 

elementos e fenômenos passíveis de descrição. O imaginário tem, além disso, algo de 

imponderável. É o estado de espírito que caracteriza um povo‖ (MAFFESOLI, 2001, 

p.75). A cultura pode ser identificada através do teatro, literatura, música, fatos do 

cotidiano, costumes, maneira de vestir. Já o imaginário, segundo o autor, está em uma 

dimensão ambiental, uma atmosfera. É uma força de ordem espiritual. Uma construção 

mental. 

 

Insisto que há proximidade entre cultura e imaginário. Neste 

sentido, pode-se dizer que o imaginário é a cultura de um grupo. 

Contudo, se voltarmos ao que foi dito, veremos que o imaginário é, 

ao mesmo tempo, mais do que essa cultura: é a aura que ultrapassa 

e alimenta. (MAFFESOLI, 2001, p. 76) 

 

 

Assim, podemos compreender que a cultura americana se diferencia das outras 

nacionalidades através do seu imaginário, pelas características que representa através da 

cultura.  

Os imaginários são difundidos por meio de tecnologias próprias, as tecnologias 

do imaginário. Essa teoria foi criada por Silva (2012). A televisão, o rádio, o jornal, a 

internet, o cinema e a publicidade fazem parte dessas tecnologias. O livro, a literatura, o 

teatro, o marketing e as Relações Públicas também integram essas práticas. Essas 

técnicas dinamizam uma rede de valores e sensações partilhadas. Promovem laço social, 

em que valores são vivenciados em sociedade, imagens são reverenciadas em conjunto, 

sentimentos e afetos são intensificados em comunhão. 

 A televisão promove o compartilhamento de valores e sentimentos em conjunto. 

É um dispositivo de produção de mitos e visões de mundo. Silva (2012) integra a 

televisão, assim como a internet e os fluxos comunicacionais, como afluentes das bacias 

semânticas. O telespectador, para Silva (2012), não é um mero contemplador de 

imagens. Também não é um ser completamente manipulado. A partir do imaginário 
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dinamizado pela mídia, o público produz o próprio imaginário, com a influência dos 

seus valores e vivências. Ele não aceita tudo que a televisão veicula, mas constrói a sua 

opinião com os fatos veiculados, sempre implicando suas pulsões subjetivas. 

 

Netflix: Televisão e Cinema sob demanda 

 

A distribuidora de filmes e séries de televisão, Netflix, surgiu em 1997, nos 

Estados Unidos. Inicialmente, oferecia o serviço de entrega de DVDs pelo correio. A 

transmissão via streaming iniciou em 2007, junto com a entrega do seu bilionésimo 

DVD. Hoje mais de 190 países têm acesso ao conteúdo da empresa. Além de distribuir 

conteúdo audiovisual, passou a produzir material próprio em 2013. Em 2016, reuniu
3
 

mais de 90 milhões de assinantes.  

 Segundo Rossini e Renner (2015), o Netflix acarretou mudanças devido a sua 

forma de oferta de produtos, produzindo e revisando os formatos de consumo.  

 

O poder de decisão da programação pelo espectador através do 

serviço on demand inaugura uma nova autonomia na experiência 

audiovisual, simplificada na lógica do conteúdo ―tudo o que você 

puder assistir‖. Esta autonomia é também consequência da 

interconectividade entre os devices compatíveis com o Netflix: são 

mais de 25 aparelhos, incluindo smartphones, consoles de 

videogames, aparelhos Blu-ray, tablets, smart TVs, entre outros. 

Assim, é possível começar a assistir a um filme na tela da 

televisão, interromper e retomá- lo, do mesmo ponto em que se 

parou, em outro momento, ao abrir o aplicativo do Netflix no 

smartphone. (ROSSINI E RENNER, 2015, p. 5-6)   

 

Para as autoras, o Netflix não se enquadra no conceito que historicamente temos 

chamado de televisão. Esse tipo de serviço pode ser considerado um modelo híbrido 

entre televisão e internet. A empresa é apontada como um incentivador de um novo 

comportamento entre os usuários, chamado de binge-watching, as conhecidas 

maratonas. Como geralmente estão disponíveis vários episódios ou temporadas inteiras, 

os espectadores acabam vendo tudo de uma só vez, sem intervalos e interrupções.  

