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Através do espelho: 

Cotidiano e banalidade do mal em Black Mirror 

 

Resumo: Este trabalho foca a produção seriada Black Mirror, reconhecido fenômeno cultural 

de público e crítica. O objetivo é discutir como a série ancora (ou não) sua narrativa na 

“banalidade do mal” – conceito cunhado por Hannah Arendt, mas trabalhado em nosso texto 

em um diálogo ampliado com outros autores -, e nas relações e cenários cotidianos. Justifica-

se o percurso da pesquisa no reconhecimento do produto audiovisual como elemento potente 

da cultura, em especial pela admissão de estarmos vivenciando o processo de midiatização, 

em que a relação mídia e cotidiano nos parece estruturante do tecido social. Nesta posição, 

problematizar as narrativas de uma série que reverbera em expressões acionadas no cotidiano 

midiático, soma-se aos esforços de localizar e compreender o papel da comunicação em uma 

sociedade que vivencia grandes dificuldades de superar suas desigualdades sociais.  Tal lugar 

acionou, para nós, dois caminhos que se entrelaçaram nesta investigação. Um, que buscou 

levantar o “estado da arte” do seriado, identificando, em especial, como a mídia, a academia e 

o público (com uma breve amostragem exploratória) se relacionaram com a série. E, outro, 

em que empreendemos a discussão sobre a banalidade do mal e cotidiano em nosso objeto de 

pesquisa, observado, particularmente, por sua linguagem, narrativa, hibridização de gêneros e 

temáticas exploradas. Tais percursos foram realizados em diálogos com Zygmunt Bauman, 

Susan Neiman, Nadia Diniz, Agnes Heller, Douglas Kelnner, Jonathan Crary e John B. 

Thompson, entre outros. Vale ressaltar que nossa metodologia é quanti-qualitativa e se 

estrutura em processo dialético, isto é, parte da própria série e a ela volta, o que, na 

dissertação, significou apresentar, em termos quantitativos, como esse “mal” está presente nas 

narrativas de Black Mirror, e a destacar um episódio representativo de cada uma das três 

chaves argumentativas que localizamos: “Smithereens”, “Black Museum” e “Manda quem 

pode”. Com esse percurso metodológico acreditamos ter localizado que os elementos do 

cotidiano diegético em Black Mirror são reforçados por escolhas narrativas e de linguagem 

(audiovisual) que buscam o impacto e o choque, gerando diferentes graus de representação e 

reflexão sobre a banalidade do mal nos episódios da série. A pesquisa nos apresentou 

elementos significativos do imaginário sobre Black Mirror, e como o mesmo pode ser 

assimilado na vida “real”, além de mostrar como a ideia da banalidade do mal é constante no 

seriado, sob as mais diversas formas. 

Palavras-chave: Black Mirror; Ficção seriada; Banalidade do Mal; Narrativas; Cotidiano. 

  



 
 

Through the mirror: 

Everyday life and banality of evil in Black Mirror 

 

Abstract: This work focuses on the serial production Black Mirror, a recognized cultural 

phenomenon of public and critics. The goal is to discuss how the TV show anchors (or not) its 

narrative in the concept of “banality of evil” - a concept created by Hannah Arendt but used in 

our work in an expanded dialogue with other authors -, and in the relationships and everyday 

scenarios. The research path is justified in the recognition of the audiovisual product as a 

powerful element of culture, especially admitting that we are experiencing the mediatization 

process, in which the relationship between media and daily life seems to structure the social 

structure. In this position, to problematize the narratives of a program that reverberates in 

expressions triggered in the daily media adds to the efforts to locate and understand the role of 

communication in a society that experiences great difficulties in overcoming its social 

inequalities. Two paths of investigation were, then, produced. One, which sought to raise the 

“state of the art” of the series, identifying, in particular, how the media, the academy and the 

audience (with a brief exploratory sample) were related to the series. And another, in which 

we undertake the discussion about the banality of evil and everyday life in our research 

object, observed, particularly, for its language, narrative, hybridization of genres and themes 

explored. Such courses were carried out in dialogues with Zygmunt Bauman, Susan Neiman, 

Nadia Diniz, Agnes Heller, Douglas Kelnner, Jonathan Crary and John B. Thompson, among 

others. It is worth mentioning that this methodology is quantitaive/qualitative, and structures 

itself in a dialect process. That is, it comes from the own show and comes back to it. In this 

work, this meant presenting, in quantitative terms, how this “evil” is present in the narratives 

of Black Mirror, and highlighting an episode representative of the three argumentative keys 

that we find: “Smithereens”, “Black Museum” and “ Shut up and dance ”. With this 

methodological path, we believe to have found the elements of of the diegetic daily life in 

Black Mirror are reinforced by narrative and language (audiovisual) choices that seek impact 

and shock, generating different degrees of representation and reflection on the banality of evil 

in the episodes of the series. The research presented us with significant elements of Black 

Mirror imagery, and how it can be assimilated in “real” life, in addition to showing how the 

idea of the banality of evil is constant in the series, in the most diverse forms. 

 

Keywords: Black Mirror; Science Fiction; Banality of Evil; Narratives; Everyday Life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação tem como objetivo discutir a naturalização e banalização do mal na 

narrativa de ficção seriada Black Mirror (BM)
1
. O foco da nossa abordagem deve-se, 

primeiro, ao impacto que a série promoveu, gerando uma série de estudos acadêmicos e de 

artigos da crítica especializada, além de popularizar expressões como “isto é muito black 

mirror”. Segundo, porque, ao compreendermos que a soma destes indicativos conferem à 

série um diagnóstico de fenômeno midiático e cultural, consideramos que apesar de 

relevantes, os eixos de análise apontados por este material ainda deixavam um espaço para a 

abordagem que propomos, isto é, a configuração de um imaginário social sustentado por uma 

narrativa em que o mal e o cotidiano são, também, eixos estruturantes. Sob esta perspectiva, 

nos interessa não só localizar a série no presente político atual, mas também apontar para a 

persistência (ou não) de um investimento em narrativas que dialogam com os impasses de 

uma sociedade midiatizada e tecnológica, atravessada por representações que parecem nunca 

conseguir ir além de diagnósticos, ou seja, não conseguem apontar possibilidades de 

transformações sociais ou, no mínimo, desenhar novas utopias.   

 Comecemos, então, lembrando que as ficções seriadas se configuram como um forte 

produto de consumo midiático nos dias de hoje, gerando um grande mercado em torno dessas 

produções. Para Lipovetsky (2009) tal fenômeno está inserido no contexto de tela global, 

característico do período hipermoderno – conforme sua classificação – cujas características 

afetam e transformam as esferas da tecnologia, da economia, da sociedade e da 

individualidade. Vale mencionar que ao contrário de diversos autores, para Lipovetsky não 

estamos na pós-modernidade e sim na hiper pois, de acordo com o autor, o que se vivencia 

hoje não é o fim da modernidade e sim o excesso de tudo que lhe caracteriza. Trata-se, assim, 

de transformações que afetam diretamente o cotidiano das pessoas que passam a ter relações 

cada vez mais midiatizadas e que se convergem sem parar. Para o filósofo, somos rodeados 

pelas mais diversas telas que apresentam inúmeras funções, entre elas o consumo audiovisual. 

A sociedade hipermoderna nos oferece novas formas de assistir vídeos, sejam eles filmes, 

seriados, videoclipes ou até videogames. O que antes era visto em grandes telas, rodeadas por 

uma aura, hoje pode ser visto por meio de uma pequena tela que pode estar em qualquer 

                                                           
1
 Apesar de se tratar de um título em língua inglesa, este foi o mesmo utilizado no Brasil, o que nos levou a não 

utilizar o italic quando o título da série é mencionado na dissertação. A sigla BM, também será utilizada para 

abreviar o título da série no decorrer do trabalho. 
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cômodo de uma casa até mesmo no metrô por meio de um smartphone (LIPOVETSKY, 

2009).   

A partir de tal realidade observamos algumas perspectivas e modificações que 

ocorreram com o cinema, partindo, primeiramente, das transformações geradas pela TV e 

tempos depois pela internet. Lipovetsky argumenta que desde a chegada da TV a forma de 

consumir filmes nos cinemas já vinha sendo alterada e tal formato de consumo proporcionava 

o surgimento de novos produtos audiovisuais, como as telenovelas e as séries. Dessa forma, 

ele afirma que na era hipermoderna as ficções seriadas dominam o mercado televisivo em 

detrimento dos filmes.  O autor compara dados das décadas de 1990 e 2000 para provar como 

tais produtos ganharam mais espaço nas grades televisivas. Lipovetsky explica que as ficções 

seriadas se apoiam na possibilidade de prender o telespectador com diferentes ganchos em 

cada episódio, apresentando personagens que o público poderá acompanhar a partir de seus 

conflitos, e também torcer e se identificar. Entretanto, ele conclui que a razão de tal sucesso é 

a mesma do sucesso do cinema: o processo de dramatização, assim como o gosto pelas 

narrativas em geral, se compreendidas como uma “dimensão primeira da vida humana social”. 

No mundo da tela ou ecrã global, a NetFlix
2
 (plataforma que fornece conteúdo 

audiovisual via streaming
3
) colabora para individualização do consumo audiovisual e reforça 

o fenômeno da consagração das ficções seriadas, contribuindo para a cultura de séries. Marcel 

Silva atribui três fatores principais que configuram tal fenômeno: os formatos das narrativas 

dos seriados, o contexto tecnológico e as possibilidades de consumo. “(...) é fundamental aqui 

no Brasil que voltemos a atenção para essas dinâmicas, visto que elas estão presentes nas 

práticas culturais de inúmeras pessoas, influenciando novos roteiristas e diretores, tornando-se 

referência para nossos próprios programas.” (SILVA, 2013, p.16).  Vale considerar as séries 

como fruto de um mercado que faz altos investimentos financeiros e espera uma repercussão 

na mesma altura. Porém, não deixam de gerar conteúdos, sentidos e processos que muito 

podem colaborar para a compreensão da organização social, como afirma Douglas Kelnner 

(2001). Segundo o autor, a cultura da mídia e seus produtos podem ser vistas como uma 

contradição, pois ao mesmo tempo que induzem à conformação social, oferecem recursos que 

podem contribuir para sua oposição, por isso “(...) entender o porquê da popularidade de 

certas produções pode elucidar o meio social em que elas nascem e circulam, podendo, 

                                                           
2
 O Brasil é o terceiro maior mercado da Netflix e o país de língua não-inglesa com mais séries no seu catálogo. 

Em 2018 a NetFlix possuía cerca de 7,5 milhões de brasileiros assinantes. Acesso em 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/com-75-milhoes-de-assinantes-brasil-e-campeao-de-series-nao-

inglesas-na-netflix-20698, em 15 Ago. 2019. 
3
 O formato streaming permite que o público possa consumir o conteúdo disponibilizado a qualquer momento 

sem precisar fazer download dos vídeos, a partir do acesso a internet.  

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/com-75-milhoes-de-assinantes-brasil-e-campeao-de-series-nao-inglesas-na-netflix-20698
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/com-75-milhoes-de-assinantes-brasil-e-campeao-de-series-nao-inglesas-na-netflix-20698
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portanto, levar-nos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e nas culturas 

contemporâneas” (KELNNER,2001, p.14) 

A relevância das ficções seriadas mostra-se, particularmente, quando estas são 

localizadas em seu aspecto de fenômeno cultural. Isto é, quando se é possível constatar o 

impacto cotidiano provocado por tais narrativas midiáticas. Um exemplo comum é o 

acionamento de alguma referência ligada diretamente a uma série, como ocorreu com “Isso é 

muito Black Mirror!”, isto é, um bordão que remete diretamente à produção lançada em 2011 

na TV britânica, no Channel Four. Escrita por Charlie Brooker e produzida por Annabel 

Jones, Black Mirror foi comprada pela NetFlix em 2015, após a repercussão positiva, em 

termos de crítica e público, das duas primeiras temporadas. A ficção seriada oferece histórias 

independentes entre si, com personagens e atores diferentes a cada episódio. Em termos de 

narrativa, pode-se dizer, sinteticamente, que a série buscar representar os desafios e 

dificuldades do homem frente ou em consequência das tecnologias que desenvolve.  

 Black Mirror é pop. Veiculada, como colocado, na principal plataforma de streaming 

hoje, a série rendeu até o momento, além de cinco temporadas, também filme, um livro e até 

músicas. No Brasil, a marca virou tema de coleções de roupas e produtos de material escolar4, 

confirmando uma popularidade que deve ter influenciado o convite, em 2019, aos criadores da 

série, para que participassem do evento de criatividade e inovação da América Latina, 

Rio2C5. E, em termos de redes sociais, a página oficial da série no Facebook do país tem 

mais de 1,4 milhões de curtidas e existe ainda o grupo fechado “Black Mirror Brasil”, criado 

por fãs, com mais de 45 mil membros participantes. Os conteúdos variam desde comentários 

sobre as temporadas e episódios, compartilhamento de filmes e outras séries que possuam o 

mesmo estilo, até humor e publicação de memes6. Comentários como “série incrível mexe 

muito com a mente”; “É, sem dúvida, uma das melhores séries que já vi!”; e “Uma série que 

buga legal a mente e testa os limites da nossa ética”, são facilmente encontrados, e o conteúdo 

gerado pelos fãs repercute na mídia geral, como apresenta a matéria do site Ego “Isso é muito 

Black Mirror!': Veja memes que estão rolando sobre a série”7, de 2016. Essa realidade de 

                                                           
4
 A marca de papelaria Tilibra lançou uma coleção de cadernos inspirados na série. Em 2019 a loja de roupas 

Hering criou um stand exclusivo para lançar uma coleção de camisas sobre o seriado durante a CCXP, grande 

evento brasileiro de cultura pop, que existe desde 2014. 
5
 Charlie Brooker e Annabel Jones participaram do Rio Criative Conference (Rio2C) junto com outros profissionais de 

mídia, cientistas, executivos e artistas nacionais e internacionais. Evento sediado no Rio de Janeiro, em abril de 2019. 
6
 De acordo com o site “Museu de Memes” da Uff, meme pode ser considerado uma linguagem de ampla 

repercussão em meio online. Consistem, normalmente, em imagens, comportamentos ou personagens. 

Costumam trazer uma ideia que pode ser reaplicada e várias situações e reconfigurada constantemente. 
7
 Disponível em  http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-

estao-rolando-sobre-serie.html Acesso em 27 Mar.2020 

http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-estao-rolando-sobre-serie.html
http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-estao-rolando-sobre-serie.html
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consumo midiático nos revela o quanto o efeito de midiatização é presente e real no consumo 

e produção destes conteúdos. 

Um sucesso que confirma o potencial da ficção científica, gênero que essa produção 

assume de forma híbrida, configurando um jogo narrativo que apresenta diversas crônicas 

ficcionais sobre a nossa sociedade. Com esta proposta, o seriado transita pelos códigos que 

definem as relações espaço-tempo, tentando prever, alertar ou apenas mostrar uma 

possibilidade próxima de futuro ou presente, quase sempre desolador. Nesta travessia 

apresenta contextos narrativos que se valem de imaginações, suposições e fantasias, mas 

sempre com o cuidado de criar pontes verossímeis com o cotidiano atual, mesmo que sejam 

verossimilhanças articuladas por imaginários semeados na lógica de uma tecnologia 

especulativa.  Com estas estratégias, a maior parte das tramas se encaixa, portanto, como já 

colocado, no universo da ficção científica, gênero literário que surgiu no século XIX e que 

traz, por meio de outros espaços, criaturas, tecnologias e configurações, reflexões e alusões à 

nossa sociedade. Em sua contextualização e reflexão sobre o gênero, Fátima Régis resgata a 

origem das ficções aliadas às ficções fantásticas:  

A partir de uma ou várias mudanças nas esferas de subjetividade, saber e 

espaço-tempo, a fábula e a ficção fantástica exercitam a curiosidade e o 

deslumbramento sobre seres e mundos desconhecidos como estratégia de 

problematização de nossa própria humanidade e de nosso potencial de 

exploração no mundo. (RÉGIS, 2003, p.182) 
 

 A conquista de um público fiel, seja de leitores ou espectadores, indica que a autora 

está correta no que aponta. Não é circunstancial, portanto, que as ficções científicas tenham 

acionado diversos estudos acadêmicos sobre o gênero
8
, percebido como um campo que gera 

várias produções relevantes no universo da cultura pop, lembrando que esta, conforme Jeder 

Júnior (2015) é capaz de agenciar elementos econômicos, estéticos e políticos e, claro, está 

fortemente presente na mídia hoje. Por isso mesmo, ainda de acordo com Régis (2003), é um 

gênero que, com o surgimento de novas tecnologias e novas relações do público com os temas 

abordados na tela, pode ser visto e lido não apenas como algo do futuro ou fantasioso, mas 

sim como uma “ficção da atualidade”. Isso porque as tecnologias e as relações que estabelece 

com o cotidiano têm sido, não raro, semelhantes ou bastante aproximadas com as situações 

que temos “na vida real”. Uma compreensão que reforça o quanto tais produções estão 

inseridas e são produzidas seguindo a lógica da sociedade hipermoderna, ou seja, permitindo 

que façamos aqui um paralelo com as características que Lipovetsky atribui ao cinema. Isto é, 

                                                           
8
 Entre outros, existem estudos que apontam métodos de ensino de ciências a partir de ficções científicas (Luís 

Piassi e Maurício Pietrocola, 2019); ficção científica e o imaginário da cibercultura (André Lemos, 2004); ou a 

relação da ficção científica e o mundo contemporâneo (Andréa Coutinho, 2008). 
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o culto ao excesso não só de imagens, mas também no ritmo, na violência, na velocidade, nos 

cortes e, ainda, nos planos (2009); o investimento na complexificação estrutural do espaço-

tempo narrativo dentro da ficção
9
; e, por fim a adesão ao processo da autorreferencialidade 

por meio de releituras, paródias, referências ou reciclagens de obras. Outro fator importante 

para localizarmos as produções como inseridas no contexto hipermoderno é compreendermos, 

também, que tais produtos midiáticos seguem o ritmo que o mundo da tela global gera ao 

cotidiano impactando, inclusive, o perfil do consumidor. Em outras palavras, de acordo com 

Lipovetsky (2009), o consumo hoje é dado de forma “hiperindividualista” e dessincronizado, 

pois, com a internet, cada um pode selecionar o que quer ver, onde quer ver, de que forma e 

com que frequência.  

Tais opções, entre outras consequências, indicam que não se precisa mais esperar um 

capítulo diário de uma série: é possível maratonar e assistir uma temporada inteira em um 

único dia. Ora, tais modificações de consumo afetam não apenas a quantidade de conteúdo 

que consumimos, mas também impactam as próprias produções, ou seja, o ritmo e o conteúdo 

de filmes e séries precisam acompanhar toda a dinâmica desse cotidiano hiper e altamente 

atravessado pelo desenvolvimento tecnológico. “(...) o hiperconsumidor do mundo novo quer 

sentir, ser surpreendido, quer “adrenalina”, experimentar novas emoções-choques sem parar” 

(LIPOVETSKY, 2009, p.66). 

Enfim, é nesse contexto de narrativas complexas, emoções-choque, excesso de 

tecnologia e atemporalidade que identificamos Black Mirror como uma ficção científica da 

atualidade hipermoderna. Neste território, a série traz, em primeiro plano, representações de 

sociedades tecnológicas nas quais homem e ciência estabelecem cada vez mais relações que 

não deixam claros pontos de partida ou chegada. O que se tem, enquanto ganchos narrativos, 

são situações alicerçadas em crimes e violência que se colocam como temáticas que ajudam a 

gerar impacto e choque com as histórias. Com essa opção a série apresenta, para nós, um eixo 

condutor de vários episódios: a banalidade do mal. Isto é, consideramos que um dos fios 

estruturantes da narrativa é justamente uma presença naturalizada e cotidiana do que a 

sociedade identifica ou, pode identificar, como a prática do mal, compreendendo-se aqui, 

muito sinteticamente – pois este tópico será desenvolvido em outro momento desta 

dissertação - que este mal é diagnosticado no escopo das ações humanas que afrontam ou se 

                                                           
9
 Como afirma o autor “nunca os modos de narrativa foram tão diversificados, nunca as misturas de tom, os 

cruzamentos de linhas, as ambiguidades de sentido foram buscadas de maneira tão sistemática” (LIPOVETSKY, 

2009, p.67). 
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colocam contrárias ao convívio social pautado na ética e na equivalência de direitos e deveres 

dos homens.  

Em outras palavras, e buscando simplificar a localização do foco que pretendemos 

discutir nessa dissertação, dos 22 episódios da série consideramos que apenas quatro possuem 

narrativas com finais que se descolam de uma perspectiva desoladora em relação aos 

personagens e/ou à sociedade apresentados. Ou seja, se considerarmos o conflito central das 

narrativas em cada episódio, não é difícil identificar a presença de um ou mais indivíduos que 

não sabem lidar com as situações cotidianas que o envolvem, seja por dificuldade provocada 

pelas tecnologias que balizam este tempo-lugar, seja por ser, de algum modo, vítima destas. 

Tal incapacidade leva, na série, a decisões que quase sempre se desdobram em uma espiral 

descontrolada de efeitos destrutivos, situação que traz à tona questionamentos morais e éticos 

(entendemos que essa é a pretensão da série, conforme discutiremos nessa dissertação) para o 

espectador.  

 A extensão de tal percepção, é claro, não é tão simples de se mensurar ou mesmo 

simples de se reduzir a um tópico. No entanto, recuperando o conceito construído por Hannah 

Arendt em “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”, obra publicada 

em 1963, é que construímos a hipótese que orienta nossas discussões. O conceito da autora 

surge a partir do julgamento, em 1961, em Jerusalém, de Adolf Eichmann, um oficial da 

Gestapo nazista acusado de ser responsável pela morte de milhões de judeus. A autora discute 

e supõe que a principal linha de defesa era a de seguir o argumento de que o acusado teria 

feito suas ações não como crimes, mas apenas como um trabalhador cumprindo ordens de 

trabalho. Durante o julgamento ele chegou a afirmar que como um “cidadão respeitador das 

leis ele também agia sob ordens”, ou seja, que a maldade estaria dentro do sistema o qual 

ninguém quer confrontar: "O problema de Eichmann era exatamente que muitos eram como 

ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e 

assustadoramente normais". (ARENDT, 1999, p. 299). Como reflete Nadia Diniz (2003), o 

mal em si não é banal, mas sim, banalizado, naturalizado e normalizado a partir de 

determinados contextos, com a intenção de esconder sua verdadeira essência. Tal banalização, 

entretanto, apresenta o quanto ele pode ser superficial e passível de compreensão.  

É esta “normalidade”, portanto, que se coloca como alicerce da nossa pesquisa. Uma 

abordagem que foi se constituindo quando reconhecemos a importância tanto das ficções 

científicas como das narrativas seriadas no cotidiano atual, diagnóstico resultante de uma 

construção metodológica que nos levou a explorar o universo criado pelo seriado, sua 

repercussão na mídia e na cultura das séries.  Tal percurso, conforme vamos apresentar nessa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eichmann_em_Jerusal%C3%A9m
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dissertação, consolidou a hipótese já citada, isto é, que a despeito da tecnologia e da atmosfera 

da ficção científica serem fios condutores importantes de Black Mirror, há nas narrativas um 

subtexto relevante que a nosso ver ainda é pouco discutido: a importância do mal como 

acionador estruturante do desenrolar de cada episódio. E quando falamos em mal estamos em 

diálogo, como acabamos de mencionar, principalmente com as ideias de Arendt (1999) que 

relaciona o mal à falta de reflexão dos sujeitos de determinada sociedade. No entanto, é 

importante frisar que não faremos um debate filosófico acerca do bem e do mal, ou de valores 

morais. O mal que discutiremos aqui é eleito pela própria narrativa de Black Mirror, na 

medida em que os episódios criam antagonismos e deixam visíveis os sentimentos, 

sofrimentos e dilemas das personagens, que são reforçados com elementos estéticos, 

específicos do audiovisual, tais como fotografia, trilha sonora, posição da câmera, entre 

outros. 

Vale registrar que após o ingresso no Mestrado, quando já estávamos desenvolvendo 

um levantamento amplo sobre estudos e discussões sobre Black Mirror, descobrimos duas 

produções que apontam para uma abordagem semelhante ao que propomos. A primeira vem 

do autor André Lemos (2018) que, ao classificar as temáticas abordadas no episódio 

Engenharia Reversa, da terceira temporada, faz um paralelo da narrativa com a ideologia de 

eugenia pregada pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e aí cita a ideia de Arendt 

sobre atitudes “amorais” ou a “banalização do mal”. Entretanto, não é a partir deste último 

termo que o autor classifica as temáticas principais do episódio. A segunda referência similar 

vem de um artigo
10

 que usou o mesmo episódio como objeto de análise e relacionou a ideia da 

narrativa com as ideias de Arendt e Bauman sobre cegueira moral, a qual também será muito 

útil para nós. De todo modo, ao contrário destes dois exemplos, acreditamos que a temática do 

mal merece mais aprofundamento já que, para nós, tal conceito está atrelado à maioria das 

narrativas da série, e não apenas em um episódio específico
11

.  

Portanto, consideramos que a narrativa da série é conduzida, especialmente, por 

personagens que se movem e agem a partir desse diagnóstico da autora, que também inspirou 

outras discussões como a realizada por Zygmunt Bauman (2014) e Leonidas Donskis (2014) 

sobre a “nova” forma de manifestação do mal na modernidade, a qual Bauman intitula de 

líquida. Ao refletirem os conceitos de cegueira moral e a ideia da perda da sensibilidade, os 

                                                           
10

 Artigo intitulado “Black Mirror e a cegueira moral da Modernidade”, por Maria Visconti, publicado na 

Temporalidades - Revista de História em 2017. 
11

 Além disso, nossa abordagem considera essencial discutir esse conceito considerando a sua onipresença nos 

“cotidianos” inscritos em Black Mirror, o que, para nós, transmuta nosso olhar e percepção das narrativas, 

conforme pretendemos discutir nessa dissertação.  
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autores contextualizam o pensamento de Arendt para atribuir a ideia de que o mal não está 

apenas em campos de concentrações, guerras ou em ideologias totalitárias, mas que pode estar 

presente em situações cotidianas como “quando deixamos de reagir ao sofrimento de outra 

pessoa, quando nos recusamos a compreender os outros, quando somos insensíveis e evitamos 

o olhar ético silencioso” (DONSKIS em entrevista a BAUMAN, 2014, p.16). Tal relação 

também é atribuída ao Estado que, segundo o autor, se rende a tais males, se tornando uma 

instituição que valoriza o poder econômico e político em detrimento da vida humana e que 

enxerga os indivíduos como dados e estatísticas, ou negócios. A humanidade perde seu valor 

neste sistema. Como afirmam os filósofos, ao ser banalizado, o mal parece se tornar também 

fraco e invisível, o que o deixa cada vez menos evidente. Sua manifestação acompanha a 

individualização que é disseminada na sociedade moderna, contribuindo para a formação de 

indivíduos que vivem e pensam cada vez mais em redes e menos em comunidades. O mal 

pode estar em comentários online, na falta de empatia, na valorização do eu acima do 

coletivo, que colaboram com o sentimento de adiaforização, que é a falta de avaliação moral 

(BAUMAM, 2014). 

Neste contexto, pesquisas como a de Carvalho (2016), nos ajudam a visualizar 

amostras e quadros destas relações nos dias de hoje. Ao analisar comentários em notícias da 

internet que envolvem mulheres ele identifica mensagens carregadas de preconceito, 

machismo e, como ele classifica, de intolerância. Para Carvalho, assim como para nosso 

trabalho, atitudes como essas, de agressão e geração de discursos de ódio online ou na vida 

real, podem ser consideradas casos em que o mal está banalizado e naturalizado pois, muitas 

vezes, são expressas opiniões carregadas de preconceitos e ignorância já disseminados. 

Discursos esses que são multiplicados e reproduzidos de forma natural, sem qualquer 

questionamento, pois aquele comportamento é estruturante do indivíduo. Indivíduo que não 

tolera o outro, não o trata como igual e, por isso, não vê problema em agir de tal forma. A 

banalidade do mal pode ser compreendida hoje, então, como “um fenômeno político, com 

matizes culturais e comportamentais” (CARVALHO, 2016, p.14). 

A partir disso, reiteramos aqui que a falta de reflexão e questionamento não significa, 

necessariamente, que o indivíduo não pensou ao agir, mas que ele pode até ter ciência de tal 

efeito, porém na sua concepção, o outro é o errado e o errado não precisa ser tolerado, o 

errado pode ser julgado e penalizado, justificando suas atitudes e julgamentos. Ou, seguindo a 

linha de Bauman, o outro é tratado como objeto, como número, como produto, não gera 

empatia. Não há compreensão nem tentativa de reflexão sobre a vida para além da nossa 

individual. 
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E qual lugar mais propício para a falta de reflexão se não o cotidiano? A vida 

cotidiana, segundo Agnes Heller (2000), é espontânea e econômica, isto é, feita de ações 

automáticas, irrefletidas, sem tempo para se teorizar as ideias que surgem. Muitas vezes 

precisamos tomar decisões rápidas, fazer pequenas escolhas, mas que podem ser significativas 

e representar muito do que somos. A reflexão, quase sempre, só ocorre depois das atitudes, 

quando visualizamos nossas escolhas e suas consequências. Por isso, a autora afirma que a 

vida cotidiana também está cheia de alternativas que podem ser tanto moralmente indiferentes 

quanto moralmente essenciais: 

Quanto maior é a importância da moralidade, do compromisso pessoal, da 

individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na decisão acerca de uma 

alternativa dada, tanto mais facilmente essa decisão eleva-se acima da 

cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma decisão cotidiana. 

(HELLER, 2000, p.24) 

 

Outro elemento narrativo que funciona como um conector importante entre Black 

Mirror, o mal e o cotidiano é a tecnologia, que pode ser observada como um personagem no 

seriado. Conforme já destacado, trata-se de uma inserção problematizada, não raro, em uma 

chave questionadora em relação ao seu papel na vida diária diegética da série. Em função 

deste aspecto, é relevante lembrar, com Jonathan Crary (2014), que toda a inovação 

tecnológica em que vivemos hoje é vendida sob a ideia de facilitar a vida cotidiana dos 

indivíduos, e tal facilitação vem por meio da agilidade. Precisamos fazer tudo de forma mais 

rápida, com menos tempo para comprar ou fazer comida, menos tempo para consumir ou 

assistir, para que exista mais tempo de gastos e trabalho: 

Gastam-se bilhões de dólares em pesquisas dedicadas a reduzir o tempo de 

tomadas de decisões, a eliminar o tempo inútil de reflexão e contemplação. 

Essa é a forma de progresso contemporâneo – o encarceramento e o controle 

implacáveis do tempo e da experiência. Como muitos já notaram, a inovação 

no capitalismo consiste na simulação contínua do novo, enquanto na prática 

as relações de poder e de controle permanecem as mesmas. (CRARY, 2014, 

p.49) 
 

No seriado, a tecnologia ganha uma representação exagerada, se não caricata, e 

assume papel fundamental e significante na estruturação da vida das personagens: ela integra 

a atmosfera narrativa e permeia as principais interações e relações que influenciam nos 

desfechos, de, praticamente, todos episódios. Por sua vez, Black Mirror não se descola de 

nossa realidade atual ao trazer a tecnologia sempre presente, uma vez que é muito difícil 

elegermos situações cotidianas em que não utilizemos pelo menos um dispositivo tecnológico, 

uma rede social, um artefato midiático para a resolução de nossas atividades. As situações 

apresentadas não mostram ambientes ou relações distantes de nós, pelo contrário, se torna 
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fácil, para o público da série, compreender como são dadas as relações e interações com as 

tecnologias. Acreditamos que estes processos são muito relevantes e pertinentes para a vida 

cotidiana e que a compreensão de como estes nos afetam e são afetados por nós, pode nos 

trazer importantes reflexões sobre nosso meio social, bem como o comportamento humano. 

Portanto, o horizonte que aciona a metodologia da pesquisa é verificar como a 

narrativa, incluindo aspectos formais e estéticos, aciona e promove o “mal”, em uma 

perspectiva de naturalização e banalidade. Para tanto, trabalhamos com uma revisão 

bibliográfica que inclui autores como Agnes Heller (1985), Gilles Lipovetsky (2009), 

Douglas Kelnner (2001), Roger Silverstone (2002), John B.Thompson (2018), Jonathan Crary 

(2014), Beatriz Jaguaribe (2007), Fátima Régis (2003), Nadia Diniz (1995) além de, claro, 

Hannah Arendt (1971, 1999), Zygmunt Bauman (2014), Leonidas Donskis (2014) e, ainda, 

Susan Neiman (2009). O escopo deve-se, basicamente, aos três eixos que atravessam nossa 

investigação: as discussões sobre a hibridização de gênero e linguagem da série; a relação 

mídia e cotidiano em uma sociedade midiatizada e tecnológica; e as questões que envolvem a 

banalidade do mal demarcadas por Black Mirror.  

Outro percurso metodológico entrelaçado à nossa investigação é resultante do desafio 

de focar em uma série que, conforme pesquisa exploratória, mostrava-se objeto de diversos 

estudos acadêmicos recentes o que nos levou a realizar um levantamento amplo para localizar 

o estado da arte. Primeiramente, consideramos que seria relevante fazer uma breve pesquisa, 

de caráter exploratório, junto ao público de Black Mirror, por meio da aplicação de um 

questionário online. Tal processo incluiu questões que nos ajudaram a encontrar possíveis 

motivos de consumo da série e as questões e temas que, nesta amostragem são assumidos 

como aqueles que fazem o público remeter ao seriado. Além destes aspectos, o levantamento 

permitiu, pelo menos em termos indicativos, mapear o consumo e compreensão midiatizada 

das narrativas de BM. Já no circuito midiático coletamos matérias da web que abordam Black 

Mirror em três categorias: crítica/divulgação; repercussão de assuntos da série; uso da série 

como referência para outros temas. Esses indicadores nos permitiram estabelecer relações 

entre as informações fornecidas pela audiência e o conteúdo divulgado na mídia. E por fim, 

no meio acadêmico procuramos mapear livros, artigos, dissertações e teses nacionais que 

foram encontradas em plataformas de pesquisa, anais de congressos e/ou revistas. Reiteramos 

aqui que a somatória destes procedimentos tem como horizonte identificar a repercussão da 

série, incluindo o que ela mobiliza de reflexão em teor acadêmico e midiático. A proposta foi 

buscar desdobrar dessa identificação um desenho significativo em relação ao imaginário 



 

 22 

social que cerca a obra, bem como observar a relevância (ou não) da hipótese que nos 

mobilizou a esse trabalho.  

Por último, consolidando o percurso teórico-metodológico da pesquisa, focamos Black 

Mirror, agora no papel de objeto de estudo de caso. Como a série tem, no total, 22 episódios 

(mais 1 filme) que completam, aproximadamente, 23 horas de produto audiovisual, definimos 

um recorte para a análise narrativa, realizada em cotejo às discussões que apresentamos nesse 

trabalho. O percurso da pesquisa, assim, apresenta-se sob a seguinte estrutura: após esta 

Introdução, o próximo capítulo desenvolve nosso percurso teórico-metodológico tendo, como 

objetivo, localizar a obra e os debates e diálogos que esta acionou, conforme já destacamos. 

