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Resumo 

 

O presente trabalho busca analisar um episódio da série britânica de ficção “Black 

Mirror” a partir de uma reflexão da aproximação entre jornalismo e espetáculo. O 

primeiro episódio da série, denominado “The National Anthem” (Hino Nacional), 

constrói uma narrativa derivada da cobertura jornalística do sequestro da princesa e as 

exigências dos sequestradores. A proposta do trabalho é buscar os caminhos para a 

construção da noticiabilidade e das relações de poder na sociedade midiatizada, com 

base nas contribuições de alguns autores como Debord, Foucault, Sodré e Moretzsohn. 
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Texto do Trabalho 

 

1.1 Black Mirror e a Teoria do Espetáculo 

A série dramática britânica “Black Mirror” estreou nas televisões da Inglaterra 

pelo Channel 4 em 2012 e foi criada pelo escritor e produtor Charlie Brooker. Segundo 

entrevista dada para o jornal britânico “The Guardian”, Brooker disse que a série se 

encontra entre o prazer e o desconforto causado pela tecnologia nos dias de hoje. O 

título vem da ideia de um espelho negro que você encontra em toda parede, em toda 

mesa e na palma das nossas mãos: a tela fria e brilhante de uma TV, de um monitor, de 

um smartphone. Além da inspiração na série The Twilight Zone (no Brasil, Além da 

Imaginação), dos anos 1950/1960, no sentido de que ambas usam a ficção científica 
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para tratar de temas contemporâneos, Black Mirror traz uma influência de contos 

fantásticos sobre os caminhos que a humanidade parece seguir.  

A série Black Mirror contém cenas que chegam a ser perturbadoras, com críticas 

tão próximas com a realidade em que a sociedade vive atualmente. Com suspense e 

genialidade, a série antológica explora os temas relacionados à paranoia tecnológica 

contemporânea, focando nas possíveis influências negativas da evolução da tecnologia 

no comportamento coletivo. A crítica tão bem construída já começa no próprio nome da 

série, o espelho negro que está em todas as casas, em todos os escritórios e nas mãos de 

todas as pessoas, refletindo a existência da sociedade no século 21.  

As redes sociais, a popularização do consumo de banda larga nos smarthphones 

e tablets, equipados com câmeras digitais e aplicativos de edição e composição 

de imagens estáticas e em movimento, permitem a qualquer indivíduo comum o 

registro e a construção de um discurso midiático que pode desencadear uma 

série de acontecimentos e reverberações de grande alcance.(VALENTIM, 2015: 

11) 

 

        Até o momento, a série contém três temporadas, que seguem o mesmo estilo de, 

a cada episódio, trazer um elenco e uma realidade diferentes. Todas tratam sobre como a 

sociedade vive rodeada por um mundo tecnológico. O episódio analisado neste artigo é 

o primeiro da primeira temporada e se chama The National Anthem (Hino Nacional). 

Nele, é narrada a história do personagem Michael Callow, Primeiro-Ministro da 

Inglaterra, que se vê obrigado a tomar uma árdua decisão em um curto tempo. Após ser 

informado de que havia algum problema envolvendo a princesa, o Primeiro-Ministro se 

reúne com seus assessores. A notícia era que a princesa havia sido sequestrada. Sem 

saber como encontrá-la ou quem são os sequestradores, a equipe de assessoria mostra o 

vídeo com a princesa Susannah, em meio ao choro, sendo forçada a ler um texto dado 

pelo sequestrador com as exigências feitas em troca da sua liberdade: 

"Só há uma exigência e é simples. Às quatro da tarde de hoje, o 

Primeiro-Ministro Michael Callow deve aparecer ao vivo em todas as 

emissoras britânicas de TV, terrestres e via satélite, e ter uma relação 

sexual plena, não simulada, com um porco." (4:10 min do episódio).  

