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Resumo 

A série Black Mirror (2011) transporta a audiência a um futuro distópico no qual a 

tecnologia interfere severamente na vida social e nas relações interpessoais. Nela, os 

gadgets e a conectividade interpelam os modos de ser e agir, esvaziando o altruísmo e 

ampliando o hedonismo. A partir de um referencial teórico amparado pelos temas da pós-

modernidade em diálogo com a espetacularização midiática da violência, analisamos o 

episódio intitulado White Bear. A discussão deste fenômeno nos leva a considerar o ethos 

pós-moderno, ao passo em que a tecnologia favorece banalização da barbárie na forma de 

espetáculo.    
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1. Introdução 

A inquietação do homem perante a realidade, a ausência de esperança no futuro e o 

anestesiamento provocado pela revolução dos números é o tema central da série britânica 

Black Mirror (2011-atual). O seu criador, Charlie Brooker, em entrevista ao Jornal The 

Guardian (2011) afirmou que, se a tecnologia é uma droga, a produção trata dos efeitos 

colaterais do uso desenfreado de tal “substância”. Utilizando-se de tal analogia, o seriado 

encaixa-se entre a apreciação da ação alucinógena da droga e o desconforto causado pelo 

uso da mesma. O espelho negro é, então, as telas encontradas em todos os locais, seja em 

televisores, fornos micro-ondas ou smartphones. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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A construção da narrativa é construída por episódios independentes, cada capítulo 

com uma história independente. Em todas, o uso e a dependência da tecnologia relacionam 

a produção com o conceito de pós-modernidade de Michel Maffesoli (2012), Zygmunt 

Bauman (1999, 2001, 2008) e Moisés Martins (2011a, 2011b, 2012) através das ideias de 

retribalização, porosidade, engano, opacidade e quotidianidade.  

É, neste contexto, de acordo com Thompson (2005), que a mídia se desenvolveu 

como canal supremo para a visibilidade de acontecimentos e discursos. Do papel ao som, 

do som à imagem e à interação, os meios de comunicação tornaram a informação e o 

entretenimento cada vez mais visual, tangível e participativo, desembocando na profusão 

de conteúdos simbólicos. Desse modo, passar pelo espectro midiático torna-se imperativo 

para a transmissão, publicização e legitimação dos episódios do mundo social e dos 

interesses coletivos e/ou individuais. Ao mesmo tempo, as constantes reconfigurações nos 

modos de tornar o acontecimento midiático, ou seja, de midiatizar o fenômeno social, “está 

definitivamente relacionado a novas maneiras de agir e interagir trazidas com a mídia”. 

(THOMPSON, 2005, p.17), o que configura, também, em um voyeurismo sobre o outro.  

Partindo desta contextualização, este artigo tem como objetivo discorrer acerca da 

visibilidade midiática, como veículo para a espetacularização dos acontecimentos, focando 

na violência e na pós-modernidade ao analisar o episódio White Bear, exibido na segunda 

temporada de Black Mirror, em 2013.  

 

2. O espelho opaco da pós-modernidade 

Apesar de surgir para corrigir os enganos da modernidade racionalista, a vida na 

pós-modernidade é sombria e pouco esperançosa. A contemporaneidade é cinza, sombria 

e opaca, contendo sempre uma dose de engano (MARTINS, 2011a). Viver nesta época 

cinzenta é viver em desconforto, é viver na incerteza dos tempos e do ser, consequência, 

segundo Zygmunt Bauman (1999), da perene ambivalência de todas as coisas. 

A vida quotidiana reaparece na conquista do presente. No aqui e no agora. Se na 

modernidade, a felicidade era sempre encontrada no amanhã, no dever ser, no futuro, o 

homem pós-moderno preocupa-se com o hoje, com o atual. É uma geração em que o 

hedonismo e a estética ocupam todos os aspectos da vida contemporânea. Há, em suma, 

um investimento no presente caótico e politeísta, e a descrença em um futuro “promissor”. 

O presente é a única conquista possível pois o vindouro não é redentor e nele não há 

esperança. 
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Esta falta de esperança no futuro cria um indivíduo instável, sinuoso, labiríntico e 

escorregadio (MARTINS, 2012). Tais características são representadas por Zygmunt 

Bauman (2001), através da figura dos líquidos, metáfora para o comportamento do 

indivíduo na sociedade contemporânea. Diferente dos sólidos, os líquidos não mantêm sua 

forma com facilidade, estão sempre prontos a mudar, pois, em suma, preenchem-se pelo 

momento:  

Os fluídos, por assim dizer, não fixam o espaço, nem prendem o 

tempo. [...] Os líquidos se movem facilmente. Eles fluem, 

escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, 

borrifam, pingam, são filtrados, destilados; diferentemente dos 

sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos 

obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. 