Em seguida, o capítulo teórico discute a potência narrativa de Black Mirror a partir de tramas 

que acionam os conceitos principais do trabalho: banalidade do mal, cotidiano, mídia e 

tecnologia, que são também revisados e discutidos neste capítulo. Por fim, no quarto capítulo 

apresentamos um “enquadramento” dos produtos da série, dividindo-a em três eixos dos quais 

destacamos alguns episódios, em processo de amostragem, de modo que a materialidade da 

obra dimensione os argumentos e reflexões que realizamos.  Ou seja, a análise vai privilegiar 

as sequências dos episódios que consideramos afinados às hipóteses desta dissertação, sem 

que a escolha signifique uma corroboração da nossa abordagem. Isto é, foi após ver e rever 

todos os episódios que a proposta de uma análise a partir da ideia da banalidade do mal se 

colocou, consolidando, portanto, uma análise que demanda da obra e não o inverso. 

Resumindo, após um mapeamento quantitativo, identificamos tais conceitos, a partir da 

perspectiva que iremos trabalhar e apresentar nesta pesquisa, em pelo menos quinze das vinte 

e três narrativas apresentadas na série. 
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2. ESPELHOS TRINCADOS: DISCUTINDO CONCEITOS 

 

A proposta deste capítulo é, já adentrando ao tema principal da pesquisa, levantar e 

problematizar as narrativas da série, considerando uma articulação que, para nós, merece ser 

aprofundada: o entrelaçamento “cotidiano, tecnologia e banalização do mal”. Isto é, o que nos 

interessa é verificar quais aspectos narrativos nos diversos e variados episódios “promovem” 

ou “espelham” (pensando, agora, na própria metáfora que Black Mirror assume) este aspecto 

tão distintivo da vida em sociedade, que é a banalização do mal.  

Tal situação, para nós, em função do processo de midiatiazação cotidiana em que 

estamos inseridos, acaba por promover um diálogo fecundo justamente com o conceito 

cunhado por Hannah Arendt que aqui procuramos “atualizar”. Portanto, a proposta aqui é 

apresentar e discutir os principais conceitos que embasam nossa pesquisa que inclui a análise 

da série (será apresentada no quarto capítulo). Os conceitos, sinteticamente falando, são: o 

mal banalizado, a problematização do cotidiano, os efeitos de realidade e choque que são 

acionados pela série, e a discussão da mídia atual e as relações que estabelece com a 

tecnologia. 

Considerando este propósito, não podemos deixar de fazer uma breve apresentação da 

série. Portanto, faremos uma introdução do fenômeno Black Mirror, discutindo brevemente o 

gênero audiovisual e o seu local dentro da Ficção Científica, sua popularização e criação e 

apontando as principais temáticas e balanços de cada temporada. E claro que também 

colocamos sinopses sintetizadas dos episódios, que são importantes para compreender a 

atmosfera narrativa.  Dada devida apresentação, reforçamos a potência midiática de Black 

Mirror a partir de sua linguagem visual e narrativa e sua constante relação com o presente. Em 

seguida, focamos a origem do conceito de banalização do mal, ou seja, da aplicação cunhada 

por Hannah Arendt.  Por analisarmos uma ficção que ambienta suas narrativas em um período 

de tempo que permeia o presente e o futuro, acreditamos ser necessário vislumbrar outros 

horizontes a partir do conceito da autora, buscando por aplicações que dialogam de forma 

mais direta com o cotidiano midiatizado em que se passa o seriado. Portanto, estudos recentes 

e autores como Zygmunt Bauman, Susan Neiman e Nadia Diniz foram acionados para discutir 

este mal e nos ajudar e identificá-lo em nossa análise. Somado a estas reflexões, relacionamos 

estudos sobre a tecnologia e suas afetações na sociedade, que nos permitiram esboçar um 

panorama da relação mídia e cotidiano nos dias de hoje.  

 



 

 24 

2.1 Black Mirror, um fenômeno cultural-midiático 

 

Black Mirror, como já destacado na Introdução, é uma série britânica criada por 

Charlier Brooker (produtor e roteirista) e Annabel Jones (produtora), lançada em 2011 no 

Channel Four. Até 2019, a série teve cinco temporadas e, provavelmente pela grande 

repercussão que teve, “ganhou” outras produções extras: um especial de Natal e um filme 

interativo. Até o momento (janeiro de 2021), todo o “programa” Black Mirror está disponível 

na plataforma Netflix, que comprou os direitos do que talvez possamos chamar de “marca 

Black Mirror”, em 2016, por US$ 40 milhões. Tamanho investimento faz sentido se 

considerarmos o que significa o universo das séries hoje, que não só conquista um público 

amplo, como tem abrigado produções que impactam, culturalmente, o dia a dia, das pessoas. 

Um diagnóstico que deve muito à própria trajetória que constituiu, ao longo do tempo, este 

tipo de programa televisivo.  

Ao estudar o universo das séries e suas particularidades, Esquenazi (2011) as 

classificou como o gênero mais vasto da narrativa popular que afere conforto e segurança aos 

espectadores em suas vidas cotidianas. O autor deixa claro o quanto as possibilidades de 

gênero e formatos são grandes nas séries televisivas, uma vez que surgiram em um período 

em que já havia gêneros contemporâneos consumados no espaço da narrativa popular. Dessa 

forma, a mistura de gêneros se tornou uma característica de tais produções, que logo se 

encaixaram no formato televisivo, por se tratar de um conjunto de narrativas fragmentadas 

exibido em uma plataforma que possui um contexto de recepção descontínuo. O autor ainda 

afirma que, na busca pela identificação com o público e por atrair a maior quantidade de 

pessoas para suas narrativas, “a criatividade inesgotável dos produtores de séries resulta 

diretamente da reflexão sobre as convenções” (ESQUENAZI, 2011, p.28). 

Tais afirmações já eram feitas em um período em que a TV consistia no aparelho 

físico que transmitia as produções e estabelecia uma forma limitada de consumo. Hoje, com a 

chegada do formato streaming, percebe-se uma popularização ainda maior dos seriados e se a 

variedade e o hibridismo já eram constantes na última década, agora só tendem a aumentar. 

Este é o contexto de criação de BM mas, como veremos em seguida, seu destaque no universo 

das séries, tem como alicerce, entre outras singularidades, o investimento em uma forma de 

produção e consumo que se apropria e mescla gêneros, formatos e linguagens. Uma urdidura 

que é perceptível nos episódios independentes de Black Mirror, que são conectados pela 

temática geral do programa, cujo foco são as diferentes formas da relação do homem com a 
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tecnologia, em abordagem que, em sua maioria, abriga críticas negativistas e desfechos que 

buscam impactar o público.  

Tal proposta já é exposta na vinheta de abertura da série, que se inicia com uma tela 

preta na qual vemos o processo de “carregamento” digital de algo. Porém, como se o 

download não funcionasse, a tela se sobrecarrega e trinca ao meio (Ver Imagem 1). Com 15 

de segundos de duração, a breve sequência reafirma seu projeto: articular um signo que não é 

difícil de ser identificado pelo público à ideia do prejuízo ou perda que uma “tela trincada” 

remete hoje. A imagem é facilmente reconhecida pois, em termos simbólicos, a ideia de um 

“espelho partido” é comum nas produções audiovisuais. Aqui, a interpretação também dialoga 

com as referências culturais mais comuns, isto é, os “espelhos negros” se referem às várias 

telas que utilizamos no nosso cotidiano que, apesar de fornecerem diversas cores e 

movimentos em seus conteúdos, são vistas com a cor preta quando deligadas, o que permite 

enxergar o reflexo do usuário, como um espelho escuro. A vinheta, portanto, emerge como 

uma proposta de diálogo com o amplo público, na medida que se estabelece a partir de 

referências que podem estar consciente ou inconscientemente presentes no nosso dia a dia. 

Especialmente quando lembramos que o celular, provavelmente o eletrônico mais popular do 

mundo ocidental, não raro “estraga” justamente porque, por motivos diversos, sua tela é 

trincada. 

 

 
Imagem 1: Printscreen da abertura do primeiro episódio de Black Mirror. 

 

Mas, se a vinheta é mantida, bem como seu roteirista em todos os episódios, o mesmo 

não ocorre com o elenco que é diferente a cada narrativa e são poucos os diretores que 

trabalharam em mais de um episódio. Entretanto, é possível encontrar os chamados easter 
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eggs
12

 em várias cenas que remetem a outros acontecimentos dentro da série. Este formato se 

diferencia das principais (ou, mais populares) séries contemporâneas à BM tais como La Casa 

de Papel, The Wicther, Stranger Things, etc
13

, que contam com produções de narrativa 

contínua entre os episódios e temporadas, mantendo uma mesma trama principal e equipe 

artística. Esse formato ontológico não é inédito: a série The Twilight Zone/Além da 

Imaginação (no ar de 1959 até 1964) apresentava a mesma estrutura, com histórias que 

envolviam ficção científica, suspense, fantasia e terror e, não por acaso, a produção serviu de 

inspiração
14

 para Black Mirror.  Brooker e Jones afirmaram que fatos da realidade, a 

velocidade dos processos de comunicação atuais e “o mundo” também colaboraram bastante 

para inspirar os roteiros criados. Afirmam, ainda que, ao contrário do que muitos podem 

interpretar, a tecnologia não é vilã e a série não é contra a tecnologia: 

Mas o problema não é a tecnologia – de forma alguma. A questão que 

abordamos na série é a má utilização dela. Fico chateado quando dizem que 

'Black mirror' é uma produção contrária à tecnologia. Apenas a usamos da 

maneira como, por exemplo, outras produções utilizam aspectos 

sobrenaturais para aterrorizar os personagens. (BROOKER,2019)
15

 

 

 A produtora Annabel Jones corrobora o diagnóstico ao explicar que “A tecnologia não é o 

vilão, mas sim a nossa relação com ela, como passamos do ponto e a manipulamos. É sobre 

fraquezas humanas, dilemas, são histórias simples” (JONES, 2019)
16

. Justamente pela forte 

presença da tecnologia, classificar BM em um gênero audiovisual parece algo óbvio, mas 

também pode ser complexo ao mesmo tempo, tendo em vista a tendência de hibridizar 

gêneros e linguagens nas produções audiovisuais atuais. O site da Netflix oferece a seguinte 

sinopse: “uma série antológica de ficção científica que explora um futuro próximo onde a 

natureza humana e a tecnologia de ponta entram em um perigoso conflito”.  A plataforma 

                                                           
12

 A expressão easter eggs é dada para detalhes, homenagens ou referências a outras produções dentro de um 

filme. Normalmente são elementos mais “escondidos” durante o vídeo. (http://www.cinemaepipoca.com.br/o-

que-sao-easter-eggs/) 
13

 Em dezembro de 2019, a Netflix liberou a lista das 10 séries mais populares do Brasil e nos Estados Unidos, 

todas apresentam esta mesma estrutura narrativa. Acesso em 

https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/netflix-divulga-lista-com-series-mais-populares-no-

brasil-e-nos-eua-em-2019.html. 23 Mar.2020 
14

 Durante a Rio2C, no Brasil, Brooker afirmou: “Twilight Zone foi uma grande inspiração para a série, além 

de tudo. Porque quanto mais eu lia sobre The Twilight Zone, mais eu ficava interessado no criador daquela 

série. Porque ele queria escrever sobre coisas que não era permitido falar sobre na TV nos 1950 e 1960 como 

racismo, etc. E achei isso fascinante, porque se fizéssemos essa série agora do que falaríamos e tecnologia foi a 

resposta.” (BROOKER,2019). Disponível em https://cinepop.com.br/rio2c-coletiva-de-imprensa-com-charlie-

brooker-e-annabel-jones-criador-e-produtores-de-black-mirror-210020/> Acesso em 23 Mar.2020 
15

 Fala registrada pelo site G1 durante coletiva de imprensa no evento Rio Creative Conference disponível em 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/24/criador-de-black-mirror-vem-ao-rio-e-diz-que-a-serie-

nao-e-contraria-a-tecnologia.ghtml> Acessado em 23 Mar.2020 
16

 Disponível em http://rio2c.meioemensagem.com.br/noticias2019/2019/04/25/o-que-pensam-os-criadores-de-

black-mirror/. Acesso em 23 Mar.2020 

http://www.cinemaepipoca.com.br/o-que-sao-easter-eggs/
http://www.cinemaepipoca.com.br/o-que-sao-easter-eggs/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/netflix-divulga-lista-com-series-mais-populares-no-brasil-e-nos-eua-em-2019.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/netflix-divulga-lista-com-series-mais-populares-no-brasil-e-nos-eua-em-2019.html
https://cinepop.com.br/tag/the-twilight-zone/
https://cinepop.com.br/rio2c-coletiva-de-imprensa-com-charlie-brooker-e-annabel-jones-criador-e-produtores-de-black-mirror-210020/
https://cinepop.com.br/rio2c-coletiva-de-imprensa-com-charlie-brooker-e-annabel-jones-criador-e-produtores-de-black-mirror-210020/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/24/criador-de-black-mirror-vem-ao-rio-e-diz-que-a-serie-nao-e-contraria-a-tecnologia.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/24/criador-de-black-mirror-vem-ao-rio-e-diz-que-a-serie-nao-e-contraria-a-tecnologia.ghtml
http://rio2c.meioemensagem.com.br/noticias2019/2019/04/25/o-que-pensam-os-criadores-de-black-mirror/
http://rio2c.meioemensagem.com.br/noticias2019/2019/04/25/o-que-pensam-os-criadores-de-black-mirror/
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utiliza quatro termos para definir o gênero, que são: “Séries de ficção científica”, “Séries 

britânicas”, “Suspense para TV” e “Séries dramáticas”, descrevendo ainda que existem cenas 

e momentos “arrepiantes” e de “realidade alternativa”. O roteirista, Charlie Brooker, afirmou 

em entrevista, ao destacar determinados episódios que “isso relembra ao espectador, e nos 

relembra, que nós não somos necessariamente um programa de ficção científica. Eu não sei 

bem o que somos”
17

 (BROOKER, 2019, tradução nossa).  

Acreditamos que o período de tempo representado nas narrativas seja um dos fatores 

mais questionáveis quando discutimos o gênero da série, pois no mesmo espaço temporal ela 

cria novos artefatos tecnológicos e mantém todos os outros aspectos da modernidade 

atualizados (figurinos, ambientes, linguagem, comportamento), buscando mostrar, em sua 

maioria, que podem ser narrativas de um presente paralelo, possíveis presentes ou, no 

máximo, futuros não tão distantes. Ao estudar a relação da ficção científica com a cultura pop 

hoje, Gelson Santana (2015) aponta que o futuro já serviu como inspiração para as produções, 

mas que a produção atual não trata mais a localização temporal dessa forma. Mudança que é 

possível compreender quando pensamos que muitas inovações tecnológicas representadas em 

livros e filmes de poucos anos atrás já existem hoje e projetar um futuro já não é tão simples 

em função do desenvolvimento acelerado da tecnologia. Por exemplo, podemos falar de naves 

espaciais, diferentes relações de tempo e espaço, interações digitais e eletrônicas que há 40 

anos ainda eram “ficção”, mas que hoje integram o cotidiano simbólico da sociedade. Ou seja, 

vive-se um momento em que a ficção produzida no século XX pode, muitas vezes, parecer 

com a realidade, e essa relação afeta as produções, as histórias e o consumo das narrativas e - 

por que não? -, as atividades e percepções cotidianas. Fátima Régis (2003) configura o atual 

momento das ficções como de expansão mundial da tecnologia e esmaecimento de fronteiras 

que possibilitam outras formas de produção de subjetividade, configurações de espaço e 

tempo, além das novas relações do homem com a tecnologia: 

Por reconfigurar as possibilidades de experiência dos homens e do mundo, a 

sociedade atual gera uma abertura para as multiplicidades, para fazer habitar 

o humano no inumano, a ficção no real e vice-versa. A ficção científica, 

como o gênero que investiga os modos de produção de subjetividade em 

uma sociedade tecnocientífica, parece tornar-se a ficção da atualidade, 

ganhando respeitabilidade no mundo acadêmico.  (RÉGIS, 2003, p.183) 
 

Concordando com a autora, localizamos o seriado neste novo formato de ficções 

científicas que se configuram nos dias de hoje, isto é, que buscam mais ficcionalizar o 
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 “(...)it reminds the viewer, and it reminds us, that we are not necessarily a science fiction show. I don‟t quite 

know what we are.” Disponível em https://ew.com/tv/2019/06/05/black-mirror-smithereens-ending/, Acesso em 

23 Mar.2020 

https://ew.com/tv/2019/06/05/black-mirror-smithereens-ending/
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presente, que parece, hoje, estar cada vez menos previsível que o futuro. Assim, acreditamos 

que BM utiliza a tecnologia para criticar e questionar comportamentos, atitudes e 

organizações do presente, inspirados em anseios do futuro. Dessa forma, sua inclusão no 

gênero da ficção científica significa, também, assumir os debates que trazem novas reflexões 

e configurações do gênero. 

Com relação a sua popularidade, a série possui a nota de aprovação de 83% no Rotten 

Tomatoes
18

 e só o fato de ter temporadas renovadas na Netflix ajuda a indicar a popularidade 

e a rentabilidade que a produção gerou para a empresa no período. BM recebeu prêmios 

importantes da indústria cultural audiovisual, fator relevante para a reputação da série no 

mercado e que funciona como uma certificação ou aprovação da qualidade do produto. 

Destaque para os prêmios do Emmy (Creative Arts Emmys) conquistados na categoria de 

melhor Filme/Minissérie da TV em 2012, e três consecutivos na categoria de Melhor 

Telefilme: em 2017 com o episódio San Junipero, em 2018 com USS Callister e em 2019 

com Bandersnatch. Em dezembro de 2018, os criadores lançaram o livro “Inside Black 

Mirror”, com edição em inglês e espanhol, contendo curiosidades e informações sobre o 

programa.  

O seriado apresenta as seguintes produções: primeira temporada com três episódios, 

lançada em 2011; a segunda, também com três episódios, em 2013; um episódio de Natal foi 

ao ar em 2014; em 2016 foi liberada a terceira temporada com seis episódios; já a quarta, 

também com seis episódios, foi lançada em 2017 enquanto a quinta temporada, com três 

episódios, foi lançada em junho de 2019, sendo que em dezembro de 2018 foi ao ar o filme 

interativo Bandersnatch. Ao todo, portanto, são 21 episódios, um especial de Natal e um filme 

de 1h30 de duração
19

. Uma produção que apresentaremos com mais detalhes por temporadas 

em seguida, a partir do plot central, com o propósito de demarcar a variedade de temáticas 

que compõem as narrativas e, também, observar como estas dialogam com nosso cotidiano de 

forma direta, por meio de acontecimentos semelhantes ou que remetam de alguma forma
20

. 

  

2.1.1 Primeira e segunda temporada: alto impacto e sem final feliz 
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 Rotten Tomatoes é um site americano agregador de críticas de cinema e televisão que existe desde 1998. 
19

 Essa é a duração geral do filme, uma vez que a produção é interativa e o telespectador pode gastar mais ou 

menos tempo vendo o longa de acordo com as escolhas de cada um. O mínimo que pode ser visto são 40 minutos 

de vídeo, mas ao todo, foram gravadas e lançadas 5 horas de material. 
20

 Uma sinopse dos episódios pode ser acessada nos anexos deste trabalho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agregador_de_cr%C3%ADticas
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 A estreia de Black Mirror aconteceu em 4 de dezembro de 2011. Apresentando 

enredos distintos e específicos, os episódios ofereceram ao público desfechos fortes e tramas 

marcadas por tensão, violência e críticas sociais. Dentre as temáticas trabalhadas, pode-se 

destacar a sociedade do espetáculo
21

 e o culto à memória
22

 como eixos centrais das narrativas 

que acontecem em períodos temporais indefinidos. À combinação destes elementos somaram-

se narrativas chocantes pautadas, visivelmente, pela intenção de inquietar e incomodar como 

estratégias para gerar discussão e reflexão.  

Um propósito que talvez tenha encontrado no primeiro episódio, denominado “Hino 

Nacional” (The National Anthem), sua mais potente tradução. Escolhido para a introdução do 

universo BM o episódio inaugural da série situa sua narrativa em um tempo-espaço muito 

semelhante aos dias atuais (vide a ambientação, figurinos, tecnologias e diálogos). Na 

narrativa vemos questões como mídia de massa (TV), monitoramento de redes sociais e 

sociedade do espetáculo trabalhadas na tela. Uma curiosidade sobre este enredo foi 

repercutida na imprensa britânica em setembro de 2015
23

, quando uma biografia não 

autorizada do primeiro ministro David Cameron foi lançada. Em um dos trechos era afirmado 

que quando jovem o político participava de uma sociedade secreta na sua universidade em 

que nas reuniões os membros deviam introduzir seus pênis na boca de porcos mortos. A 

repercussão relacionou o caso com o primeiro episódio da série, mas Brooker afirma que não 

tinha conhecimento do caso até então. Já o episódio seguinte, intitulado “Milhões de Méritos” 

(Fifteen Million Merits), cria uma sociedade confinada e dividida em três classes: os 

faxineiros, ciclistas (que precisam pedalar para gerar energia e conseguir suas moedas 

digitais) e artistas. A narrativa discute temas como o mundo do espetáculo e o sistema fordista 

de trabalho. Finalmente, o episódio que encerra a primeira temporada, “Toda sua História” 

(The Entire history of You) apresenta uma sociedade em que os cidadãos utilizam um 

dispositivo chamado “Grão”. O sistema é implantado na cabeça das pessoas que podem usá-lo 

permanentemente e permite que os usuários registrem e armazenem tudo o que veem por 
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 Termo cunhado pelo filósofo Gui Debord para explicar uma fase da sociedade capitalista em que há uma 

relação de interdependência entre o acúmulo de capital e o acúmulo de imagens (COELHO,s.a). O espetáculo  

configura uma“relação de pessoas mediada por imagens”. Este é um tema presente nas críticas de Black Mirror 

que busca mostrar como várias situações (crimes, injustiças, entretenimento,etc) podem ser transformadas em 

espetáculos imagéticos que deixam a sociedade em um estado contemplativo. 
22

 Outra temática que veremos mais vezes em Black Mirror, a questão da memória é trazida de várias formas 

como fonte para novos dispositivos tecnológicos. Em alguns momentos é trazida como ideia de armazenamento 

de lembranças como arquivos digitais para controle social, outrora, funciona como forma de recriação da 

subjetividade. Este parece ser um tema pertinente para os criadores da série como uma das inquietações e buscas 

da sociedade: o não esquecer, o salvar e memorizar. 
23

  Matéria disponível em: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/shortcuts/2015/sep/21/pigs-prime-

minister-black-mirror-ashcroft-allegation-charlie-brooker. Acesso em 21 Mar.2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_National_Anthem_(Black_Mirror)
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/shortcuts/2015/sep/21/pigs-prime-minister-black-mirror-ashcroft-allegation-charlie-brooker
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/shortcuts/2015/sep/21/pigs-prime-minister-black-mirror-ashcroft-allegation-charlie-brooker
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meio de seus olhos, como uma câmera. Além disso, o dispositivo oferece a possibilidade de as 

pessoas reverem e até exibirem em público, como uma projeção, as “cenas de suas vidas”. O 

sistema também é utilizado como validação das atitudes dos indivíduos, que devem exibir 

suas ações para comprovarem que são cidadãos “do bem”. O episódio apresenta questões 

ligadas à memória, ao direito (ou não) à privacidade e a extensão do homem pela tecnologia. 

Após episódios marcantes e narrativas pessimistas, a série repete a fórmula, mas com 

novas discussões na temporada seguinte. Enquanto o segundo episódio (“Urso Branco”) 

exacerba os aspectos do choque e da violência que foram bem presentes na primeira 

temporada, os outros dois episódios se mostram mais reflexivos e menos brutais no 

desenvolvimento dos conflitos das personagens. Memória, morte, espetáculo e política são os 

principais temas abordados. O período de tempo diegético, como ocorreu nos três episódios 

que lançam Black Mirror, também é muito semelhante aos cotidianos do mundo atual e, por 

isso mesmo, as reflexões que podem acontecer a partir das situações apresentadas explicitam 

possibilidades tangíveis, isto é, que não podem ser consideradas impossíveis de ocorrer, a 

despeito de algumas situações caricaturais com a tecnologia e na ênfase de certas reações 

humanas como, por exemplo, o exercício da crueldade sem fim e sem consciência do crime 

cometido, que ocorre em Urso Branco. Ali, o que se vê, parecem ser os pensamentos e 

reações mais sombrios relacionados à vingança que hoje, o aparato jurídico, busca conter a 

partir de padronizações de sentenças punitivas que levam a um destino mais aceito: o sistema 

prisional. O que não significa, é claro, que tal sistema não esteja sujeito a muitas crueldades, 

como a imprensa, algumas vezes, acaba narrando para um grande público
24

.  

 O primeiro episódio, “Volto Já” (Be Right Back), é centrado em uma tecnologia capaz 

de “recriar” alguém morto a partir de dados deixados na internet, principalmente os das redes 

sociais, que ajudam a recriar personalidades, reproduzir pensamentos e até a voz (Uma 

espécie de boneco robô). A narrativa questiona, portanto, como nossa sociedade ainda não 

superou a morte e que mesmo com toda tecnologia o ser humano ainda é muito complexo 

para ser reproduzido tecnologicamente. Com este foco, também coloca em pauta nossa 

relação com a morte e com os “rastros” que deixamos na internet e que se configuram como 

memória. O tema memória também é discutido no episódio seguinte, mas agora sob uma nova 

abordagem e em segundo plano. O principal tema de “Urso Branco” (White Bear) é o da 

“justiça com as próprias mãos”, em abordagem que inclui, desde o questionamento das 

decisões jurídicas relacionadas à punição ao crime, até a postura cotidiana nas redes sociais. 
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 Por exemplo, rebeliões veiculadas “ao vivo”, como ocorreu no Centro de Recuperação Regional de Altamira (Pará), 

em 29 de julho de 2019. Durante a rebelião 57 detentos morreram, sendo 16 deles decapitados e o restante asfixiado.  



 

 31 

Finalmente, “Momento Waldo” (The Waldo Moment), o terceiro e último episódio da 

temporada mostra os bastidores políticos, da mídia, da TV e as relações entre o artista e suas 

obras. A trama discute principalmente a espetacularização das campanhas políticas e, no 

Brasil, o personagem animado (Waldo) já chegou a ser comparado a Jair Bolsonaro
25

. 

 

2.1.2 Terceira temporada: episódios dobrados na “casa nova” 

 

A terceira temporada é a primeira produzida e lançada pela Netflix, que aumenta a 

quantidade de episódios de três para seis e segue a ordem de plataformas via streaming, ou 

seja, disponibiliza todos os filmes no mesmo dia, neste caso, 26 de outubro de 2016. Além da 

quantidade e forma de consumo, a nova produção trouxe outras perspectivas para o seriado ao 

apresentar, pela primeira vez, um episódio com “final feliz” que, ironicamente, foi um dos 

mais premiados da antologia. Mais destaque em premiações parecem indicar maior 

popularização do seriado a partir desta temporada. Os episódios misturam tanto tecnologias 

bem futuristas como dispositivos utilizados nos dias atuais, apresentam novas estruturas (com 

episódios com mais de 1 hora de duração, por exemplo), mas mantém o estilo de BM. 

No episódio de abertura, “Queda Livre” (Nosedive), somos apresentados a uma 

sociedade regida a partir de uma rede social (uma mistura de Facebook e Instagram, com um 

sistema de avaliação semelhante ao Uber) e onde há uma pontuação para cada usuário, que 

determina a qualidade de serviços que este tem direito. Existem locais que só podem ser 

acessados e serviços que só podem ser usufruidos por pessoas com uma pontuação mínima. O 

episódio é um dos que mais discute a atual relação da nossa sociedade com as redes sociais e 

os status que as mesmas chancelam sobre cada um. “Queda Livre” introduz a nova 

temporada, apresentando um final trágico, porém libertador para a personagem. É possível 

abrir uma brecha para a interpretação do desfecho narrativo, uma vez que, apesar de terminar 

na prisão, a personagem se vê livre do sistema em que vivia.  

Outro universo muito presente nos dias atuais, o mundo dos games, é trazido em 

“Versão de Testes” (Playtest). Abordando um tema novo, o episódio discute a tecnologia e a 

subjetividade humana em experiências virtuais que buscam cada vez mais por experiências 

“reais”. Após duas novas abordagens, BM resgata sua fórmula do primeiro episódio (narrativa 

frustrante com tecnologias não fictícias) em “Manda quem pode” (Shut Up and Dance). A 

narrativa, deste modo, destaca bem o perfil da série por envolver crimes, um roteiro 
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Disponível em https://epoca.globo.com/como-black-mirror-ajuda-entender-fenomeno-bolsonaro-23148634 

Acesso em 23 Mar.2020 
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inesperado e acelerado, a tecnologia como arma, porém não de forma determinante, e um 

desfecho pessimista para os envolvidos. Em “Manda quem pode” também é possível 

questionar quem são os vilões da narrativa e se ela termina “bem” ou “mal”, uma vez que as 

personagens chantageadas e que sofrem durante toda a trama praticaram algum crime antes do 

conflito. 

Após um “típico” episódio de BM, a série se arisca com “San Junipero”, ao realizar 

algo inédito, até então, fornecendo uma narrativa com desfecho evidentemente otimista para 

seus protagonistas. Dessa vez, os usos tecnológicos resultaram em situações benéficas para a 

sociedade ao possibilitar a “vida eterna”, dentro de um espaço virtual, em que vale destacar 

que neste local os usuários podem habitar em diferentes tempos da história (no episódio, as 

protagonistas se encontram, principalmente, em um universo que simula a década de 1980). O 

episódio é um dos mais elogiados, rendendo prêmios para a produção. Além do Emmy de 

melhor telefilme em 2017, “San Junipero” ainda venceu o Emmy de melhor roteiro em 

minissérie para Charlie Brooker; o prêmio BAFTA (British Academy Television Award) na 

categoria de Melhor Maquiagem e Penteados; e o de Melhor Episódio Individual no GLAAD 

Media Awards
26

. O episódio traz uma temática já abordada no seriado, à relação com a morte, 

mas a partir de outra perspectiva.  

Por sua vez, a morte é banalizada em “Engenharia Reversa” (Me Against Fire), 

dirigido por Jakob Verbruggen e com uma hora de duração.  Questiona, dessa forma, a moral 

e a ética sobre como o homem, ao conhecer as fraquezas e sensibilidades dele mesmo, utiliza 

a tecnologia para um projeto de morte e “limpeza”, por meio da “monstrualização” das 

vítimas. O nome do episódio se refere ao livro “Me against fire: The problem of Battle 

Command” (1947) do ex-combatente da primeira Guerra Mundial, S.L.A. Marshall, que 

revelou que a cada quatro soldados, apenas um atirava com intenção de matar. O estudo fez 

com que o governo americano modificasse seu treinamento, obtendo resultados “mais 

eficientes” na Guerra do Vietnã. O livro “On Killing: The Psychologycal Cost of Learning to 

Kill in War and Society” (2009) também serviu de inspiração para o roteiro, segundo afirma 

Charlie Brooker em entrevista
27

.  

Encerrando a temporada, temos “Odiados pela Nação” (Hated in the Nation), que teve 

inspiração no livro “So You’ve Been Publicly Shamed” (2015), do jornalista britânico Jon 

Ronson, que reflete sobre a humilhação no mundo virtual. Uma narrativa com assassinato em 
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 Premiação que reconhece a mídia pelas melhores e mais inclusivas representações da comunidade LGBT. O 

prêmio foi para melhor episódio em que o personagem LGBT não era regular/fixo durante a série. 
27

 Disponível em <https://ew.com/article/2016/10/23/black-mirror-postmortem-interview-season-3/>. Acesso em 

21 Mar.2020 
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massa encerra a temporada, abordando acontecimentos muito comuns nos dias de hoje, como 

movimentos de ódio, cancelamento
28

 a pessoas que desagradam determinando público e o 

cruzamento dos mundos “reais” e “virtuais”. Relacionando muito do que a série discute: redes 

sociais do cotidiano e uso da tecnologia comum para o mal, neste caso através de hackers. 

 

2.1.3 Quarta temporada: novos experimentos 

 

Enquanto as duas primeiras temporadas parecem compreender uma mesma ideia de 

abordagem em suas narrativas, a terceira e a quarta também apontam para uma unidade em 

termos de experimentações ao apresentar outras perspectivas para os plots dramáticos da 

série. Entretanto, se a terceira temporada ganhou todo crédito de inovação e popularização, a 

quarta parece não trazer tantas novidades, mas sim, reforçar os temas e o uso de tecnologias 

que já estavam presentes no universo BM. Como ineditismo (dentro do seriado) destacam-se 

um roteiro sobre um futuro distópico e robótico e outro com redes sociais de relacionamento 

amoroso. Esta temporada foi lançada em 29 de dezembro de 2017, também com seis 

episódios e ainda na Netflix. Como veremos mais adiante, a temporada não foi tão bem 

recebida quanto às outras, por alegações como falta de qualidade e repetição de temáticas.  

O primeiro episódio, “USS Callister”, representa bem esta busca por renovação da 

série ao iniciar a temporada trazendo o universo de Star Trek
29

 como inspiração estética, o 

que rendeu mais prêmios para Black Mirror. Além do Emmy de melhor telefilme em 2018, 

“USS Callister” também venceu os de Melhor Roteiro em Telefilme, Melhor Edição de Som 

em Filme ou Série Limitada e Melhor Edição em Filme ou Série Limitada. “USS Callister” 

também foi inspirado no episódio “It’s a Good Life
30

” do seriado “Além da Imaginação” (The 

Twilight Zone). Se a atração do primeiro episódio estava na estética, o segundo chamou 

atenção do público desde o anúncio da ficha técnica quando divulgou a atriz Jodie Foster 

(Acusados/Silêncio dos Inocentes) como responsável pela direção de “Arkangel”. A história 
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 Barbosa e Specimille (2020) definem o termo como o “ato de excluir alguém de um grupo ou de ataque à 

reputação.” Inicialmente o movimento tinha o objetivo de chamar a atenção para questões sociais, porém “Tal 

prática vem ultrapassando o limite do protesto legítimo e se transformando em linchamento virtual, ocasionado 

pelo fervor social exacerbado de defender o que julgam ser moralmente justo e correto” ( BARBOSA; 

SPECIMILLE, 2020,.13) 
29

 Conhecida no Brasil como “Jornada nas Estrelas”, Star Trek é uma famosa franquia de séries e filmes de 

ficção científica. Surgiu em 1966 como um seriado, rendendo filmes e produções até os tempos atuais. 
30

 De acordo com o site NewRonio, “It‟s a Good Life” conta a história de uma cidadezinha em Ohio isolada do 

resto do mundo. Um monstro vive lá e controla todos os habitantes por meio de poderes como ler mentes e 

persuasão. No final da introdução desse episódio, quando já estamos cientes do quanto esse monstro é perigoso, 

nós descobrimos quem ele é: um garotinho de seis anos de grandes olhos azuis, chamado Anthony”. Disponível 

em https://newronio.espm.br/uss-callister-o-episodio-de-black-mirror-que-vai-alem-da-imaginacao/, acesso em 

29 mar.2021. 

https://newronio.espm.br/uss-callister-o-episodio-de-black-mirror-que-vai-alem-da-imaginacao/
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aborda a preocupação e proteção dos pais com os filhos intermediados pela tecnologia, 

levando a um trágico final que pauta questões como vigilância, controle, privacidade e 

dispositivos midiáticos. 