No episódio analisado, as emissoras NHK e MSNBC começam a passar a notícia 

sobre o vídeo. A equipe da UKN decide, então, dividir a cobertura em tópicos: o 

sequestro, a reação do público, a opinião da realeza e o casamento marcado (da princesa 

Susannah), procedimentos da transmissão do Primeiro-Ministro, a internet (focando no 

novo paradigma, Twitter, Primavera Árabe, devido à força que as redes sociais tiveram 

sobre o assunto do vídeo) e o VT de óbito da princesa, caso algo dê errado. O Primeiro-
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Ministro pede para guardarem segredo sobre o vídeo, esconder qualquer informação da 

imprensa, além de selecionar uma equipe pequena e dedicada para cuidar do resgate da 

princesa. Mas nada disso adiantava mais: o vídeo da princesa veio do Youtube, postado 

por meio de um IP encriptado, durante a madrugada. A equipe de segurança retirou do 

ar após 9 minutos, mas já havia sido baixado, duplicado e propagado. Quando se retira 

uma cópia do vídeo, seis cópias aparecem em outros lugares. Os canais de televisão 

estavam cumprindo a notificação do governo (para não falar sobre o vídeo). 

Paralelamente a isso, o vídeo estava com cerca de 50 mil visualizações no Youtube, se 

tornou trend no Twitter e recebia uma cobertura abrangente no Facebook. 

Enquanto a população questionava o porquê de os canais de TV não estarem 

cobrindo o assunto, a equipe do jornal UKN faz sua reunião de pauta e discute se deve 

ou não levar ao ar a notícia. Mas a dúvida entre respeitar a notificação ou seguir o ritmo 

da Internet e expor toda a informação logo é encerrada quando outros canais de TV –  

como CNN, Fox e Al Jazira – bombardeiam informações na televisão. A partir desse 

momento, é possível notar a abordagem feita por The National Anthem (Hino Nacional) 

sobre a superexposição das mídias e das redes sociais, que pode ser questionada, 

principalmente na questão da noticiabilidade e do jornalismo como espetáculo. 

Na sociedade do espetáculo pensada por Debord, “o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” 

(DEBORD, 2006: 14). Dessa forma, a disseminação do discurso predominante e a busca 

pelo fetiche promovem a alienação do sujeito, impossibilitando que ele considere o que 

é visível e pense criticamente sobre a sociedade em que está inserido. Considerando o 

papel de extrema importância que a mídia possui na sociedade contemporânea, busca-se 

problematizar os critérios de noticiabilidade que regem o gênero notícia no jornalismo 

da internet e o papel desses veículos de comunicação na produção de sentido construída 

nesse contexto mediado. A espetacularização é oferecida aos sujeitos, que a consomem 

devido à dificuldade de selecionar o que vai ser visto, seja pela imposição, seja pelo 

excesso de imagens.  

O poder que os meios de comunicação exercem demonstra a influência na 

espetacularização da notícia a partir do momento em que se pode perceber o fenômeno 

do espetáculo não como um complemento ao mundo real, um adereço decorativo, mas, 

sim, como a diretriz da sociedade real. De todas as suas formas particulares de 

informação ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo 
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presente da vida socialmente dominante. Assim, Debord afirma que o espetáculo e o 

real andam juntos. 

O espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a realidade 

vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do 

espetáculo, refazendo em si mesma a ordem espetacular pela adesão 

positiva. A realidade objetiva está presente nos dois lados. O alvo é 

passar para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e o 

espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento 

da sociedade existente. (DEBORD, 2006: 15) 

O espetáculo passa a marcar grande presença na Internet, aumentando a difusão 

de informações e a quantidade de conteúdo que uma pessoa pode ver, além de abrir 

espaço para uma discussão mais global. Na sociedade do espetáculo, o real e o agora 

dão lugar a um mundo visto pela ótica do imaginário e do direcionamento de olhar, 

conduzido pelas imagens. Durante o episódio, é possível notar a eficiência do 

espetáculo, especialmente na forma insaciável com que o público interage, na constante 

busca por alguma nova informação ou no modo ininterrupto dos comentários. 

O torpor causado pelo excesso, que, na série, pode ser visto ao mostrar o caso 

com uma cobertura 24h em todos os canais de televisão e na Internet, exemplifica como 

a situação é exposta para que se atinja de maneira proposital a alienação. As imagens 

midiatizadas, por exemplo, que, para muitos, representaria uma prova incontestável do 

real, apresentam-se como elementos que reforçam esse estado de hipnose, em que as 

pessoas param tudo aquilo que estão fazendo para comentar sobre o assunto que está 

sendo veiculado.  