[...] A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que os associa à 

ideia de leveza (BAUMAN, 2001, p.8). 

  

No período pós-moderno tudo está sempre a ponto de ser desmontado, 

desconfigurado, assumindo novas formas, acredita Bauman (2001). Se até mesmo os 

conceitos sofrem mutações, a vida ordinária não seria diferente: os empregos, os 

relacionamentos, os afetos, o sexo, a sexualidade, o amor, as amizades, os gostos tendem a 

ser cada vez mais voláteis, estando sempre em fluxo, em trânsito. A razão pós-moderna é, 

então, uma razão poética repleta de anarquismo, de inclusivismo, de ideologias, de estilos 

e de mitos. O retorno ao passado acontece não somente de forma simples, mas de retomada, 

de reformulação (COELHO, 2005). A contemporaneidade não tenta combater o efêmero, 

o fragmentário, o descontínuo e o caótico, pelo contrário, os absorve, “nadando nas caóticas 

correntes da mudança” (HARVEY, 1992, p.52).  

O reencantamento do mundo, proposto por Michel Maffesoli (2012), envolve um 

retorno aos valores arcaicos, encabeçado pela cibercultura, e tendo na internet seu principal 

exemplo e testemunha. É na internet que o arcaico é exaltado e as barreiras espaciais 

tornam-se cada vez menos presentes e importantes. Tal reencantamento, assim como 

Marshall McLuhan (1972) previa, levou o regime do logos à decadência, possibilitando a 

revolução dos números, que é a revolução amparada pelas máquinas eletrônicas, pelos bits, 

que constantemente têm se sobreposto à cultura da palavra. Vivemos na era dos números. 

De zeros e uns. 

O social, analisado pelo ponto de vista do indivíduo, aparece na cibercultura de 

forma instável e mutável. Segundo Lucia Santaella (2007) as identidades, nesse momento, 

são múltiplas e as linguagens adquirem um papel fundamental na constituição do ser que 

nunca está suturado ou fechado, mas é sempre excessivo e variado. “Assim, o ser humano 
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é continuamente confrontado com novas possibilidades pelas mudanças constantes de 

horizontes e pontos de referência” (SANTAELLA, 2007, p.94). Há uma selvageria latente, 

um tumulto, maestrado pelo homo digitalis, sensitivo e hedonista. 

 

3. Violência: visibilidade midiática e espetáculo 

Sob um viés marxista, Guy Debord (2006) acredita que dar visibilidade é 

transformar tudo em espetáculo a ser consumido. Nesse sentido, verificamos que, no 

âmbito dos meios de comunicação de massa, a informação perde a sua essência ao travestir-

se de entretenimento, integrando-se à lógica do espetáculo quase que por osmose. “Não se 

trata, pois, de ‘informação’ enquanto transmissão de conteúdos de conhecimento, mas de 

produção e gestão de uma sociabilidade artificiosa, encenada num novo tipo de espaço 

público, cuja forma principal é a do espetáculo” (SODRÉ, 2006, p.76).  

Isto se torna mais evidente no campo jornalístico quando o fato noticiado no 

telejornal se apresenta carregado de códigos melodramáticos. Em reality shows, gênero 

televisivo no qual a intenção é mostrar a realidade “nua e crua” da vida dos participantes, 

também é permeado de edições romantizadas que tentam, a todo custo, definir a mocinha 

e o vilão. Este é um fenômeno que caracteriza o campo midiático do mundo ocidental, 

apresentando diferentes nuances de acordo com a estrutura midiática de cada local. É a 

partir deste cenário que Debord (2006) caracteriza esta conjuntura como “a sociedade do 

espetáculo”. Ela é a própria sociedade e seu instrumento de unificação. Segundo o autor, 

“o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediatizada por imagens” (2006, p. 10). A partir desta percepção, Debord (2006) realiza 

críticas em relação ao papel da mídia partindo da noção de espetacularização midiática: “o 

espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, 

visto que serve para comunicar, pode às vezes chegar a excessos” (2006, p. 171). O autor 

remete que o cerne desta problemática encontra-se na pulverização das imagens que se 

tornaram, por vezes, esvaziadas de significados.  