Com um final mais trágico que o anterior, “Crocodilo” (Crocodile) resgata, mais uma 

vez, a temática da memória. Na narrativa as investigações policiais são feitas a partir de um 

dispositivo que resgata a memória das pessoas através da audição e do olfato e que, quando 

relembradas, estas memórias podem ser exibidas e compartilhadas por meio de imagens como 

provas de crimes e testemunhos. Com desfecho no “estilo chocante” proposto por outros 

episódios de BM, “Crocodilo” trabalha, para além da memória, com controle e 

monitoramento da vida cotidiana. Assim como na terceira temporada, o quarto episódio inclui 

mais um desfecho feliz para suas personagens. “Hang the DJ” 
31

 traz para a ficção uma 

temática cada vez mais forte nos dias atuais, os aplicativos de relacionamento, e aborda nossa 

relação com as redes sociais que, por meio de algoritmos, perfis, produtos e conteúdos nos 

apresentam o que seria compatível com nosso gosto e interesses.  

Se o episódio anterior trazia questões comuns do presente, “Metalhead” nos leva a um 

mundo distante do nosso cotidiano atual. Este é o único com imagens em preto e branco. Em 

entrevista, Brooker afirmou que esta não é o tipo de história que costuma fazer e funcionou 

como um pesadelo tecnológico
32

. O episódio venceu o prêmio BAFTA de Efeitos visuais e 

gráficos em 2018. A produção pode ser, talvez, a mais distópica da série e a única que 

apresenta, de forma explícita, o ser humano sendo extinto pela tecnologia. Para encerrar a 

temporada a série resgata a estrutura narrativa utilizada no especial de Natal (que será 

apresentado mais à frente) com o episódio “Black Museum”, ao unir três histórias. “Black 

Museum” se destaca por seu desfecho “feliz”, se considerarmos Nish e seu pai como vítimas 

do que o dono do museu fez com ele. O enredo aborda, portanto, questões como justiça, 

vingança, duplicação da mente e questões éticas e morais.  

 

2.1.4 Quinta temporada: de volta às origens, mas nem tanto 

 

A quinta e última temporada de BM (até a produção desta pesquisa), foi lançada em 15 

de junho de 2019 e volta aos moldes das duas primeiras apresentando três episódios, 

                                                           
31

 Os títulos utilizados neste trabalho seguem os mesmos aplicados pela plataforma Netflix no Brasil. A partir 

deste episódio, eles não apresentam mais versões nacionais para seus títulos em Black Mirror. 
32

 Em entrevista ele diz: “(...) It‟s a short technological nightmare playing out against… I don‟t want to say 

against the clock, but it‟s very quick and primal,” explained Brooker. “It‟s not the sort of story that we tend to 

do. We tend to be more about a human dilemma.” Acessado https://www.radiotimes.com/news/on-

demand/2017-12-29/black-mirror-season-4-netflix-episode-guide/ em 22, Mar.2020. 
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entretanto com uma perspectiva muito mais otimista do que em todas as outras. Fazendo uma 

comparação, podemos interpretar que, enquanto a primeira buscava a crítica e o alerta de 

possíveis situações pelo mau uso da tecnologia, a quinta temporada representa uma esperança 

para o ser humano, pois mesmo gerando críticas sociais, as narrativas, em sua maioria, 

sugerem que o homem pode encontrar soluções para os problemas enfrentados junto à 

tecnologia. Além disso, a quinta temporada apresenta certo apelo comercial da série, não visto 

até então, ao escolher atores mais populares, incluindo uma cantora pop da atualidade (Miley 

Cyrus), no elenco. Soma-se a isso, a escolha por temáticas como sexo a música pop, que 

podemos ler como mais apelativas. O que pode apontar para uma possível queda de audiência 

e uma busca por reinvenção e atenção de outros públicos. 

Tais características são apresentadas já no primeiro episódio “Striking Vipers”. Um 

episódio quase que inesperado para a abertura da série, pautando uma discussão nova 

(sexualidade) e com um “final feliz” para todos os personagens. A midiatização das relações 

sexuais, bissexualidade e realidade virtual também são representadas nesta narrativa. E, 

apesar de não explorar ou explicitar onde se passa a história, as cenas externas foram gravadas 

na cidade de São Paulo (Brasil), primeira vez que isso acontece no seriado. Após um final 

feliz, o segundo episódio busca resgatar a essência do início da série, com “Smithereens”. Em 

entrevista, Brooker afirmou que assim como no primeiro episódio de BM, queria uma 

narrativa sem tecnologias fictícias, para resgatar características do seriado. “Smithereens” 

aborda temas como nossa relação constante com as redes sociais sugerindo uma cegueira com 

as pessoas externas às redes e ao mundo. Indica como os dados que as redes sociais possuem 

sobre nós são acessados de forma mais rápida do que a própria polícia e, por fim, reflete sobre 

como o sofrimento e os acontecimentos se transformam em números, como algo comum no 

cotidiano que não faz tanta diferença assim na vida do outro.  

O terceiro e último episódio desta temporada se distancia dos outros enredos sob 

vários aspectos. “Rachel, Jack e Ashley Too” conta a história de Rachel e Ashley O, uma 

popstar. Em entrevista, Brooker contou que parte das ideias do episódio veio de notícias sobre 

o mercado da música e artistas já mortos (Prince, Amy Whinhouse, etc), como músicas 

póstumas, shows e presenças holográficas. Ashley ainda canta duas músicas na série que 

foram remixes de canções da banda de rock “Nine Inch Nails”, reescritas por Brooker.  Uma 

das músicas (On a Roll) teve um videoclipe lançado no canal do YouTube da Netflix. Apesar 

de um roteiro “pouco Black Mirror”, o episódio apresenta assuntos não abordados ainda, 

como a relação da tecnologia com criações e experiências artísticas.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nine_Inch_Nails
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2.1.5 Especial de Natal e Filme interativo: para além das temporadas 

 

Como dito no início deste subcapítulo, BM lançou ainda dois produtos isolados das 

temporadas. Apesar de todas as narrativas serem independentes e os vídeos serem lidos como 

os outros episódios, acreditamos que esta separação facilita a compreensão do todo e 

apresenta algumas inovações que podem ser lidas como experimentos de narrativas para o 

seriado. O episódio “Natal” (White Christmas) foi lançado ainda na TV aberta, após mais de 

um ano depois da segunda temporada e é um dos mais bem criticados. Com uma narrativa 

mais complexa, conectando três narrativas e diferentes dispositivos, o episódio resgata 

tecnologias já apresentadas na série e cria quase uma temporada nova, já que, apresenta três 

histórias em uma. O formato foi repetido em “Black Museum”, como já citado. Em outras 

circunstâncias, quatro anos após o especial, o filme Bandersnatch foi publicado com a Netflix 

entre a quarta e a quinta temporada. Dessa vez, a proposta foi trazer a experiência da relação 

tecnológica para o público, ao realizar um filme que permite uma interação direta sobre as 

opções que a obra apresenta. Apesar de ser premiado, o filme não gerou tantas críticas 

favoráveis. 

“Natal” foi transmitido em 16 de dezembro de 2014 e apresenta três narrativas que se 

conectam no final, como já dito.  Questões como relação em redes sociais, vigilância e 

privacidade são trabalhadas junto com vários elementos que a série apresenta desde a primeira 

temporada: tecnologias, crimes, violência, críticas sociais e reflexões cotidianas. Por fim, 

chegamos a “Bandersnatch”, que foi lançado em 28 de dezembro de 2018, e também escrito 

por Charlie Brooker. A obra foi vencedora do Emmy na categoria de melhor telefilme e em 

uma categoria que valoriza projetos criativos de mídia interativa
33

 em 2019. Temos aqui uma 

das poucas narrativas datadas de BM com a trama se passando em 1984. Neste filme a 

questão tecnológica é dada pela experiência, pois funciona como uma metalinguagem da 

narrativa e da série. “Bandersnatch” se destaca mais pela experiência do que pelo conteúdo 

em si. O título também foi o nome de um jogo de videogame que quase foi lançado em 1984.  

Este é um esboço de todas as narrativas apresentadas nas cinco temporadas lançadas 

pelo seriado, além de seu filme. Apesar de não aprofundarmos em todos estes, a visão geral de 

suas histórias, temáticas, questões e escolhas para os desfechos narrativos se mostra 

importante para podermos compreender melhor a série como um todo, identificando como os 
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 Por ser muito específica a categoria não é muito divulgada e não foi encontrada tradução oficial para: 

“Primetime Emmy Award for Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted 

Program”, referenciando a projetos criativos de mídia interativa em um programa roteirizado. 
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enredos dialogam e como podem ser compreendidos a partir do público e da mídia. O formato 

ontológico permite que Black Mirror aborde várias situações que estabelecem múltiplas 

relações com os temas que buscamos trabalhar nesta dissertação: a mídia, o cotidiano, a 

midiatização e uma expressão que parece se manifestar em comum por estes temas, o mal e 

suas manifestações. Seguimos então, para a reflexão sobre tais temáticas, explorando como 

estas podem ser relacionadas com a série. 

 

2.2 O lugar híbrido de Black Mirror 

 

O discurso de Black Mirror, ou talvez a forma mais fácil que foi encontrada para 

enquadrá-la em algum nicho, é que ela é oficialmente uma Ficção Científica. No entanto, este 

não é um lugar suficiente para traduzir as estratégias narrativas da série. Primeiro, porque 

Black Mirror “revira” o gênero, embarcando, de certo modo, no que poderíamos chamar de 

autoquestionamento que a realidade do desenvolvimento tecnológico e descobertas científicas 

trazem a esse nicho e, segundo, porque a série não tem qualquer pudor em recorrer a ganchos 

e táticas de outros gêneros (como o suspense, terror etc). Esses investimentos criam um 

território híbrido ou instável das narrativas, na medida em que flexionam o conteúdo 

transitando-o entre o presente e o futuro, e entre ficção e realidade. De todo modo, essa 

instabilidade não impede que prevaleça nos episódios uma adesão ao lado sombrio da 

realidade, ou seja, há um investimento em mortes, violência e crimes como plots narrativos 

condutores dos acontecimentos na diegese, o que talvez permita inferir que para os criadores 

de BM, esta é a percepção do público quanto às possibilidades cotidianas próximas (ou, quem 

sabe, até simultâneas ao que vivem). 

Como dito, mortes, crimes, assassinatos, torturas e humilhações, marcadas por uma 

forte carga dramática, são cenas frequentes durante o seriado. Ao compreendermos as ficções, 

o imaginário e a realidade como ambientes que se constroem em conjunto, acreditamos que o 

constante diálogo que BM cria com a atualidade seja significativo, principalmente, pelas 

escolhas estéticas e narrativas que o imiscui à realidade por meio do choque. Nesse sentido, 

aspectos da Ficção Científica, ou das atuais ficções da atualidade, contribuem para a 

compreensão da condução tomada no seriado. 

Ieda Tucherman (2005) classifica alguns dos temas mais frequentes das ficções 

científicas que, apesar de serem vistos em outros tipos de produção, foram discutidos, 

pioneiramente, nas obras de FC. Dentre os principais podemos destacar a relação do real e 

virtual (fortalecida cada vez mais pelas redes sociais e as relações e experiências que 
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proporciona); as reconstruções dos corpos humanos (que podem variar desde membros 

eletrônicos, marcapassos até reconstituição da pele) e desconstruções das diferenças entre 

natural e artificial (produtos transgênicos e demais experiências genéticas). A autora define a 

FC como uma narrativa própria do mundo contemporâneo ao identificar a tecnociência como 

matriz das ficções de hoje, em que o gênero se mostra tão potente a ponto de “formatar” a 

atualidade com seu estilo próprio: “(...) nunca fomos tão freqüentados por personagens, temas, 

questões, processos e situações que costumamos associar à ficção-científica, o que resulta, 

imediatamente, numa contração da anomalia.” (TUCHERMAN, 2005, p.2). Para tanto, a 

autora elege três fatores: a obsessão pela visibilidade da Sociedade do Espetáculo; a presença 

e a potência da técnica na nossa sociedade atual; e a presença do cinema na vida do homem e 

na construção do seu imaginário. No entanto, a mesma autora destaca que após muitas 

“profecias” em suas narrativas, a FC parece estar “perdendo” seu espaço de projetora do 

futuro para a própria realidade. E explica o porquê: ao citar a fala de um cientista sobre 

criaturas pós-humanas e pós-biológicas, Tucherman acredita que, ao seu ver, as projeções 

científicas estão se tornando muito mais “ousadas” e “fantásticas” do que as da FC: 

É como se a capacidade de fabulação que sempre caracterizou o mundo da 

arte e da ficção e que nos fazia conhecer universos e presentes paralelos à 

nossa realidade, tivesse sido usurpada pelos novos tecno-cientistas. Restou à 

ficção a função de expressar a inquietação humana diante das novas 

possibilidades, o que explica seu tom distópico ou a dose de grotesco e 

ironia (...). (TUCHERMAN, 2005, p.9) 

 

 Tais constatações são reforçadas por Fátima Regis (2003) que aponta para uma perda 

de nitidez nas fronteiras modernas entre “orgânico/maquínico, natural/artificial, 

fisico/não-fisico, corpo/mente, factual/ficcional”, ou seja, a ficção e a realidade, bem como 

suas problemáticas e questionamentos se tornando cada vez mais híbridas. Segundo a autora, 

a concretização de experiências e inovações vistas, até então, apenas nas narrativas de FC 

(como a produção de clones, seres híbridos, biotecnologias e engenharia genética) geraram e 

trouxeram preocupações éticas, científicas e filosóficas de um terreno ficcional para um 

patamar relevante na sociedade atual, que reconfigura as possibilidades do homem e do 

mundo (REGIS, 2003). Dessa forma, a autora aposta que a FC problematiza os limites da 

subjetividade, tecnociência e do espaço-tempo como “estratégia de interrogar o humano”. 

Assim como defende que o gênero pode ser lido como uma ficção da atualidade: “A ficção 

científica, corno o gênero que investiga os modos de produção de subjetividade em uma 

sociedade tecnocientífica, parece tornar-se a ficção da atualidade, ganhando respeitabilidade 

no mundo acadêmico”. (RÉGIS,2003, p.183) 
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 Percebe-se então, conforme estas autoras, como as relações e temáticas deste gênero 

estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e o quanto o termo científico ou tecnológico 

se torna redundante para falar da atualidade. A tecnologia e suas inovações fazem parte do 

nosso presente e Black Mirror parece se configurar como uma série deste período. Se a 

competição com a “realidade” está cada vez mais difícil, como chamar a atenção para 

produções ficcionais? Como competir com a o próprio real? BM parece ter conseguido tal 

feito, reforçando a importância das ficções e do audiovisual para a construção da percepção de 

realidade. 

Em 2020, mesmo sem novos episódios por quase um ano, a série virou tema de 

comentários online e até “protestos” durante os movimentos contra o racismo nos Estados 

Unidos. A morte de George Floyd, cidadão negro, causada pela violência de policiais brancos, 

em 25 de maio de 2020, gerou uma onda de manifestações no país que repercutiu em vários 

lugares como Brasil, Espanha e Itália. Além de movimentos nas redes sociais, muitos 

americanos foram às ruas e alguns memes citando o seriado acabaram circulando na internet. 

Nos cartazes (Ver Imagem 2) vemos as frases “Este episódio de Black Mirror é terrível”, 

“Este episódio de Black Mirror é uma merda” e “Eu não gosto deste episódio de Black 

Mirror”. 

 

 

Imagem 2: Colagem de registros online de cartazes da Black Mirror 

durante manifestações anti-racismo nos Estados Unidos. 
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 Semanas antes do caso de violência, o produtor Charlie Brooker foi questionado sobre 

uma sexta temporada de Black Mirror em entrevistas e a resposta foi a de que este não seria o 

momento ideal para novos episódios do seriado. No site da revista Exame o título explica e 

opina: “Black Mirror não terá nova temporada porque 2020 já é sombrio o suficiente”
34

. Na 

matéria o produtor conta que está preferindo apostar em criações cômicas por acreditar que as 

narrativas de Black Mirror não seriam os melhores produtos para o público no momento. 

“Não tenho certeza se o público terá estômago para aguentar”, afirmou sobre os novos 

episódios da série. “As pessoas não precisam de mais histórias sobre o mundo 

desmoronando.” (EXAME, s.p, 2020). A entrevista repercutiu na mídia como uma forma de 

concordância com o produtor.  

A pandemia do Corona Vírus, no mesmo ano, também serviu de inspiração para 

acionar o seriado. Alunos de publicidade da faculdade Brother Madrid, na Espanha, fizeram 

uma “falsa” divulgação da sexta temporada do seriado. Seguindo as estratégias de marketing 

de divulgação de filmes, eles fizeram cartazes em paradas de ônibus divulgando que a sexta 

temporada já estava acontecendo e o cartaz se tratava de um espelho. Ou seja, quem parasse 

veria seu próprio reflexo com o letreiro “Sexta temporada. Ao vivo, em todo lugar”. A ideia 

mostra como os acontecimentos atuais parecem dialogar com o seriado de forma constante, 

mesmo quando este não apresenta narrativas tão idênticas ou mesmo sem perspectiva para 

uma nova temporada. Soma-se ainda, todas as matérias, memes e artigos científicos já 

mencionados neste trabalho, que mantêm diálogos constantes com essa realidade. 

A nosso ver, parece que há uma assimilação entre o imaginário ficcional de BM e o 

imaginário da realidade gerado pelos acontecimentos de 2020. Segundo Maffesoli (2001), o 

imaginário e a realidade se constroem juntos e os imaginários são responsáveis pela produção 

de imagens, sejam estas cinematográficas, tecnológicas ou esculturais, por exemplo. Sua 

descrição sobre o conjunto de imagens que temos de Paris (arquitetura, jardins, restaurantes 

etc) nos ajuda a compreender tal afirmação: “O imaginário de Paris faz Paris ser o que é. Isso 

é uma construção histórica, mas também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, 

uma aura que continua a produzir novas imagens”. (MAFFESOLI, 2001, p.76).  Tais 

apontamentos nos remetem mais uma vez ao resultado da última pergunta da nossa pesquisa 

online, em que o público relaciona Black Mirror com catástrofes, impactos tecnológicos e 

acontecimentos bizarros e surreais. Ou seja, 2020 apresentou fatos tão surreais que, para 

muitos, só caberiam na realidade da série. O que vemos, então, é uma mistura de imagens 
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 Disponível em https://exame.com/estilo-de-vida/black-mirror-nao-tera-nova-temporada-porque-2020-ja-e-

sombrio-o-suficiente/ > Acesso em 15 Ago.2020 

https://exame.com/estilo-de-vida/black-mirror-nao-tera-nova-temporada-porque-2020-ja-e-sombrio-o-suficiente/
https://exame.com/estilo-de-vida/black-mirror-nao-tera-nova-temporada-porque-2020-ja-e-sombrio-o-suficiente/
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entre ficção e realidade. Ou, em outras palavras, podemos dizer que o imaginário 

compreendido sobre o que é BM é tão potente que afeta a percepção dos acontecimentos reais 

e vice-versa. A explicação para tal feito talvez esteja na exacerbação da realidade, 

escrachando situações e conflitos de forma chocante. Ou, talvez já seja uma exacerbação do 

que assinalou Beatriz Jaguaribe (2007), de “o choque do real”, uma aposta estética que, para 

ela, delimita uma determinada percepção da realidade. Trata-se de uma situação que a 

intrigou, justamente pelo Brasil ser um país cuja cultura é “marcada pelo hibridismo, pelo 

imaginário carnavalesco e práticas mágicas, os códigos do realismo estético detêm o poder 

pedagógico de tecer os retratos da realidade” (grifo da autora, p. 11).  Para a autora, a 

potência desse realismo estético está contida no quanto ele é capaz de proporcionar 

“vocabulários de reconhecimento na experiência cotidiana” (idem n.a., p.12). Ora, o que nos 

diz essa facilidade de cunhar “isso é muito black mirror” ou estes últimos paralelos que a 

população tece, via cartazes e similares, em uma situação tão inesperada como se constituiu a 

pandemia mundial provocada pela Covid 19? 

A facilidade de criar tais elos entre situações da série e realidade vivida ganha 

contornos nítidos quando se observa o como e o quanto Black Mirror vale-se da linguagem 

televisiva que os seriados desta mídia constituíram. Vale lembrar que as séries televisivas, que 

se originaram do rádio, ao longo da história da televisão foram encontrando caminhos de 

realização que buscavam inspiração tanto no cinema, quanto “inventaram” soluções 

narrativas, pautadas pela própria centralidade da TV no universo do lazer familiar. 

Movimentos sempre balizados pela necessidade de viabilizar econômica e culturalmente, essa 

nova mídia que ganhou fôlego a partir dos anos 1950 e que no Brasil se tornou onipresente. 

Nesse lugar, criou parâmetros de realização que dialogam, com facilidade, com as questões 

apontadas por Jaguaribe (2007). Por exemplo, quando a autora delimitou e aprofundou o 

conceito de choque do real, especificou filmes nacionais como “Última Parada 174” e 

“Cidade de Deus”, que evocam a televisão: o primeiro, por acionar imagens de arquivo do 

jornalismo televisivo como condição estruturante do filme e, o segundo, por dar origem a uma 

série de sucesso na televisão – Cidade dos homens -, que teve quatro temporadas. 

Mas, para além desse e outros elos com a televisão, o fato é que os dois filmes citados 

por Jaguaribe são obras de ficção que, se não dialogam com a linguagem de BM, enquanto 

série de ficção científica permite, a nosso ver, o paralelo que propomos. Isso porque, o nosso 

diagnóstico é que o lugar híbrido do seriado e a constate relação das suas narrativas com o 

presente acabam tornando Black Mirror um produto tão “realístico”, nacional e 

internacionalmente falando, quanto as produções brasileiras apontadas pela autora.  Portanto, 
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o “choque do real” que a autora define, para nós também pode ser um parâmetro bastante 

consistente para uma percepção do choque provocado por BM. Afinal, neste há o uso de 

estéticas realistas com intuito de provocar espanto catártico no espectador.  

Para o criador, ou no caso de BM, o produtor, o “choque do real” é utilizado para gerar 

“espanto, atiçar a denúncia social, ou aguçar o sentimento crítico”. Segundo a autora, as 

representações ficcionais do cenário atual não focam questões extraordinárias. Ao contrário, 

para ela, o que nutre essas narrativas são situações cotidianas como “violações, assassinatos, 

assaltos, lutas, contatos eróticos, que provocam forte ressonância emotiva” (2007, p.100). A 

nosso ver, estas são cenas comuns no seriado, que busca representar eventos drásticos a partir 

de ações cotidianas, quase todas permeadas por crimes. No especial de Natal, por exemplo, as 

três narrativas apresentam um encontro amoroso com expectativa sexual que findou em 

suicídio, seguindo para conflitos envolvendo traição conjugal, acidentes e mais assassinato.  

Vale lembrar aqui, que ao abordar o efeito de choque em alegorias delineadas em 

filmes de horror, ou terror, Adam Lowestein (2005) relaciona filmes que representam o 

choque ao abordar momentos históricos reais, como guerras. Neste caso, o choque está 

relacionado não apenas com o conteúdo cinematográfico, como cenas “fortes”, violentas ou 

assustadoras, mas em como estas imagens se relacionam com um contexto histórico e, claro, 

com a realidade de quem assiste. Ancorado nos estudos de Walter Benjamin, o autor 

compreende que a recorrência ao choque funciona como testemunho da opressão e 

empobrecimento da “... experiência moderna, onde a superestimulação sensorial exige 

choques para registrar a reação, mas o choque também é um catalisador potencial para o 

redespertar da experiência para a história”
35

 (LOWESTEIN, 2005,p.16). Em outras palavras, 

para o autor, é preciso estimular fortemente para afetar o sujeito de hoje. O que nos faz refletir 

sobre como é o cotidiano social hoje, quais são os acontecimentos considerados ordinários e o 

que é chocante nesse tempo-espaço. 

 Tal reflexão nos leva de volta à Jaguaribe (2007), para quem, um aspecto relevante da 

eficácia e potência das escolhas estéticas que se pautam pelo “choque”, deve-se ao atual 

cenário urbano que é constantemente vivido e representado. A desterritorialização, a 

globalização de bens de consumo e a forte presença das novas tecnologias e meios de 

comunicação são características somadas à cultura do medo nas cidades. Segundo Jaguaribe, 

tal cultura se perpetua não apenas pelos fatos e crimes que realmente acontecem no dia a dia, 

mas também pelos imaginários midiáticos que acabam criando novas histórias similares, 
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 Texto original: “Shock testifies to the overwhelmed and impoverished state of modern experience, where 

sensory overstimulation demands shocks in order to register reaction, (...)” Tradução nossa.  
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agindo como se divulgassem as já existentes, mas, na verdade, ampliando-as, também. Dessa 

forma, ela afirma que as estéticas do real fazem “a „realidade‟ tornar-se „real‟. Ou seja, 

fabricam uma representação de realidade repleta de „efeito do real” (JAGUARIBE, 2007, 

p.102). 

 Resumindo, para nós, BM busca tanto o “efeito do real” quanto o “choque”. 

Primeiramente, a ambientação urbana, por mais que geograficamente demarcada (Reino 

Unido), representa espaços comuns e já vistos na mídia (prédios, casas, trânsito etc) e 

situações habituais em várias outras cidade ocidentais, como a obsessão da personagem 

Nancy por uma rede social em “Queda Livre” ou a proliferação de hashtags de ódio no 

Twitter como em “Odiados pela Nação”.  Os conflitos e questionamentos vividos pelas 

personagens, somados com a atuação nas telas, também colaboram para a credibilidade da 

possível existência daquelas pessoas. É o caso do jovem que foge de casa brigado com a mãe 

e, sem dinheiro, acaba aceitando fazer parte de um teste de videogame, em “Versão de 

Testes”, ou de uma mãe preocupada com a segurança da filha a ponto de monitorar cada 

segundo da criança por meio de novas tecnologias, em “Arkangel”. Dado o “efeito do real” e 

as relações comuns e cotidianas das narrativas, o espaço está pronto para o choque que, como 

define Jaguaribe, se configura com “narrativas e imagens que desprendem uma carga emotiva 

intensa, dramática e mobilizadora que, entretanto, não dinamitam a noção de realidade em si.” 

(2007, p.103). É como identificamos o desenrolar das tramas citadas acima, ou como o 

assassinato em massa provocado por um homem que hackea abelhas eletrônicas do governo, 

reproduzido com uma música dramática em “Odiados pela Nação”. Assim como em 

“Arkangel”, cujo episódio encerra com a jovem agredindo física e brutalmente a mãe com o 

tablet de rastreamento e fugindo de casa. 

É justamente neste limite quase que invisível entre ficção e real, que acreditamos que 

Black Mirror produz seus efeitos chocantes a ponto de fazer um episódio como o que envolve 

a relação sexual forçada do primeiro ministro da Inglaterra com uma porca, tão chocante e tão 

“real”, e, nesta trilha, causar no espectador aquela sensação de que “isso realmente pode 

acontecer” ou já acontece, em alguns casos. É essa abordagem ou o forte diálogo da série com 

os acontecimentos do presente que se desdobram, quase sempre, em desfechos trágicos e 

chocantes que podem ser lidos, para nós, por uma mesma chave: a chave da maldade. E, nesse 

caso, não falamos apenas de “vilões” que fazem o mal, como na maioria das narrativas 

ficcionais, mas sim de sujeitos comuns, porém complexos e “reais” que precisam lidar e viver 

em uma sociedade capitalista, construída cultural e historicamente sob acontecimentos 

colonizadores, de massacres, exploração e desigualdades. Não bastasse, a série soma a esse 
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histórico, os embates com as novas tecnologias e a mídia que configuram e afetam não só o 

sujeito como a realidade vivida.  

No episódio “Engenharia Reversa” que, realiza uma alegoria com a 2ª Guerra Mundial 

e o processo de eugenia nazista, o soldado protagonista descobre que enxergava o mundo a 

partir de uma “máscara” que alterava a imagem das pessoas que deviam ser exterminadas.  A 

situação provoca um dilema no personagem que precisa escolher entre seguir a vida sabendo 

das barbaridades cometidas, mesmo que sem ciência disso, ou aceitar “deletar” a descoberta e 

voltar à “vida normal”. Em contextos como este, BM busca reproduzir não mocinhos e 

bandidos, mas cidadãos comuns que, assim como seu público, podem se encontrar em 

situações de sobrevivência ou conflitantes que abalam os valores pessoais e a visão do sujeito 

sobre o mundo. Assim, a questão da maldade, ou da banalização do mal aflora quando tais 

tramas ampliam as atitudes individuais e o comportamento coletivo, ainda mais quando 

verificamos que narrativas tão trágicas e chocantes parecem próximas demais do “nosso” real. 

 

2.3 A banalidade do mal e seus conceitos 

 

O termo banalidade do mal foi utilizado pela primeira vez pela filósofa Hannah Arendt 

em seu livro “Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”, publicado em 

1963
36

. O personagem central da obra, Adolf Eichmann
37

, foi responsável pela deportação dos 

judeus para os guetos e campos de concentração durante a 2ª Guerra Mundial
38

, indo 

pessoalmente a cada país aliado para organizar os processos de transporte. Esse foi o início da 

execução da “solução final” de Hitler, que resultou no extermínio de milhares de pessoas. A 

reflexão sobre o mal surgiu durante o processo de julgamento no tribunal de Nuremberg, pois 

ao contrário do esperado, o acusado não apresentava características sádicas ou monstruosas, 

nem a de um psicopata ou sociopata. Pelo contrário, vários psiquiatras atestaram sua 

“normalidade mental”, e seu comportamento “não é apenas normal, mas inteiramente 

desejável” e “Pior ainda, seu caso evidentemente não era de um ódio insano aos judeus de um 

fanático anti-semitismo” (ARENDT,1999, p. 37).  
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 Nossas referências sobre esta obra são baseadas em sua segunda edição, de 1999. 
37

 Adolf Eichmann (ocupava um cargo semelhante a de um tenente) foi o nazista responsável pela 

das deportações em massa dos judeus para os guetos e campos de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele 

fugiu no final da Guerra e foi sequestrado em Buenos Aires pelo comando israelense em 1960. 
38

 Sempre vale lembrar que a 2ª Guerra Mundial ocorreu entre setembro de 1939 e setembro de 1945 e, entre 

tantas tragédias que provocou, a que mais repercute até os dias atuais são os diversos genocídios que ocorreram, 

especialmente os mobilizados pela política do III Reich, liderado por Adolfo Hitler, concentrada (mas não só), 

nos judeus.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deporta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
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O principal argumento da defesa acionava a obediência do acusado aos seus 

superiores, os quais, por sua vez, teriam abusado de tal “virtude”. Eichmann alegava que as 

grandes decisões eram tomadas pelos líderes, os quais deveriam ser os únicos culpados pelos 

crimes e não pessoas como ele, que buscavam apenas cumprir seu trabalho, honrando seu 

ofício, seu Estado e sua família. Entretanto, ele tinha total ciência das estratégias, das 

intenções e do resultado final de suas funções e atitudes, sendo uma peça importante e 

consciente a colaborar com tais atos. Em outras palavras, o mal banalizado busca normalidade 

para não demonstrar sua essência (DINIZ, 1995) ou, ainda, além de enxergarem alguém que 

assumiu os atos criminosos, Arendt e o tribunal se depararam com um homem incapaz de 

dimensionar todo seu envolvimento como um problema tão grande para aquele momento. 

Todavia, durante o livro, a autora não explora a ideia a ponto de criar definições ou seu 

esgarçamento. Em seu texto “Thinking and Moral Considerations” (1971), Arendt esclarece 

que quando utilizou o termo banalidade do mal não o tratava como teoria ou doutrina, mas 

como “algo bastante factual, o fenômeno das ações do mal cometido em uma enorme escala” 

(ARENDT,1971, p.417, tradução nossa)
39

. Nadia Diniz discute, sem desvalorizar o conceito, 

que “ele é mais provocador de reflexão e definidor de questões fundamentais do que 

propriamente um conceito formalizado” (1995, p.106) o que lhe permite dizer que: 

De fato, Hannah Arendt não reelabora jamais o conceito de banalidade do 

mal, apenas conclui sobre a falta de profundidade e da ausência de 

enraizamento das razões e das intenções do indivíduo Eichmann, para 

recusar o caráter “radical” do mal. (DINIZ, 1995, p.106) 

 

A este diagnóstico a autora acrescenta que é preciso buscar em outras obras de Arendt, 

antes e após o livro de Eichman, para a ideia de banalização do mal se tornar mais clara. Em 

sua pesquisa, a autora discorre sobre como Arendt mudou sua opinião sobre o mal radical e o 

mal banalizado, acreditando gerar um distanciamento com o pensamento de Kant. E, apesar 

de não ser nosso objetivo discutir tal abordagem, vale destacar que, para Diniz, o mal 

banalizado está contido no conceito do mal radical, só que em uma nova “roupagem”, pois 

apresenta a mesma essência, mas se manifesta com outra aparência na modernidade, se 

definindo como outro fenômeno (DINIZ, 1995). Assim, conclui a autora, as eventualidades 

históricas podem banalizar o mal, tornando-o uma questão da ética e da política. 

Em carta a Scholem, Arendt faz uma metáfora ao refletir sobre o mal, indicando que 

este “(...) não possui nem uma profundidade, nem uma dimensão demoníaca. Ele pode 

abranger o mundo inteiro e devastá-lo, precisamente porque se difunde como um fungo sobre 

                                                           
39

 No original: “(...)I spoke of "the banality of evil" and meant with this no theory or doctrine but something 

quite factual, the phenomenon of evil deeds, committed on a gigantic scale (...)”. 
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a sua superfície” (ARENDT, 1978, s/p.) 
40

. Para Susan Neiman (2003) esta comparação do 

mal com um fungo representa uma tentativa de Arendt de desvincular uma estética 

ameaçadora e sedutora que pode haver ao se abordar o mal com um viés satânico ou 

demoníaco, pois tais características só geram uma perigosa atração que fazem do mal um 

“fruto proibido”, porém tentador. Este ponto de vista nos faz pensar sobre as produções 

ficcionais e suas formas de representação do mal, por meio de vilões ou narrativas 

misteriosas, instigantes e complexas.  E aqui vale um pequeno parêntese e questionamento a 

partir do nosso objeto de pesquisa.  Estaria Black Mirror usando tal linguagem para atrair o 

público e deter sua curiosidade? Uma vez que apresenta histórias repletas de crimes, eventos 

impactantes e chocantes, a complexidade e “fetichização” da violência e da maldade podem 

ser uma estratégia a ser verificada. Neiman explica que denominar o mal de banal é fazer uma 

retórica moral e que assim como Brecht, Arendt acredita na expressão da comédia e do 

ridículo como a melhor forma de minar o mal, sendo, portanto, mais eficazes que a tragédia: 

“O diabólico pode ser ambíguo; o ridículo, não. Chamar o mal de banal é chamá-lo de 

maçante. E, se o mal é maçante, seu poder de atração será imitado. Um fungo, afinal, 

raramente é erótico. Não é o mal, mas sim o bem que deveria ser retratado com profundidade 

e dimensão” (NEIMAN, 2009, p.330). 