 

Disponibilizar todos os episódios de uma série ao mesmo tempo, 

entretanto, leva a uma revisão dos modelos narrativos e estéticos 

dos produtos seriados. Afinal, não são mais necessários vários dos 

                                                 
3
 Site Meio e Mensagem. Disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-

noticias/2017/01/19/netflix-fechou-o-ano-com-938-milhoes-de-assinantes.html>. Acesso em 05 de junho de 2017. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/01/19/netflix-fechou-o-ano-com-938-milhoes-de-assinantes.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/01/19/netflix-fechou-o-ano-com-938-milhoes-de-assinantes.html
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ganchos dentro do próprio episódio (em função da fragmentação 

por conta da interrupção para a exibição da publicidade) ou das 

explicações entre episódios, já que cada um seria visto em semanas 

diferentes. A prática de ver os episódios em conjunto já vinha 

sendo proposta pelos lançamentos em DVD das temporadas de 

muitas séries, seriados, microsséries e até de telenovelas. O que o 

Netflix faz é investir nessa tendência, permitindo que os episódios 

possam ser vistos todos juntos e em qualquer lugar e em qualquer 

tela. (ROSSINI E RENNER, 2015, p. 9) 

 

 O Netflix pode ser considerado como uma tecnologia do imaginário, pois 

dinamiza uma rede de valores e sensações partilhadas. Promove laço social, em que 

valores são vivenciados em sociedade, imagens são reverenciadas em conjunto, 

sentimentos e afetos são intensificados em comunhão. 

  

As tecnologias do imaginário são dispositivos (Foucault) de 

intervenção, formatação, interferência e construção das ―bacias 

semânticas‖ que determinam a complexidade (Morin) dos ―trajetos 

antropológicos‖ de indivíduos ou grupos. Assim, as tecnologias do 

imaginário estabelecem ―laço social‖ (Maffesoli) e impõem-se 

como o principal mecanismo de produção simbólica da ―sociedade 

do espetáculo‖ (Debord). (SILVA, 2012, p. 21). 

 

 

São instrumentos de produção de mitos, de visões de mundo e estilos de vida. As 

tecnologias do imaginário buscam mais que a informação, contida na mitologia do 

jornalismo, ―trabalham pela povoação do universo mental como sendo um território de 

sensações fundamentais‖ (SILVA, 2012, p. 22). Diferentemente da visão da indústria 

cultural, de que as tecnologias eram voltadas à manipulação, as tecnologias do 

imaginário seguem a tendência da sedução.                 

Na pós-modernidade, as tecnologias são ligadas ao afeto e dominam pela adesão 

e concordância em um contrato que traz o consentimento de valores e práticas sociais 

efêmeras, que podem ser revogadas a qualquer instante. O que a sociedade busca nestas 

tecnologias é o prazer imediato. São dispositivos de cristalização de um patrimônio 

afetivo e simbólico, que mobiliza indivíduos ou grupos. Estimulam ações e produzem 

sentido. Transformam os sonhos em realidade. São forças catalisadoras. ―As tecnologias 

do imaginário enraízam nos sentidos uma parte do vivido, do experimentado, do 

praticado, do que ganhou significado ao ser reabsorvido pelos sentidos como uma 

atmosfera credível‖ (SILVA, 2012, p.43).  
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A parte do vivido se destaca em algum trajeto antropológico especial. Nas 

tecnologias da manipulação, como o exemplo da Escola de Frankfurt, o receptor é 

somente visto como manipulado por um receptor cheio de poderes. Há um imaginário da 

crença na persuasão e um deslumbramento com a emissão. Os seres são contemplativos. 

O consumidor toma o lugar do cidadão. Diferentemente disso, as tecnologias do 

imaginário acreditam na potência do receptor. Silva (2012) enfatiza que o indivíduo não 

pode ser escravo do que escolhe e das tecnologias que usa. ―Somos o que a técnica faz 

de nós e também o que fazemos dela. Somos objetos e sujeitos numa relação dialógica 

de sujeição/emancipação. Também manipulamos os nossos manipuladores‖ (SILVA, 

2012, p.99).  