As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e fundem-se 

num curso comum, de forma que a unidade da vida não mais pode 

ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente reflete em 

sua própria unidade geral um pseudo mundo à parte, objeto de pura 

contemplação. A especialização das imagens do mundo acaba 

numa imagem autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio 

(DEBORD, 2006, p.10). 
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Debord (2006) ainda considera que a visibilidade mediada pelos meios de 

comunicação de massa consagra, ao mesmo tempo, um fetiche em poder “visualizar” tudo 

e todos, ou seja, um voyeurismo pelo outro. Esta lógica deflagra, sobretudo, na 

espetacularização da violência.  

Ora, “o princípio da mídia é construir um efeito de fascinação e ao mesmo tempo 

reproduzir um efeito de contaminação das imagens em nível infinito. É o ritmo entre 

fascinação e contaminação que caracteriza o poder dos mass media na atualidade” 

(JEUDY,1993, p. 67). É o caso de programas televisivos policiais que culminam na ideia 

de que a punição possa ser feita ao vivo, diante das câmeras e com o esbravejar furioso de 

um apresentador. A mídia torna-se palco da perseguição, julgamento e sacrifício do suposto 

criminoso. Sodré (2006, p.97), considera que programas televisivos no formato dos citados 

anteriormente contribuem para a criação de novos imaginários no sistema social, “levando 

o indivíduo disperso, ameaçado pelo incremento do arbitrário nas decisões sociais e pela 

falta de sentido coerente para a existência, a supor-se alimentado por um ‘desejo de ética’”. 

Não é à toa que tais programas acumulam altos índices de audiência. É o espetáculo da 

violência na grade de programação que simplifica o inimigo e o transforma na causa de 

todo o mal. Ou seja, nas palavras de Bauman, “a batalha contra o crime é apresentada como 

um excitante espetáculo midiático” (2008, p.189). 

Casagrande e Peruzzolo apontam para a existência de duas modalidades de 

violência quando se trata da sua representação midiática: “A primeira é a violência 

entendida como linguagem, a maneira como ela manifesta-se e deve ser interpretada, bem 

como o que ela quer comunicar. A segunda forma é a linguagem utilizada pelas pessoas, 

pelos meios de comunicação quando tratam da violência” (2012, p.246). Tanto em uma 

forma, quanto na outra, a espetacularização faz-se presente e conjuga-se com as estratégias 

de produção dos meios de comunicação e seus interesses.  

 

4. White Bear, o futuro está quebrado 

A partir do que fora exposto, o diálogo entre as condições da pós-modernidade e a 

espetacularização midiática da violência encontram pontos convergentes. Sobretudo, 

indicam um caminho para pensar acerca da relação entre sujeitos pós-modernos em um 

cenário de profusão de novas tecnologias no qual a crueldade é entretenimento. Para isso, 

ilustramos esta análise a partir do episódio White Bear, escrito por Charlie Brooker e 

dirigido por Carl Tibbetts, parte da segunda temporada da distopia Black Mirror. 
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A narrativa, em questão, inicia com uma mulher acordando sozinha em um quarto. 

Em sua frente, há uma televisão com um sinal que lembra um garfo de dois dentes. Aos 

seus pés, vários comprimidos espalhados ao chão. Atordoada e com um olhar perdido, ela 

se vê cercada por imagens de uma pequena menina, que presume ser sua filha, bem como 

fotos de si mesma junto a um homem.  

Logo nas primeiras cenas, o tom da produção é estabelecido. A estética com que a 

confusão mental e as lembranças da protagonista são apresentadas envolvem um certo grau 

de instabilidade, de plasticidade e de incerteza. A Figura 1 revela, através das interferências 

imagéticas, que tais construções foram criadas midiaticamente, ratificando a inexistência 

de espaços exteriores à cibercultura. Nem mesmo algo tão íntimo, quanto a memória, 

estaria a salvo deste movimento. 

 

   

Figura 1: Cenas iniciais de White Bear 

Fonte: Black Mirror (2013) 

 

A ficção revela mais detalhes da trama, quando a mulher, confusa, sai de casa e vê 

várias pessoas, nas janelas de seus lares gravando seus passos em telefones celulares. A 

protagonista, transtornada, pede ajuda e exclama não lembrar quem é. Seus pedidos de 

socorro, no entanto, são ignorados.  