1.2 Noticiabilidade e a influência do público 

No decorrer do episódio, quando o vídeo chega às mãos da mídia, a imprensa 

sabe a proporção que a notícia causará, mas as equipes de repórteres pensam várias 

vezes antes quebrar o acordo feito com o ministério de não publicá-lo. Porém, ao 

perceber a competição com diversos veículos de comunicação e com a Internet, a 

imprensa televisiva finalmente solta a matéria no ar. Fica clara a presença da teoria 

interacionista ligada a uma corrida contra o tempo, com valores de noticiabilidade em 

voga. Segundo Traquina (2005), a Teoria Interacionista mostra que os jornalistas vivem 

sob a tirania do fator tempo e enfrentam, em seu dia a dia, a dificuldade de elaborar um 

conteúdo que consiga atrair a atenção do telespectador. A competição aumenta com a 
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chegada das mídias sociais com uma Internet altamente ativa na transmissão de notícias 

com comentários.  

A convergência das mídias pode ser explicada pelo pesquisador Henry Jenkins 

(2009) como um fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos e do 

comportamento de mudança proveniente do público dos meios de comunicação em 

busca das experiências de entretenimento que desejam. Nesse mundo da convergência 

das mídias, as informações correm com uma velocidade incrível, além do espaço para 

quem participa, já que toda história pode ser contada, e todo consumidor é cortejado por 

uma gama enorme de suportes de mídia. Os internautas abraçam essa nova 

transformação cultural à medida que se sentem incentivados a procurar novas 

informações e a fazer suas próprias conexões. 

A cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de 

falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de 

papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum 

de nós entende por completo. Corporações – e mesmo indivíduos 

dentro das corporações da mídia – ainda exercem maior poder do que 

qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 

consumidores. E alguns consumidores têm mais habilidades para 

participar dessa cultura emergente do que outros. A convergência não 

ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. 

A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com outros. (JENKINS, 2009: 

28) 

De acordo com Jenkins, a convergência das mídias remodela a lógica pela qual a 

indústria midiática trabalha e pela qual o público processa a notícia e o entretenimento, 

transformando o consumo de informações em um processo coletivo. Além da 

competição em tempo real sobre qual veículo vai atrair mais a atenção do público, a 

Teoria Interacionista reforça essa ideia trazida pela convergência das mídias de que 

acontecimentos podem surgir a qualquer momento. Segundo Muniz Sodré (2012), essa 

ordem provém de acordo com o grau de noticiabilidade que um acontecimento pode vir 

a ter. Os acontecimentos possuem uma hierarquia e podem ser diferenciados em função 

de seu poder de afetar os seres e de impregnar as situações de qualidades difusas que as 

individualizam. Existem, assim, grandes e pequenos acontecimentos, hierarquizados em 

razão de sua previsibilidade dentro de um sistema determinado.   

Dessa forma, no momento em que o episódio mostra a divulgação de uma 

notícia sobre um acontecimento não peculiar, como a chantagem do sequestrador entre 
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libertar a princesa Susannah com vida somente se o Primeiro-Ministro tiver relações 

sexuais com um porco, “(...) um ordenamento rotineiro das coisas sendo abalado por 

uma espécie de falha ou de instante irracional na vivência individual de cada sujeito, 

que o leva a considerar a emergência de uma desordem em suas rotinas interpretativas 

do mundo.”(SODRÉ, 2012: 36). A população não esperava esse tipo de notícia ser 

veiculado e, quando se vê diante dela, a intriga causada pela dúvida (o que deve ou não 

o Primeiro-Ministro fazer) transforma a factualidade da vida daqueles que acompanham 

o desenrolar da história. Ao veicular a questão de maneira excessiva, o jornalismo 

produz conteúdo para que as pessoas só vejam aquilo, só falem sobre o mesmo assunto, 

abrindo espaço até mesmo para interação com quem assiste. Um canal mostrado no 

episódio (UKN) discute o acontecimento em seu programa, sendo que, em seguida,  o 

comentário abaixo separa a tela em duas, questionando se o telespectador assistiria a 

isso e pedindo a opinião de todos que a ele estão assistindo: 

“É um dia bem incomum. O vídeo do sequestro já foi assistido por 

mais de 18 milhões de pessoas. As redes sociais já atingem 10 mil 

tuítes por minuto. Então, enquanto esperamos uma resposta formal do 

governo, não restam dúvidas de que o país tem sua opinião." (11:35). 
  