Na atualidade, as redes sociais abriram novas possibilidades de interação. A 

interatividade está a serviço da participação. Somos seduzidos por ter o poder de 

influenciar de alguma maneira o que é transmitido pela mídia. O conceito de tecnologias 

do imaginário pretende englobar e superar o reducionismo da indústria cultural. Não 

consumimos imaginários prontos. Dinamizamos nossos próprios imaginários a partir do 

que é disseminado pela mídia. Não somos fantoches nas mãos dos veículos de 

comunicação, mas podemos ser influenciados. Apesar disso, todos os conteúdos que são 

veiculados pelos meios de comunicação passam pelos nossos julgamentos. São 

avaliados pelos nossos valores e crenças que compartilhamos em sociedade. ―Todo 

imaginário é uma leitura e uma interpretação‖ (SILVA, 2012, p.49). O imaginário é uma 

usina de mitos e as tecnologias produzidas são fábricas de mitologias. O imaginário é a 

presença do indivíduo no inconsciente coletivo. As tecnologias do imaginário produzem 

aura pela reprodução ao infinito do objeto. O simbolismo do original cresce com a sua 

multiplicação.  

 

Estados Unidos: Prosperidade e Crescimento da Indústria Armamentista 

 

Para compreender sobre o imaginário dos Estados Unidos, é preciso retomar 

dados históricos e retratar temas relevantes para esta pesquisa. O país se consolidou no 

século XX como o maior poder econômico do mundo. A produção industrial, controlada 

por grandes monopólios, superava a européia. A imigração massiva consolidou grandes 

metrópoles como Nova York, Chicago e Filadélfia. Apenas durante os 15 primeiros 

anos do século XX, mais de 13 milhões de pessoas se instalaram no país.  
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Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, em apoio à 

Entente do Reino Unido, França e Rússia para derrotar a Alemanha. A guerra 

oportunizou aos políticos a consolidação da supremacia econômica do país e alívio aos 

conflitos internos. No período pós-guerra a produção industrial cresceu 60%, a renda 

per capita aumentou um terço, o desemprego e a inflação caíram. Os avanços 

tecnológicos possibilitaram a criação de produtos como veículos, eletrodomésticos e 

bens de consumo a preços mais acessíveis. As pessoas eram vistas pelo país não só 

como cidadãos, mas como consumidores. ―Circulavam entre as massas produtos antes 

restritos aos ricos - carros, luz elétrica, gramofone, rádio, cinema, aspirador de pó, 

geladeira e telefone - o ―jeito americano de viver‖ (american way of life) tornou-se o 

slogan exaltado do período‖ (KARNAL et.al., 2014, p. 198). 

Apesar disso, Karnal (et.al.,2014) revela que esta sociedade de consumo,  em 

que a capacidade de consumir era vista como principal direito da cidadania, não foi 

totalmente realizada até a Segunda Guerra Mundial. A realidade é que a distribuição de 

renda ainda era desigual na sociedade. Seis milhões de famílias pobres, que formavam 

42% da população, viviam com menos de mil dólares por ano. A situação ficou ainda 

pior a partir do dia 24 de outubro de 1929. A bolsa de valores dos Estados Unidos caiu 

um terço, provocando a pior crise econômica na história do capitalismo mundial. ―Para 

quem está acostumado com a imagem do típico americano abastado do período pós- 

Segunda Guerra Mundial é difícil conceber a extrema miséria da Grande Depressão‖ 

(KARNAL et.al., 2014, p.206). Até 1932, cinco mil bancos faliram, a produção 

industrial caiu 46%, mais de 15 milhões de americanos ou 25% do total da população 

economicamente ativa ficaram desempregados. O país só se recuperou economicamente 

após a Segunda Guerra.  

Com isso, é possível perceber que a guerra trouxe benefícios para os norte-

americanos. A hegemonia americana está muito ligada à produção e uso de armas.  

 

Até mesmo os EUA pensavam em uma possível guerra nos termos 

ainda da Primeira Guerra Mundial, estando às lembranças dos 

horrores vividos no front muito presentes na maior parte de seu 

oficialato. O armamento estadunidense constituía-se, às vésperas da 

Segunda Guerra Mundial, no excedente da primeira. De fato a 

produção armamentista nos EUA remonta à Guerra Civil, passando 

por significativos investimentos navais em vista da crise da década 

de 1890, período em que já pode ser identificado o embrião do 

complexo militar que se agigantaria apenas durante a Segunda 

Guerra Mundial. (ZAGNI, 2008, p. 4) 
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Com o passar do tempo, a produção de armas pelo país só aumentou
4
. O 

investimento na indústria armamentista nos Estados Unidos cresceu de 19 bilhões de 

dólares em 2008 para 49 bilhões em 2015, um crescimento de 158%. As consequências 

dessa alta produção de armas são diversas. As mortes causadas por armas de fogo no 

país se equivalem aos acidentes fatais de trânsito. Em torno de 27 pessoas são mortas
5
 

com tiros todos os dias. Em homens entre 15 a 29 anos, é a terceira principal causa de 

morte, depois de acidentes e suicídios. Para fins de comparação, no Brasil, apesar de ser 

um país violento, os homicídios por armas de fogo
6
 são a quinta maior causa de mortes 

no país.  