A confusão mental logo dá espaço a uma perseguição quando um homem 

mascarado começa a atirar em direção à protagonista. Desesperada, e ainda sem entender 

o que está acontecendo, foge por uma estrada sendo acompanhada por um aglomerado de 

pessoas com celulares, como mostra a Figura 2.  
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Figura 2: Cenas de White Bear 

Fonte: Black Mirror (2013) 

 

As pessoas que acompanham a perseguição estão presentes nos 42 minutos de 

episódio. Sempre inertes a qualquer pedido de socorro da protagonista, limitados à ação de 

filmar com telefones celulares. Estão próximas à toda a ação, sem intervir, participando 

apenas como espectadores através dos smartphones. Em uma perspectiva debordiana, a 

curiosidade pela vigilância do outro manifesta-se durante toda a trama. O celular, enquanto 

materialidade da cultura pós-moderna, consagra a concretização deste fetiche voyeurista. 

A tecnologia, no seu sentido mais amplo, transforma as relações entre sujeito e objeto, 

possibilitando outras formas de interação social em face dos usos realizados dos aparelhos.  

A dependência com relação às telas, e a onipresença das mesmas, é bastante 

reveladora. Por vivermos em um momento de mudança de regime, da palavra em direção 

à imagem tecnológica, caminhamos para um regime autotélico de sentido, com imagens 

profanas. “Em vez de olharmos para as estrelas, é para os ecrãs que agora olhamos, é para 

as telas, [...] assim como para os simulacros que nelas se movimentam” (MARTINS, 2012, 

p.1). Para Bauman (1999), ao sermos expulsos do regime da palavra, ficamos marcados 

pela instabilidade e pelo desconforto. Há um deslocamento da ideologia, ou antes das 

ideias, para a “sensologia”, para a emotividade. Esta mutação de regime funciona como 

uma das engrenagens do capitalismo desde o desenvolvimento da cultura de massa no 

século XX. Nesse cenário, concordamos que “a sociedade do espetáculo é, portanto, a 

sociedade das imagens” (DEBORD, 2006, p.10).  

No desenrolar do episódio, uma das únicas interações que a protagonista 

desenvolve são feitas com uma jovem em fuga. É função da mesma explicar que tal 

situação se deu por conta de uma espécie de hipnose causada pelas telas de televisores e de 

telefones celulares, transformando a sociedade em espectadores passivos. Os que não 

foram afetados encontraram na apatia alheia uma oportunidade para exercerem seus 
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desejos mais sádicos, caçando outros seres humanos. A saída para tal situação seria 

interromper o sinal de tal tecnologia em uma estação local chamada de White Bear. Neste 

momento a tecnologia assume papel de força-motora em uma sociedade hipnotizada por 

sua própria barbárie. De um lado, sujeitos catatônicos apaixonados pelo pânico alheio. De 

outro, os que aproveitam do estado inerte dos demais para cometerem crimes – entre eles, 

a tortura. A técnica, representada pela White Bear, dá forma ao espetáculo (DEBORD, 

2006) que, por sua vez, deforma as relações sociais e corrompe o superego. A selvageria 

individual transforma-se em obsessão coletiva. 

Após uma série de desafios, e ameaças de tortura, as duas conseguem chegar na 

estação, sendo atacadas por dois caçadores. É nesta disputa, que as paredes do local se 

abrem e revelam o real significado da situação. A protagonista, em questão, percebe-se 

presa diante de uma plateia e é obrigada a assistir a uma reportagem sobre o julgamento 

que a condenou àquela situação, conforme Figura 3.   

 

   

Figura 3: Cenas de White Bear 

Fonte: Black Mirror (2013) 

 

O sequestro de uma menina de seis anos, que culminou no assassinato da mesma, 

foi filmado pela protagonista, e o urso branco da garota foi a pista definitiva que levaram 

à descoberta da assassina. Tal crime sentenciou a culpada a vivenciar o terror e o desamparo 

– os mesmos que a vítima sofreu –, repetidamente todos os dias. O seu tormento, contudo, 

não basta ser apenas vivido. É preciso que ele seja visto. Assim, o sofrimento da criminosa 

transforma-se em uma espécie de reality show, ou seja, transforma-se em mercadoria 

(DEBORD, 2006). Neste “teatro”, a protagonista é retirada de sua condição de “humana”, 

convertendo-se compulsoriamente em produto midiático. A violência contra a mulher, 

pano de fundo da proposta do espetáculo em questão, motiva uma audiência sedenta por 

divertimento às custas do suplício alheio. 
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O parque, onde diariamente a protagonista tem a memória apagada revivendo os 

mesmos horrores que levaram à sua condenação, recebe visitantes que atuam como os 

espectadores hipnotizados pela tela do celular. Dentre as regras do local, é proibido 

conversar ou interagir com qualquer pessoa, se aproximar da condenada e, por fim, deve-

se aproveitar ao máximo a situação, como mostra a Figura 4. 