Ao se aprofundar no conceito de cegueira moral, Bauman e Donskins (2014) dialogam 

com Arendt e nos ajudam a visualizar este mal nos dias de hoje. Uma vez compreendido 

como superficial e simples, o mal ganha a aparência de algo fraco ou até mesmo invisível, o 

que acarreta na dificuldade de detectá-lo e enxergá-lo. “O mal espreita no que tendemos a 

tomar como normalidade e mesmo trivialidade e banalidade na vida cotidiana” (DONSKINS 

entrevista a BAUMAN, 2014, p.48). Paradoxalmente, esta simplicidade é o que o torna tão 

preocupante. De forma irônica, Arendt relatou o efeito que a postura e defesa de Eichman lhe 

causaram: 

Apesar de todos os esforços da promotoria, todo mundo percebia que esse 

homem não era um „monstro‟, mas era difícil não desconfiar que fosse um 

palhaço. (...) De minha parte, estava efetivamente convencida de que 

Eichmann era um palhaço: li com atenção seu interrogatório na polícia, de 

3.600 páginas, e não poderia dizer quantas vezes ri, ri às 

gargalhadas! (ARENDT apud ANDRADE, 2010, p. 113) 

  

Em outras palavras, quem vai esperar que alguém que aparenta ser tão ridículo, 

simples ou superficial seja capaz de apoiar e contribuir com tantas barbaridades? O mal 
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 Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/539470-o-mal-pode-ser-extremo-nao-

radical-carta-de-hannah-arendt- Acesso em 23 Mar.2020 

http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/539470-o-mal-pode-ser-extremo-nao-radical-carta-de-hannah-arendt-
http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias/noticias-2015/539470-o-mal-pode-ser-extremo-nao-radical-carta-de-hannah-arendt-
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possui várias fontes e hoje não podemos mais esperar por pessoas “suspeitas” e com aspectos 

monstruosos para detectá-lo. Em “USS Callister”, por exemplo, o personagem que carrega o 

arquétipo de nerd e é alvo de piadas no mundo real é o responsável por controlar e dominar os 

colegas de trabalho no espaço virtual. Ou seja, não são só os grandes “vilões” como Hitler que 

o representam: todos podem ser maus. Como reafirmou tempos depois, ainda sobre as ações 

de Eichman “não podia ser atribuída a nenhuma particularidade de maldade, patologia, ou 

convicção ideológica no agente, cuja única distinção pessoal era uma superficialidade talvez 

extraordinária” (ARENDT, 1971. p.417, tradução nossa)
41

. Bauman recorda, ao parafrasear o 

historiador Raul Hilber, que o nazismo “não diferia em sua estrutura da organização „normal‟ 

da sociedade alemã: era a mesmíssima sociedade empenhando um de seus papéis „normais‟, 

cotidianos” (BAUMAN, 2014, p.45). Trata-se, assim, de um mal que se diz trivial, que não se 

manifesta de forma tão perceptível, pois aqueles que o praticam não o atribuem como tal, mas 

sim como “situação normal”, justamente por que este é estrutural. Situações assim podem ser 

percebidas em sintonia a algumas narrativas de BM, como na sociedade de espetáculo 

apresentada em “Hino Nacional” que aceita a humilhação do ministro em atração na TV. Isto 

é, assim como a metáfora do fungo, o mal, nestes contextos, surge aos poucos, ninguém o 

nota, e se alastra sem que seja percebido. Finalmente, quando é detectado, já está lá, cobrindo 

boa parte de uma bela maçã, agora envenenada.  

Reconhecendo esta travessia, Hannah Arendt (1971) se dispôs a investigar a origem ou 

o surgimento de tal fenômeno. Para ela, não se tratava de seguir uma doutrina, pois a 

banalidade do mal estaria relacionada à falta de pensamento e reflexão sobre os atos. Por isso 

mesmo, referiu-se a Eichmann nos seguintes termos: “(...) a única característica específica que 

se pode detectar em seu passado e também como em seu comportamento durante o 

julgamento e o exame policial anterior, foi algo totalmente negativo: não foi estupidez, mas 

uma incapacidade curiosa e autêntica de pensar” (ARENDT, 1971, p.417, tradução nossa
42

). 

Como já colocado, a autora se apoia na filosofia de Kant para afirmar a ligação dessa ausência 

de reflexão à maldade. O diagnóstico leva à “cura”: “precisa de filosofia, do exercício da 

razão como a faculdade do pensamento, para evitar o mal” (ARENDT, 1971, p.423, tradução 

nossa). Mas o caminho não parece tão simples para Neiman (2003) quando esta também 

procura compreender como foi possível existir os campos de concentração e toda a 
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No original:  “(...)the phenomenon of evil deeds, committed on a gigantic scale, which could not betraced to 

any particularity of wickedness, pathology, or ideological conviction in the doer, whose only personal distinction 

was a perhaps extraordinary shallowness.” 
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No original:   “(...) the only specific characteristic one could detect in his past as well as in his behavior during 

the trial and the preceding police examination was something entirely negative: it was not stupidity but a curious, 

quite authentic inability to think.” 
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perversidade que os viabilizaram, bem como a falta dela, onde eles não aconteceram. Para a 

autora, os que realizavam trabalhos cotidianos nos campos criavam um “abismo entre si 

mesmos e o resto da humanidade” (como o protagonista de “Engenharia Reversa” que escolhe 

ignorar a verdade) e foi preciso destruir a possibilidade de reação intelectual para lidar com os 

acontecimentos: 

As habilidades do intelectual humanista necessárias para construir estruturas 

de sentido foram justamente as habilidades que se revelaram traiçoeiras. 

Buscar significado e sentido na realidade poderia ser literalmente fatal, pois 

ambos estavam em conflito com as habilidades exigidas em um lugar que 

desafiava significado e sentido. (NEIMAN, 2003, p.283) 

 

Já Diniz (1995) vai recuperar os três parâmetros de organização da banalidade do mal 

que foram conceituados por Catherine Charlier para ancorar suas reflexões sobre a falta do 

pensar. Estes são: a necessidade, a irrealidade e a ausência de pensamento. Em relação ao 

primeiro, a autora diz que implica a necessidade de aderir a um determinado sistema ou 

ideologia enquanto o segundo parâmetro (a ignorância sobre a realidade) faz com que os 

indivíduos se apropriem de clichês e convenções como forma de proteção. Estes dois 

primeiros fatores colaboram para, ao mesmo tempo em que são somados ao terceiro fator, que 

é a ausência de pensamento, sujeitar, desde cedo, a estruturação do indivíduo. “O estado de 

não pensar ensina as pessoas a se agarrarem solidamente às regras de conduta, quaisquer que 

elas sejam, de uma sociedade e de uma época dadas”. (DINIZ, 1995, p.113). No episódio 

“Queda Livre”, por exemplo, a rede social funciona como um gestor das relações pessoais, 

profissionais e sociais, tornando a maior parte das pessoas não só adeptas, como crentes ao 

sucesso das redes e ignorantes aos malefícios. 

Ao estágio de não refletir sobre atos e ideologias, acrescentamos aqui características 

que Bauman atribui à nossa modernidade que, acreditamos, dialogam com a naturalização que 

discutimos até o momento: a individualização e a adiaforização que colaboram para a 

cegueira moral. O autor explica a insensibilidade moral como uma metáfora, relembrando a 

função dos analgésicos que ajudam o ser humano a não sentir dores orgânicas. A função da 

dor é a de alertar ou advertir, indicar que algo não está em harmonia, mas esta é quase que 

perdida se transferirmos a noção de insensibilidade para as interações sociais, ativando a 

qualidade moral (BAUMAN, 2014). Quando nos tornamos insensíveis a ponto de não 

perceber problemas na nossa capacidade de convivência dentro de uma comunidade, percebe-

se que as interações sociais já são tidas como frágeis e superficiais. Para o filósofo, as 

relações atuais apresentam uma falsa sensação de mutualidade, pois em momentos de 

liberdade as relações permanecem por vontade dos envolvidos, não há nada que obrigue tal 



 

 49 

relação, que parece ser “pura”. Entretanto, tal mutualidade de libertação esconde, na verdade, 

uma “mutualidade moral”. Ou seja, as relações duram enquanto há “utilidade” para os 

envolvidos. A insensibilidade ou neutralidade moral, para resumir em poucas palavras, é o 

que Bauman denomina de adiaforização. Segundo ele, esta sensação na modernidade está 

baseada na relação de consumidor e mercadoria, transferida para relações entre os indivíduos: 

A longevidade do uso tende a encolher, e os incidentes de rejeição e descarte 

tendem a se tornar mais frequentes à medida que se exaure com mais rapidez 

a capacidade de satisfazer (e de continuar desejáveis) dos objetos. Uma 

atitude consumista pode lubrificar as rodas da economia, e ela joga areia nos 

rolamentos da moral. (BAUMAN, 2014, p.23) 

 

Ora, se as relações humanas são estabelecidas como mercadoria, ou seja, perdendo seu 

valor humano para um valor material, até que ponto elas são merecedoras de nossas 

preocupações, se podemos trocar e substituir a qualquer momento? Cremos que essa 

preocupação praticamente não existe. À adiaforização está atribuída também a capacidade de 

não reagir ou “de reagir como se algo estivesse acontecendo - não com pessoas, mas com 

objetos físicos” (DOSNKINS em entrevista a BAUMAN, 2014, p.48). Ao abordarmos 

questões tão intrínsecas da subjetivada humana, consideramos necessário reafirmar aqui
43

 que 

não pretendemos definir ou conceituar a maldade de forma filosófica. O que pretendemos 

demarcar é que estamos tratando como banalidade do mal, basicamente, um comportamento 

que promove ou contribui para o sofrimento e dano físico ou psicológico do outro, podendo 

ser praticado em diferentes graus de ignorância e espontaneidade. Bem como um 

comportamento em que a dor do outro não mobiliza, não comove, não sensibiliza, ao 

contrário lhe é indiferente e/ou aciona sentimentos de escárnio. Tais elementos são 

apresentados na própria narrativa de BM, por meio de suas construções, tensões, 

antagonismos e reflexões. 

Dessa forma, nosso olhar debruça-se sobre o respeito e direito à vida, pois o debate 

sobre ética e moral, em profundidade, mobilizaria um desvio do nosso foco. Entretanto, ao 

abordarmos termos como cegueira moral, o bem e o mal e outros similares, sabemos que 

estamos tangenciando o campo filosófico, o que nos aponta para uma brevíssima localização 

destes dois conceitos-chaves. Sob essa perspectiva, podemos compreender a Ética como o 

estudo dos princípios que movem as ações humanas ou o “estudo dos valores morais (as 

virtudes), da relação entre vontade e paixão, vontade e razão; finalidade e valores da ação 

moral; (...)” (CHAUÍ, 2000, p.67). Seguindo essas trilhas, é possível afirmar que, a grosso 

modo, a moral está relacionada com as atitudes e valores individuais “em determinadas 
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situações, de acordo com certas normas e também com os valores que estão presentes em sua 

formação” (ALVES, 2020, p.18). Ou, conforme Marilena Chauí (2000), podemos 

compreender melhor a moral quando esta exemplifica questionamentos e reflexões 

enfrentadas no cotidiano (e aqui ressaltamos que a lógica vale para o “cotidiano” das 

narrativas de BM). Para a filósofa, os sentimentos de piedade perante notícias de miséria, e/ou 

de indignação quando nos deparamos com casos de desigualdade social, e/ou ainda, de 

solidariedade que nos faz colaborar com alguma campanha contra a fome, são exemplos que 

expressam o senso moral individual. A mesma lógica é atribuída para os sentimentos e ações 

ruins:  

 
Quantas vezes, levados por algum impulso incontrolável ou por alguma emoção 

forte (medo, orgulho, ambição, vaidade, covardia), fazemos alguma coisa de que, 

depois, sentimos vergonha, remorso, culpa. Gostaríamos de voltar atrás no tempo e 

agir de modo diferente. Esses sentimentos também exprimem nosso senso moral. 

(CHAUÍ, 2000, p.429) 

 

Dessa forma, tais atitudes fazem parte de valores estabelecidos de acordo com o 

contexto histórico, temporal, social etc. Tal entendimento de valores permeia também os 

juízos de valor, o senso comum e os preconceitos, os quais abordaremos mais à frente, ao 

discutirmos as características do cotidiano.  

Após este detour, voltemos, então, às compreensões do mal, ou agora, às suas 

motivações. Por este olhar, vale lembrar que Bauman trabalha diretamente com ideias morais 

ao conceituar a adiaforização e a modernidade líquida atual. Conforme explica o autor, 

vivemos um período de crescente negligência moral, o que torna a insensibilidade moral 

induzida e manipulada uma compulsão. Uma das consequências desse processo é que hoje 

busca-se aliviar ou esquecer as dores morais antes destas se tornarem preocupantes, o que cria 

um ambiente em que “a teia de vínculos humanos tecida com os fios da moral torna-se cada 

vez mais débil e frágil, vindo a descosturar-se” (BAUMAN, 2014, p.181). Já Donskins aponta 

a mídia como fator que colabora com a produção de indivíduos insensíveis, além de destacar 

que os distanciamentos geram essa indiferença com o outro: isso ou aquilo não nos preocupa, 

porque não nos atinge. O autor relaciona a banalização da violência e a nossa compreensão do 

mundo tecnológico e virtual como contribuintes para tais sensações: “Quando você vê 

desastres de avião em filmes, começa a encarná-los como ficções que nunca poderiam 

acontecer com você na vida real. A violência mostrada cotidianamente deixa de provocar 

surpresa ou repulsa” (DONSKINS em entrevista com BAUMAN, 2014, p.50). 
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Tais conceitos nos levam a questionar a insensibilidade como uma das formas da 

banalização do mal no cotidiano, a partir de suas manifestações. Buscando exemplos mais 

recentes, nos deparamos com estudos que, em sintonia ao que apontamos, analisam ações que 

podem ser associadas ao mal, sua naturalização e a insensibilidade com o outro. É o caso dos 

linchamentos, atos de violência, que em sua maioria levam à morte de um indivíduo e 

raramente punem os envolvidos nesta barbárie. Entre outros fatores preocupantes destas 

agressões que levam à impunidade é que elas não apresentam um único culpado, pelo 

contrário, são praticadas por grupos de pessoas, normalmente em espaços públicos, como as 

ruas. Os linchamentos envolvem uma maioria agressora que age diretamente, além de outros 

que apoiam e incentivam e os que “só assistem”, sendo que todos se resguardam e se 

protegem, pois partilham da mesma ideologia. José de Souza Martins ao estudar os 

linchamentos no Brasil, afirma que cerca de um milhão de brasileiros já participou de, pelo 

menos, um ato de linchamento ou de uma tentativa, nos últimos 60 anos (MARTINS, 2015).    

Segundo o sociólogo, tal forma de agressão existe desde o período colonial e, apesar 

de apresentar diferentes motivações, os linchamentos continuam sendo movidos por 

pensamentos conservadores que buscam impor castigos a quem tenha agido contra os valores 

e normas estabelecidos por aquela maioria que, assim, justifica e constitui ações violentas e 

desumanas. Caracterizado como “espontâneo” a partir de uma decisão “irracional”, os 

linchamentos constituem “a ponta visível de processos sociais e da estrutura desta sociedade” 

(MARTINS, 1996, p.13).  Ou seja, uma atitude estruturante do indivíduo, embasada por 

pensamentos sem reflexão e que buscam atribuir sentido a atos que, agora já partindo de uma 

leitura nossa, banalizam o mal. Para o autor, dada as circunstâncias da nossa sociedade (de 

relações mediadas por privações, urbanização inconclusa e excludente, entre outras 

características) “os processos sociais regeneram com facilidade significações arcaicas que 

revestem de alguma coerência um modo de vida que, mais do que contraditório e excludente, 

é carente de sentido” (MARTNS, 1996, p.24). 

Para citar um breve exemplo de atitude semelhante, no final de 2019 uma ação da 

Polícia Militar atuando na favela paulista Paraisópolis gerou discussões sobre a postura dos 

policiais que resultou na morte de nove pessoas e deixou doze feridos. Em uma matéria de 

Alexandre Schneider para A Folha de São Paulo, o autor usou o título “A banalidade do mal” 

para opinar sobre a falta de empatia que as vítimas receberam e afirmar que é preciso refletir 

sobre o que ocorreu. Situações como esta reforçam a ideia de adiaforização que coisifica o ser 

humano e colabora com a insensibilidade que gera o mal. Ao relacionar os estudos de Arendt, 

Bauman e um episódio específico de Black Mirror (“Engenharia Reversa”, da terceira 
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temporada), Maria Visconti aponta que o distanciamento é um fator que contribui para a 

execução do mal, pois se não há sentimento envolvido, não tem como sofrer por aquilo. Na 

narrativa, os soldados do exército utilizavam uma “máscara” que distorcia a imagem do outro 

que era a vítima, mas nos dias de hoje podemos contar com outra forma de distanciamento, 

isto é, o virtual, pois ao mesmo tempo que conecta as pessoas, as oculta, caso queiram. O 

anonimato que a internet possibilita (que gerou o uso da expressão de “terra sem lei”) ajuda a 

distanciar, uma vez que não é preciso conhecer diretamente quem agride ou quem é agredido. 

 Uma atitude comum no mundo virtual, que colabora para localizá-lo como um espaço 

propício à banalização do mal é a produção e reprodução das chamadas fake news. Segundo 

Braga (2018), a estigmatização de indivíduos ou grupos, que mobiliza insulto, perseguição ou 

privação de direitos é “característica recorrente das notícias falsas, que utilizam de um clima 

de polarização política ou afetiva e ganham notoriedade como prova ou confirmação da 

validade desses estigmas” (BRAGA, 2018, p.214). São mensagens que apresentam não 

verdades, que utilizam o poder da comunicação e da tecnologia para difundir ideias e 

contextos que podem prejudicar outros. Ao abordar tópicos semelhantes e com o intuito de 

fazer uma analogia com o conceito de Arendt, Felipe Tessarolo (2016) traz o exemplo do 

compartilhamento de imagens e conteúdos pessoais por meio de terceiros, gerando exposição 

e constrangimento nos envolvidos. Ações comuns nas redes sociais que geram 

questionamentos atuais: 

Até que ponto nós estamos sustentando padrões estéticos e comportamentos 

deploráveis simplesmente porque não analisamos as repercussões dos nossos 

atos? Assim, quais são os acontecimentos, as notícias e as mensagens 

compartilhadas, sem uma análise crítica da sua parte, que estão permitindo 

que você se torne uma pessoa ruim? (TESSAROLO, 2016) 

 

Portanto, ao possibilitar o anonimato, a web, como um espaço aberto a muitas vozes, 

inclusive a muitas más vozes que estavam “escondidas”, passa a ser diagnosticada hoje como 

um lugar que traduz muito do que sentem e pensam os indivíduos. E, se quase sempre não é 

possível vincular essa “rede de ódio” a ações, não se pode ignorar seu potencial considerando 

a possibilidade destas ações ocorrerem. Afinal, o mal naturalizado transforma o meio 

midiático em um campo de ódio e insensibilidade, tornando-o uma arma cuja letalidade já se 

manifestou em alguns casos noticiados pela própria mídia
44

. Além destas questões, também é 
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 Como exemplo relembramos o caso de uma doa de casa que foi espancada até a morte após espalharem boatos 

nas redes sociais de que ela estaria envolvida com magia negra, no Guarujá em 2014. Fonte: 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/marido-diz-que-mulher-foi-espancada-por-causa-de-boato-

em-rede-social.html. Outro caso, ocorrido em 2018, no México, foi o do assassinato de um estudante de direito e 

seu tio, que também foram queimados pela multidão que acreditava que estes estavam envolvidos com tráfico de 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/marido-diz-que-mulher-foi-espancada-por-causa-de-boato-em-rede-social.html
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possível desdobrar que, mais uma vez essas manifestações que podem ser localizadas no 

território do mal têm origem no que podemos chamar de pessoas comuns que agregam 

comportamentos contraditórios: ao mesmo tempo em que não se esquivam de mentir, 

compartilhar conteúdos inapropriados ou até agredir verbalmente pessoas através das redes 

sociais, postam memes com animais fofos no Facebook, curtem vídeos positivamente afetivos 

no YouTube, e multiplicam fotos gentis e amorosas no Instagram.   

 Trata-se, portanto, de um cenário de agressão, geração de discursos e práticas de ódio, 

individualismo, insensibilidade e intolerância com o outro, consolidado no meio online e na 

vida real que, segundo Braga (2016), precisa ser detido para que não impeça a construção de 

uma sociedade centrada no respeito ao outro e pluralidade. Sem pretender nos estender muito 

sobre este aspecto é possível, junto com Heller (2000), creditar também, tantos preconceitos, 

justamente porque são lidos como juízos provisórios que, mesmo após serem refutados pela 

razão, pela ciência, continuam sendo tidos como verdade para determinados indivíduos. Pois 

o preconceito está relacionado com o afetivo, com a fé do indivíduo, ou seja, não existe razão 

ou reflexão na base desta posição/sentimento em relação ao outro. Crer em preconceitos é 

uma comodidade para nos proteger de conflitos na corriqueira vida cotidiana, por isso mesmo, 

em sua maioria, o preconceito possui um caráter social (HELLER, 2000). Segundo a autora, 

os preconceitos negativos apresentam diferentes níveis e o problema está em sua intensidade. 

Para tanto, ela cita Allport que gradua três estágios do preconceito que, segundo Heller, não 

precisam seguir a seguinte ordem e nem se manifestar em todos: o ressentimento, a 

autojustificação estereotipada e o comportamento estereotipado. Este último é o mais 

preocupante pois seria o grau mais intenso do preconceito, aquele que leva a ações que partem 

da discriminação, podendo chegar ao extermínio. Isto é, o pensamento preconceituoso e 

estereotipado colabora com a “coisificação” do outro, trazendo mais uma vez a intolerância, o 

discurso e ações de ódio, podendo colocar uma pessoa como um estranho merecedor de 

atitudes más. Enfim, para o mal ser banalizado ele se apoia em estruturas nas quais os valores 

do indivíduo prevalecem sobre os do outro ou do coletivo, o “eu” é superior e o “outro” não 

possui o mesmo valor. Como recorda Donskins (2014, p.17), “Nada [é] pessoal, são apenas 

negócios, esse é o novo Satã da modernidade líquida”.   

 

2.4 Cotidiano, tecnologia e mídia: brechas para o mal 

 

                                                                                                                                                                                     
órgãos, através de mensagens no Whatsapp. Fonte: https://www.hipercultura.com/fake-news-consequencias-

tragicas/ 

https://www.hipercultura.com/fake-news-consequencias-tragicas/
https://www.hipercultura.com/fake-news-consequencias-tragicas/
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Como vimos, é possível afirmar que o mal não possui uma localização geográfica, 

muito menos um perfil exclusivo de indivíduo, em razão de que todos podem estar suscetíveis 

à sua banalização e naturalização. Porém algumas características contribuem para se 

visualizar as condições que permitem sua manifestação, isto é, a falta de reflexão e de senso 

crítico, que geram a intolerância, e o desenvolvimento da insensibilidade, adiaforização e 

individualismo. A partir de tais elementos, acreditamos que existe um ambiente, dentre 

outros, que pode colaborar para o estabelecimento desta estruturação do sujeito: a vida 

cotidiana permeada pela tecnologia e suas mídias, um local bastante retratado em quase todos 

os episódios de Black Mirror. Estruturante, assim, do fluxo da narrativa, o cotidiano avulta 

como uma das chaves para se discutir a série na abordagem que a dissertação propõe, ou seja, 

discutirmos a banalização do mal que consideramos onipresente em BM. 

 A localização das tramas no cotidiano traz, para nós, sua problematização conceitual. 

Um ponto de partida é o que diz Agnes Heller, para quem o cotidiano é o local onde todos os 

homens vivem, sem exceção. Como lugar da vida vivida, é nele que o homem está por inteiro, 

isto é, onde coloca todas as suas capacidades: paixões, sentidos, habilidades e ideologia. É no 

cotidiano, principalmente, que os indivíduos se desenvolvem e se relacionam; é nele onde são 

dadas as interações sociais, as trocas e a sociabilização e, finalmente, é no cotidiano onde a 

história é escrita. Nascemos inseridos no cotidiano e somos considerados adultos quando 

somos capazes de viver nossa cotidianidade, por nós mesmos (HELLER, 2000). A maturidade 

está relacionada com a capacidade humana de compreensão e administração das relações 

sociais, da manipulação das coisas, assimilação de ideias e valores. O adulto no cotidiano 

deve, ou deveria, estar pronto para gerir sua vida em todas os campos e direções, o que 

implica se desenvolver, atender suas necessidades, fazer escolhas e lidar com estas dentro do 

convívio social, ou seja, buscando a harmonia da sociedade. 

Dentre as principais características do cotidiano estão a espontaneidade, a economia 

(da vida cotidiana) e os juízos provisórios.  Quando classifica a espontaneidade como 

característica dominante da vida cotidiana, Heller explana que grande parte das ações e 

assimilações no cotidiano são e precisam ser espontâneas, posto que “se nos dispuséssemos a 

refletir sobre o conteúdo de verdade material ou formal de cada uma de nossas formas de 

atividades, não poderíamos realizar nem sequer uma fração das atividades cotidianas 

imprescindíveis” (HELLER, 2000, p.30). As ações particulares de cada um e as atividades 

humano-genéricas também se dão de forma espontânea, bem como a assimilação dos hábitos, 

modismos e exigências sociais. A autora ressalva que nem todas as atividades cotidianas 

apresentam o mesmo nível de espontaneidade. Tal característica se relaciona diretamente com 
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o pensamento no cotidiano, que é dado de forma econômica, pois está baseado nas próprias 

atividades do dia a dia, portanto, as unidades de pensamento estão relacionadas às ações no 

cotidiano. Em outras palavras, a vida cotidiana, a partir de seu ritmo acelerado e das várias 

assimilações exigidas, não permite aprofundamento de ideias e grandes reflexões sobre os 

atos no momento, na maioria dos casos, pois é preciso seguir, é preciso agir.  

Heller afirma ainda que tais definições implicam no pragmatismo dessas atitudes, dado 

que “A unidade imediata de pensamento e ação implica na inexistência de diferença entre 

„correto‟ e „verdadeiro‟ na cotidianidade; o correto é também „verdadeiro” (HELLER, 2000, 

p.32). A autora destaca, entretanto, que a assimilação do correto como verdade é dado apenas 

quando o indivíduo consegue prosseguir no cotidiano com “os menores atritos possíveis”. 

Entendemos aqui que este limite de igualdade dos conceitos tende a respeitar os limites 

morais e da convivência social, porém podemos enxergar como uma brecha para a 

banalização do mal, pois dada as circunstâncias do cotidiano, utiliza-se da pragmatização para 

distorcer valores e conceitos que podem atingir uma boa parte da sociedade, visto que: 

Até mesmo os juízos e pensamentos objetivamente menos verdadeiros 

podem resultar corretos na atividade social, quando representarem os 

interesses da camada ou classe a que pertence o indivíduo e, desse modo, 

facilitarem a esse a orientação ou a ação correspondente às exigências 

cotidianas da classe ou camada em questão. (HELLER, 2000, p.32) 

 

A constatação da autora nos remete a casos de agressão, violência ou apenas 

julgamento coletivos e até os “cancelamentos” da internet, quando é consentido pela maioria. 

Em situações como estas percebemos as ações dadas como corretas, levando em conta os 

julgamentos e sofrimento como verdade, banalizando a maldade perante aquele grupo. 

Caberia ainda questionar se tal ideia explica, em parte, o sentimento compactuado por 

Eichmann e outros “trabalhadores” dentro do sistema totalitário nazista.  

Ainda sobre o pensamento no cotidiano, Heller elucida que este é compreendido 

também como comportamento e que é ultrageneralizador
45

, baseado na experiência. Isto 

posto, ela afirma que nosso pensamento compreende analogias, esquemas prontos e impostos, 

que facilitam a fluidez da vida cotidiana. Tais estereótipos podem ser enxergados de forma 

crítica, de acordo com o indivíduo, época e seu contexto (HELLER, 2000). Nosso 

pensamento, no cotidiano, estabelece, então, juízo de valores, que são provisórios, mas podem 

vir carregados de ideias do senso comum e conceitos já estruturados. Marinela Chauí (2000) 

complementa explicando que os juízos de valor avaliam “coisas, pessoas, ações, experiências, 

acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, 
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desejáveis ou indesejáveis” (CHAUÍ, 2000, p.431). Dessa forma, os juízes éticos de valor de 

determinado contexto vão enunciar as normas de comportamento, sentimentos e ações. 

Esses juízos e estereótipos podem ser preocupantes quando estão presos ao indivíduo a 

ponto de impedir que este tente compreender situações e pessoas de outro modo. A 

cristalização dos pensamentos é, como a autora define, a alienação, dada também como um 

abismo entre a consciência e a produção humana. Os elementos reconhecidos por Heller 

parecem colaborar para uma compreensão do mal como algo natural, já dado e assumido pelas 

relações humanas, uma vez que não há profundidade de pensamento ou reflexão em torno de 

todas as nossas ações e reflexões cotidianas que são pautadas, tantas vezes, por artifícios 

como a espontaneidade e a ultrageralização. Um importante destaque que a autora faz durante 

suas argumentações é a de que essa discussão que traz não é teoria, não é teorização. O que se 

tem, de fato, é que a superficialidade que a banalização do mal carrega - ainda mais se o 

definirmos como um fenômeno -, estabelece uma fácil assimilação no cotidiano. Nesse 

“lugar” (entendimento) busca esconder o sofrimento e a seriedade da situação das vítimas e 

assim disfarça sua “essência” (e consequência). Um exemplo marcante da história é a ideia de 

eugenia assumida por Hitler, que, de certo modo, aparece no episódio “Engenharia Reversa”, 

assim como nas hashtags de ódio disseminadas na internet no episódio “Odiados pela Nação”. 

Neste último caso, o disfarce é reforçado pela distancia do virtual que não aproxima os 

agressores de suas vítimas. 

Para poder compreender a essência e “desmascarar” tal banalização, é preciso, mais 

uma vez, exercer a reflexão que, trazendo para os conceitos de cotidiano, podemos definir 

como a “elevação acima da cotidianidade” (HELLER, 2000), ou quebra da 

“pseudoconcreticidade” (KOSIK,1969). Karel Kosik, ao explicar a dialética da vida concreta, 

afirma que os fenômenos que se manifestam de forma imediata no dia a dia podem ser 

compreendidos como partes de um todo que é percebido como realidade (absoluta) a partir da 

leitura do senso comum. Isso não significa que os fenômenos sejam falsos, pelo contrário, 

eles também são reais, mas eles são a parte externa de um todo, algo que podemos comparar a 

uma tampa que cobre um objeto, ou – por que não ? -, um fungo que reveste um alimento. 

Para poder compreender o todo para além do fenômeno - no nosso caso, não banalizar o mal -, 

é preciso decompor, analisar e se aprofundar nas situações e consequências, tendo em vista o 

contexto, as raízes e estruturas que, por sua vez, não são vistas (a um primeiro olhar, podemos 

dizer) ou localizáveis (imediatamente) no fenômeno do mal (que é o nosso foco). 

Outros elementos também estão atrelados à vida cotidiana moderna (e 

consequentemente à BM), elementos estes que vieram conquistando mais espaço até se 
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estabelecerem de forma onipresente. Compreender a mídia e a tecnologia se torna, hoje, 

essencial para verificar como estas fazem parte do cotidiano, afetando e sendo afetadas, 

transformando e sendo transformadas pelas interações sociais, relações interpessoais, dos 

campos sociais, políticos e econômicos. Autores como Silverstone (2005), Thompsom (2018) 

e Kelnner (2001) defendem a relevância da mídia localizando-a como fundamental para a vida 

cotidiana. Presente nas mais diversas atividades, de ambientes de trabalho ao lazer; de acesso 

à informação ao entretenimento; na criação, difusão e recepção de conteúdo, a mídia costura e 

conecta as relações humanas, suas interações e vivências. No entanto, sempre merece ser 

destacado que, ao mesmo tempo que é cotidiana, a mídia também depende de outro elemento 

essencial, que é o senso comum, pois é a partir dele que a mídia constrói, reproduz, associa e 

distorce os conteúdos que produz.  

É no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela 

filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas representações 

singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da 

vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum. 

(SILVERSTONE, 2005, p.20) 

 

Relacionada principalmente aos meios de comunicação, a mídia deve ser cogitada 

tanto por seus elementos físicos quanto simbólicos, pois ambos fornecem, ao mesmo tempo, 

instrumentos e problemas para uma estética e ética da vida cotidiana e, também, para formular 

e defender/manter distâncias e conexões (SILVERSTONE, 2005). O desenvolvimento da 

mídia pode ser atrelado ao da tecnologia e, nos últimos anos, a chegada da internet provocou 

um impacto considerável para o campo midiático com a era digital, o que trouxe para a 

sociedade atual novas relações de tempo e espaço, junto com novas formas de relacionamento 

e interação social. Para Kelnner, a mídia veicula uma cultura forte e muito influente na vida 

cotidiana, colaborando com formação de opiniões e identidades que preenchem os momentos 

de lazer com imagens e espetáculos. Tal cultura midiática explora a alta tecnologia para 

configurar suas estruturas e reconfigurar as sociedades, tornando mídia e tecnologia como 

principais organizadores sociais: “É um setor vibrante da economia, um dos mais lucrativos, e 

está atingindo dimensões globais” (KELNNER, 200, p.10). 

A observação de Kelnner, que chegou ao Brasil há quase vinte anos, desdobra-se, mais 

recentemente, em abordagens sombrias como a de Jonathan Crary (2014) que apresenta um 

diagnóstico pessimista ao problematizar as motivações por trás do desenvolvimento 

tecnológico. Para o autor, tal desenvolvimento está atrelado a um processo de capitalismo 

tardio e todas suas atividades devem ser vistas pelos polos político e econômico, cujos 

objetivos são o consumo, o trabalho e, claro, o lucro. A tecnologia e a mídia são vistas, dessa 
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forma, como ferramentas para o isolamento social e impotência política além de os vários 

dispositivos e funções lançadas com rápida frequência serem produzidos para se tornarem 

obsoletos rapidamente. Tal percepção pode ser identificada no episódio “Um milhão de 

méritos”, em que as várias telas que circundam os personagens apresentam uma vida repleta 

de relações digitais e virtuais que buscam romantizar o maior objetivo deles no possível 

confinamento: pedalar para produzir. Portanto, o autor acredita que estudar e pensar as 

tecnologias e mídias pelas suas formas de funcionamento e efeitos particulares se torna 

ilógico, pois logo estas serão substituídas por outras com mais funções (CRARY, 2014). 

Ainda segundo Crary, é importante compreender como as novas formas tecnológicas e redes 

estão reconfigurando as experiências e as recepções, pois estas apresentam ritmos de consumo 

intensos e acelerados. 

Considerando o que o autor coloca, é possível identificar muitas trilhas que parecem 

afinadas a seu desencanto. Por exemplo, com o intuito de reduzir a “perda de tempo” que 

existe no nosso dia a dia, as tecnologias são vendidas com argumentos que afirmam facilitar a 

vida e otimizar a resolução de problemas, reduzindo a quantidade de dúvidas e o tempo de 

decisões. Em outras palavras, tudo precisa ser prático e fácil: “A cada substituição 

corresponde um aumento exponencial do número de escolhas e opções disponíveis” 

(CRARY, 2014, p.52). A velocidade é tanta que não nos permite tempo para a familiarização 

com os produtos e mídias, gerando uma atropelação de conteúdos que nos bombardeiam 

frequentemente. Segundo o autor, tal relação gera uma sensação de desejo e necessidade, que 

faz querer estar atualizado sobre todos dispositivos, conteúdos e informações. Outro efeito, 

ainda de acordo com Crary, é a desvalorização de fenômenos que não apresentem um tempo 

tão ágil quanto o esperado, pois se o ritmo é lento, perde-se o interesse.  