Ainda de acordo com Sodré, um problema social atinge esferas internacionais, 

dando margem ao surgimento de ações coletivas. Assim, o enquadramento midiático é a 

ferramenta principal pela qual se seleciona, enfatiza e se constrói o acontecimento. É 

construído, porque o acontecimento ganha variação dos modos de tratamento específico 

em função dos diferentes tipos de pessoas que acompanham e interagem com a 

programação exibida. 

Ou seja, os jornalistas são apenas uma das várias categorias de atores 

mobilizados para a determinação dos fatos e sua posterior 

transformação em acontecimento midiático. Além deles e de suas 

audiências, há principalmente um público, que pode ser entendido 

como uma ‘ideosfera’, em que indivíduos particularmente atentos ao 

que se torna visível na cena de um espaço público, tomam posição ou 

se comprometem com uma causa coletiva qualquer. Diferentemente de 

uma audiência, portanto, o público constitui-se, ainda que 

provisoriamente, como um sujeito coletivo e pode difratar-se ou 

diversificar-se em torno de experiências variadas. (SODRÉ, 2012: 40) 

Ao longo do episódio, diferentes abordagens são feitas nos programas de TV e 

na Internet, e a matéria fornecida pelo vídeo do sequestro passa a assumir uma forma de 

enquete com o questionamento sobre se o primeiro ministro deve ou não ceder ao que 

foi pedido no vídeo para salvar a vida da princesa. O timing na hora de veicular a 

matéria também influenciou a cobertura, pois partiu-se do princípio de que os 
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telespectadores já tinham visto a ameaça no Youtube  (assistido por mais de 18 milhões 

de pessoas) ou, então, já tinham alguma noção do assunto pelo Facebook ou Twitter 

(10,000 tweets por minuto). Ao convidar especialistas para discutir o assunto, criar 

painéis para pesquisas de opinião e demonstrar disposição de “vir a público” com as 

dúvidas e anseios, os jornais não estavam apenas reconhecendo a importância do papel 

do público, mas, na verdade, tentando conduzir o processo de convergência. O episódio 

mostra pesquisas feitas na rua, realizadas por vários canais sobre a maneira como as 

pessoas se manifestavam sobre o assunto, com opiniões variadas: 

 "Ninguém deveria ceder a qualquer tipo de humilhação sob esse tipo de 

ameaça." 

 “Eu não aguentaria assistir a isso” 

 “Eu nem ligaria a TV. Só de pensar já é horrível.” 

 “Isso é nojento. Imagine só.” 

 “As pessoas vão olhá-lo como se ele fosse louco, ele pode perder o 

cargo.” 

 “Seria hilário ver isso na TV.” 

A cobertura até o momento era positiva, favorecia o Primeiro-Ministro e 

mostrava grande simpatia. Toda pesquisa indicava compreensão do público, nojo do 

sequestrador e revolta com a situação toda. Porém tudo muda quando o sequestrador 

mostra que descobre que o Primeiro-Ministro está tentando trapacear, colocando um 

ator pornô para fazer o vídeo com um porco. A emissora UKN recebe uma caixa do 

sequestrador com um pen drive e um dedo com uma aliança, indicando ser o dedo da 

princesa Susannah. No pen drive, havia um vídeo de poucos segundos com imagens do 

sequestrador, supostamente, cortando o dedo da princesa. O jornal rapidamente levou ao 

ar a informação, num tom acusatório em relação ao Primeiro-Ministro. Sylvia 

Moretsohn (2002) aponta que, na era do tempo real, a pressa em passar adiante a 

informação atrapalha na apuração das notícias. 

Essas considerações indicam que as contradições entre, de um lado, 

uma estrutura que favorece a precipitação e a aposta em 

“prognósticos” como valor de atualidade e, de outro, o respeito a 

regras que exigem um distanciamento (e, portanto alguma 

desaceleração) para a apuração rigorosa da notícia, é tão antiga quanto 

a própria constituição da imprensa como atividade industrial. Agora, 

na era do “tempo real”, essas contradições tendem a se agravar e a se 

“resolver” pela eliminação de um dos termos do problema- a 

necessidade de veicular informações corretas e contextualizadas-, pois 

“qualquer explicação serve” para sustentar a notícia transmitida 

instantaneamente. (MORETSOHN, 2002: 128) 

Ainda segundo Moretsohn, o jornalista passa a trabalhar cada vez mais rápido 

para alimentar o sistema: um público que anseia por novidades e desdobramentos da 
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notícia em tempo real. Na situação em que os jornalistas do episódio se encontravam, 

qualquer atualização sobre o caso do sequestro valia ouro. A quantidade de pessoas que 

podem ver ou ler torna-se mais importante do que a qualidade do material transmitido. 