Outro resultado da grande produção e consumo de armas nos Estados Unidos é a 

prática dos tiroteios em escolas, conhecidos como School Shooting. Entre 1949 e 2016, 

431 pessoas foram mortas
7
 em decorrência desse tipo de violência no país. A primeira 

ocorrência aconteceu antes mesmo do país ter declarado a sua independência, em 1764
8
, 

quando dois homens entraram em uma escola na Pensilvânia e mataram dez pessoas. 

 

It begins with perspectives on individual/environment fit, arguing 

first that persons marginalized by their caregivers during their 

upbringing, and by their peers, are lacking in the social interactions 

that help develop ethical behavior. Our argument contends that 

lacking such interactions may result in the failure to develop a 

sound moral philosophy. Further, we argue that when such persons 

enter the highly competitive environment found in some suburban 

and rural schools, some will be continually and consistently 

marginalized, finding their means of self-expression and sense of 

significance subdued. Their need for self-expression and a sense of 

significance as persons will surface, but without the benefit of a 

moral philosophy to guide that expression, this may result in 

deviant means of expression, such as violence— even 

extraordinary violence. 
9
(THOMPSON & KYLE, 2005, p. 419) 

                                                 
4
 Site Shooting Industry. Disponível em <https://www.shootingindustry.com/u-s-firearms-industry-today-2016/>. 

Acesso em 01 de julho de 2017. 
5
 Site New York Times. Disponível em <https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-

rates-the-us-is-in-a-different-world.html> Acesso em 01 de julho de 2017. 
6 Site Revista Exame. Disponível em <http://exame.abril.com.br/brasil/as-principais-causas-de-mortes-no-brasil-e-

como-evita-las/>. Acesso em 01 de julho de 2017. 
7
 Site CNN.Disponível em <http://edition.cnn.com/2013/09/16/us/20-deadliest-mass-shootings-in-u-s-history-fast-

facts/index.html>.Acesso em 01 de julho de 2017. 
8
 Site Bustle. Disponível em <https://www.bustle.com/articles/141151-was-columbine-the-first-school-shooting-in-

the-united-states-sue-klebold-finally-speaks-out-on>. Acesso em 01 de julho de 2017. 
9
 Isso começa com a perspectiva individual/ambiental adaptada, incluindo primeiramente pessoas negligenciadas 

pelos seus cuidadores durante a sua criação, e pelos seus pares, são carências de interações sociais que ajudam a 

desenvolver o comportamento ético. Nosso argumento acredita que a falta dessas interações pode resultar no fracasso 
para desenvolver uma filosofia moral profunda. Além disso, argumentamos que quando essas pessoas ingressam em 

um ambiente altamente competitivo encontrado em algumas escolas do subúrbio e zonas rurais, alguns serão 

continuamente e consistentemente marginalizados, encontrando outros meios de autoexpressão e senso de 

https://www.shootingindustry.com/u-s-firearms-industry-today-2016/
https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-rates-the-us-is-in-a-different-world.html
https://www.nytimes.com/2016/06/14/upshot/compare-these-gun-death-rates-the-us-is-in-a-different-world.html
http://exame.abril.com.br/brasil/as-principais-causas-de-mortes-no-brasil-e-como-evita-las/
http://exame.abril.com.br/brasil/as-principais-causas-de-mortes-no-brasil-e-como-evita-las/
http://edition.cnn.com/2013/09/16/us/20-deadliest-mass-shootings-in-u-s-history-fast-facts/index.html
http://edition.cnn.com/2013/09/16/us/20-deadliest-mass-shootings-in-u-s-history-fast-facts/index.html
https://www.bustle.com/articles/141151-was-columbine-the-first-school-shooting-in-the-united-states-sue-klebold-finally-speaks-out-on
https://www.bustle.com/articles/141151-was-columbine-the-first-school-shooting-in-the-united-states-sue-klebold-finally-speaks-out-on
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Newman (2004) realizou, no início dos anos 2000, um estudo baseado em 163 