Ora, mas se a tecnologia está para resolver nossos problemas, facilitar vidas, tomar 

decisões, melhorar as alternativas e encerrar os dilemas, não é estranho quando afirmamos 

que pode existir uma forte relação de encantamento por esta. Silverstone explica tal fenômeno 

comparando-o com a relação que temos com a magia, que aciona o mistério e, deste modo, 

torna-se atrativa e instigante. O autor classifica as tecnologias da mídia como “tecnologias de 

encantamento”, que geram uma percepção considerável para nosso cotidiano, uma vez que: 

Nosso envolvimento com elas é impregnado pelo sagrado, mediado por 

ansiedade e, de quando em quando, arrebatado por alegria. Nossa 

dependência delas é substancial. O desespero que nos invade quando somos 

privados do acesso a elas (...) é completo. Nosso entusiasmo, quando somos 

confrontados pelo novo, às vezes desconhece limites: „Quatro trilhões de 

mega? Nossa!‟ (SILVERSTONE, 2005, p.50) 

  



 

 59 

Essa relação dificulta a compreensão e reflexão sobre o que é consumido, distorce 

valores e dificulta o discernimento de desejos e necessidades. A ansiedade parece surgir como 

um dos efeitos colaterais dessas relações aceleradas. Tal compreensão nos ajuda a interpretar 

a protagonista do episódio “Queda Livre”, Nancy, que vive de forma deslumbrada todas as 

possibilidades da rede social e não consegue enxergar a tempo o quanto se tornou escrava do 

sistema que impõe comportamentos, objetivos e projeções superficiais e desgastantes para a 

vida social. 

Outro fator preocupante é o de como estas produções aceleradas podem afetar a visão 

da história, uma vez que tal característica gera um desligamento da memória coletiva: “As 

condições cotidianas de comunicação e acesso à informação garantem o apagamento 

sistemático do passado como parte da construção fantasmagórica do presente” (CRARY, 

2017, p.54). Sobre tais discussões Bauman e Donsnkins (2014) parecem colaborar com esta 

lógica ao afirmar que as possibilidades tecnológicas de hoje nos colocam numa sociedade de 

possiblidades em que “não se permite dilemas”. Eles afirmam que o ritmo acelerado pode 

provocar o risco de perdermos a capacidade de acompanhar o que acontece no mundo e de 

nos solidarizarmos pelo sofrimento do outro, uma vez que não temos mais tempo de 

amadurecer reflexões sobre as informações. Pelo contrário, a pressa contida nas nossas 

atividades tornam as informações, cada vez mais rapidamente, “velhas”, conferindo poucas 

chances de registrá-las em nossa memória (BAUMAN, 2014), gerando, assim, o que o autor 

chama de uma atitude “blasé” sobre a vida e seus acontecimentos. 

Ao explorar outros efeitos do ritmo tecnológico e midiático no cotidiano, Bauman 

(2014) destaca que a amplitude da atenção humana também foi afetada, reduzida ao tempo 

que se gasta para criar, receber e enviar uma mensagem para alguém. O autor aponta, ainda, 

para o empobrecimento da linguagem, já que esta obedece a critérios online e se adapta às 

possibilidades de abreviações de escrita e informalidade que os dispositivos oferecem. Mais 

preocupante ainda: a moral, também é afetada pela tecnologia e suas mídias, segundo Bauman 

e Donkins. Ao afirmarem que a tecnologia não aceita dilemas, indicam que essa também não 

permite que se permaneça à margem dela, configurando mais uma relação de dever do que de 

poder. Dessa forma, nossos valores também se moldam a partir das “possibilidades” que são 

oferecidas, ou seja, se é possível, por que não fazer? Como exemplo, eles apontam a 

possibilidade de invadir informações, conteúdos que são espionados e vazados com 

finalidades vazias, gerando um “vácuo moral criado por uma tecnologia que sobrepujou a 

política” (DONSKINS, 2014, p.13).  
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Para Thompson (2018), estes riscos da era digital podem ser lidos como a banalização 

de gravações (quando todos podem registrar, copiar e salvar o que quiserem) e a 

democratização da transmissão (pois todos podem compartilhar conteúdos). Já Donskins 

associa tais atitudes como uma das duas novas manifestações do mal, que são: a 

insensibilidade ao sofrimento alheio e a vontade de se apropriar e invadir o segredo de outro. 

Isto, porque o mal, agora de acordo tanto com Thompson quanto com Donskins, adentra e 

permeia os lugares onde há mais poder financeiro e político, sendo a tecnologia, um dos 

principais caminhos para viabilizar este processo
46

. Em BM, no episódio “Hino Nacional” 

vemos situações semelhantes, como a tecnologia sendo arma para expor as condições do 

resgate do sequestro da princesa, abalando diretamente a política inglesa por meio do primeiro 

ministro. Já em “Urso Branco”, a banalização das gravações não só é incentivada como é 

utilizada conscientemente como forma de humilhação e penalidade, pois os visitantes do 

“parque” utilizam seus dispositivos móveis para registrar toda a perseguição da protagonista. 

Aparentemente, os registros são livres e os direitos sob as imagens também, fazendo destes 

vídeos ou fotos parte das atrações justificadas como justiça. 

Independente de se concordar ou não com tais posições o fato é que a era digital 

ampliou o espaço das atividades cotidianas, aumentou possibilidades, gerando novas formas 

de realizar tarefas já feitas antes, assim como acrescentou novas lógicas e ferramentas de 

produção do conhecimento humano (No seriado, observamos artefatos tecnológicos dos mais 

sofisticados que buscam efetuar uma nova forma de vida das personagens, bem como 

ampliando relações de entretenimento infantil com bonecas eletrônicas). Atualizando sua 

própria teoria interacional dos meios de comunicação, Thompson (2018) acrescentou às três 

formas de interação
47

 que ele havia estabelecido, uma nova: a Interação Mediada on-line, que 

consiste na extensão da relação espaço-tempo, formato dialógico e com múltiplos receptores e 

destinatários. Importante notar que tais transformações afetam todas as outras camadas 

sociais, visto que o formato pode ser utilizado com qualquer intuito, seja ele profissional 

(afetando o trabalho) ou econômico, ou lazer, etc. Dessa forma, pode-se enxergar como o 

digital contribuiu para a reconfiguração de ideias e conceitos, tanto os do mundo público 

como na esfera do universo privado. Por exemplo, Bauman (2014) aponta como uma “erosão 

do anonimato” vem modificando a visão sobre o que é público e privado. Para o autor, este 
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 Vale abrir um parêntese para esclarecer que não acreditamos que a mídia e a tecnologia são “ruins” e que estes 

são geradores da maldade, pelo contrário, não possuem bondade ou ruindade, pois estes são valores éticos e 

políticos. Compreendemos tais campos e todos seus adventos como criações do ser humano. Partimos da 

reflexão dos autores citados neste subcapítulo, que atribuem às questões tecnológicas e midiática, na forma como 

existem hoje, o arrefecimento da política e a ampliação das desigualdades econômicas.  
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 As três formas são: Interação face a face; Interação mediada; e Quase interação mediada. 
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cenário reforça uma sociedade em que os indivíduos se tornam consumidores e mercadoria ao 

mesmo tempo, pois as atividades cotidianas consistem em, além de consumir, criar uma 

“demanda de nós mesmos”: 

Privacidade, intimidade, anonimato, direito ao sigilo, tudo isso é deixado de 

fora das premissas da sociedade de consumidores ou rotineiramente 

confiscado na entrada pelos seguranças. (...) O resultado geral é uma 

„sociedade confessional‟, com microfones plantados dentro de 

confessionários e megafones em praças públicas. (BAUMAN, 2014, p.37) 

 

Neste caso, o episódio “Queda Livre” serve de exemplo mais uma vez ao mostrar 

como as personagens acabam ampliando a representação que fazem delas mesmas no meio 

virtual e real. Os perfis são essenciais para se obter sucesso na vida e os usuários fazem deles 

mesmos produtos que devem esbanjar felicidade, simpatia e perfeição. Percebemos, portanto, 

como a mídia, por meios dos adventos tecnológicos, forma e transforma experiências 

essenciais da vida cotidiana. Os efeitos apontados como a reconfiguração do tempo e espaço, 

novo formato de interação e quantidade de dispositivos reforçam as principais características 

da vida cotidiana, que só se torna ainda mais econômica, espontânea e ultrageneralizadora. 

Imersos em uma sociedade que está cada vez mais apressada e com mais atividades 

disponíveis nas suas várias áreas, o tempo para avaliar, analisar, tantos casos, situações, 

questões e pessoas fica ainda menor, facilitando a assimilação de códigos construídos e 

mediados pelo senso comum, que contribuem para a alienação do indivíduo. Assim, a forma 

de interação pode tanto facilitar ao permitir que se atinja mais pessoas em menos tempo, 

como pode ampliar as dificuldades de relações justamente pela falta de controle de todo este 

conteúdo. O bombardeio de informações, narrativas, dispositivos e funções contribui, deste 

modo, para o esquecimento e banalização de histórias, situações e pessoas, tornando a relação 

com o mundo e com o outro cada vez mais descartável. Por fim, o cotidiano virtual vem 

contribuindo para a reformulação de ideias e decisões. Tudo isso afeta a forma de pensar e 

agir das pessoas no cotidiano, pois tem o poder de influenciar juízo de valores e escolhas.  

Como se trata de formulação de cenários macro, ou seja, são construídos a partir de 

diagnósticos macros, avaliamos ser necessário, antes de encerrarmos este subcapítulo, 

destacar que existem formas de resistência e percepção deste fenômeno. Neste sentido vale 

retomar Heller (2000) e o seu conceito de suspensão do cotidiano, para o exercício da 

reflexão. Segundo a autora, tanto a arte como a ciência – ou seja, nos territórios da criação e 

do conhecimento humano – tornam possível tecer formas de resistência, além de acionarem a 

percepção e consequente necessidade aguda deste fenômeno do resistir. Não se trata, evidente, 

de um processo mecânico, isto é, nem toda arte e nem toda ciência se viabilizam considerando 
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este propósito. De todo modo, como toda construção histórica, as contradições se colocam e, 

por isso mesmo, existem indivíduos tolerantes, compreensíveis e que enxergam as angústias e 

problemas da nossa sociedade, bem como compactuam atitudes que levam em consideração o 

bem do outro e do coletivo. Muito destas percepções e movimentos, inclusive, demandam 

justamente das possibilidades abertas pelas tecnologias e pela mídia. Ambas, portanto, 

também colaboram para a reflexão e desenvolvimento do conhecimento, inclusive o social. 

Entretanto é preciso estar ciente das forças que dominam tais ferramentas (a política e a 

economia) para se conseguir assimilar e discernir os valores sobre tudo o que é oferecido. 

Pois, da mesma forma que o cotidiano se torna um campo propício para o senso comum e 

para a alienação, é no mesmo cotidiano que ocorrem transformações, conquista de 

reivindicações, reformas sociais e econômicas e, até mesmo, – quem sabe? – será no cotidiano 

que vão ocorrer as tão urgentes e necessárias transformações profundas da sociedade. Algo 

que, para nós, implica em ampliarmos as discussões e reflexões sobre os produtos e processos 

midiáticos do qual fazemos parte, como faremos mais a frente. 
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3. UM PRODUTO MIDIÁTICO: REFLEXOS E REFLEXÕES 

 

Antes de seguirmos diretamente para a análise, o percurso metodológico dessa 

dissertação considerou que era importante demarcar o impacto que a série provocou como 

fenômeno midiático que a torna diferenciada. Isto é, tendo a popularidade de Black Mirror 

como um desafio, visto sua repercussão em âmbito internacional e nacional, acreditamos que 

deveríamos entrelaçar nossa abordagem sobre a série, com um levantamento que fosse capaz 

de desenhar a “fortuna crítica” sobre BM. Com este objetivo, primeiro apresentamos, a partir 

de uma pequena amostra da compreensão que o público tem sobre o seriado (aplicamos um 

questionário online no período de julho a agosto de 2019), indicativos de como este é 

percebido em suas temáticas e o que prevalece da experiência de consumo da série, 

considerando, como já colocado, o processo de midiatização da sociedade atual. Em seguida, 

trazemos as discussões apresentadas pela crítica midiática a partir de uma pesquisa realizada 

na Internet com palavras-chaves, no período de julho de 2019 até março de 2020 e, 

finalmente, aprofundando o teor dessa face da pesquisa, incorporamos à dissertação o 

levantamento realizado junto aos trabalhos acadêmicos – seja em produtos como artigos, teses 

e dissertações como livros -  que estudaram, direta ou indiretamente, Black Mirror. Tal 

processo, achamos justo colocar, foi essencial para reforçar a nossa hipótese sobre a não 

percepção da abordagem que desenvolvemos neste trabalho, reiterando a relevância deste 

olhar. 

  

3.1 Imaginário midiatizado: “Isso é muito Black Mirror!” 

 

Ao tratarmos Black Mirror como um fenômeno, compreendemos que este se perpetua 

inicialmente pelos consumidores, por uma grande quantidade de pessoas comuns que encontra 

algum atrativo naquele produto que a mantém atenta. Acreditamos que a visão e o imaginário 

que o público sustenta são, por mais frágeis ou superficiais que possam ser, tão importantes 

quanto a essência das narrativas, pois é partir do público que se compreende o início do 

fenômeno. Aplicamos um questionário no período de julho a agosto de 2019, como uma 

amostra da reação popular. Dessa forma, observar a opinião comum possui um valor 

importante para a compreensão do todo que queremos abarcar e pode se mostrar tão relevante 

quanto as análises mais profundas do mesmo objeto. As relações estabelecidas na realidade a 
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partir da ficção, podem nos ajudar a compreender os significados que as narrativas podem 

trazer e a relevância que a série assume para seus consumidores.  

Assistir a BM, assim como outras ficções seriadas dentro da cultura de séries, é uma 

experiência que integra o imaginário social do consumidor. Tratando-se de ficção científica, o 

tecnológico e a mídia são elementos essenciais deste imaginário em que “os valores e 

sensações compartilhadas contribuem para que ela atue cristalizando visões em relação aos 

temas da sociotécnica” (NÓBREGA, 2017, p.8). A tecnologia está presente não apenas na 

narrativa, mas em sua forma de consumo e, posteriormente, em como ela será replicada e 

repercutida. A cada episódio nos deparamos com uma mídia que altera o comportamento, 

reestrutura as ações cotidianas e ao mesmo tempo é repensada e tem sua função reinventada a 

partir do seu uso. Fora da ficção também podemos averiguar uma situação semelhante. Ao 

assistirmos a série, utilizamos uma nova plataforma midiática que transforma a cultura de 

consumo e a produção dos conteúdos audiovisuais. Vive-se em um mundo rodeado pela mídia 

em que distanciá-la das instituições culturais e sociais se torna uma tarefa cada vez mais 

difícil, se não impossível. A mídia hoje, não só afeta as instituições sociais, como também 

passa a ser compreendida como uma, de modo que não é possível analisar a mídia e as 

instituições de forma separada, como se fossem independentes (HJARVARD, 2012), um 

processo identificado como midiatização. Que também pode ser lido como um resultado da 

evolução dos “processos midiáticos que se instauram nas sociedades industriais” (NETO, 

2008).  

Para Hjarvard (2012), esta evolução estabelece a mídia como uma instituição social 

que, por sua vez, transforma e é transformada pelas outras instituições, numa relação de 

interdependência. Entretanto, não se classifica a mídia como instituição desde o 

desenvolvimento dos primeiros meios de comunicação, mas sim no período da modernidade, 

a partir do momento em que sua presença foi intensificada a ponto de afetar os campos sociais 

e culturais. Dessa forma, os meios de comunicação e a mídia, não são lidos como uma opção 

ou uma simples ferramenta, mas sim como parte: 

Uma parte significativa da influência que a mídia exerce decorre do fato de 

que ela se tornou uma parte integral do funcionamento de outras instituições, 

embora também tenha alcançado um grau de autodeterminação e autoridade 

que obriga essas instituições, em maior ou menor grau, a submeterem-se a 

sua lógica. (HJARVARD, 2012, p.54) 

  

A partir desta leitura, o autor afirma que o processo de midiatização torna cada vez 

mais difícil o descolamento de tais instituições e com isso dificulta, também, a diferenciação 

de cada uma delas. Mais ainda: com esta realidade, conceitos de representação, de realidade, 
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sobre o que é fato e ficção ficam cada vez mais híbridos, gerando dúvidas sobre as realidades 

dos mundos virtuais e digitais.  Para o autor a mídia não se sobrepõe a outras instituições, mas 

esta é tão importante quanto as outras, pois trouxe uma nova lógica assimilada e que é, 

constantemente, absorvida pelas outras. Dessa forma a midiatização oferece uma expansão de 

interações e traz novas reflexões para o conceito de realidade (HJARVARD, 2012). 

Embora nosso objetivo não seja discutir o que é produzido por quem, ou o que é do 

real e o que é do virtual, acreditamos que o consumo via streaming acaba reforçando este 

hibridismo e dificultando ainda mais a diferenciação. É dentro desta fase da modernidade, e a 

partir de tais compreensões que notamos como Black Mirror é repercutida e consumida. O 

entretenimento se mistura com informação, que movem reflexões, que provocam motivações 

de consumo que, por sua vez, provocam outras percepções e expressões sobre o que é visto e 

produzido. As produtoras criam suas narrativas buscando gerar identificação com o público, 

ao mesmo tempo em que se aproveitam dos dados gerados e repercutidos para criar outras 

temporadas ou novas histórias. Enquanto isso outros campos da mídia reproduzem suas 

significações sobre as produções, além de também absorverem as representações do público.  

Para tanto, vale considerar o pensamento de Silverstone (2002), quando este lê a 

própria mídia como processo de mediação, que seria um movimento de significados enquanto 

também transforma os significados. No mundo midiatizado, as mediações se tornam cada vez 

mais complexas, mas ainda é possível observar o quanto os vários lados envolvidos se cruzam 

e se influenciam. Pretendemos mapear este imaginário midiatizado sobre a série para que, em 

seguida, possamos aproximar ou não da abordagem da mídia e da academia, para que 

tenhamos uma ampla visão sobre a série no nosso país. 

Como início do nosso mapeamento sobre a repercussão do seriado, realizamos um 

questionário online que serviu como uma amostra sobre a relação do público com o produto. 

Quisemos compreender, inicialmente, quais eram as impressões sobre a série, como as 

pessoas se sentiam afetadas (ou não) ao consumi-la e quais principais aspectos que podem ter 

ajudado a criar um imaginário comum de BM, tendo em vista que o público a consome, 

incialmente, como entretenimento. Enfim, nosso intuito foi identificar quais questões, temas e 

sensações são mencionados, refletidos e emitidos quando se assiste aos episódios. Entre 

outros pontos, tentamos reconhecer vestígios, ou rastros dessa relação do público com a série 

em cotejo à relação online, a partir do bordão “isso é muito Black Mirror”, já que este nos 

parecia ser um forte indicador quanto ao imaginário constituído a partir da série. 

 O questionário foi gerado na plataforma do Google e permaneceu no ar entre julho e 

agosto de 2019, registrando a resposta de 103 pessoas. A pesquisa foi estruturada com três 
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perguntas fechadas para identificar o perfil dos participantes e o quanto haviam consumido da 

série; duas questões também fechadas, permitindo mais de uma opção de resposta, sobre a 

temática da série e possíveis percepções sobre ela; e três questões abertas que indagavam os 

motivos de se assistir ao seriado, o que mais chamava atenção na série e o que a expressão 

“Isso é muito Black Mirror” representava para cada pessoa que respondeu ao questionário 

sendo que este foi divulgado em redes sociais e grupos em diferentes estados do Brasil. 

Iniciamos identificando o perfil dos participantes da nossa amostra: mais da metade 

dele (58,3%) pertence à faixa etária entre 16 e 26 anos, seguido por pessoas que estão entre os 

27 e 37 anos de idade (32%), e apenas 7,8% dos participantes possuem entre 50 e 60 anos. No 

que tange ao grau de escolaridade, a maioria está cursando o ensino superior ou já são 

graduados (53,4%), enquanto estudantes de pós-graduação (especialização e mestrado) 

compõem a segunda maioria do perfil (36%). Notamos, ainda, a participação de pessoas que 

encerraram o ensino médio, porém não cursam nem cursaram o ensino superior (5,9%) e uma 

pequena quantidade de doutores (3,9%). Por fim, mais da metade dos participantes afirmaram 

ter assistido todos os episódios de Black Mirror (63,1%), enquanto 19,4% dos entrevistados 

só viram três temporadas e 6% assistiram quatro temporadas.  Observamos, então, um público 

marcado por jovens e adultos, dos 16 aos 37 anos, sendo que a maioria possui ensino superior 

e assistiu a todas as temporadas do seriado. 

Visualizado o perfil da nossa amostra, apresentamos alguns dos resultados que mais 

chamaram atenção e que nos ajudaram a ousar algumas hipóteses nesta relação entre mídia, 

produto e público. A noção de tempo do seriado é uma questão importante para nos ajudar a 

compreender sobre que período a série está falando na visão de quem assiste. A maioria dos 

espectadores parece considerar que a representação do futuro prevalece nas narrativas, mas 

vale ressaltar que o presente também é muito forte na percepção das tramas
48

. Identificado o 

momento das narrativas, buscamos compreender quais as principais temáticas reconhecer e 

apresentamos oito alternativas para a questão “Para você Black Mirror fala sobre”. Além 

destas oito, o participante ainda podia acrescentar temas por extenso na opção “outros”. 

Seguindo um dos marcos das ficções científicas as temáticas “tecnologia” e “comportamento” 

foram as mais escolhidas para definir sobre o que o seriado fala: respectivamente, foram 

indicadas em 82,5% e 80,6% dos resultados. Percebemos, então, como a relação homem 

(comportamento) e tecnologia estão sempre atreladas, sendo que tal relação é caracterizada, 
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 70% dos participantes elegeram o futuro e 59,2%, o presente. Vale destacar que era possível selecionar mais 

de uma opção. Ou seja, muitos dos que elegeram o futuro podem ter elegido o presente e vice-versa.   
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em seguida, de forma negativa como mostram as outras opções mais votadas: “angústias” 

(54,4%), “erros humanos” (48,5%) e “distopias” (44,7%).   

Também é de nosso interesse compreender como o público se relaciona com BM, no 

que tange às sensações que esta provoca. Uma vez que não existem ganchos entre narrativas, 

personagens e episódios que podem gerar empatia, curiosidade e emoções como paixão, 

interrogamos sobre quais sentimentos o seriado provoca em seus fãs. Pensativo e reflexivo é 

como se sentem os 92,2% dos participantes após verem algum episódio. Tal constatação é 

interessante por diferir de outros produtos seriados e pode até apontar brechas para 

compreender como a série é consumida: será que esta é tão “maratonada” como as outras, ou 

é vista aos poucos, “digerindo” uma reflexão por vez? Notamos também que o público de BM 

compreende que as críticas nas narrativas são elementos importantes para o seriado e, por isso 

mesmo, localiza esta condição como um dos propósitos da produção. 

A segunda sensação mais votada foi a de choque (61,2%), outra constatação 

interessante, pois podemos compreender o choque não como algo tão agradável, mas como 

um sentimento que afeta interna e externamente, que gera paralisação ou ação de forma 

atípica por um momento. Uma parcela dos participantes (28,2%) também afirmou se 

identificar com as histórias e/ou personagens, enquanto se sentir confuso também é algo 

comum para 15,5% deles. Vale registrar, ainda, dentro destas respostas, que 8,7% referenciam 

uma sensação de culpa e 3% afirmaram não sentir “nada” enquanto assistem ao seriado. 

Para as questões abertas construímos codificações das respostas a partir de termos e 

opiniões que expressavam ideias semelhantes e, portanto, poderiam ser agrupadas. Ao 

questionarmos por quais motivos as pessoas assistiam à série, percebemos que a maioria 

(36,8% das respostas) apontam aspectos da narrativa e da produção, com respostas que 

exaltam o roteiro e as tramas como um todo, utilizando adjetivos como “inteligente”, 

“interessante”, “diferente” e “bem feito”. Este se mostra como o principal motivo de consumo 

do seriado, reafirmando seu destaque e diferencial na indústria hoje, pois apesar de haver 

precedentes com o mesmo formato e linguagem, BM conseguiu se destacar com ótima 

qualidade técnica de produção e narrativas que foram percebidas como diferentes e 

inesperadas. A segunda categoria mais acionada é uma reafirmação do que já vimos, pois 

justifica o consumo da série por sua forma de oferecer entretenimento com reflexão ao mesmo 

tempo. Tal resultado foi dado por 25,4 % das pessoas e é possível destacar este como um dos 

motivos de êxitos da série.  As duas categorias seguintes foram separadas, mas podem ser 

compreendidas como significantes de uma mesma leitura: a de que Black Mirror fala muito 

sobre o presente, conflitando com a reposta da primeira questão, que apontou mais para o 



 

 68 

futuro. Enquanto 18,4 % das pessoas alegaram que gostam de assistir ao seriado porque se 

identificam com o tema e/ou as situações, 17,4% explicam que o interessante é que esta faz 

uma representação quase que verossímil do nosso cotidiano, além de relacionar de forma 

original, aspectos do presente com possibilidades ficcionais ou do futuro. Ou seja, a categoria 

da identificação com temas e personagens só tende a somar com a outra, uma vez que ao se 

identificar, o público está relacionando com sua vida corrente.  

A segunda questão subjetiva reforça as opiniões apresentadas na anterior. Ao 

questionarmos o que mais chamava atenção em Black Mirror, a maioria (quase 36% das 

respostas) indiciou o formato geral da série bem com os dos episódios, descritos como 

“originais”, “imprevisíveis” além de atrair pelos “plot twists” e “finais surpreendentes”. Logo 

em seguida, 28,15% pessoas afirmaram que o que mais chama atenção é a variedade de 

relações propostas para o homem e a tecnologia, quase sempre formas ruins. Vale registrar 

aqui, que para 3,8% dos participantes, a relação da maldade no comportamento humano 

atrelada ao domínio tecnológico é relevante para eles.  

Por fim, uma das questões que nos interessava levantar era qual imaginário que Black 

Mirror configura entre o público hoje, como este é acionado e o que a série remete para além 

dela mesma. Indagamos, então, o significado da expressão “Isso é muito Black Mirror” para 

cada um. Antes de explorarmos os resultados de nosso questionário, é pertinente apontarmos 

vestígios de como a expressão se tornou popular, além de ter sido encontrada com frequência 

em nossa pesquisa exploratória na mídia online, que veremos mais adiante. Incialmente se 

estamos discutindo uma sociedade midiatizada, vale destacar que o que chamamos de bordão 

ou expressão no cotidiano “offline” recebe o nome de meme no mundo “online”. Ao discutir 

as origens do meme, o site #Museu de Memes
49

 aponta que foi a partir do lançamento da 

terceira temporada, que o a expressão teria surgido na internet, partindo tanto do uso de fãs, 

como estratégia de marketing da Netflix no Twitter. Aprofundando, o site aponta que a partir 

de 13 de novembro de 2016 a expressão se destacou no Google Trends, e entre os dias 20 e 26 

de novembro a pesquisa pelo termo esteve em pico. 

 

No dia 8 de novembro de 2016, poucas horas antes da confirmação de 

Donald Trump como presidente dos EUA, o Twitter da série explorou a 

sensação dos fãs de que a trama se mistura com a vida real e publicou um 

tweet informando “este não é um episódio. Isto não é marketing. Isto é a 

realidade”. Essa impressão comum também foi explorada pelo marketing da 

Netflix, distribuidora da sequência aqui no Brasil. No dia 16 de novembro de 
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  O #Museu de Memes é um projeto acadêmico da UFF que tem, entre outros, o objetivo de constituir um 

acervo de referência para a pesquisa e investigação sobre o universo dos memes. Tem como diretor e 

coordenador geral o professor Viktor Henrique Chagas. 
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2016, um tweet da Netflix dizia “Isso é Muito Black Mirror”. Isto pode ter 

dado algum impulso na propagação do meme. (MUSEU DE MEMES, 2017) 

 

Dentro das classificações que o estudo faz, identificam o meme da série como um 

“catchphrase” que consiste em “uma frase frequentemente repetida tanto online quanto 

offline. Em alguns casos, ele é seguido por alguma informação, em outros, precede uma 

imagem, um vídeo ou um GIF” (MUSEU DE MEMES, 2017, s/p)
50

.  Segundo o site, a frase é 

associada com algo que cause estranhamento ou com o intuito de ironizar e gerar humor. No 

site acadêmico Tendências Digitais
51

 foi destacado que “Por mais exagerado e sem noção que 

os memes de Black Mirror sejam, eles podem funcionar como „brainstorm‟ para várias 

situações de episódios” (RIBAS, 2016)
52

, ou seja, os memes representam uma associação forte 

com o seriado, por mais que pareçam abordar situações que soam distantes da série. O bordão 

virou nome de grupo de página no Facebook no Brasil e pode ser visto em diferentes notícias 

e conteúdo na web em matérias como “Isso é muito „Black Mirror‟- Cinco histórias reais que 

poderiam estar na série” 
53

 no site Ego ou “Isso é muito Black Mirror – Veja memes que estão 

rolando sobre a série” 
54

 na UOL. A expressão também serviu de inspiração para o título do 

livro do pesquisador André Lemos, o qual abordaremos mais a frente, “Isso não é muito Black 

Mirror” (2018).  

Dessa forma, ao ouvirmos ou reproduzirmos um meme compreende-se que 

abrangemos uma experiência observada tanto em interações face a face, quanto em interações 

mediadas online e off-line, como diria Thompsom (2018). O meme é um bom exemplo desta 

relação midiatizada que as produções midiáticas atuais concretizam, uma vez que não é 

possível identificar, com precisão, sua origem ao mesmo tempo em que estabelece uma 

relação constante e mútua entre relações virtuais e “reais”. Portanto, a partir da questão “O 

que a expressão „Isso é muito Black Mirror‟ significa para você?” duas principais categorias 

foram delimitadas. A primeira (Catástrofes ou Impactos tecnológicos - 33%) aponta que 

quando ouvem ou reproduzem o meme as pessoas se referem a relações do homem com a 

tecnologia, como “avanços” e “impactos”, que apresentam resultados “negativos”, 

“catastróficos”. Já a segunda categoria (O bizarro e o surreal - 23%) aponta que a referência 
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 Disponível em http://www.museudememes.com.br/sermons/isso-e-muito-black-mirror/ Acesso em 2 Abr.2020 
51

 O site faz parte do projeto Observatório de Tendências Digitais da PUCPR, mantido entre os anos de 2016 e 

2018, sob a coordenação do Prof. Dr. Frederick van Amstel. 
52

Disponível em https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/isso-%C3%A9-muito-black-mirror-

7cb3de9f1dba Acesso em 2 Abr. 2020 
53

Disponível em https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-04/cinco-historias-reais-que-sao-muito-black-

mirror.html Acesso em 23 Mar.2020 
54

Disponível em http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-

estao-rolando-sobre-serie.html Acesso em 20 Mar.2020 

http://www.museudememes.com.br/sermons/isso-e-muito-black-mirror/
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/isso-%C3%A9-muito-black-mirror-7cb3de9f1dba
https://medium.com/tend%C3%AAncias-digitais/isso-%C3%A9-muito-black-mirror-7cb3de9f1dba
https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-04/cinco-historias-reais-que-sao-muito-black-mirror.html
https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-04/cinco-historias-reais-que-sao-muito-black-mirror.html
http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-estao-rolando-sobre-serie.html
http://ego.globo.com/diversao/noticia/2016/11/isso-e-muito-black-mirror-veja-memes-que-estao-rolando-sobre-serie.html
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principal está em acontecimentos “bizarros”, “chocantes”, “assustadores” ou “surreais”, ou 

seja, a referência está no impacto e nos efeitos que alguns dos plots narrativos de Black 

Mirror provocam. Essas duas categorias apresentam uma mesma compreensão final dos 

impactos da série como um todo que gera referências. Mas, enquanto na primeira a tecnologia 

está, necessariamente, associada com o problema, na segunda os dispositivos tecnológicos 

não são essências para o efeito do surreal, isto é, a série marca pelo choque, com ou sem 

tecnologia. 

A ideia do tempo presente e da verossimilhança com a sociedade foi reforçada mais 

uma vez na terceira reposta desta questão, configurando a terceira categoria mais apontada 

(Ficção e realidade - 21,3%). Nesta categoria, a maioria das pessoas associa o bordão com 

situações da ficção que se tornaram reais e vice-versa. Ou seja, acionam “isso é muito Black 

Mirror”, ao observarem questões do cotidiano que poderiam ser retratadas na série, ou 

situações da ficção que se tornaram fatos. Faz-se uma relação direta com as matérias mais 

produzidas nas pautas online, que direcionam vários textos para tais comparações entre ficção 

e vida real. Tal relação remete às modificações que a midiatização faz na compreensão de 

conceitos entre real e virtual, ao querer igualar acontecimentos reais, ficcionais e virtuais, 

gerando cada vez mais pontos de encontro entre as narrativas e o cotidiano. Tal sensação 

tende a colaborar com a identificação com o produto, que parece constantemente se relacionar 

com o que as pessoas vivenciam ou consomem. Por fim, uma pequena parcela (12,6% das 

pessoas) usa o bordão para se referir a algo distópico ou futurista, que está próximo de 

acontecer. 

O surgimento de um meme pode ser um grande indicativo do quanto a série marcou no 

mundo pop e quais significados são remetidos num fluxo de trocas e reconfigurações que não 

cessam. O seriado conseguiu gerar um campo simbólico, ou um imaginário, a partir de sua 

temática e abordagem, fazendo do próprio nome “black mirror” uma válvula que aciona 

vários adjetivos, características e aspectos particulares. Em “Sociologia do Imaginário” 

(2007), os autores trazem as ideias de Sartre para explicar que as imagens dependem de uma 

função simbólica para gerar uma percepção:  

Se a imagem não condiciona, evidentemente, a existência do objeto, ela 

permite, por outro lado, sua presentificação. Apesar de sua ausência; a 

consciência que imagina dá um sentido ao implícito e ao latente. Ela excede 

o real no que diz respeito às suas composições materiais e a sua 

contingência. (TACUSSEL. et al., 2007, p.20) 

 

Dessa forma, Black Mirror gera, seja por meio da expressão ou do universo 

constituído de narrativas, personagens, tramas, tecnologias e abordagens, um imaginário 
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presente nos diálogos, discussões e situações do cotidiano. O que foi produzido pela mídia 

especializada vai ao encontro das principais percepções de quem assiste, reforçando um 

imaginário social que Black Mirror evoca: uma série que relaciona homem e tecnologia de 

forma trágica, apresentando fortes marcas com o cotidiano atual e com aspecto do bizarro, 

criado em roteiros inteligentes e surpreendentes, que geram choque e reflexão. Como afirma 

Fátima Régis (2006), ao estudar as Ficções Científicas a partir de seres autômatos, este 

imaginário é afetado e construído por todos os envolvidos, uma vez que “que a atividade 

ficcional não se limita a colher elementos do real e do imaginário, recombinando-os no texto 

ficcional. A ficção os devolve, reconfigurando real e imaginário” (RÉGIS, 2006, p.13). Dessa 

forma o imaginário ocupa um espaço importante ao ser o responsável pela identificação entre 

produtores, audiência e visão social, como afirma Nóbrega (2017, p.8) ao afirmar que: “Na 

FC, os valores e sensações compartilhadas contribuem para que ela atue cristalizando visões 

em relação aos temas da sociotécnica”. 