Assim, a velocidade aparece na dinâmica dos próprios fatos, e não nas rotinas de 

produção adotadas para cobri-los. A busca pela instantaneidade aparece mais 

claramente na televisão. Moretsohn mostra que o mais visível é como um erro pode ser 

facilitado pela competição com outros veículos, o que leva ao favorecimento de alarme 

em vez de esclarecimento.   

 Após a divulgação de maneira instantânea sobre a princesa estar sendo 

supostamente torturada, a opinião pública começa a mudar. Além de os convidados para 

os programas de televisão exporem sua opinião e se mostrarem contra o Primeiro-

Ministro, as pessoas passam a condená-lo, acreditando que ele deve ceder ao pedido 

bizarro e ilegal. Algumas opiniões de entrevistados ficam agressivas: 

 "Será humilhante, mas nada comparado ao sofrimento dela."; 

 “Com o aparecimento do dedo, ele tem que fazer isso” 

 “Ele tem que fazer. Qual a alternativa?” 

 “Podemos ter outro primeiro-ministro, mas não podemos ter uma princesa. É 

claro que ele deve fazer. 

  A criação de hashtags sobre o assunto e os comentários no Twitter ficam cada 

vez mais ofensivos em relação ao Primeiro-Ministro e sua família. Com o título "o 

humor do público mudou", o jornal aponta que as pesquisas on-line sugerem que 86% 

dos eleitores acreditam que o Primeiro-Ministro deve ceder às exigências.  

Às 15:30, o jornal faz a cobertura do Primeiro-Ministro seguindo seu caminho 

para o estúdio onde irá cumprir o que o sequestrador pediu. O governo cria uma lei 

dizendo que, após a meia-noite, será crime guardar qualquer gravação ou imagens do 

ocorrido. A UKN faz um anúncio prévio, pedindo para as pessoas não assistirem, 

indicando que pode causar náuseas. Enquanto a população começa a se reunir para 

assistir à cobertura, é possível notar que a maioria está se divertindo, bebendo e fazendo 

piadas sobre o que está prestes a acontecer. O jornalismo possui um lugar privilegiado 

como mediador entre a cena do acontecimento e a sociedade global. Seu 

aprofundamento no fato varia com o interesse dos jornalistas em querer atrair o público 

a partir da sua credibilidade, e a emissora UKN aproveita essa credibilidade para 

sustentar sua informação e para reproduzir ao vivo todo o ato, trazendo a seguinte 

mensagem: "Com a chegada do prazo, o país inteiro parou para ver essa situação 
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extraordinária se desenrolar. E só para lembrá-los: essa é uma história de importância 

global." (jornalista da UKN, 32:29). A mídia tenta se eximir da culpa em mostrar o ato 

sexual entre o Primeiro-Ministro e o porco ao transmitir uma mensagem antes: 

Este é um anúncio oficial. Em alguns minutos, o primeiro-ministro 

fará um ato indecente na televisão. Ele cedeu à exigência do 

sequestrador na esperança de que isso garanta a liberdade da princesa 

Susannah. A gravação ou posse da cópia dessa transmissão será ilegal 

a partir da meia-noite. Solicitamos que todos os telespectadores 

desliguem seus televisores imediatamente. A transmissão começará 

após o bipe. (33:20) 

O papel do jornalismo é o de informar a população e cumprir com valores de 

veracidade, mas fica claro que ele exerce um poder e influencia a opinião pública. Ao 

escrever uma notícia, o jornalismo corta e seleciona com base nas técnicas que já foram 

apresentadas no artigo, utilizando-se, principalmente, do grau de noticiabilidade que 

certo acontecimento possui. Sendo assim, por meio de seus valores-notícias, apenas 

alguns aspectos das histórias são mostrados, e é a partir dessa mostra de realidade 

selecionada que a sociedade se posiciona. Foucault aponta que existe uma forte relação 

entre o poder do discurso e o regime escolhido pela sociedade que vem como uma 

consequência do discurso apresentado.  