entrevistas em duas comunidades, em Heath, Kentucky, e Westside, Arkansas, que 

passaram por tiroteios em escolas, em 1997. Foram entrevistados vizinhos, estudantes 

que estavam nas escolas alvos dos ataques, familiares das vítimas, professores, 

psicólogos, imprensa e membros da família dos atiradores. Também foi analisada a 

cobertura da mídia sobre tiroteios em escolas, que ocorreram num período de trinta 

anos. A autora aponta doze motivações para entender os school shootings. Entre os 

fatores estão violência na mídia, bullying, cultura das armas, problemas familiares, 

doenças mentais, relações entre os pares, mudança demográfica, cultura da violência e 

imitação. Nenhuma dessas condições age sozinha, elas são complementares. Só uma 

combinação desses fatores é possível para influenciar um atirador. 

     O atirador se vê à margem da sociedade e não se sente integrado. O bullying 

contribui muito para isso. A maioria tem problemas psicológicos, o que aumenta esse 

sentimento de distanciamento em relação aos outros do grupo.  Segundo a autora, há um 

script cultural em que a ideia de resolução de problemas parte do enfrentamento. Os 

atiradores acreditam que ao atacar professores e colegas seus problemas serão 

solucionados. E essa ideia de enfrentamento é impulsionada pelos filmes de heróis ou 

vilões que ganham notoriedade ao enfrentar seus inimigos. 

 

The script provides an image of what the shooters want to become 

and a template for action that links the method to the goal. Of 

course, this is not the only available image of masculinity in our 

culture, but it is one that attracts the attention of boys who have 

suffered ridicule from their peers for being insufficiently strong or 

socially capable. These blueprints for the masculine self may help 

explain why rampage school shooters direct their anger and 

hopelessness outward, rather than inward
10

.(NEWMAN, 2004, 

p.230) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
significância subjugada. Essa necessidade de se autoexpressar e de um senso de significância como pessoa virá à 

tona, mas sem o benefício da filosofia moral para guiar essa expressão, isso pode resultar em maneiras depravadas de 
expressão como a violência, até a violência extremada. (Tradução Nossa). 
10

 O script proporciona a imagem que esses atiradores querem se apropriar e um molde para a ação que liga o método 

ao objetivo. É claro, essa não é a única imagem disponível de masculinidade na nossa cultura, mas é o que atrai 
atenção dos garotos que sofrem sendo ridicularizados pelos seus pares por serem insuficientemente fortes ou 

socialmente capazes. Esse esquema para a automasculinidade deve ajudar a explicar porque atiradores em escolas 

direcionam a sua raiva e desesperança para fora, em vez de internamente. (Tradução Nossa) 
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O imaginário dos Estados Unidos em 13 reasons why 

 

 Lançada em 2017, a série 13 reasons why, dirigida por Brian Yorkey, é descrita 

no site do Netflix como gênero TV adolescente e dramática. Conta a história baseada no 

livro homônimo de Jay Asher. Retrata as angústias vividas pela adolescente Hannah 

Baker, que cometeu suicídio após passar por diversas situações, como bullying e 

assédio. A adolescente grava 13 fitas cassetes que contam, detalhadamente, os motivos 

que a levaram a tirar a própria vida. A trama foi alvo de diversas polêmicas, como a 

forma que foi gravada a cena do suicídio da garota, que mostra passo a passo como ela 

se feriu, resultando na sua morte. Apesar deste assunto ser bastante debatido na mídia, 

outros aspectos retratados na série foram pouco discutidos.     

A série promove discussões sobre bullying, suicídio, a falta de assistência das 

escolas para lidarem com alunos com problemas emocionais, a falta de identificação de 

fatores de risco para o suicídio. Também aborda a cultura do estupro, a partir do 

momento que mostra os meninos achando que qualquer comportamento ―liberal‖ 

feminino, é uma carta branca para abusos. São assuntos que merecem ser refletidos em 

sociedade. Além disso, outras questões culturais norte-americanas ficam subentendidas 

em meio aos questionamentos do seriado. 

Nesta análise, busca-se compreender aspectos do imaginário norte-americano 

relacionados à trajetória do personagem secundário Tyler Down, interpretado pelo ator 

Devin Druid. A partir do desdobramento da trama, é possível perceber as mudanças no 

comportamento do personagem e como isso está relacionado a uma ―tradição‖ norte-

americana para encarar os problemas. 