É nesta cristalização de temas e visões que o imaginário contribui para a exclusão de 

algumas abordagens, pois este apresenta uma percepção coerente com as narrativas e seus 

conteúdos, mas acaba criando visões comuns e mais fáceis de serem assimiladas. De tal modo 

que a tecnologia por si só, isto é, os plots bem produzidos tecnicamente, prevalecem em 

detrimento de questões e reflexões mais profundas que as narrativas parecem englobar. O que 

observamos é que a série possui um forte imaginário e que a mídia é um integrante essencial 

para a sua concepção. Portanto, a visão e como os portais midiáticos abordam a série, também 

é ponto relevante para compreendermos melhor como BM é visto e estudado. 

 

3.2 O espelho da mídia: construindo uma referência 

 

Vista a forte relação que o público estabelece com a mídia durante seus processos de 

consumo e o local de veiculação de Black Mirror, não poderíamos ignorar a visão da mídia 

sobre o seriado, uma vez que esta pode aferir grande influência em sua recepção e percepção. 

Avaliamos que daria maior consistência à dimensão exploratória da nossa pesquisa, mapear, 

também, a repercussão na mídia online sobre BM, considerando, em especial, os 

agendamentos e enquadramentos que os meios de comunicação são capazes de produzir em 

relação a determinados temas e produtos. Assim, destacaremos aqui como os sites de notícias 

e entretenimento usam a série como pauta, quais termos utilizam para descrevê-la e como eles 

a “vendem” para seus leitores. Verificaremos ainda como tais produções dialogam, ou não, 

com as impressões coletadas da nossa amostragem.  
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As buscas foram feitas a partir da palavra-chave “Black Mirror” no Google, tanto 

sozinha como em articulação aos termos “crítica” e “notícias”. Foram encontrados conteúdos 

em diferentes sites e portais e com casos e recortes diversificados que configuram uma 

pluralidade de conteúdo que ajuda a compreender o quão amplo pode ser o imaginário e os 

públicos da série, bem como é possível observar a exploração da temática do seriado a partir 

da mídia. Por exemplo, além dos prêmios e indicações, BM virou notícia por fazer com que a 

regra sobre classificação de filmes para TV fosse alterada. Uma matéria no site Observatório 

de Séries afirma “Uma das novas regras da Television Academy pode ser chamada de „Regra 

Black Mirror” (YAO, 2018
55

), pois após a vitória seguida da série na categoria de filme a 

Academia aumentou a exigência e definiu que para ser considerado um filme de TV o produto 

precisa ter, no mínimo, 75 minutos, exigência que eliminaria o episódio “San Junipero”, caso 

fosse feita em 2017.  

Observamos que grandes plataformas como os sites G1
56

, El País
57

 e Veja
58

 

apresentam matérias classificando os episódios entre os melhores e os piores, sendo que tanto 

a Veja quanto o G1, ambos nacionais, atualizaram a lista com o lançamento da quinta 

temporada (em junho de 2019). As matérias especiais dos três sites apresentam uma rápida 

sinopse, crítica de todos os episódios e uma ordem de qualidade. Isto é, os textos assumem 

uma função para além da crítica fílmica apresentando-se, também, como um guia para o 

consumo de BM, além de fomentar a discussão entre o público online, que opina sobre os 

melhores e piores episódios nos comentários e em grupos de redes sociais. O site 

Observatório do Cinema Bol também lançou uma matéria após a quinta temporada elegendo 

os 10 melhores episódios de toda a série. 

Em uma busca mais específica por críticas de cada temporada não encontramos 

nenhum material em grandes sites nacionais (para as duas primeiras temporadas), mas 

mapeamos resenhas em veículos menores como o Pipoca Radioativa que publicou um texto 

do cineasta Pedro Bonativa que valoriza a série por, entre outros pontos, denunciar os 

problemas causados pela tecnologia. Para o autor, a série “Nos mostra – e nos choca em 

certos momentos- toda essa influência negativa da tecnologia na sociedade. É, provavelmente, 
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o produto mais inteligente vindo da televisão mundial (BONAVITA, 2016, s/p)
59

. A partir da 

segunda temporada a série passa a ter mais popularidade, mas ainda não está no catálogo da 

Netflix, o que dificulta o acesso ao produto no Brasil. Por isso, é mais fácil encontrar textos 

“atrasados”, como no site Plano Crítica, que lançou uma resenha de cada episódio da segunda 

temporada em 2016, sendo que esta foi lançada em 2013. O texto, no final, recorre a uma 

estratégia comum que é comparar as duas temporadas. Respondendo à questão que apresenta, 

afirma que a mesma qualidade é mantida além de opinar que “Temos aqui três abordagens 

criativas de nossa sociedade, críticas muito bem construídas, que irão, certamente, deixar 

muitas questões na mente dos espectadores” (CORAL, 2016, s/p)
60

.  

Em 2017 o site Ponto Nerd
61

 lança uma matéria, classificada como “review” da 

segunda temporada, para promover o lançamento da quarta. Observa-se, então, que até a 

segunda temporada o pouco material publicado traz ótimas críticas e eleva o patamar de Black 

Mirror destacando, positivamente, seu conteúdo, produção, a temática e roteiros críticos. A 

partir da terceira temporada, agora na Netflix, passa a ser mais fácil encontrar textos sobre a 

série, pois a produção ganha mais visibilidade no país e valorização na mídia.  O site 

especializado Adoro Cinema lançou uma crítica geral e resenhas separadas de cada episódio e 

atribuiu nota 4 (de 0 a 5) para a terceira temporada que também foi vista como a menos 

apocalíptica e mais realista das três. Uma definição da série é apresentada no primeiro 

parágrafo da crítica: “O grande barato de Black Mirror é diagnosticar situações do cotidiano 

dentro do contexto do desenvolvimento tecnológico e esgarçar de forma fantasiosa os limites 

do comportamento humano, no que resulta em uma análise da nossa sociedade atual” 

(ADORO CINEMA, 2016, s/p) 
62

. Dentro da sessão Pop e Arte do site G1 encontramos uma 

curta matéria anunciando o lançamento da terceira temporada e afirmando que a série reflete 

sobre a “tecnologia sombria” e associa os episódios às Fábulas de Esopo, localizando-os 

como uma versão moderna de tais textos. Na coluna da jornalista Claudia Croitor, editora 

executiva do G1, BM faz parte da matéria “15 séries muito boas que merecem uma chance”
63
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O título da resenha sobre a série não poderia ser mais direto: “Você precisa assistir a Black 

Mirror”
64

. A jornalista elogia a produção na maior parte do texto e ainda opina que: 

Numa lista do futuro com as melhores séries da década de 2010, não vai 

ter “Luke Cage”, não vai ter “Stranger Things”, mas vai ter “Black Mirror”, 

pode escrever. Primeiro que a série é diferente de tudo o que tem por 

aí.  Segundo porque é difícil achar uma série mais perturbadora. Com 

exceção de um ou outro episódio mais fraquinho, a série deixa todo mundo 

que assiste meio pensativo. (CROITOR, 2016) 

 

 Os elogios e destaques para a terceira temporada também são encontrados no site 

Ligado em Série, na matéria do jornalista Bruno Carvalho
65

. O autor classifica a temporada 

como “instigante” e “grandiosa” já no título da crítica e segue com os adjetivos “fantásticos” e 

“irrepreensíveis”. Antes de analisar cada episódio, o jornalista reforça o status da série como 

um “sucesso mundial” e faz uma breve menção às duas primeiras temporadas: 

As duas primeiras temporadas apresentaram uma das mais intrigantes séries 

da década, com roteiros arrojados, produção caprichada e narrativas únicas e 

provocativas. Na terceira temporada o que vemos é uma bela e notável 

expansão do universo criado, com uma bela atualizada graças às rápidas 

mudanças tecnológicas que vivenciamos desde 2011, quando a primeira 

temporada estreou. (CARVALHO, 2016) 

 

Este breve mapeamento, portanto, apresenta como a mídia valoriza a série em grande 

parte de suas publicações. Praticamente em todas as matérias que destacamos até aqui, BM 

ganha destaque e é apresentada como algo muito diferente, capaz de gerar reflexão e críticas 

no público. Tal percepção dialoga com o resultado da nossa amostra quando a maioria dos 

entrevistados afirma que o fato de unir entretenimento com reflexão é uma motivação para 

acompanhar o seriado. O diagnóstico é reforçado com elogios ao roteiro inteligente e, por 

conta de tantas qualidades, o público é incentivado a assistir aos episódios percebendo-os 

como inovadores e diferentes das outras séries. No entanto, a partir da quarta temporada 

encontramos as primeiras críticas negativas em textos que a comparam com as anteriores. A 

despeito destas posições a série continua a aumentar sua popularidade. No site NerdBunker a 

crítica classifica a nova temporada como a que tem “Episódios ligeiramente mais leves, 

perfeitos para um público que quer maratonar”
66

(VAL, 2017 s/p), e afirma que a essência do 

seriado permanece, mas com menos impacto e choque. Na coluna do psiquiatra Daniel 

Martins de Barros, no site Estadão (do jornal O Estado de São Paulo), o autor afirma que 
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milhões de pessoas assistem à série e compreende o fato de que os episódios podem não ser 

mais tão inovadores após três temporadas. Para Barros, as narrativas se concentram na 

temática de neurotecnologia, tornando os episódios mais difícil de serem assimilados: “... há 

que se digeri-los por um tempo, refletir, digerir - compreender as nuances do que se vê ali não 

é tarefa rápida.” (BARROS, 2018)
67

. 

No site G1 a crítica elencou os seis episódios da quarta temporada do pior para o 

melhor. No texto, o jornalista Cesar Soto opina que a temporada trata os assuntos com menos 

sutileza e inteligência, e, ainda, com pouca inovação. Identifica, também que os personagens 

são “previsíveis ou incoerentes, metidos em tramas entediantes ou simplesmente idiotas” 

(2017, s/p). Para o jornalista, a temporada possui muitos erros que geram o risco de afugentar 

o público. Todavia, houve espaço para um parágrafo muito positivo sobre a série em geral: 

“Black Mirror‟ se tornou em uma das coisas mais empolgantes já produzidas pela televisão 

por explorar os medos no limite entre o irreal e o que pode se tornar cotidiano a qualquer 

momento” (SOTO, 2017, s/p)
68

. No site Observatório do Cinema Bol
69

 a temporada recebeu 3 

estrelas (de 0 a 5) e a crítica apontou que apesar de manter a qualidade houve mais erros que o 

esperado.  

  À parte das temporadas, o filme interativo Bandersnatch também rendeu críticas 

especializadas. No site Adoro Cinema (DEMEROV, s/p), o longa recebeu nota 3,5 (de 0 a 5) 

sob o argumento de que o roteiro não atinge a profundidade já apresentada em outras 

narrativas do seriado
70

. Mesmo demonstrando que há dificuldade em analisar uma produção 

capaz de gerar muitas possibilidades a cada espectador, a crítica identifica que mesmo com 

cinco finais possíveis, apenas um se encaixaria no melhor formato de BM. Entretanto, 

relembra o objetivo da experiência que é deixar o público se afetar pelas decisões como um 

“típico” personagem da série, o que a interatividade permitiu acontecer. No site O Globo, o 

jornalista André Miranda elogia a ideia, mas critica o enredo e encerra o texto com a seguinte 

a afirmação: “Mas não adianta nada ter a tecnologia mais avançada do mundo se não houver 

uma boa história por trás.” (MIRANDA, 2019, s/p)
71

. A revista Veja, por sua vez, divulga que 
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a Netflix informou qual dos cinco finais foi o menos visto pelo público, algo inusitado em se 

tratando desta plataforma, já que raramente esta divulga dados ou informações sobre o 

consumo de seus produtos.  

A quinta temporada, como já colocamos, foi lançada em junho de 2019 com três 

episódios e teve a pior recepção pela crítica. O site Adoro Cinema (VLANNA, 2019, s/p), 

atribuiu nota 3,3 (de 0 a 5), ao destacar a relevância da série nos dias de hoje, mas 

questionando se apenas sua popularidade seria suficiente para superar as expectativas sobre a 

temporada. O site G1, por sua vez, se limitou a anunciar o lançamento e as sinopses dos 

episódios, além de retomar uma definição interessante sobre qual é a temática do seriado: 

A série continua falando sobre relações humanas, sentimentos e caos social. 

Com tramas em futuro próximo, “Black Mirror” quase sempre apresenta 

episódios que abordam aspectos sombrios na vida dos personagens – na 

maioria das vezes, situações limite provocadas pela tecnologia. (G1, 2019, 

s/p) 
 

Já o site El País publicou uma matéria com falas do criador do seriado Charlier 

Brooker comentando sobre os episódios, produção e refletindo sobre a trajetória de Black 

Mirror. O texto teve como título: “Regresso ao futuro de „Black Mirror‟: pior que a 

tecnologia, apenas os humanos”.
72

 O jornal O Globo publicou uma matéria
73

 do jornal 

britânico Independent que trazia não só uma entrevista com o roteirista, mas também com a 

produtora Annabel Jones. Ambos afirmavam que a nova temporada tinha a pretensão de 

resgatar as origens do seriado. No site de cultura Tenho Mais Discos que Amigos, a crítica é 

intitulada como “Essa quinta temporada não é tão Black Mirror, meu” 
74

 e o autor afirma que 

após conquistar o patamar “mais alto da TV mundial” fica mais difícil cobrir as expectativas 

do público: “Os episódios não são necessariamente ruins, apenas não estão à altura daquela 

Black Mirror que a gente conhece.” (RODRIGUES, 2019, s/p). Ao analisar um episódio 

específico (Rachel, Jack e Ashley Too) da temporada no site da Veja, Raquel Carneiro 

argumenta que o seriado já foi mais ousado e que as últimas três narrativas não conseguem 

competir com o histórico da série: “o roteiro é dos mais simplórios, digno da programação da 

Disney” (CARNEIRO, 2019, s/p) 
75
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O site UOL discute o efeito do seriado durante todo esse percurso em “Por que Black 

Mirror choca cada vez menos?” 
76

, em matéria de Kaluan Bernardo (2019) publicada na 

editoria TAB. No texto são destacadas várias tramas da série que, de acordo com o autor, 

dialogam com fatos reais. Para ele, estas semelhanças, cada vez mais próximas entre ficção e 

acontecimentos atuais são lidas como um dos fatores que colaboram para a redução deste 

choque que a série busca gerar no público. Ao seguir para a análise e crítica da temporada, o 

autor defende que a série vem sofrendo uma queda em sua popularidade e os últimos 

episódios, teriam colaborado para tal situação. É preciso concordar com as críticas da quinta 

temporada, que apresentou roteiros mais convencionais e com elementos distintos dos 

apresentados no início da série, como os plot twists. Outra justificativa pertinente é o 

investimento em finais otimistas, que é um dos princípios cultivados em produções 

blockbusters. Tais escolhas parecem não terem sido tão eficientes considerando que, pelo 

menos em tese, o público de BM tende a esperar por narrativas menos imprevisíveis e em que 

os “finais felizes” não são fatores para qualificar a obra positivamente. Contudo, no período 

da quinta temporada, percebemos o quanto o seriado continuou a pautar a mídia mantendo-se 

tanto em pequenos sites de nicho (TV e cinema) como em portais maiores e de mais 

visibilidade.  

Esta ocupação ampla na mídia deve-se, também, a discussões de outros aspectos, além 

das que focam diretamente os episódios. Em diversas matérias online nossa pesquisa 

encontrou conteúdos que vão de curiosidades, até matérias que comparam situações e 

tecnologias da série com fatos reais. Em outras palavras, é fácil notar como a mídia utiliza 

BM como pauta em diferentes editorias e para públicos diversos. Isto é, a série é assunto em 

sites especializados em cultura, ciência e tecnologia (como a Revista Superinteressante e a 

Galileu), e também está em veículos maiores, que trazem diferentes editorias (Uol, Bol, IG, 

Veja, G1, etc). Não bastasse, também repercute em plataformas voltadas para o público jovem 

feminino (Revista Capricho) e até pautou notícias em seção de esportes, como apresentamos 

no quadro em seguida. 

Estabelecemos quatro categorias principais para classificar os principais tipos de 

conteúdo encontrado, que são: curiosidades (matérias que apontam informações extras sobre 

produção, recortam dados de um episódio específico ou simplesmente destacam pontos que 

atribuem como relevantes para a série); comparações com o presente (normalmente apontam 

semelhanças entre situações da série com fatos reais, alguns até exploram a lado bizarro); 
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reflexões temáticas (textos com abordagem mais formal e menos de entretenimento, utilizam 

acontecimentos da série para refletir sobre a sociedade, acabam, também, reforçado a ficção 

com o presente); e  aleatórias (que relacionam a série com conteúdos, em princípio, que  não 

têm a ver com o seriado, ou voltadas para o humor, destacando memes). Vale registrar que 

descartamos aqui as entrevistas publicadas com os criadores ou atores da série, pois apesar de 

serem editadas e enquadradas a partir de cada linha editorial, apresentam falas com opiniões e 

posições dos profissionais que criam o produto, o que nos distância do objetivo deste 

levantamento.  

Nos textos de curiosidades encontramos os seguintes títulos: “Tudo o que você precisa 

saber sobre Black Mirror”
77

, da revista Galileu
78

 (BERNARDO, 2016); “O que é Black 

Mirror e o que este aclamado seriado tem a nos ensinar” (s/a)
79

, do site Mais Vibes; “Netflix 

coletou todas as suas escolhas em Bandersnatch” (ZANETTL, 2019)
80

, do site Adoro Cinema; 

“Percebeu? Música une episódios de „Black Mirror‟ (s/a, 2017)
81

, da Veja; e “Nova 

temporada de Black Mirror tem episódio gravado em SP” (TRENCH,2019)
82

 da revista 

Capricho. São conteúdos que buscam “render” a série para além das narrativas e contribuem 

para a ideia de qualificação do seriado. Percebe-se que estas matérias colaboram para manter 

o seriado em foco como se fosse uma agenda permanente. Na categoria comparações com o 

presente é possível observar como a mídia compara ficção com realidade, em uma possível 

busca de aumentar a identificação do público com as narrativas ou de apresentar o quanto a 

assustadora ficção pode ser real. O Observatório do Cinema Bol descreve oito tecnologias da 

série que já existem, encetando o texto da seguinte forma: “Por mais que Black Mirror se 

ambiente em um presente alternativo, futuros distópicos ou próximos, alguns eventos da série 

já se reproduziram na vida real” (OBSERVATÓRIO DO CINEMA, 2019, s/p)
83

. No site IG 

uma matéria separa tecnologias em três categorias: que existem em Black Mirror, mas não na 

vida real; que existem na vida real, mas não em Black Mirror; e que existem tanto na série 

como na vida real. O título também merece ser observado: “Black Mirror” vs vida real: em 
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que ponto está a corrida pela utopia tecnológica”
84

. Essas abordagens indicam que a série se 

tornou pauta para discutir aspectos tecnológicos da nossa sociedade, ou que pelo menos é 

mais fácil abordar a temática acionando a série como gancho. Ainda na mesma plataforma 

digital um texto descreve acontecimentos reais, notícias curiosas que, de acordo com o texto, 

poderiam ser um episódio de BM: “Isso é muito „Black Mirror‟ – Cinco histórias que 

poderiam estar na série”. Dentre as situações selecionadas encontram-se manchetes bizarras, 

que apresentam situações inusitadas e demonstram um diagnóstico de compreensão das 

narrativas da série: “Americano inventa geladeira que arremessa cerveja até o sofá”; 

“Cientista chinês faz implante cerebral e controla vôo de pombo à distância” e “Polícia 

„prende‟ robô aspirador suspeito de roubo a casa nos EUA”. 

Seguindo a mesma linha de discussão, as reflexões temáticas buscam reforçar, de 

forma mais aprofundada, a ideia de que o seriado apresenta uma forte relação com o presente 

e que pode trazer preocupações ou temas importantes para os dias de hoje, capazes de 

influenciar perspectivas e de colocar a série como uma referência para refletir nossa 

sociedade. Nestes textos a abordagem não é, necessariamente, comparativa, mas mais 

reflexiva, ao discutirem previsões e questões sociais a partir das narrativas, contribuindo para 

criar o universo BM, que começar a ser utilizado como adjetivo e uma categoria de conteúdo. 

No site da revista Época Negócios uma matéria de 2018 questiona se a vida estaria imitando a 

arte ao pedir que um professor do centro de pesquisa “Institue fot the Future” (EUA) opinasse 

sobre quais situações do seriado seriam mais prováveis de acontecerem. No primeiro 

parágrafo, encontramos uma definição e repercussão: “O programa ficou famoso por explorar 

o lado sombrio dos avanços tecnológicos. E a pior parte é que muitas dessas previsões não 

estão tão longe assim da realidade.” (ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE, 2018). Ainda no mesmo 

site, um texto de Maurilio Cleto, mestre em ciências humanas, utiliza a narrativa de um dos 

episódios (Momento Waldoo) para explicar o fenômeno em torno do presidente Bolsonaro
85

. 

Já e em uma coluna no site da revista Exame encontramos o título: “OTT e apostas: o „Black 

Mirror‟ das transmissões de esporte”
86

. A série, apesar de aparece no título da matéria, só é 

mencionada no penúltimo parágrafo do texto, ou seja, supõe-se que ao ler o conteúdo o 

público possua alguma noção do contexto da série, relacionado à temática proposta. Por fim, a 

matéria retoma a ideia de que BM traz um futuro do presente: “Mais do que o exercício 

                                                           
84

 Disponível em https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-05/black-mirror-vs-vida-real-em-que-ponto-esta-a-

corrida-pela-utopia-tecnologica.html Acesso em 23 Nov. 2019 
85

  Disponível em https://epoca.globo.com/como-black-mirror-ajuda-entender-fenomeno-bolsonaro-23148634 

Acesso 26 Mar.2020 
86

 Disponível em https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/ott-e-apostas-o-black-mirror-das-

transmissoes-de-esporte/ 

https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-05/black-mirror-vs-vida-real-em-que-ponto-esta-a-corrida-pela-utopia-tecnologica.html
https://gente.ig.com.br/cultura/2019-06-05/black-mirror-vs-vida-real-em-que-ponto-esta-a-corrida-pela-utopia-tecnologica.html
https://epoca.globo.com/como-black-mirror-ajuda-entender-fenomeno-bolsonaro-23148634
https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/ott-e-apostas-o-black-mirror-das-transmissoes-de-esporte/
https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/ott-e-apostas-o-black-mirror-das-transmissoes-de-esporte/


 

 80 

„Black Mirror‟ da experiência de acompanhar esportes ao vivo, essa rápida reflexão quer 

convidar a pensarmos que todas essas cartas de um suposto „futurismo‟ já estão postas na 

mesa” (MAIA, 2019).  

Outro destaque desta dedicação da mídia à Black Mirror é o que fez a revista 

Superinteressante
87

, que publica em seus sites as matérias divulgadas na versão impressa. Em 

janeiro de 2018, a revista lançou uma edição especial, o “Dossiê Black Mirror”, com 65 

páginas dedicadas à repercussão e curiosidade sobre a série. Apesar deste ser um material 

impresso e não digital, grande parte dessas matérias também foram veiculadas no site. 

Seguindo as mesmas ideias de pautas citadas anteriormente, o site produziu conteúdos como: 

“11 tecnologias de Black Mirror que já existem na vida real”
88

 de 2016 com atualização em 

2017;“As conexões entre os episódios de Black Mirror”
89

,de 2016 com atualização em 2018, 

em que o site identificar os easter eggs dos episódios;  “Vimos o filme interativo de Black 

Mirror – e porque você deveria fazer o mesmo”, divulgando “Bandersnatch”
90

, em 2018; e “O 

que motiva os linchamentos virtuais”, de 2018, que discute a temática a partir do episódio 

“Odiados pela Nação”
91

. Nesta revista, é possível encontrar conteúdos que se encaixam nas 

três primeiras categorias. 

Por fim, as matérias aleatórias que, em princípio, fazem relações que não teriam 

nenhuma conexão com o seriado, mas que, mais uma vez, contribuem para o imaginário sobre 

a série e parecem alimentar discussões em torno de sua temática. Uma publicação da coluna 

Quicando, do site UOL, apresenta o seguinte título: “Ana Maria Braga é a celebridade mais 

Black Mirror do Brasil e posso provar.” O texto de entretenimento é feito a partir de memes 

gerados na internet relacionando momentos da apresentadora Ana Maria Braga
92

, da Rede 

Globo, com situações do seriado como, por exemplo, ela brincando que estava dando comida 

para um repórter que fazia um link ao vivo, ou quando a apresentadora usou uma camisa de 

hacker com a estampa “EU.SEI.SEU.IP”. Já no site de uma startup criada para divulgação de 

eventos encontramos uma matéria com quatro tecnologias que devem ser utilizadas em 
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eventos com o seguinte subtítulo: “Conheça as lições que Black Mirror deixa para os 

organizadores, com as tecnologias em eventos que podemos usar para impactar os 

participantes”. No texto são fornecidas quatro dicas embasadas e reforçadas a partir de 

situações presentes em episódios do seriado. Vale ressaltar que os episódios inspiradores 

apresentam desfechos pessimistas, todavia no texto são utilizados para explicar um uso 

positivo e eficaz na realização de eventos.  

Por fim, existe também uma gama de conteúdos produzidos pelo próprio público e até 

pelo próprio marketing da Netflix: os memes. Não é nosso intuito adentrar neste tópico, mas 

deixamos como exemplo um vídeo que a plataforma de streaming lançou em 2019 para 

divulgar a quinta temporada. No vídeo, Charlie Brooker e Annabel Jones são apresentados a 

memes brasileiros sobre Black Mirror e eles os classificam em “pouco Black Mirror”, “meio 

Black Mirror” e “muito Black Mirror”. Esta forma de marketing revela o quanto tais imagens 

repercutem no país e indiciam para mais uma grande quantidade de conteúdo gerado e 

repercutido para além da mídia tradicional online. Uma situação que localiza BM se 

configurando como uma espécie de “categoria” que é acionada como referência para a 

produção de notícias, para interações entre as pessoas, para compreensão de situações e, 

finalmente, também para cotejo com outras séries e produções ficcionais. Categoria essa 

utilizada e construída com ajuda da própria mídia. Para o público da cultura pop, Black Mirror 

se torna, assim, uma referência de formato e mencionar seu título para classificar outras 

produções, e até situações, vêm se tornando comum e compreensível dentro deste universo de 

séries.  

Por fim, vale destacar como os resultados da nossa amostra estão relacionados com 

este levantamento da mídia. A temática da tecnologia é fator importante nas duas pesquisas e 

as ideias de choque, surpresa e ineditismo da série também são destacados tanto pelo público 

quanto pela mídia. Entretanto, enquanto nosso recorte midiático aponta que a maioria dos 

textos busca relacionar a série com o presente, maioria do nosso público elegeu o futuro como 

principal tema das narrativas. Mesmo assim, percebemos como este imaginário tecnológico 

sobre Black Mirror é reforçado constantemente. Mídia e consumidores, levantando a ideia da 

tecnologia como algo determinante sobre a narrativa, o que, para nós, seria mais um 

personagem do que o fator principal de suas tramas. E quando falamos de choque e surpresa, 

parece que este é um recurso que a série utiliza para atrair seu público, delimitar sua 

linguagem e também, chamar a atenção para ações e reflexões que busca atentar. Com relação 

ao presente ou futuro que a série aborda, por mais que o público eleja a segunda opção como 

mais condizente com as narrativas, esta percepção pode relevar uma espécie de falsa 
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compreensão, pois vimos que existe uma forte identificação com as tramas, ou seja, existe um 

diálogo direto com o público que estabelece situações reais e do momento. 

A identificação e percepção do imaginário midiatizado de Black Mirror nos ajudou a 

perceber os principais aspectos que são notados a partir da série, as discussões que ela evoca 

entre seu público e a mídia, assim como sua construção e legitimação como um fenômeno 

midiático e referência. Tal visão fortalece nossa ideia de que existam muitos outros 

elementos, tão relevantes quanto, ou até mais relevantes, que os sustentados pelo imaginário 

de BM. Para nos aprofundarmos onde queremos chegar é preciso sair do campo midiático e 

do senso comum, para adentrarmos em reflexões mais profundas. 

 

3.3 Para além dos reflexos comuns: estudos acadêmicos 

 

  Como destacamos na Introdução, Black Mirror instiga não apenas seus 

telespectadores, mas também pesquisadores, principalmente da área de comunicação. Para 

encerrar nosso levantamento sobre BM, vamos para além do senso comum e da mídia, para 

perceber de forma mais eficaz como o seriado apresenta diálogos bem mais profundos e 

pertinentes com a sociedade, com a comunicação, o cotidiano e a mídia. Fizemos uma busca 

de obras, teses, dissertações e artigos nacionais para explorar e discutir como a série vem 

sendo estudada no meio acadêmico, apontando as principais temáticas e abordagens. Aqui, 

percebemos como a mídia até levantou algumas questões de forma breve, mas que na 

academia possuem espaço para serem valorizadas. Entre livros publicados foram encontradas 

duas obras: “Isso não é muito Black Mirror”, de André Lemos e “Black Mirror – Direito e 

Sociedade”, organizado por Rodrigo de Lacerda Carelli, ambas publicadas em 2018. 

Seguindo o nosso propósito, daremos atenção ao primeiro livro em detrimento do segundo, 

tendo em vista que os estudos de Lemos são dentro do campo da Comunicação, enquanto o 

segundo livro aborda a série e suas narrativas a partir de questões do Direito. 

“Isso não é muito Black Mirror” é fruto de uma disciplina ministrada pelo professor 

André Lemos, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), que foi finalizada com uma análise 

de todos os episódios lançados até o fim da quarta temporada. A hipótese principal que o 

autor defende é a de que, ao contrário do que se pensa, a série não fala sobre perspectivas 

futuras, mas sim e pincipalmente sobre questões do passado e um pouco sobre o presente. O 

autor mostra, por meio das análises que realiza, que a maioria dos temas abordados evocam 

questões já discutidas no século XX (vigilância, sociedade do espetáculo, justiçamento, etc) e 

mesmo que estas ainda sejam pertinentes na sociedade atual, a série não as traz de forma 
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atualizada, muito menos com perspectivas mais condizentes com as discussões atuais. O autor 

também afirma que as tecnologias apresentadas na série, apesar de serem futuristas, não 

condizem com o caminhar dos avanços e objetivos tecnológicos vislumbrados pela ciência 

agora. Para Lemos, a série poderia ter apresentado outras formas tecnológicas, com outros 

recursos mais adequados ao que vem sendo estudado e produzido nos dias de hoje e, 

consequentemente, espelharia dispositivos mais prováveis de existirem no futuro: 

Seria mais apropriado dizer que nossa sociedade contemporânea “não é 

muito Black Mirror” não por estar aquém dos problemas apontados, mas 

porque os desafios e problemas da atual cultura digital não foram sequer 

vislumbrados. Certamente que esses problemas do século XX continuam, 

mas aqui a série “chove no molhado”. Há uma certa miopia e um aparato que 

vê o mundo com as lentes da crítica da cultura de massa. Ela não nos ajuda, 

portanto, a enxergar os dilemas e desafios da contemporaneidade. (LEMOS, 

2018, p.153) 
 

 É possível concordar com as conclusões do autor, mas também pode-se fazer alguns 

questionamentos sobre a hipótese e sua possível problemática. Primeiramente, voltemos ao 

título do livro que é o argumento principal do trabalho, “Isso não é muito Black Mirror” foi 

uma expressão adaptada para contradizer a reação do público após assistir a série: 

É comum nas conversas cotidianas ouvirmos a expressão “isso é muito 

Black Mirror”. Ela descreve o estranhamento, o incômodo e, às vezes, a 

sensação de pavor, medo ou asco, quando encontramos similaridades entre 

as histórias contadas na série e a nossa relação com as atuais tecnologias de 

comunicação e informação, principalmente a internet e as redes sociais. A 

expressão ilustra, ao mesmo tempo, que algo apontado em Black Mirror já 

está acontecendo ou irá acontecer muito em breve. (LEMOS, 2018, p.14) 
 

 O autor afirma que a série causa tal sensação no público e que a expressão que opõe 

no seu título não se refere exatamente ao que BM se propõe a falar mas, sim, à recepção. A 

partir dessa visão, pode soar um pouco desnecessário buscar negar a impressão de quem 

assiste, assim como questionar a proposta da série, pois a mesma consegue atingir seu 

objetivo final: o de chocar, atrair e ser consumida. Lembrando que estamos falando de uma 

narrativa seriada de ficção científica de entretenimento, BM não precisa buscar as 

perspectivas tratadas pelo autor para conseguir o que seus criadores buscam ou até mesmo 

fazer com que o público reflita sobre a sociedade de hoje. 

 Lemos questiona, também, o fato de as pessoas utilizarem a série como referências 

para acontecimentos e fatos sociais, o que só fortalece o poder da narrativa e seu efeito. Por 

mais que o autor diga que a série fala sobre o passado, ela consegue de alguma forma conectar 

as pessoas e gerar relações com o cotidiano presente. Do ponto de vista narrativo e midiático, 

a série pode não ter reinventado ou gerado novas problemáticas, ou sequer adaptado 
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tecnologias mais atuais, mas conseguiu recriar e se apropriar de características e enredos 

específicos que geraram alguma relação direta com o público. Dessa forma, outras narrativas 

que abordem tecnologia e o homem com pessimismo ou até fatos e notícias que levantem tais 

questionamentos, começam a ser referenciados e lembrados a partir de BM, por quem a 

assistiu e, às vezes, ousamos colocar, até por quem não a assistiu... Compreendemos, então, 

que a expressão “isso é muito Black Mirror” não significa que as pessoas se enganam com a 

série. Mas, pelo contrário, elas consomem, se apropriam e de alguma forma identificam tais 

elementos nas suas vidas. Não tem muito a ver com a narrativa reproduzir o futuro, mas sim 

com os recursos utilizados para gerar sensações específicas no público, objetivo que a série 

alcança. 

 Apesar de tratar como assuntos do passado, Lemos afirma que as temáticas tratadas 

em Black Mirror não deixaram de ser relevantes para a sociedade, mas que poderiam ser 

trabalhadas de outra forma, pois, como são expostas nas tramas, não trazem novas 

perspectivas. Neste ponto também é possível questionar a reflexão do autor, tendo em vista 

que a série consegue fazer uma junção de tecnologias futuras e discussões do passado gerando 

um enredo assimilável no presente. Podemos supor que BM revive debates já realizados, mas 

renova os questionamentos a partir de mídias que ainda não existem, contribuindo para a 

criação da sua linguagem própria e ainda reflexão sobre os temas que continuam presentes. 

Além dos questionamentos e conclusões apresentadas por André Lemos, sua obra apresenta 

também uma análise de cada episódio e temporada, destacando as sinopses (que são 

detalhadas), curiosidades e identificação de links entre as narrativas. No final do trabalho 

ainda existe uma tabela com as informações de todas as análises, classificando as tecnologias 

mostradas, funções, temas centrais, discussões e ênfase temporal. As reflexões trazidas a 

partir dos temas de cada episódio são pertinentes, assim como a leitura feita dos conceitos 

com as narrativas. O autor realiza, então, um guia de estudos sobre a série, análises das 

temáticas a partir das narrativas e questiona suas abordagens
93

. 