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 

sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 

valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 

2016: 52) 

Ao analisar esse trecho, é possível surgir o questionamento sobre que papel é 

esse que os jornalistas possuem ao discursarem nos meios de comunicação e de que 

maneira o poder é exercido, não apenas no episódio analisado, mas também na trajetória 

de quem trabalha com a comunicação social, de maneira especial os jornalistas. Que 

lugar privilegiado seria esse e como ele é capaz de ter o poder sobre uma massa inteira. 

1.3 Uma reflexão sobre o poder no jornalismo 

 É preciso esclarecer que o poder não é um objeto ou uma propriedade que pode ser 

possuída ou não, de fato; ele é uma prática social. O poder não está localizado em 
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nenhum ponto específico, funcionando como uma rede de mecanismos a que nada ou 

ninguém escapa, e não há limites ou fronteiras.  

Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou 

relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se 

exerce, que se efetua, que funciona. E que funciona como uma 

maquinaria, como uma máquina social que não está situada em um 

lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura 

social. (FOUCAULT, 2016: 17) 

Ao falar em poder, sempre se imagina uma figura específica, um exemplo de 

autoridade. No episódio de Black Mirror, contudo, é possível observar que a figura de 

autoridade que foi imaginada, na verdade, também está sofrendo com o poder exercido 

por outra figura. Quem está exercendo o poder é o jornalismo, e ele, muitas vezes, é 

aceito de modo inconsciente pelo simples fato de que age como uma força que permeia 

informações, induz à curiosidade e ao prazer, produz discurso e até mesmo forma saber. 

Ou seja, o poder utilizado é “(...) como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo 

social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir.” 

(FOUCAULT, 2016: 45). E, durante o episódio, ao aproveitar o impacto do vídeo sobre 

o sequestro da princesa Susannah, o jornalismo utiliza todos os seus métodos para atrair 

e prender a atenção de seu público. As notícias passadas pela televisão são disseminadas 

de forma rápida e contínua, com a manipulação de palavras e imagens para manter os 

olhos dos telespectadores atentos à tela. Toda a situação é passada na forma de um 

grande acontecimento que estava atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos, 

penetrando na vida cotidiana, influenciando o tema das conversas e instigando os 

comportamentos.  

 A mídia presente no episódio de Black Mirror coloca o vídeo inteiro e uma 

linha do tempo interativa não apenas com a intenção de informar ao público. A 

imprensa utiliza o discurso da “verdade” para reforçar seu poder, concentrando-se na 

conquista da maior audiência e em ultrapassar a concorrência; o jornalismo acaba por 

influenciar – ou até mesmo ditar – os pensamentos e as decisões dos telespectadores. E 

ao utilizar a opinião do público ao pedir para que ele participe, Michel Foucalt explica 

que o jornalismo funciona, atuando como o intelectual do sistema, mas sempre 

exercendo o seu poder. 

O que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não 

necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, 

muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. (...) O papel do 
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intelectual não é mais o de se colocar um pouco na frente ou um 

pouco do lado para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar 

contra formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o 

objeto e o instrumento: na ordem do saber, da verdade, da consciência, 

do discurso.” (FOUCAULT, 2016: 132) 

O poder não está localizado em nenhum ponto específico. Onde existir poder, 

ele irá se exercer. Conforme Foucault esclarece: “Ninguém é, propriamente falando, seu 

titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado 

e outros do outro, não se sabe ao certo quem o detém. Mas se sabe quem não o possui.” 

(FOUCAULT, 2016:138). Assim, com a internet ao seu alcance, as massas não 

necessariamente precisam dos jornais para saber como antes, agora elas são capazes de 

saber e criar seu próprio discurso. Ao ter o seu próprio discurso, o público pode quebrar 

barreiras, influenciar e exercer o seu poder. A população utiliza a Internet para expor 

sua opinião e, desse modo, influenciar as decisões do Primeiro-Ministro e sua equipe, o 

que pode ser observado desde o início do episódio. 