Nos primeiros episódios, Tyler é mostrado como fotógrafo da escola. Ele tira 

fotos dos alunos para o anuário. Ele persegue Hannah Baker, fica a postos em frente à 

janela da casa da garota e a flagra beijando uma colega. As fotos acabam se espalhando 

na escola. Hannah conta esse fato em uma das fitas, o que causa revolta entre os colegas 

que escutam o relato da jovem. Eles jogam pedras na janela da casa de Tyler. Clay, um 

menino que é apaixonado por Hannah, decide se vingar de Tyler e tira fotos do garoto 

nu e espalha entre os colegas. Tyler passa a sofrer bullying. Com isso, ele é visto 

comprando uma arma de um rapaz na rua. Ele começa a esconder armas e munições no 

seu quarto. 
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Imagens da esquerda - Tyler compra arma. Imagens da direita - Tyler confere seu arsenal. 

 

 

 Em vários episódios é possível ver o garoto sofrendo ataques verbais dos 

colegas. Ele tem poucas interações com outras pessoas. Está sempre sozinho. Não faz 

parte das atividades coletivas da escola, como o time de basquete. Sempre que tenta 

fazer fotos dos alunos para o anuário, ele é insultado. O ato de perseguir Hannah foi 

determinante para que ele sofresse as consequências dos seus erros. Apesar desse fato, 

ele tem todas as características de um jovem marginalizado socialmente. Esse fato deve 

ser sempre observado, principalmente na sociedade norte-americana. A cultura do país 

está imbuída de mecanismos extremos para lidar com os problemas.  

Ninguém quer ser excluído, deixado de lado de atividades sociais. Para piorar, 

ser tratado com desrespeito e humilhações só torna o fardo ainda mais pesado, para 

quem sofre com a violência psicológica. Todos esses fatores desencadeiam o que 

Newman (2004) chama de script cultural. Esse roteiro cultural está introjetado em parte 

dos jovens que sofrem abusos, acaba delimitando as opções de reações. A única saída 

para eles é tentar se sobressair. Acreditam que a violência é a melhor solução. Quando 

Tyler compra e reúne armas ele busca impor o seu poder. Tenta mostrar que ele pode 

ser visto, notado e reconhecido pelos colegas mesmo de forma forçada e imposta. Os 

agressores não são impulsivos, eles planejam meticulosamente cada passo que será 

dado. ―They ruminate on their difficulties, consider a variety of options, try a few—

although generally to no effect—and then decide on shootings a last resort. That 
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decision is not random, though. It is a consequence of cultural scripts that are visible in 

popular culture
11

‖ (NEWMAN, 2004, p. 246). 

A cultura das armas nos Estados Unidos é algo consolidado há gerações. Em 

alguns estados, o acesso às armas é facilitado. É possível encontrar em qualquer local. 

Também é comum ter armas na própria casa. Os adolescentes podem comprar armas 

eles mesmos ou contarem com a ajuda de algum amigo. A prática de treino de tiros é 

comum em muitas famílias norte-americanas. No país, as armas são como um 

equipamento doméstico. Todos devem ter uma e saber como usá-las. No estudo de 

Newman (2004), foi apontado que a maioria dos atiradores já tinha usado armas em 

momentos anteriores aos ataques. Com isso, é possível perceber que a experiência com 

o armamento vem de casa, dos ensinamentos familiares. Essa facilidade no acesso às 

armas contribui para que os tiroteios sejam uma saída encontrada aos jovens com 

problemas. 

 

Nonetheless, without relatively easy access to guns, it is likely that 

many of these shootings would never have occurred. Youths could 

use other weapons, such as knives or homemade bombs, a few have 

done so. It is notable that Germany, a country with very strict gun 

control laws, has had only one rampage school shooting, and the 

attacker in that case had legally purchased his weapons
12

. 

(NEWMAN, 2004, p. 260-261) 

 

 

Na série, Tyler consegue comprar uma arma ilegalmente, na rua. E ainda 

consegue juntar diversos tipos de armamentos. Este fato reforça essa característica da 

cultura norte-americana, que qualquer pessoa pode ter uma arma. O livre acesso às 

armas também facilita a ocorrência de violência. Em uma cena da série, a mãe de Tyler 

o chama no momento em que ele observa seu armamento. Isso mostra que as famílias 

não têm controle do comportamento dos filhos. Analisando ainda a trama da série, é 

possível observar pistas de um comportamento duvidoso de Tyler. 