Além da obra publicada, em levantamento
94

 realizado junto ao banco de teses e 

dissertações disponibilizados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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 Apenas para referenciar, o outro livro que citamos, “Black Mirror – Direito e Sociedade” é resultado das 

discussões sobre Direito e Sociedade na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). A série e suas narrativas serviram de análise para discutir temas como precarização do trabalho, 

controle social, direito ao esquecimento e economia comportamental. Vale destacar que, na visão dos autores do 

livro, a série trabalha questões “emergentes” da nossa realidade.  
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Nível Superior)
95

, localizamos os trabalhos de mestrado e doutorado que se debruçaram sobre 

a série, considerando apenas, como palavra-chave de busca, o termo “Black Mirror”. Foram 

encontradas quatro dissertações e uma tese que utilizam Black Mirror como objeto de estudo. 

Comecemos pela tese “Espelhos Negros: signos da escatologia na literatura e na série 

Black Mirror” (2020) de Cláudio Roberto Perassoli Junior (UNESP).  A pesquisa realiza uma 

análise semiótica comparada entre signos relativos à morte a partir de oito episódios do 

seriado e contos de Machado de Assis. De forma original e criativa, o pesquisador identifica 

relações entre as duas obras que, aparentemente, apresentam mais diferenças do que 

semelhanças, se levarmos em conta suas linguagens, períodos e abordagens. Porém, Pessaroli 

mostra o quanto os dois objetos podem ser relacionar e abordam a modernidade, propondo 

novas formas de aplicar estudos literários nos dias de hoje, mostrando que estão tão atuais 

quanto as ficções televisivas. Sobre BM, o autor conclui que a série atualiza a carga crítica e a 

“estrutura espelhada” acionada na literatura machadiana e os dois apresentam fatores como a 

relação moderna com a morte. Tal relação é, realmente, uma questão trabalhada em quase 

todas as temporadas. Permeadas por crimes e diferentes mortes (assassinato, suicídio, 

tragédias), o tema discute várias questões em suas narrativas, como, inclusive, da não 

aceitação da morte.  

Ao apontar a relevância do seriado, o autor reforça que mesmo com várias produções 

as críticas e análises acadêmicas “não exploraram ainda toda sua potencialidade, comumente 

relacionando as tecnologias usadas na série com os elementos da realidade digital” 

(PESSAROLI JUNIOR, 2020, p.306). Argumento que nossa pesquisa reforça e busca 

sustentar a partir deste capítulo. Dentre várias discussões pertinentes e instigantes descritas na 

dissertação, para nós, vale ainda ressaltar diagnósticos que o autor faz sobre os efeitos da série 

no público. Primeiramente ele aponta que as narrativas de BM apresentam possiblidades de 

futuro tecnológico-social em relações atuais do homem com a tecnologia que: “Através do 

jogo de espelhamento, incrimina também seus espectadores, lançando-os em uma vertiginosa 

experiência de autoavaliação ou, minimamente, de identificação espelhada – como sugere a 

abertura da série.” (PESSAROLI JUNIOR, 2020, p.306). 

Seguimos agora, a partir das teses de mestrado, inicialmente com “A 

interdisciplinaridade entre as séries Black Mirror e a Sociedade do Espetáculo” (2018), de 

Ednaldo Felicio (UNISA- Universidade de Santo Amaro). Como vimos no livro de Lemos, 

essa verificação também é confirmada pelo autor, mas na visão de Felicio tal relação é vista 

                                                           
95
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de forma positiva e não tão negativa. O pesquisador conclui que após a análise das duas 

primeiras temporadas, a série colabora para atualizar e reforçar o quão relevante são os 

conceitos de Sociedade do Espetáculo nos dias de hoje. 

Lançado em 1967, a obra se torna a cada dia mais relevante, para que 

possamos refletir e discutir sobre as implicações de nossas ações no mundo 

em que vivemos, e para que entendamos o espetáculo na sua plenitude, seja 

como força alienante, seja como máquina construtora de desejos, seja com o 

fluxo de imagens que visa a gerar negócios, bem como fortalecer os 

poderosos. (FELICIO, 2018, p.165) 

  

Sobre tal discussão acreditamos ser válida e relevante, pois a narrativa do seriado e seu 

público só comprovam o quanto tais temas continuam atuais e gerando, paradoxalmente, 

alguma forma de desconforto e aproximação com quem a assiste. Ainda em suas conclusões, 

Felicio aponta que apesar de ter grande capacidade de “gerar fluxos descodificadores” em 

seus espectadores, BM está inserido em uma lógica de mercado que afeta tal efeito: “(...) caso 

contrário, se estimulasse e fizesse com que as pessoas saíssem de suas zonas de conforto e se 

retirassem da frente da televisão, não teria sido comprada pela Netflix” (FELICIO, 2018, 

p.165). No entanto, ele valoriza o roteiro e conteúdo da série, ainda mais se comparados com 

outros produtos atuais do mercado, e afirma que o programa pode entreter e fazer refletir ao 

mesmo tempo, apresar de acreditar que reflexões mais profundas serão feitas apenas pelo 

público mais atento. Sobre tais conclusões precisamos concordar, como dito na Introdução, 

que BM deve ser lido, antes de tudo, como um produto cultural de mercado, o que faz com 

que quaisquer outros objetivos atingidos (neste caso a reflexão em cima do entretenimento), 

além da venda da série, devem ser vistos como secundário aos propósitos de produção. Ainda 

assim, o seriado tem sua relevância e podem ser acionadas diferentes questões a partir de seus 

elementos. 

Outra dissertação de mestrado que também utilizou a série foi “Black Mirror: Cinema, 

televisão ou produto híbrido” (2018) de Cesar Biegas Faquim (UTP– Universidade Tuiuti do 

Paraná), neste caso, abordando a linguagem da produção. O autor se propõe a verificar a 

hibridização da série como “um produto originalmente televisivo, que sugere um diálogo com 

um filme que revisita um discurso literário” (FAQUIM, 2018, p.7), tendo como objetivo 

analisar a hibridização intertextual entre alguns episódios do seriado e o filme “1984”, 

(Michael Radford, 1956) e verificar também a intermidialidade da série a partir da 

configuração da Netflix. Em seu trabalho, o pesquisador afirma que BM assume um formato 

diferente das outras ficções seriadas tradicionais por não apresentar uma história única em 

seus episódios, mas sim uma linha temática que relaciona as histórias independentes. 
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Entretanto, observamos que este argumenta não é muito forte e tal característica não é uma 

novidade em ficções seriadas. Além da própria série inspiradora para BM (Além da 

Imaginação, como mencionado no subcapítulo 3.2) que segue a mesma estrutura, outras 

produções utilizavam e utilizam o formato para a construção de seus episódios e, em sua 

maioria, séries com temáticas voltadas para o terror, tecnologia e mistério. Como “A Quinta 

Dimensão”, lançada entre 1963 e 1965 e com um revival que foi de 1995 a 2002; “Alfred 

Hitchcock Apresenta”, que era literalmente apresentada pelo famoso diretor, durantes os anos 

de 1955 e 1965; “Mestres do Terror” teve duas temporadas, com histórias de terror dirigidas 

por vários profissionais, lançada em 2015; Mesmo hoje, com a era do streaming, podemos 

identificar algumas produções semelhante, como “Love, Death + Robots”, série de animação 

adulta lançada na Netflix em 2019, e “Eletric Dreams” que adapta contos e histórias de Philip 

K. Dick (Blade Runner), lançada na Amazon Prime, em 2018. 

Faquim conclui ainda que a série possui uma linguagem intermidiática e que “constrói 

uma estética própria que reinventa estratégias adotadas tanto pela televisão quanto pelo 

cinema” (FAQUIM, 2018, p.126). Para defender tal argumento ele classifica algumas 

características que trariam a linguagem Black Mirror como um produto híbrido complexo e 

multifacetado: forma antológica de narrar eventos, sem continuidade entre as histórias; 

discursos sóbrios e realistas na maioria dos episódios; extrapolação da tecnologia, mesmo 

abordando temáticas; e o caráter híbrido entre diferentes produções. “Consegue ser televisão 

ao mesmo tempo que cinema, mas também produto midiático tradicional e reinventado, 

inserido nas novas lógicas de produção e distribuição digital” (FAQUIM, 2018, p.130). Sobre 

tal estudo concordamos que o seriado possui hoje uma linguagem e identidade própria, 

constituída a partir da junção de vários elementos, porém muitos já utilizados anteriormente 

em outras produções. O fato de ser uma série antológica e com episódios independentes não é 

algo novo no audiovisual, mas de certa forma, hoje se insere de forma fácil e bem estratégica 

no sistema de consumo on demand.  O ponto mais pertinente para nós é essa linguagem 

própria que a pesquisa discute, o que nos faz pensar mais uma vez na expressão “isso é muito 

Black Mirror” e como a série não necessariamente se destaque por sua originalidade ou 

exclusividade, mas pela inteligente junção de elementos de linguagem num período pertinente 

para isso. 

Foi desenvolvida, também, uma dissertação de mestrado na área de Educação para 

discutir neoliberalismo, capital pós-humano e educação, por Carlos Augusto Ferreira Kopp, 

na Universidade de Santa Cruz do Sul. O pesquisador utiliza o episódio “Queda Livre” para 

perceber as redes sociais e a internet como um espaço de investimento de si e que as novas 



 

 88 

plataformas digitais vêm funcionando como local de educação e aprimoramento do capital 

pós-humano. Ele ainda destaca a série como um objeto de estudo importante para a área das 

ciências políticas: “(...) considero que estudos das ciências políticas podem utilizar-se dos 

espelhos da série para compreender melhor a forma como os ciberespaços vêm transformando 

a política.” (KOPP, 2019, p.82). 

Por fim, Angélica de Almeida Costa discute distopia na tese defendida em 2019 na 

UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), intitulada “Poética da Distopia no Tempo 

Presente: A Narrativa da série Black Mirror”. Com o objetivo de definir uma poética da 

distopia do presente, a autora destaca três episódios do seriado que foram analisados a partir 

das ideias e conceitos de esvaziamento do indivíduo, sociedade do espetáculo, justiça 

mediatizada, midiatização e sociedade do controle. Ao identificar as narrativas da série como 

distopias, Costa realiza uma relação direta da série com a atualidade, no que diz respeito às 

problemáticas e crises vivenciadas na ficção e na realidade, afirmando que as situações das 

narrativas são vividas por nós há algum tempo e que só agora estaríamos constatando o 

problema. Seguindo a mesma visão dos episódios selecionados, a autora confere à séria uma 

representação quase que real do presente, inclusive com relação às perspectivas do nosso 

futuro. Observa-se que as temáticas escolhidas para trabalhar cada episódio foram citadas por 

Lemos em sua obra, que também concorda que a obra fale sobre passado. Da nossa parte, 

consideramos coerentes as relações estabelecidas e os conceitos trabalhados, o que só reforça 

a variedade de discussões que a série trabalha, entretanto vale ressaltar que apesar de todas as 

características com a atualidade trata-se de uma produção ficcional e que a mesma não deve 

servir como único parâmetro sobre as perspectivas da nossa sociedade, bem como nosso 

presente ou futuro. 

Essas são as pesquisas mais aprofundadas sobre a série, mas quando buscamos por 

artigos na área da comunicação e mídia encontramos uma quantidade ainda maior de estudos. 

No site dos eventos Intercom e Compós foram encontrados 21 trabalhos dentre os anos 2015 e 

2019. No site Google Acadêmico, buscando apenas por trabalhos em língua portuguesa, 

encontramos artigos publicados em revistas acadêmicas, dos quais destacamos quatro. Lucia 

Santa Cruz e Talitha Ferraz discutiram a escrutinação da memória por meio de dispositivos 

tecnológicos internos ou externos, que representam uma instância de poder, revendo os 

conceitos de vigilância, controle e lembrança. O trabalho traz a ideia da memória, de como os 

dispositivos externos tornam tais memórias “imortais” e de como elas podem assombrar e 

perseguir, unindo com os conceitos de vigilância do outro e de nós mesmo e com as punições. 
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A partir da ficcionalização sobre a agonia humana de lidar com as camadas 

do „real‟ atual, as imagens retomadas pelos dispositivos de escrutinação nos 

dois episódios „mostram‟, „representam‟, ‟revelam‟, „exibem‟ o 

acontecimento passado, que, sem a ingenuidade do senso comum ou longe 

de concepções muito transcendentais, é já um existente imerso em sucessões 

de rupturas e continuidades, que nós, humanos, tentamos, há muito, localizar 

e trancafiar em linhas cronológicas, com ou sem a ajuda de tecnologias 

avançadas. (CRUZ, FERRAZ, 2018, p.22) 
 

O artigo foi produzido a partir da análise de dois episódios que reforçam tais conceitos 

dentro das narrativas. Vale ressaltar ainda que, para as autoras, as duas histórias escolhidas 

tratavam de distopias. Outro trabalho que aborda uma temática semelhante é “Lembrança do 

esquecimento no cenário tecnológico atual: uma breve análise da memória do seriado Black 

Mirror” (ALBUQUERQUE, FONSECA, 2016). No texto, as autoras concluem a partir da 

análise de um episódio, que hoje a nossa busca pela verdade está baseada na memória, que é 

composta de imagens gravadas, registradas, editadas, salvas e compartilhadas. Para as autoras, 

as funções tecnológicas apresentadas na série, que permitem um registro total das memórias 

como se fôssemos um computador, não são realidades tão distantes ao configurarem um 

cenário de “hiperconectividade”: “Assim como na ficção do seriado Black Mirror, paira sobre 

o cenário tecnológico atual uma obsessão pela verdade: criamos um mar de imagens digitais 

que são estatuto de veracidade aos mais diversos tipos de acontecimentos (ALBUQUERQUE, 

FONSECA, 2016, p.12). Mais uma vez, a série é apresentada como um “espelho” da nossa 

sociedade, das nossas buscas e angústias. Concordamos com a conclusão das autoras ao 

observar essa obsessão pelas imagens, que nada mais são do que memória. É possível, então, 

supor que BM não exagera tanto ao mostrar, em mais de um episódio, como nossa sociedade 

está em busca de tais registros. Afinal, a internet nos forneceu outra forma de relação com as 

lembranças (imagens, momentos, conversas, etc) e parece que nossa busca por esse 

armazenamento só se torna cada vez maior.  

O próximo artigo nos apresenta o quanto BM pode dialogar com o presente. No texto 

“MEEOOO, ISSO É MUITO BLACK MIRROR‟: A nota do Uber como punição do 

comportamento social na sociedade da vigilância distribuída”, Robson da Braga e Naiara 

Evangelo usam um episódio do seriado para inspirar a pesquisa que se baseia em “identificar 

que comportamentos sociais são considerados importantes para se obter uma boa avaliação e 

jamais ser banido de uma sociedade de vigilância distribuída e punição constante e imediata” 

(2017, p.1). O trabalho é feito a partir de entrevistas, enquetes, questionários e observações 

com motoristas de Uber que, assim como no episódio “Queda Livre”, são avaliados por cada 



 

 90 

passageiro com notas em estrelas. Em suas conclusões os autores estabelecem que a sociedade 

apresentada em BM já é vivida por alguns atores sociais como os usuários do Uber: 

O sistema de funcionamento da plataforma estimulou a discussão sobre uma 

sociedade de vigilância distribuída e punição constante e imediata, que dá 

indícios que esse é apenas o começo de um debate que vai permear as nossas 

relações sociais, nossas relações com nós mesmos e com as tecnologias 

comunicacionais do nosso tempo. (BRAGA, EVAGELO, 2017, p.16) 

 

 O artigo contribui para o discurso de que a série fala bastante sobre o presente e que 

aborda temas com os quais devemos estar atentos hoje. O comportamento social a partir da 

mediação tecnológica é algo bastante presente na série e apesar de trazer alguns exemplos e 

situações exagerados para os dias atuais, apontam pensamentos e perspectivas pertinentes ao 

comportamento social de hoje. Outro artigo que aborda os dispositivos de avaliação usando o 

mesmo episódio como objeto é o de Maria Cristina Franco Ferraz, cujo título é “Do 

imperativo da avaliação: espelhos distópicos da contemporaneidade” (2019). Para a autora, a 

tecnologia não pode ser vista como causa, mas sim como um conjunto de ferramentas que se 

adequa ao modelo sustentando pelo capitalismo (2019). Ponto de vista que consideramos 

pertinente, o qual discutiremos mais à frente, em outro capítulo. Não se pode negar que as 

tecnologias, mídias, dispositivos e aplicativos modificam várias formas de interação e 

relações, o que pode nos dizer muito sobre como precisamos pensar sobre decisões e atitudes 

futuras. Sobre isso, Black Mirror pode ser uma contribuição para tais reflexões. 

Observando, portanto, os artigos de revistas científicas vale ressaltar como a série 

pode ser abordada por diferentes vertentes e campos de estudo, pois encontramos trabalhos 

em revistas de psicologia, utilizando a psicanálise para estudar um episódio e outro em uma 

revista de história. Sobre este último, destacamos como um dos dois trabalhos encontrados 

que abordam a temática escolhida neste trabalho. Apesar de poder ser situado no campo da 

comunicação, Conrado Moreira Mendes realiza uma análise do ponto de vista semântica, mais 

atrelado ao campo da linguística, ao averiguar a teoria de modalização em um dos episódios 

da série. Já Maria Visconti (2017) realiza uma discussão entre Bauman e Arendt a partir da 

narrativa do episódio “Engenharia Reversa”, no qual ela conclui que o seriado consegue gerar 

incômodo por trazer uma carga de responsabilidade ao público uma vez que mostra 

“justamente o que nós mesmos seríamos capazes de fazer” (VISCONTI, 2017, p.165). 

Em uma fase de produções que discutem a interatividade nos dias de hoje, com a 

exploração da internet e diversas plataformas interativas, o episódio “Bandersnatch” ainda foi 

utilizado como objeto de análise em dois artigos. Os trabalhos apresentam o mesmo modelo: 

comparar dois produtos que vendem a ideia da interatividade e por sua atualidade e 
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repercussão, o episódio de Black Mirror foi escolhido nos dois trabalhos. Com diferença no 

recorte do objeto de pesquisa, encontramos ainda um artigo que verificou as três primeiras 

temporadas como reflexo da sociedade a partir de três teorias de McLuhan. Enquanto uma 

doutoranda apresentou o início de sua pesquisa que pretende estudar o engajamento midiático 

do público da série, tendo em vista sua plataforma de veiculação. 

Além destes, encontramos outros artigos focados na série, que apresentam abordagens 

muito próximas das que já citamos e estratégias de análises focando determinados episódios 

que são recortados para discutir temas e teorias da comunicação social. A maioria, já 

classificada pela obra citada de André Lemos mas, quase sempre, com uma postura oposta a 

este autor, ou seja, assumindo um caráter de exaltação ou das contribuições relevantes de BM. 

Sob este horizonte mapeamos artigos que debatem midiatização (dois textos), memória, 

violência e subjetivação, folksonomia e marca (no campo da publicidade), sociedade 

medicalizada, controle social, imagem e tecnologia, comportamentos de sociabilidade, vida 

digital e espetacularização (dois textos). Finalmente, com relação à linguagem, ainda 

encontramos um artigo que analisa BM como uma narrativa complexa. Vale registra ainda, 

que o ano de 2017 foi o período em que mais encontramos trabalhos publicados, ano seguinte 

ao lançamento da terceira temporada, e que o episódio “Queda Livre” (Nosedive) foi a 

narrativa mais utilizada como recorte de análise, sendo utilizada em oito dos trabalhos 

separados em nossa amostra. O segundo episódio mais discutido foi “Urso Branco” (White 

Bear), presente em quatro produções. 

É claro que este levantamento não tem a pretensão de dar conta de todas as produções 

acadêmicas que focaram a série. Mesmo porque, como nossa busca se construiu apenas a 

partir do título – ou seja, trabalhos que explicitassem no seu título o objeto focado – é 

pertinente especular que deve haver muito mais artigos e, talvez, dissertações e teses que 

também tenham se debruçado sobre este produto audiovisual sem referenciá-la no título. De 

todo modo, avaliamos que apesar dos limites que reconhecemos, o mapeamento realizado 

contribuiu para um desenho do estado da arte capaz de, também, dimensionar, minimamente, 

o impacto cultural e comunicacional que Black Mirror provocou, considerando, somente, a 

situação brasileira. O que, se em um primeiro momento trouxe a possibilidade de esgotamento 

das investigações, logo revelou um território oposto, isto é, quanto, ainda, o seriado é capaz 

de gestar novos, diferentes e potentes olhares sobre si. 

Percebe-se que enquanto os trabalhos acadêmicos se aprofundam em temáticas 

específicas por episódios, a mídia online repercute a série como fenômeno, no qual a 

tecnologia e o presente são os pontos-chave dessa repercussão. O público, por sua vez, ao 
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mesmo tempo que absorve tais ideias, fornece suas próprias conclusões que se cruzam com o 

que vimos online. Entretanto, mesmo com a visão ampliada da academia sobre BM, 

constatamos que ainda existem argumentos estruturantes das narrativas que são relevantes e 

ainda não foram discutidos com a importância que merecem. Um deles é a ideia do mal 

banalizado. 
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4. UM OLHAR ATRAVÉS DO MIRROR 

 

Neste capítulo iremos apresentar o recorte do nosso objeto e as análises em si. 

Conforme já colocado, a metodologia que adotamos articula uma abordagem quanti-

qualitativa, e, por essa opção, iniciamos com um quadro que destacados episódios as situações 

que, para nós, explicitam “a banalidade do mal” assumida pelas narrativas, priorizando 

aquelas que, claramente, dialogam com o nosso presente. Desse conjunto, que totalizou 15 

episódios que dividimos em três eixos temáticos, serão separados um episódio de cada eixo 

que servirão como amostra para nossa análise qualitativa. É importante destacar que quase 

todas as tramas apresentam pontos de semelhanças mesmo entre eixos distintos, mas 

buscamos identificar o aspecto que consideramos prevalente nas narrativas para fazer tal 

divisão. No entanto, é sempre interessante mencionar, que em todas as produções que 

elencamos há um mal que se mascara como inofensivo ou justificado e a vida de quem sofre 

este mal é tida de forma descartável e desimportante para o todo. O que varia entre os eixos 

são a potência e a relevância destes elementos para cada narrativa.  

 

4.1 Uma proposta de classificação por eixo temático 

 

Conforme já destacamos, em função dos objetivos dessa dissertação, optamos por um 

procedimento que permitisse uma percepção do adensamento da presença do “mal 

banalizado” em BM, bem como seu papel e, de certo modo, sua “apresentação” nos episódios. 

Ou seja, a partir da materialidade da obra – todas as narrativas de Black Mirror – 

identificamos como um dos fatores estruturantes da série, justamente as estratégias com que 

tece, no cotidiano, a onipresença do que chamamos de “mal”, em uma abordagem que 

dialoga, como acreditamos já ter mostrado, com o conceito de Hannah Arendt e os autores 

que revisitaram direta ou indiretamente esse conceito. Esse percurso nos deu esses três eixos 

(macros):  

 

1) Naturalização e insensibilidade do sofrimento / adiaforização: Aqui, colocamos os 

episódios em que identificamos o mal manifestado de forma mais camuflada na sociedade 

diegética. Nestas narrativas a vida e a subjetividade dos indivíduos são desvalorizadas e 

atitudes de naturalização do sofrimento e indiferença são incorporados pelo sistema na vida 

cotidiana. O mal é realizado de forma, aparentemente, imperceptível pela massa social, 
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afetando diretamente as vidas das personagens. Esse grupo é formado por quatro episódios, 

que são: “Hino Nacional” (E1/T1); “Queda Livre” (E1/T3); “Crocodilo” (E3/T4); e 

“Smithereens” (E2/T5).  

 

2) Controle Mente/Corpo: Neste eixo, assim como no anterior, a vida do “outro” também é 

vista de forma banal, mas nestes casos, a partir de tal premissa observamos a apropriação e 

uso dos corpos e subjetividade das personagens como aspectos marcantes na narrativa. Ou 

seja, nestes episódios, a banalização vai além de questões como sofrimento e morte, e parte 

para apropriação e apoderamento dos corpos, mentes ou dados dos indivíduos. Cópias de 

DNA, “clones” voluntários ou não, cobaias humanas e apropriação das personagens são 

encontradas nestas narrativas. São seis episódios que se valem dessa lógica: “Um milhão de 

méritos” (E2/T1); “Especial de Natal”; “USS Callister” (E1/T4); “Versão de Testes” (E/T4); 

“Metalhead” (E5/T4); “Black Museum” (E6/T4); “Rachel, Jack and Ashley Too” (E3/T5). 

 

3) Justiçamento e Vinganças: Por fim, no último eixo agrupamos as narrativas em que o mal 

ainda é banalizado, mas desta vez é tido como uma forma de justiça ou apresentado com 

justificativas que visam normalizar a violência como algo necessário para regularizar ou 

corrigir questões sociais. Aqui a violência não é escondida, mas sim aberta. Nestes episódios 

parece que o mal está mais explícito e quase que “assumido” como mal, mas é, na verdade, 

onde ele está mais banalizado, pois nestas narrativatais atitudes são vistas por um todo social 

ou por algum indivíduo como atos necessários. Vale relembrar que aqui também encontramos 

tanto a desvalorização da vida do outro bem como ações de controle sobre estes, mas nestes 

casos existem argumentos maiores que buscam defender os atos como corretos e certos.  Estes 

episódios são: “Urso Branco” (E2/T2); “Manda quem pode” (E3/T3); “Engenharia Reversa” 

(E3/T3) e “Odiados pela Nação” (E6/T3). 

 

Conforme destacamos quando discutimos algumas características das séries 

televisivas, a recorrência a “fórmulas” integra sua gênese, a despeito, claro, de variações que 

revestem cada episódio com a devida “inovação”. No entanto, como nossa análise recorre a 

uma abordagem que foca aspectos que são estruturantes das narrativas, avaliamos que 

destacar um episódio de cada grupo seja suficiente para consolidar nossas discussões e 

análises. Os critérios de seleção consideraram todo o percurso da pesquisa até aqui. Assim, do 

grupo 1, optamos por analisar o episódio mais recente situação que, conforme levantamento 

que fizemos, tornava tal narrativa uma das que menos foi discutida e analisada na Academia. 
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A situação, claro, contribui para um olhar mais cuidadoso, além de também trazer uma 

interrogação bastante motivadora, que é, justamente, observarmos a capacidade criativa da 

produção após quatro temporadas.  

Já para representar o segundo grupo selecionamos o episódio “Black Museum”, da 

quarta temporada, que possui várias referências sobre outros episódios da série, mesmo que 

não sejam significantes para o desenvolver da narrativa, colaboram com a ideia de que as 

outras histórias fazem parte desta mesma abordagem, representando ainda mais BM como um 

todo. Este episódio repete a mesma fórmula utilizada pelo episódio de Natal: narrativa 

complexa com três histórias que estão conectadas de alguma forma. “Black Museum” foi 

lançado em 27 de dezembro de 2017, dirigido por Colm McCarthy e com 69 minutos de 

duração.  O episódio foi inspirado no Museu do Crime ou “Black Museum” da Scotland Yard 

(polícia britânica), que consiste em manter itens de prisioneiros com o intuito de colaborar 

para estudos de criminosos, portanto, o museu não é aberto ao público. Vale destacar também 

o programa de rádio de mesmo nome, realizado na década de 1950, que era narrado por Orson 

Welles. Seu enredo consistia, basicamente, em contar a história de um objeto que trazia, 

consigo, uma narrativa de crime. 

Finalmente, para o último grupo, como já colocado, onde reunimos episódios em que 

as personagens geram profundo sofrimento em outras pessoas, seja em indivíduos específicos 

ou em grande contingente da população, selecionamos para análise “Manda quem Pode”, da 

terceira temporada (uma das mais populares como já vimos neste trabalho). Dirigido por 

James Watkins e com 52 minutos de duração, este é um dos episódios que assim como 

“Smithereens” e “Hino Nacional” (primeiro vídeo da série) se aproxima ainda mais do 

cotidiano por não introduzir tecnologias fictícias. Ou seja, em termos tecnológicos, tudo o que 

vemos na tela é possível de ser realizado nos dias de hoje, o que colabora para a tensão do 

espectador, somada à atmosfera de suspense e choque da narrativa. Essas características, 

somadas à sua popularidade – fator que também mobilizou este projeto, conforme já 

afirmamos em diversos momentos – foram consideradas para que o escolhêssemos para 

fechar o capítulo. 

Dados estes esclarecimentos mostramos abaixo, antes de iniciarmos as análises, o 

quadro em que apresentamos, sinteticamente, os elementos que, para nós, explicitam a 

banalidade e naturalização do mal em cada edição que separamos do conjunto Black Mirror.   
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Quadro1 - AS VISÕES DO MAL EM BLACK MIRROR (QUANTIFICANDO) 

Hino Nacional 

(E1/T1) 

Por meio da espetacularização, o mal pode ser identificado na transformação do 

sofrimento em entretenimento. Dentro do episódio, apesar de discordarem, 

muitas pessoas assistiram à cena sexual (entre o primeiro ministro e um porco) 

como mais uma produção de diversão ou uma ficção da TV. O caso de um 

sequestro e seus desdobramentos que envolvem humilhação e mutilações foi 

tratado, com a ajuda da imprensa, de forma insensível por parte do público 

comum. No primeiro episódio da série percebemos como o espetáculo, e hoje 

com auxílio de mais mídias e tecnologias, pode colaborar para a naturalização e 

banalização do mal. 

Quinze Milhões 

de Méritos 

(E2/T1) 

Aqui, o mal está no sistema social que transforma, de forma mais direta, os 

humanos em mão de obra, corpos que devem gerar trabalho e energia. Isolados 

e sem perspectivas, os humanos estão desumanizados. O sistema pode ser 

representado pelos apresentadores do reality show contido no episódio: 

personagens admirados, mas que compactuam e colaboram para a manutenção 

deste formato. 

Urso Branco 

(E2/T2) 

Por meio do espetáculo a prática do mal é defendida como forma de 

justiçamento, isto é, pessoas comuns pagam para assistir e colaborar com o 

sofrimento da personagem principal, condenada por um crime. O público que 

visita o "parque" não se afeta com o sofrimento da personagem, além de 

contribuir fazendo gravações, omitindo ajuda e a humilhando no final. Neste 

caso, a criminosa se torna uma pessoa desprovida de sentimento, ninguém 

apresenta empatia ou preocupação com ela. Pelo contrário, aceitam que esta 

precisa passar por isso e seu sofrimento não os atinge. Ela "só" está pagando 

pelo o que fez, faz parte da legislação que ela passe por isso. 

Natal (Especial) 

A partir de uma narrativa complexa, o mal pode ser detectado, principalmente, 

pela "escravização" dos cookies. Apesar de serem tidos como algo virtual, são 

parte da consciência humana e apresentam as mesmas aparências, percepções, 

dores, sofrimentos e pensamentos humanos. Ao tratá-los como inferiores, os 

humanos provocam sofrimentos a estes e impõem obrigações sem sentirem 

qualquer remorso. 

Queda livre 

(E1/T3) 

Aqui percebemos a viabilização da banalidade do mal a partir de um forte 

sistema de redes sociais. Nesta sociedade, se o indivíduo não cumpre e não 

possui reputação necessária para determinados serviços está sujeito a passar por 

experiências ruins e até ser tratado de forma diferente. Este tratamento falsifica 

relações repletas de insensibilidade e coisificação dos sujeitos. Permitindo 

tratamentos inferiores e prejudiciais aos "desfavorecidos". Aqui, todos podem 

ser bons e ruins, dependendo da sua nota. 

Versão de testes 

(E2/T3)  

Aqui o mal está banalizado pela morte do protagonista, tratado como cobaia em 

testes de novas tecnologias para entretenimento, neste caso, um videogame. Por 

mais que estas aceitem e concordem em participar, o procedimento apresentado 

pela indústria do game é dado de forma sistemática, dando a entender que este 

não é o primeiro caso. 
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Manda quem 

pode (E3/T3) 

Mais uma vez, como forma de justiçamento (neste caso com as próprias mãos), 

os personagens sofrem e são levados ao seu extremo de emoções, limites 

pessoais e morais em uma chantagem que é feita como um verdadeiro jogo de 

banalidades, transformando vários momentos de exposição, crimes e 

humilhação em brincadeiras e desafios que levam à morte. As atitudes são 

mascaradas como desafios e planejadas por pessoas comuns anônimas, um ou 

mais hackers. 

Engenharia 

reversa (E5/T3) 

Episódio já utilizado como objeto (no trabalho de Maria Visconti, 2017) para 

tratar as ideias do mal e do insensível de Arendt e Bauman. Esta é a narrativa 

que se aproxima de forma mais direta à origem do conceito de Arendt, pois 

retrata militares servindo seu Estado, que, por sua vez, dissemina uma ideologia 

de eugenia e preconceito. No episódio os soldados veem, literalmente, as 

vítimas como monstros. A situação remete às barbaridades e aos métodos de 

tratamento dos nazistas com os judeus, ciganos, homossexuais, etc. 

Odiados pela 

nação (E6/T3)  

Nessa narrativa o mal é naturalizado pelos discursos de ódio na internet, quando 

usuários (pessoas comuns) do Twitter popularizam tags desejando morte a 

famosos que cometeram "erros" em algum momento. O episódio transforma em 

realidade o que as pessoas pregam em redes sociais, exacerbando a força e o 

impacto das palavras e posts na vida das vítimas. Por fim, o hacker por trás de 

deste jogo provoca um grande assassinato em massa de todas essas pessoas, 

como forma de justiça e de prover uma "lição". Entretanto, o acontecimento se 

dá como mais uma atitude impensada e intolerante, acabando com a vida de 

milhares de pessoas pelo fato de as julgarem erradas. 

USS Calister 

(E1/T4) 

De forma mais complexa e subjetiva, podemos identificar que a naturalização e 

banalização do mal estão no roubo de parte da consciência de outras pessoas 

como forma de controlar e refazer um novo ambiente de convívio, no qual o 

personagem principal se vinga e humilha estas vidas virtuais (que possuem as 

mesmas características humanas). 

Crocodilo 

(E3/T4) 

Neste episódio o mal se manifesta nas atitudes e decisões finais da personagem 

principal, que opta por não assumir as consequências de seus atos, gerando 

sofrimento na à vida dos outros, para defender sua vida e reputação. 

Metalhead 

(E5/T4) 

O mal banal pode ser visto se identificarmos os robôs como atuantes da 

maldade, mesmo sem sabermos se são movidos de forma subjetiva e moral ou 

simplesmente de forma computadorizada. Podemos observar apenas como os 

humanos foram e são tratados como alvos de extermínio. Não há racionalidade 

nem sensibilidade, apenas uma lógica tecnológica de encerrar a raça humana. 
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Black Museum 

(E6/T4) 

Aqui, as atitudes do mal são detectadas na forma de agir do dono do museu ao 

contar suas narrativas. Em seus experimentos ele não tem conhecimento sobre 

as sequelas nas "cobaias" e os humanos são tratados como objetos para teste. 