Com a utilização da internet e das redes sociais, desde o princípio do episódio, 

foi possível observar a conduta da população, as opiniões positivas e negativas que 

provocavam uma reação em cadeia. De acordo com o pesquisador Jenkins, isso foi 

possível, pois houve um crescimento do poder de baixo para cima, incluindo o poder de 

colocar em prática ideias que, sem a utilização da internet, não tinham visibilidade ou 

alcance como antes. Jenkins também afirma que, por causa disso, desenvolveu-se a 

capacidade de desafiar e criticar representações dominantes, além de colocar em 

circulação tipos de mídias alternativas. Mas é preciso destacar também o modo como 

uma boa parte da população se comporta, tanto nas mídias quanto fora delas, em relação 

aos acontecimentos durante todo o episódio. Os comentários agressivos e de escárnio 

feitos on-line, como em algumas cenas que aparecem a página do Youtube e do Twitter: 

 “PM terá que transar com um porco LOL” 

 “O que tem seis pernas e te faz rir? Michael Callow transando com um 

porco.” 

  “Eu acho isso ultrajante.” 

 “Callow irá pegar AIDS de porco LOL” 

O comportamento das pessoas se adequava de acordo com o desenrolar da 

história. Muitos paravam o que faziam, até mesmo durante o trabalho, para assistir ao 

jornal, além de outros irem para pubs assistirem ao Primeiro-Ministro, como se fosse 

apenas mais uma partida de futebol. Esse foco nas ações do público ao longo do 

episódio, além de mostrar o efeito de seu poder, é também uma crítica à sociedade e à  
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maneira insensível como reage.        

 Durante todo o episódio, quem mais sofre com o poder exercido pelos outros é o 

Primeiro-Ministro Callow. O espetáculo que foi criado ao redor de Callow, explorando 

a vida da princesa Susannah e a dele, é feito de uma forma perturbadora, porém 

completamente real. O conflito entre o que Callow quer e o que o público deseja 

acarreta uma enorme pressão, que, a cada segundo, aumenta com as constantes 

publicações dos jornais, os comentários na Internet e a aproximação do prazo dado pelo 

sequestrador. A série mostrou de perto, ao focar no Primeiro-Ministro Callow, o efeito 

do poder em uma instituição do ponto de vista humano. Um poder exercido com tanta 

força, que esmaga e anula qualquer livre arbítrio de Michael Callow como uma pessoa, 

indo além da figura representativa política e afetando por completo sua vida pessoal. 

O impacto causado pela proposta apresentada no episódio The National Anthem 

também apresenta outra análise que o autor Silva aponta: as questões da moral e da 

ética. Um patamar é atingido em que pouco importa os desdobramentos da ação 

realizada pelo Primeiro-Ministro, beirando o limite do que seria eticamente aceitável e 

moralmente permissível. Debates são criados não apenas para a sociedade, mas também 

um dilema ético é enfrentado pelo Primeiro-Ministro; todo o poder que ele exerce como 

figura de Estado entra em questão. “É de se destacar que, no dramático desenrolar da 

estória, o primeiro-ministro atribui preço à sua dignidade, na medida em que aceita o 

quanto exigido por ela, balizado pelo desejo da moral pública, bem como pela pressão 

do Estado.” (SILVA, 2017, p.676). A preservação da vida humana prevalece e, diante 

dessa escolha, é possível perceber que a população relativiza a dignidade humana 

quando confrontada com a dignidade de outras pessoas.  

Quando o público para o que está fazendo durante seu trabalho e depois se reúne 

em pubs para assistir ao noticiário, ele não segue o poder devido ao mesmo interesse do 

jornalismo ao divulgar as informações. O público tem o desejo e a curiosidade em ver o 

que vai acontecer, comentar entre si as informações absorvidas, saber a opinião alheia e 

debater sobre, criticar as decisões, ou, como muitos no episódio faziam: rir das pessoas 

afetadas. The National Anthem mostra a dura realidade do dia a dia, a forma insensível 

com que a sociedade passou a consumir as notícias, e o efeito que as mídias, com o uso 

do poder e do espetáculo, têm perante o público.     

 Após a cobertura ao vivo do Primeiro-Ministro cumprindo as exigências do 

sequestrador, da qual o público não desgrudou os olhos por nem um minuto sequer, os 
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telespectadores de Black Mirror se deparam com a notícia de que a Princesa Susannah 

havia sido libertada meia hora antes do prazo final. É nesse momento que entra em foco 

uma pergunta que havia sido feita apenas no início do episódio: o que o sequestrador 

queria com o sequestro? Depois de 40 minutos assistindo The National Anthem, o 

telespectador tem também uma resposta para essa pergunta e que, provavelmente, não 

havia imaginado e que pode deixar muitos confusos.  