 

 

                                                 
11

 Eles ―remoem‖ as suas dificuldades. Consideram uma variedade de opções, tentam algumas delas – 

embora geralmente sem efeito – e então decidem realizar tiroteios como último recurso. Apesar disso, 

essa decisão não é aleatória. É uma consequência de scripts culturais que são visíveis na cultura popular. 

(Tradução Nossa). 
12

 Todavia, sem relativo fácil acesso às armas, é provável que muitos desses tiroteios nunca tivessem 

acontecido.  Jovens podem usar outras armas, como facas e bombas caseiras, alguns as usaram. É notável 

que a Alemanha, um país com leis que restringem o controle de armas, teve somente um tiroteio em 

escola e o atirador, nesse caso, tinha comprado a arma legalmente. (Tradução Nossa) 
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Imagens (esquerda) - Tyler pendura fotos dos colegas que o agrediram. Imagens (direita) - Tyler 
retira a foto de Alex Standall, antes dele ser alvejado na cabeça. 
 
 

 Tyler tem um varal com fotos de todos que de certa forma o agrediram. Ele 

observa a foto de Alex Standall, interpretado pelo ator Miles Heizer, e a retira do varal. 

Após esta cena, o diretor da escola comunica o coordenador pedagógico que Alex havia 

dado um tiro na cabeça na noite anterior. E assim acaba a primeira temporada. O que 

acontece com os colegas nas fotos penduradas de Tyler, e o que ele faz com as armas 

que reuniu, isso não é possível saber neste momento.  

 O importante é que muitos aspectos do imaginário norte-americano foram 

difundidos na série. A relação entre bullying e violência, bullying e aquisição de armas 

fica muito claro no desenrolar da trama. O bullying foi retratado como um possível 

desencadeador da violência. Foi possível confirmar que o Netflix é uma tecnologia do 

imaginário que promove visões de mundo, estilos de vida e laço social, a partir do 

momento que é tema de conversas e gera debates e reflexões. Há uma troca entre o 

imaginário do público e o imaginário dinamizado pela série. Esses aspectos da cultura 

norte-americana descritos aqui fazem parte do imaginário americano e do inconsciente 

coletivo de muitas pessoas. O ponto alto da série é fazer refletir sobre o imaginário 

norte-americano e os aspectos dessa cultura que apesar de influenciar política e 

economicamente em todo mundo, ainda tem muito para evoluir em diversas questões 

antes de ser um exemplo ao planeta.  
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Considerações Finais 

A série 13 Reasons Why promove reflexões sobre diversos aspectos da cultura 

norte-americana. O Bullying, tema fortemente retratado, é mostrado pelas suas 

consequências como desencadeador de violência, como suicídio e aquisição de armas. 

Por ser o país com maior número de casos de school shooting no mundo, os tiroteios nas 

escolas fazem parte do imaginário dos Estados Unidos. A relação entre o poder e as 

armas faz parte do inconsciente coletivo sobre o país. 

 Estudos, como de Newman (2004), revelam características da maioria atiradores 

analisada em trinta anos de pesquisa. Características como livre acesso às armas, 

problemas comportamentais, marginalização social, ser vítima de bullying, muitos 

desses fatores podem ser observados na trajetória do personagem Tyler Down. Apesar 

do personagem não ter sido mostrado como um atirador explicitamente, na primeira 

temporada, são dadas pistas e mostradas atitudes que evidenciam outro fator abordado 

nos estudos de Newman (2004), o script cultural. A partir desse roteiro introjetado 

culturalmente, Tyler vê na aquisição de armas uma saída para o seu principal problema, 

que é ser vítima de ofensas e agressões constantemente. 

A série retrata questões sérias da cultura norte-americana com objetivo de fazer 

uma reflexão sobre o caminho adotado pelo país. Promover um debate sobre a cultura 

da arma, sobre formas de controlar o acesso aos armamentos, e maneiras de acompanhar 

melhor o comportamento dos jovens seja pela família ou pela escola, são assuntos que 

precisam ser debatidos pela sociedade. 

Como uma tecnologia do imaginário, o Netflix, através da série, conseguiu 

reforçar aspectos do imaginário já existente dos Estados Unidos e cumpriu o seu papel 

dinamizando esse imaginário e servindo como plataforma de debates nas redes sociais e 

na mídia, promovendo a troca entre o imaginário do produtor e o imaginário do público.  
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