 

   

Figura 4: Cenas finais de White Bear 

Fonte: Black Mirror (2013) 

 

Tais regras revelam a importância de manter-se fixo à tela do telefone celular. O 

papel dos espectadores serve como um simulacro para a vida real, onde as pessoas não 

interagem pessoalmente, mantendo-se vinculadas apenas em ambientes virtuais. Há uma 

distância física, apesar da proximidade tecnológica. Assim, percebe-se uma nítida 

naturalização dos modos de funcionamento do espetáculo. Ou seja, a violência tornou-se 

trivial, e a tecnologia é o seu palco. Da relação ente os dois fenômenos, emerge a 

perspectiva do criminoso enquanto estrangeiro da civilização. A exploração dos seus 

sentimentos culmina na midiatização de um martírio diário forjado do qual muitos desejam 

participar. 

Sobre o regime da imagem tecnológica, Francisco Rüdiger (2008, p.22) crê que 

estamos ingressando na era da ignorância acerca de como a vida organiza-se e funciona. 

Para ele, quanto mais a existência se informatiza, maior a alienação da sociedade. O teórico 

segue afirmando que enquanto a enciclopédia alimentava o sonho do homem moderno de 

educação universal, a internet não chega nem perto de alimentar essa utopia, visto que é 

somente uma avalanche de diversão. “Através desses processos combinados, estamos 

passando, porém, via a etapa marcada pela televisão, do tempo da cultura letrada para a era 

da cibercultura [...] cheia de exploração econômica, violência étnica, manipulação política, 

bestialidade humana e tudo o mais que nos enoja na vida real” (2008, p.23). A crueldade 

como entretenimento apresenta-se como uma destas “bestialidades”.  



 

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

 

 10 

 

5. Considerações Finais 

O episódio analisado é bastante sintomático para o entendimento da pós-

modernidade, onde a vida quotidiana reaparece na conquista do presente. E onde o 

vindouro não é redentor, nele não há esperanças, e o presente é a única conquista possível, 

estetizado, passivo e violento. 

Na sociedade tradicional, o ethos é composto por formas clássicas e sublimes, 

enquanto que na mediática, ele é grotesco, e o belo é rebaixado (MARTINS, 2012). Em 

Black Mirror, a sociedade reúne-se, e detém-se, diante do grotesco. Há uma admiração do 

bizarro, do violento. Todos tornam-se torturadores e espectadores em uma violência 

simbólica ubíqua. A razão poética é dominada pelo anarquismo. 

A visibilidade midiática da violência espetacularizada consagra-se, portanto, em 

uma sociedade que, a partir da técnica, deu corpo à linguagem na forma de imagem. Assim, 

em um processo midiático de difusão de visualidades em escala industrial, a violência como 

espetáculo julga e pune ao mesmo tempo que diverte e que sacia o fetiche voyeurista. 

Expõe a sensibilidade à contemplação do sofrimento alheio. Substitui a conscientização 

contra a violência pelo gozo pela punição. 

A obsessão por parte dos perseguidores em relação aos movimentos da mulher 

torna-se o eixo central da obra. Porém, é uma perseguição mediada pelas telas, persegue-

se a criminosa ao mesmo tempo em que filmam com seus aparelhos celulares e, com eles, 

registram a hostilidade.  A proliferação das técnicas de coleta e difusão de imagens serve, 

em última instância, às intenções do que há de barbárie no ser humano. Como atesta Jeudy 

(1994, p.67), “a derradeira forma de poder sacrificial é hoje, na modernidade, captada pela 

própria mídia”. O espetáculo midiático da violência transforma-se em alternativa para 

saciar o voyeurismo e legitimar o sofrimento alheio.  

As intensas reformas no estatuto da técnica vêm apresentando suas consequências 

a partir de ligeiras transformações no âmbito social. Em um primeiro momento, a 

tecnologia foi vista como libertadora. Em White Bear, ela apresenta-se como corruptora e 

como veículo para expurgação do que há de hediondo em cada um dos participantes do 

espetáculo. Considerando que o seriado se posiciona temporalmente em um futuro 

distópico, ainda podemos nos questionar: o que, no presente, está sendo feito para conter 

as sequelas de um desenvolvimento tecnológico desenfreado que apaga as subjetividades 

humanas e orienta-se completamente à forma de mercadoria? De que forma a mídia vem 

se regulando (e sendo regulada) para amenizar discursos de ódio, evitando a fetichização 
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da violência? Reflexões e transformações dessas ordens requerem um esforço coletivo que 

envolva diversas instituições. Por ora, a constatação não poderia ser outra: a pós-

modernidade está quebrada.   
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