O jornal da UKN faz uma rápida cobertura sobre como estão o Primeiro-

Ministro e a princesa Susannah um ano após o sequestro, mais uma vez fazendo o uso 

do jogo de palavras para chamar a atenção do público e relembrando o que aconteceu 

como um evento, um acontecimento ‘histórico’.  

  

"No aniversário de um ano de seu humilhante calvário, um 

aparentemente despreocupado Michael Callow se mostrou confiante 

em uma aparição pública hoje acompanhado de sua esposa, Jane. 

Outra figura central dos eventos do ano passado também esteve diante 

das câmeras na Premiação Children of Valor. A Princesa Susannah fez 

a sua primeira aparição pública desde que anunciou sua gravidez.” 
(Damon Brown, jornalista da UKN, 41:40) 

 

Dando segmento com a cobertura no episódio, o jornal utiliza a legenda “Gênio 

ou Louco?” para a próxima notícia, e o jornalista da UKN dá aos telespectadores 

algumas das informações necessárias para responder ao restante das dúvidas. A 

identidade do sequestrador fica incógnita até o último instante, apesar de ele aparecer no 

decorrer do episódio e de ser possível ver o seu rosto, se tornando provavelmente o 

baque final para toda a crítica do episódio: o sequestrador era um artista ganhador do 

Prêmio Turner, Carlton Bloom, e que, logo após o Primeiro-Ministro aparecer em rede 

nacional, havia cometido suicídio. 

Enquanto ainda passam as informações, o jornalista emprega os termos “coagir”, 

“audacioso” e “visão obscura” para descrever o sequestro e as ameaças feitas para que o 

Primeiro-Ministro Callow cumprisse as exigências. Ainda no tom de “comemoração de 

um ano de aniversário”, ele afirma que toda a situação foi um evento do qual todos 

participaram, resultando em uma audiência global de 1,3 bilhão e com o Primeiro-

Ministro tendo uma aprovação três vezes maior do que tinha no ano anterior. Fica, 

então, confirmada a crítica esmagadora de Black Mirror ao mundo do espetáculo que o 

jornalismo criou para que se obtenham constantes consumidores na competição por 

audiência. 
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O sequestrador não queria apenas causar medo, problemas de segurança ou pedir 

um resgate em troca da vida da princesa Susannah ao postar o vídeo on-line no 

Youtube. O objetivo principal era causar uma comoção nacional. O sequestrador 

pareceu ter entendido como as mídias funcionam, como a sociedade funciona e como, 

principalmente, o poder funciona. Ao publicar o vídeo com todas aquelas exigências 

para todos verem, o sequestrador desencadeou os acontecimentos da história mostrada 

no episódio. Ele criou o material necessário que faria com que as pessoas fossem 

influenciadas por meio do interesse e desejo.       

  O episódio The National Anthem se torna uma crítica do consumismo 

desenfreado do espetáculo, o uso esmagador do poder e da forma banal com que se é 

tratado tudo ao redor. Mas, além disso, o episódio faz parte do conceito geral da série ao 

se enquadrar como uma crítica a que tipo de sociedade as pessoas constroem e, mais 

ainda, que tipo de conteúdo elas consomem e estão dispostas a consumir. Nesse aspecto, 

o papel do sequestrador é mostrar todos esses problemas e levar aos telespectadores essa 

crítica, que é ainda mais reforçada com as cenas finais do episódio que mostram a vida 

dos principais envolvidos um ano após o fato. 
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APÊNDICE A- Imagem do episódio mostrando a repercussão da notícia na 

Internet 

 

 
 

O jornal UKN, ao fazer  sua cobertura sobre o sequestro da princesa Suzannah, 

utiliza imagens do vídeo como plano de fundo enquanto contabiliza a quantidade de 

visualizações no Youtube e a quantidade de tweets por minuto ao mesmo tempo em que 

a voz em off comenta sobre o impacto e a reação do público. (13:36) 
 

 

APÊNDICE B- Imagem do episódio sobre o sequestrador 

 

 

 

 

A reportagem final do jornal da UKN comenta sobre o sequestrador, Carlton 

Bloom, e todo o seu plano que resultou na história do episódio, enquanto mostra 

imagens de recortes de notícias com as frases "A visão obscura de Bloom", "O 

sequestrador do Prêmio Turner" e “Bloom the loon”, fazendo um trocadilho com o 

nome do sequestrador e a abreviação da palavra lunático em inglês. (42:16) 