Caso sofram ou morram, tais fatos são justificados por um bem maior: a ciência, 

em busca de melhorias para a sociedade. Além disso, sua criação final, que 

aprisiona um fragmento humano e gera a este sofrimento diário, também serve 

como naturalização do mal, visto que as situações são compartilhadas e 

apoiadas pelos visitantes do museu que assistiam, contribuíam e se divertiam 

com isso. 

Smithereens 

(E2/T5) 

Neste episódio o mal é dado na organização midiática da sociedade. Uma das 

paródias "reais" da série mostra como o ser humano é transformado em dados, 

números ou perfis das redes, que ao fornecerem dados sobre si contribuem para 

tal desumanização. O desfecho narrativo indica que apesar das mortes e 

sofrimentos que podem afetar a humanidade, no final do dia, tudo não passa de 

dados, notícias ou estatísticas. Como se o mundo não se importasse com as 

vidas, com o ser humano, mas sim, com o consumidor. 

Rachel, Jack e 

Ashley Too 

(E3/T5)  

Aqui, o mal está situado na personagem da tia de Ashley. Com o objetivo de 

obter dinheiro na indústria da música, a tia não se afeta em induzir a sobrinha ao 

coma e invadir sua mente, transformando a garota em um mero computador que 

fornece dados (neste caso as músicas e ideias artísticas) que vão lhe garantir 

mais vendas. 

Legenda -  E: Episódio / T: Temporada 

 

4.2 Indiferença e adiaforização em “Smithereens”: Análise Eixo I 

 

Dentre os episódios que identificamos na temática de naturalização e insensibilidade 

do sofrimento, “Smithereens”, como já destacado, é o mais recente e, portanto, um dos que 

menos é discutido, o que não deixa de ser motivador para a nossa análise como apontamos. 

Sua trama, resumidamente colocando, se passa em Londres, no ano de 2018 (uma das poucas 

histórias em que a data é explicitada), e acompanha as frustrações de Christopher Gilheany 

(Andrew Scott) ou Chris, um ex-professor que trabalha como motorista de aplicativo. Todos 

os dias ele espera passageiros no mesmo local, em frente à empresa de uma grande rede 

social, de nome homônimo ao título do episódio
96

) até que consegue atender a chamada de um 

estagiário da Smithereens, Jayden (Damson Idris), que precisava ir ao aeroporto. O motorista, 

armado, faz o passageiro de refém com a condição de soltá-lo após conseguir falar com o 

criador da rede social, Billy Bauer (Topher Grace). Após envolvimento da polícia, dos 

funcionários da rede e, por último, da imprensa, ele consegue falar com o CEO e confessa que 
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 O aplicativo se assemelha com o Facebook e a referência é reforçada com a representação do criador da rede 

social. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, tinha 20 anos quando virou CEO da empresa, em 2004. No 

episódio, um ator de aparência jovial é colocado como o fundador da Smithereens.  
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sua esposa morreu pois ele estava dirigindo e se distraiu ao olhar uma notificação da rede em 

seu celular. “Smithereens” encerra após uma policial atirar no carro onde estão Chris e o 

estagiário, mas não revela explicitamente quem foi atingido. Em seguida vemos várias 

pessoas recebendo as notificações da notícia e seguindo suas vidas normalmente
97

.   

A produção tem 70 minutos de duração e traz um diretor que já havia trabalhado na 

série, James Hawes. Esquematicamente, podemos destacar que a trama de “Smithereens” 

aborda temas como nossa relação constante com as redes sociais, sugerindo uma cegueira 

com as pessoas externas às redes e ao mundo. Também indica como os dados que as redes 

sociais possuem sobre nós são acessados de forma mais rápida do que a própria polícia e, por 

fim, procura explicitar como o sofrimento e os acontecimentos se transformam em números, 

fazendo da dor alheia algo comum e indiferente para o outro no cotidiano.  

Para além destes grandes temas que estruturam a narrativa deste episódio, nosso foco 

de análise, como já colocado, é discutir as manifestações do mal, a naturalização do 

sofrimento ou, em outras palavras, a indiferença cotidiana em relação à dor do outro. Assim, 

em “Smithereens”, acompanhamos um homem comum que entrou em crise pessoal após a 

morte de sua esposa em um acidente de trânsito no qual ele dirigia o veículo. Sua culpa tem 

como base a certeza de que teria sido responsável pelo ocorrido. Isto é, para o personagem, o 

seu “vício” em redes sociais o teria atrapalhado e o distraído para um momento que contribuiu 

com o acidente. Aqui, acionamos facilmente os cuidados alertados por Crary e Bauman, ao 

afirmarem o potencial do fluxo tecnológico e midiático de gerarem ansiedade e modificar a 

relação dos usuários com os outros e eles mesmos. Nesta narrativa, assim como vimos no 

capítulo anterior, a tecnologia que fora feita para trazer momentos felizes se transformou no 

pesadelo do protagonista. 

Por meio dos dados fornecidos pela Smithereens, pelos achados da polícia e pelo 

próprio testemunho de Christopher descobrimos como o acidente o transformou em um 

homem frustrado e traumatizado, a ponto de passar quase três anos esperando a oportunidade 

de compartilhar tal sofrimento com o criador do aplicativo, bem como dividir a sua própria 

culpa, com este que responsabilizava indiretamente. Esta é a chave, para nós, para delimitar o 

que o episódio desenha como “mal”. Ou seja, para nós, a relação dos indivíduos com as redes 

sociais e a importância que estas tomam na vida cotidiana são apresentadas como um dos 

principais fatores para a individualização das pessoas nesta narrativa, na qual tecnologia e 
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 Esta trama, segundo Brooker (produtor e roteirista) afirmou em entrevista, seguia a mesma lógica do que 

assim como no primeiro episódio da série, isto é, a proposta era construir queria uma narrativa sem tecnologias 

fictícias, para resgatar características importantes do seriado.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Hawes
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redes sociais são apresentadas como os principais meios que propiciam a indiferença e 

adiaforização na sociedade diegética. Tal aspecto pode ser identificado da cena inicial à final 

do episódio, como vamos procurar mostrar agora.  

Logo na primeira cena, somos apresentados ao protagonista de olhos fechados, 

concentrado em si mesmo, com o áudio de uma meditação guiada, até que uma notificação do 

celular o desperta. Após realizar uma viagem, Chris está em um café e com ele 

acompanhamos seu olhar percebendo todas as pessoas do estabelecimento utilizando telefones 

celulares, todas “sozinhas” olhando e interagindo com suas telas. Neste cenário, ouvimos os 

sons de notificações dos aparelhos e aplicativos se intensificando. O protagonista reage a estas 

sonoridades, apresenta desconforto e se levanta, como se quisesse fugir daquele meio, e assim 

somos apresentados ao título do episódio. Durante o início da viagem com Jayden, este fica 

tão distraído com seu celular que não se preocupa com as falas do motorista e a mudança de 

rota e só se assusta e compreende a situação quando Chris aponta uma arma para ele.  Tal 

percepção é reforçada pelo discurso descontrolado do protagonista ao falar sobre o vício de 

consumo pautado pelo celular algo que faz com que “As pessoas não olhem mais pra cima”. 

Ao iniciar a perseguição pelo carro policial, dois adolescentes de bicicleta acabam 

acompanhando toda a operação e suas atitudes durante o episódio contribuem para a 

espetacularização realizada pela mídia e as pessoas em cima de casos de violência, apontando 

aspectos de indiferença com os envolvidos. Os jovens se mostram empolgados com a situação 

e acabam registrando e postando informações e imagens do caso em suas redes sociais sem 

qualquer filtro ou cuidado com o que pode estar acontecendo. Os adolescentes se excitam com 

o fato de estarem no local do acidente e poderem compartilhar informações exclusivas e em 

tempo real do que eles observam, independente de saberem o que exatamente se passa dentro 

do carro. Em uma das cenas um dos garotos comenta “Minha timeline tá surtando!”. 

Enquanto isso, ao perceber que a polícia se aproxima do carro, Chris decide olhar a rede 

social para tentar compreender o que houve e então verifica que o caso está entre os assuntos 

mais comentados do momento e vê as publicações de usuários questionando por mais 

informações da história. Ou seja, percebe-se o quanto o acontecimento está envolvendo as 

pessoas online e repercutindo na rede, representando a curiosidade dos usuários em saber 

mais sobre o caso de violência.  

Outro momento importante é quando Chris finalmente consegue falar com o Billy 

Bauer (o dono da Smithereens estava em um retiro de silêncio, com o intuito de ficar 10 dias 

isolado da sociedade e tecnologia). No início da ligação o motorista deixa clara a necessidade 

que ele tem de ser ouvido e conversar com alguém que o escute de verdade: “Eu já falei. 



 

 101 

Quero que me escute. Só me escuta, porra”. O personagem está tão frustrado que fica 

segundos sem palavras quando Billy diz que está ali para escutá-lo e que ele pode falar. 

Entretanto, durante a ligação, a equipe da Smithereens envia comandos e repostas para ajudar 

o empresário a realizar o diálogo, pontos estes que não funcionam e geram as seguintes falas: 

 –Você parece estar sofrendo- diz Billy. 

 -Puta que pariu, fale como um ser humano, caralho! Disse que está me ouvindo, então ouça! 

– reclama Chris 

-Desculpa, beleza? Me mandaram uns conselhos de merda. Pontos de discussões. 

(...) 

-Eu não sei o que te dizer. Está bem? (...) Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que você quer 

que eu diga. – comenta Billy. 

 Neste trecho podemos perceber a indiferença ou a falta de empatia de Billy ao ouvir 

todo o relato de Chris, que confessa a história chorando e demonstrando desespero. Para o 

empresário, é frustrante ouvir todo o caso e não saber o que responder, não saber expressar 

naturalmente algum apoio, tanto que se sente obrigado a tentar seguir instruções para manter 

um diálogo promissor. (Tal situação remete à representação da comercialização das relações 

apontada por Bauman, uma vez que o personagem não sabe lidar com questões humanas). O 

empresário decide, então, falar sobre o surgimento do aplicativo e confessa que a rede não é 

mais o que deveria ser, comparando o aplicativo a um “cachimbo de crack”.  Chris ainda o 

interrompe dizendo que não está interessado nos seus relatos e que queria apenas ser ouvido. 

No final da ligação o personagem parece estar satisfeito com a situação e certo do que fazer 

em seguida, que seria cometer suicídio.  

 Como se pode observar pelas descrições que fizemos, o protagonista é construído 

como uma representação das doenças e males gerados pelo excesso de indiferença e 

adiaforização dessa sociedade. Neste sentido, trata-se de uma personagem trágica, que vive a 

ambiguidade de ser também um consumidor compulsivo desta tecnologia pois essa o mantém 

– conforme crê – ligado ao mundo, mas, ao mesmo tempo, tal vínculo é que trouxe um 

imenso sofrimento à sua vida, o que o coloca como vítima deste “vício”. Em outras palavras, 

apesar de ser uma personagem que sofre com um trauma, culpa e perdas pessoais, fica nítido 

o quanto ele se sente isolado do mundo ao deixar de utilizar sua rede social, o quanto ele se 

sente carente e menosprezado na sociedade. Mesmo quando participante de um grupo de 

terapia ele não consegue falar sobre sua situação e não dá muitas chances para a aproximação 

das poucas pessoas que poderiam, concretamente, fazer parte da sua vida. 
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 Esta situação que ocorre com o protagonista do episódio fica ainda mais ambígua e 

aberta em função do final do filme. Trata-se de uma opção narrativa que nem sempre é bem 

recebida pelo público pela aparente indeterminação que provoca: Chris e o estagiário 

começam uma briga pela arma dentro do carro, enquanto a polícia autoriza o disparo. Vemos 

o policial puxando o gatilho, escutamos o som do tiro, mas não vemos quem foi morto. A 

sequência, no entanto, não é exatamente a última. Construindo uma espécie de círculo 

narrativo que se repete como moto-contínuo, o desfecho retoma o início do episódio, quando 

várias pessoas recebendo notificações do caso em seus celulares ocupam a diegese (a tela). 

São pessoas comuns, em suas ações cotidianas que apenas param por segundos para olhar a 

notificação do desfecho do caso. Após este rápido e quase desinteressado olhar, seguem suas 

vidas, normalmente. O que antes era motivador e empolgante, isto é, enquanto se desenrolava 

o tenso caso do sequestro acompanhado em rede, torna-se agora, em seu desfecho fatal, algo 

aparentemente sem qualquer impacto.  

A morte, que durante a consolidação do processo civilizatório ocidental foi e é tão 

discutida e, de certo modo, ainda temida, é tratada aqui como mais um caso cotidiano que 

após ser encerrado não gera tanta, ou nenhuma, influência nas outras vidas.  A morte, o 

sofrimento e o desespero alheio foram vistos apenas como mais uma notificação do celular, 

mais uma história ou narrativa apresentada entre tantas outras das quais consumimos 

diariamente, ganhando a mesma relevância que qualquer outra publicação. Uma notícia como 

esta foi incapaz de afetar as pessoas que estavam perto, como a equipe policial e os jovens e, 

também, as pessoas distantes que só viram as notícias.  

 Identificar este arco narrativo limitando-o à chave da ficção sem vínculos com a 

realidade seria, a nosso ver, ignorar um debate premente quanto ao papel da banalização da 

morte veiculada cotidianamente por uma determinada mídia, como ocorre nos chamados 

programas focados em situações de violência como são, no caso brasileiro, “Cidade Alerta” e 

outros similares
98

. Implica ainda ignorar o alto consumo do circuito das redes sociais via 

celular o que se traduz, para muitos autores (Baumam, Barry Wellman, Lee Rainie,etc), em 

cultivo de uma sociedade indiferente, formada por pessoas cada vez mais autocentradas. Além 

disso, conforme Baumam (2014) já é possível afirmar que o excesso de interações 

exclusivamente virtuais colabora para a comercialização das relações humanas e 
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 Cidade alerta é um programa televisivo jornalístico da TV Record que serviu de modelo para vários outros do 

mesmo estilo. Com sua primeira edição em 1996, o programa é conhecido por fornecer notícias de mortes, 

assassinatos e crimes em geral de forma apelativa, seja na exposição de fortes imagens, seja na postura de seus 

apresentadores e repórteres. José Luiz Datena é um dos apresentadores que se tornou referência do programa. 

Em 2020, o apresentador Luiz Bacci apresenta a produção de segunda a sábado. 
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adiaforização da vida cotidiana. Tudo isso, somado aos aspectos desta vida corrida e repleta 

de sensos comuns. A agilidade acaba afetando o sentimento e a preocupação. Assim, ao focar 

e avultar comportamentos similares na sua narrativa, este episódio de Black Mirror está, para 

nós, reafirmando esses diagnósticos que desenham uma sociedade em que as relações sociais 

básicas de cidadania e valorização da vida comunitária estão tragicamente esgarçadas. O que 

se pode demarcar claramente por suas escolhas estéticas. 

 Primeiramente, observamos aspectos da fotografia do episódio. A começar pela paleta 

de cores nas cenas de Chris e durante toda a ocorrência policial: são cores frias, explorando 

tons de verde, preto e cinza, indicando a vida sem perspectiva da personagem e o drama dos 

acontecimentos seguintes. Mesmo contendo bastante verde, por tratar-se de uma zona de 

campo, a cor da vegetação se une ao céu nublado ou pouco azul que colabora para a formação 

de uma atmosfera monótona e bastante melancólica (ver Imagem 3). Em oposição à realidade 

de Chris, cores vibrantes e chamativas são utilizadas para representar o mundo digital, por 

meio das interfaces das duas redes sociais, a da Smithereen (verde claro forte) e a da Persona 

(cor roxa). O interior do prédio da principal empresa também apresenta o mesmo tom de 

verde da logomarca, além de um ambiente claro e amplo, configurando um universo 

esteticamente bonito e destoante do mundo off-line. Seguindo a mesma perspectiva, o cenário 

do retiro de Billy Bauer também se diferencia com tons terrosos claros, mas com muita luz 

enquadrado em planos gerais, amplos e que valorizam a luz natural e o espaço geográfico, 

contendo ainda uma casa de arquitetura moderna e clean.  

 

 
Imagem 3: Printscreen do episódio em que podemos ver os tons da ambientação do local do sequestro.  

Mesmo em uma locação natural, que normalmente representa vida e energia, a fotografia optou por  

colorações mais frias. 
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A escolha dessa palheta de cores pode ser vista como uma tentativa de reforçar as 

características da sociedade comum e da vida de Chris como um ambiente frio, sem vida e - 

por que não? - insensível e intolerante. A opção estabelece uma relação de contraste com o 

mundo digital pois este é definido pelas cores vibrantes das interfaces das redes sociais que 

podem representar jovialidade, energia e diversão. E por fim, com o ambiente de isolamento 

social de Bauer que é o que apresenta mais elementos da natureza e é clean, gerando uma 

sensação de leveza e enfatizando o silêncio que o personagem afirma buscar.  

 Outro aspecto importante da composição visual do episódio são os recursos de 

encenação. Por exemplo, como esta contrapõe os personagens Christopher e Billy Bauer, 

criando um elo de continuidade entre ambos: na primeira cena do episódio, Chris é 

enquadrado de olho fechado, pois está meditando, até que, ao ouvir a notificação do aplicativo 

de carro, seus olhos se abrem e a última cena do episódio, vai justamente mostrar os olhos de 

Billy se fechando após o desfecho de todo o caso. Isto é, enquanto Christopher é perturbado 

de sua meditação pelo som das redes, Billy consegue voltar ao seu isolamento e busca o 

repouso, configurando uma espécie de meditação após todo o incidente. O jogo estabelecido 

confirma que ambos são personagens extremos: um seria o criador do motivo de todo o 

tormento do outro, gerando uma espécie de causa e consequência. Enquanto a sensibilidade 

com o som dos aplicativos não deixa Chris se concentrar, a insensibilidade de Billy o deixa 

relaxar após todo um caso de frustração e morte envolvendo sua empresa e seu próprio nome.  

Tal relação também é fortalecida pelos ângulos e planos durante a conversa por 

telefone entre os dois. Chris é visto em plongé (ver Imagem 4), pois está abaixado no carro 

para fugir de outro tiro, ou em um close, mas ocupando apenas menos da metade da tela, 

enquanto Billy aparece em ângulos normais e, algumas vezes, mostrando mais o ambiente 

livre no qual ele está. Visto isso, podemos interpretar tais diferenças como formas de 

representar os indivíduos e sua sensibilidade na sociedade. Enquanto o ser carente, frustrado e 

sensível é apresentados em tons frios, de forma indefesa e enclausurada, o ser insensível é 

capaz de habitar um paraíso amplo e tranquilo, como se a postura e o isolamento de Billy 

Bauer representasse, também, a fuga que fazemos para fugir do afeto ao outro, nos colocando 

em um ponto distante de tudo em que é difícil se afetar com os acontecimentos do mundo 

real.  
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Imagem 4: Colagem que mostra o plano e ângulo de enquadramento de Chris. Detalhe para o tiro  

                              no vidro do carro, remetendo à tela rachada da abertura de BM. Fonte:Printscreen 

 

 Por fim, outro elemento que destacamos importante para o episódio é o uso da música 

Can’t take my eyes off you , de Frank Sinatra. No meio do vídeo a canção é colocada pela 

equipe da Smithereen como forma de acalmar Christopher no carro, enquanto espera, na 

chamada, para falar com Billy. A música romântica, ironicamente, vai contra todo o clima de 

tensão e apreensão da cena e ao final, logo após o disparo do último tiro, ela volta a tocar. 

Enquanto ouvimos versos como “Não consigo tirar meus olhos de você (...) E agradeço a 

Deus por estar vivo (...) Não consigo tirar meus olhos de você, Perdoe o jeito como eu te olho, 

(...)Mas se você se sente como eu me sinto/ por favor, me deixe saber que é real/Você é linda 

demais para ser verdade/ Não consigo tirar meus olhos de você”,
99

 acompanhamos os olhos 

dos personagens secundários observando a cena final e depois, as pessoas comuns lendo a 

notícia em seus dispositivos móveis. O episódio se encerra com a música entrando no seu 

refrão em tom romântico, agitado e alegre. Essa concentração em planos detalhes dos olhos 

remete ao papel que estas personagens teriam como testemunhas de situações que parece 

provocar curiosidade e interesse, no entanto elas apenas olham e seus corpos não reagem, não 

expressam um vínculo emocional que os acontecimentos, em tese, pareciam acionar.  A 

mesma falta de interação acontece ao final do episódio: novamente os olhos aparecem fixados 

na situação que envolve as pessoas que participam da sequência no papel de observadoras, 

mas, outra vez suas interações não passam desse olhar: são espectadores que apenas assistem 

a tudo e não se afetam com nada. 

 Dessa forma, “Smithereens”, assim como as outras narrativas do Eixo 1, representa 

costumes, hábitos ou ideologias comuns no nosso mundo que suavizam ou menosprezam o 

outro de forma quase que despercebida pela população. Em “Smithereens”, o caso não é 

ignorado, mas sua importância é representada pela proporção dada nas redes: posts rápidos, 

notícias temporárias que serão substituídas rapidamente. Em outras palavras, é como se pelo 
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 “Can't take my eyes off of you/ And I thank God I'm alive/ Can't take my eyes off you/Pardon the way that I 

stare/So if you feel like I feel/Please let me know that it's real/You're just too good to be true/ Can't take my eyes 

off you”. Tradução disponível em <www.letras.mus.br/the-killers/1340567/traducao.html>. Acesso em 08 

dez.2020. 

http://www.letras.mus.br/the-killers/1340567/traducao.html
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comportamento dos personagens que acompanham a história pudéssemos imprimir o seguinte 

discurso: “Nós vemos e lamentamos o que aconteceu, mas eu não posso fazer nada”. Dessa 

forma, cria-se a falsa impressão de importância, de compaixão, demonstradas pelo 

compartilhamento das notícias, ou com a publicação de um emoji triste nas redes, por 

exemplo. Existe a preocupação virtual, existe o acompanhamento durante o ocorrido, mas não 

há discussão sobre a vida perdida, não há reflexão sobre os motivos e muito menos sobre o 

que significa aquele caso depois.  E para tal situação, vemos as redes sociais como 

ampliadoras desses comportamentos e valores, uma vez que acelera a quantidade de 

informações, intensificando velozmente um processo analgésico nos usuários que são 

incentivados, cada vez mais, à individualização por meio de relações virtualmente comerciais 

(ver Imagem 5). 

 

 
Imagem 5: Nesta montagem vemos um printscreen do episódio (lado esquerdo) focando e enfatizando o uso 

constante dos celulares e ao lado uma imagem do site Giro MT Notícias, utilizada para divulgar uma pesquisa  

do IBGE que afirma que os brasileiros estariam cada vez mais conectados ao celular (notícia de 2018). 

 

 Mais interessante é que assim como em “Smithereens”, o público que acompanha a 

situação na mídia não percebe como tal comportamento representa insensibilidade e 

artificialidade ou até como este pode colaborar para o sofrimento de alguém como em “Hino 

Nacional”. Neste episódio a situação constrangedora do ministro vira enquete pública, se 

torna debate nas ruas e abre espaço para várias publicações e comentários maldosos que 

afetam não apenas o político como a família dele. Aqui, todo o caso é tido como de interesse 

público e a insensibilidade e intolerância se disfarça entre a cobertura jornalística e a 

liberdade de expressão na internet. Tais debates se reproduzem, não raro, no cotidiano atual, 

sob diversas abordagens, recuperando, para nós, as discussões que Heller traz sobre os valores 

e preconceitos que estruturam o cotidiano, tornando-nos vórtices de permanências que, não 

“suspensas” (ver páginas 79 dessa dissertação), retroalimentam os processos de alienação 

vigentes nas organizações sociais.   

 É essa chave – alienação – que parece balizar esse grupo de episódios que separamos. 

Não à toa, em “Queda Livre” observamos de forma mais direta como o sistema das redes 

sociais pode colaborar para a perda da sensibilidade e para a comercialização das relações 
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pessoais, influenciando na formação de pessoas cada vez mais individualistas e insensíveis ao 

que ocorre ao outro. São pessoas que acabam se frustrando por não conseguirem administrar 

sua própria vida e comportamento, vivendo em uma sociedade de encenações, onde não 

atingir as metas estabelecidas – como ocorre com a protagonista – implica em processo de 

exclusão social. Evitar este “não-pertencimento” é ainda mais exacerbado em “Crocodilo”, 

episódio que também integra o grupo. Nesta narrativa, a personagem acaba agindo sob o 

imperativo da sua carreira profissional e social ser prevalente às vidas de outras pessoas.  

 Enfim, as narrativas deste eixo se enquadram nas situações mais próximas do nosso 

cotidiano atual, em que a maldade, por meio da indiferença e adiaforização, se propagam em 

atitudes coletivas ou individuais involuntárias, ou que são compreendidas como as únicas 

possíveis, talvez as únicas naturalmente possíveis. Fortalecidas pela voracidade da vida 

cotidiana e pela virtualização das relações, tais atitudes se refletem como momentos de 

indiferença, de superficialidade na relação com a vida (do outro) e de excessiva concentração 

em si mesmo, pois não há tempo para outro comportamento em nossos dias. E, como veremos 

nas próximas análises, toda esta perspectiva é repetida, mas em maior escala, representando o 

extrapolamento dessa banalização do mal. 

 

4.3 Controle sobre vidas e corpos em “Black Museum”: Análise Eixo II 

 

Neste eixo, assim como no anterior, a vida do “outro” também é vista de forma banal, 

mas nestes casos observamos um nível a mais desta banalização a partir da apropriação e uso 

dos corpos e subjetividade das personagens como aspectos marcantes na narrativa. Ou seja, 

nestes episódios, a banalização vai além da indiferença e adiaforização e parte para 

apropriação e apoderamento dos corpos, vidas, mentes ou dados dos indivíduos. Cópias de 

DNA, “clones” voluntários ou não, cobaias humanas e apropriação das personagens são 

encontradas nestas narrativas. Essas opções, vale ressaltar, rearticulam um elo mais potente de 

Black Mirror com o ideário futurista da ficção científica (mas sem perder o “pé” no presente), 

projetando uma percepção caricatural do envolvimento exacerbado das pessoas com os 

aparatos tecnológicos, em processo descontrolado. Assim, a articulação do temor que uma 

ciência não-ética, que se desenvolve a qualquer custo, projeta e que foi mote narrativo tantas 

vezes assumido pela ficção científica, encontra espaço nesses episódios.   

Esse elo com a “tradição”, em “Black Museum”, que é o foco da nossa análise, é bem 

evidente já que a inspiração para o enredo, conforme destacamos antes, remete ao programa 

de rádio de Welles, em que o histórico dos objetos estava sempre entrelaçado a um percurso 
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criminoso, como ocorre neste episódio de BM. Aqui, a narrativa envolve a jovem Nish 

(Letitia Wright) que decide visitar um Museu (título do episódio) cujos objetos em exposição 

envolvem histórias “obscuras” ou “artefatos criminológicos autênticos”. O proprietário deste 

espaço “cultural” é Rolo Haynes (Douglas Hodge) que, ao longo do episódio irá apresentar 

três itens específicos para Nish, esmiuçando suas histórias, constituindo um percurso 

narrativo que mescla momentos de tensão e até abordagens mais tenebrosas, remetendo às 

linguagens de filmes de horror e suspense, como veremos a seguir. 

O primeiro dos objetos permite o proprietário apresentar o desenvolvimento de uma 

tecnologia que permitia o médico Dr. Peter Dawson sentir os sintomas de um paciente a partir 

de um implante neural e um artefato - uma espécie de touca – que colocava na cabeça dos 

voluntários recrutados para a pesquisa liderada por Haynes. Este, na verdade, era quem 

recrutava as pessoas para testar a eficiência do invento. Inicialmente, tudo seguiu de forma 

satisfatória, porém após vivenciar o envenenamento de um paciente, o médico sofreu 

alterações no sistema implantado. Com isso, além de sentir as dores dos pacientes, Dawson 

passou a sentir prazer com tais sensações. A situação se tornou um vício para o médico, que 

acabou enlouquecendo e entrando em estado vegetativo no final da história. Com uma 

fotografia mais escura, cenas bem produzidas de sangue, auto mutilação e tortura, a história se 

apropria de uma estética do real exacerbado em seu Realismo, transformando o conto em um 

curta metragem de tensão, suspense, horror e choque nas telas.   

A segunda narrativa envolve um macaco de pelúcia que armazena a consciência de 

uma mulher em coma. São os chamados Cookies, já introduzidos na série pelo especial de 

Natal. Aqui a personagem Carrie, casada com Jack, é atropelada por uma van e acaba 

entrando em coma. Rolo Haynes se apresenta ao casal e expõe a possibilidade de fazer a 

extração digital da consciência do cérebro dela para hospedar em outro, neste caso, na do 

marido. Com um filho ainda criança, Jack e Carrie aceitam a proposta. Com o passar do 

tempo, a convivência das duas consciências se torna conflituosa, ainda mais com a chegada de 

uma nova parceira na vida do marido. Haynes oferece então a possibilidade de transferir a 

consciência de Carrie para outro objeto, neste caso um macaco de pelúcia, que seria dado de 

presente para o filho. Mesmo sem ouvirem a opinião da mulher, a transferência é realizada e 

“vivendo” dentro do macaco, a comunicação de Carrie se limita a duas frases, uma positiva e 

outra negativa. Com o tempo a criança se desapega do macaco que acabou sendo levado para 

o museu, abrigando a consciência da personagem, desde então. 

Por fim, o último objeto que configura a terceira parte do episódio, Rolo apresenta a 

grande atração do Museu: o holograma de um homem condenado à morte pela cadeira 
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elétrica, cuja consciência foi comprada e transferida para a tecnologia antes de efetuarem a 

pena, o que permite aos visitantes “eletrocutá-lo” a cada visita. Descobrimos, então, que Nish 

era filha do condenado e que buscava vingança pelo pai. Após danificar o ar condicionado do 

museu e fornecer água envenenada ao proprietário deste, Nish repete o que foi feito com seu 

pai: mata e registra o momento final de Hayes em um chaveiro de holograma. A jovem ateia 

fogo ao museu, destrói as representações do seu pai e leva embora o macaco de pelúcia com a 

consciência de Carrie. No final, descobre-se que a mãe de Nish também está morta e vive com 

uma parte de sua consciência salva no cérebro da filha. 

Esta é uma narrativa que apresenta em diversas formas o aspecto que identificamos 

neste grupo de episódios: o controle e apropriação da vida, mente e corpo do outro, mesmo 

que estes sejam de forma digital, uma vez que no seriado fica evidente que esta forma de 

existência virtual apresenta emoções e relações tão humanas quanto as reais. Ao analisarmos 

este episódio, especificamente, detectamos e optamos por um elemento importante em toda a 

trama, a personagem Rolo Haynes, que remete ao estereótipo de um cientista maluco de 

histórias de FC ou horror. Percebemos que o personagem assume, expõe e põe em prática 

todo o discurso da banalidade que retratamos neste eixo. Portanto, nossa análise terá como 

referência o dono do museu e sua relação com as histórias e outras personagens envolvidas. 

Vale mencionar que no decorrer da narrativa percebemos como a personagem vai revelando 

sua personalidade e caráter, expondo comportamentos e posições correspondentes à nossa 

compreensão de banalidade do mal, ao mesmo tempo que vai morrendo aos poucos, saindo de 

uma posição de superioridade para uma condição de fragilidade ou vítima. 

Seguiremos, então, de forma cronológica nossa leitura sobre “Black Museum”. A 

primeira aparição de Haynes é do lado de fora do museu, com a chegada da visitante Nish. Na 

cena, ele fica um degrau acima da moça, na entrada do local. Ambos estabelecem um pequeno 

diálogo, sendo que Nish é enquadrada em plongée, ou seja, indicando a superioridade dele 

sobre a jovem que, até então, se apresenta como uma pessoa curiosa, inofensiva e que não 

sabe nada sobre a atração. Dentro do museu, ainda posicionado um degrau acima dela, o 

diretor do local explica que a exposição consiste em “artefatos criminológicos autênticos” e 

que “Há uma história triste e doentia por trás de quase tudo...”.  É importante destacar que ele 

mesmo está envolvido diretamente em todos os “souvenires” (termo que o personagem 

também usa) e atrações que ele descreve no episódio. A relação existe porque antes do museu 

ele trabalhava com neurotecnologia, ou seja, ele está por trás da criação e teste dos artefatos, 

como é bem destacado na primeira história. 
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Neste que é a primeira parte do episódio, Haynes explica seu trabalho e relação com 

colegas. Assim, narra à Nish que trabalhava em um hospital universitário e que o seu setor 

ficava nos andares altos do prédio enquanto a ala de emergência e “os meros mortais” ficavam 

no andar de baixo, ou no “nível da rua”. O que, para ele, formava uma combinação “perfeita” 

de negócios e saúde.  A ideia é que, em troca de atendimento gratuito os pacientes pudessem 

se submeter a experimentos. Nesta rápida introdução já detectamos certa arrogância pelo uso 

de alguns termos e pela forma como o diretor adjetiva as situações, mas logo vemos sua 

atitude em ações: Rolo Haynes briga com um taxista na rua do hospital e demonstra nojo ao 

entrar na ala de emergência. Ele ainda afirma, com orgulho, que trabalhava no andar de cima 

e Nish questiona se ele era um cientista. Sua resposta o localiza como alguém que alguém que 

recrutava pessoas, mas apesar dessa explicação que pode ser vista como algo secundário ao 

papel de cientista, não o impede de manter uma pose arrogante. Ou seja, nesta primeira parte, 

observamos os primeiros traços de personalidade que o colocam como uma pessoa narcisista, 

carregada de preconceitos sociais e valores morais duvidosos.  

Em seguida, ao recrutar o médico que seria a cobaia da touca sensorial, ele justifica a 

necessidade da tecnologia por conta dos pacientes serem “babacas que não sabem descrever” 

os sintomas e dificultarem o diagnóstico. Aqui é interessante como o personagem parece não 

se importar nem com os pacientes, que seriam os maiores beneficiários da invenção, e nem 

com o médico, que fica no local dos ratos de laboratório nesta nova fase da experiência (o 

procedimento no médico é irreversível). A postura de Haynes é reforçada quando Dawnson 

retorna ao centro de pesquisa transtornado, pedindo por ajuda devido o mau funcionamento da 

tecnologia. O recrutador, por sua vez, responde com indiferença e despreocupação como se 

não tratasse da vida e do bem-estar do médico. Ele explica que não tem como parar o 

andamento do laboratório para resolver a situação de imediato e comenta de forma relaxada 

que “Sabíamos que podia haver efeitos colaterais”. É a partir desta história, também, que 

observamos como Haynes se utiliza do humor para contar os acontecimentos infelizes. Como 

no final do caso sobre o médico em que ele inventou que o Dr. Dawnson estaria em estado 

vegetativo com ereção permanente. Detectamos, então, nessa primeira parte, os primeiros 

vestígios da personalidade do personagem, que ainda camufla suas características ruins com 

uma retórica permeada de humor. 

Antes de iniciar a outra história, Rolo está com mais calor e Nish lhe oferece uma 

garrafa de água, que ele bebe toda. Aqui, os dois está no mesmo nível do piso. O dono do 

museu explica que a empresa na qual trabalhava seguiu experimentos que geraram os 

“cookies” ou a transferência digital de consciência. Ele conduz Nish até o macaco de pelúcia 
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exposto e diz que é uma das histórias mais tristes. Na segunda parte do episódio, 

acompanhado a história do casal, vemos que Jack e Carrie conseguem se comunicar mesmo 

ela estando em coma, por meio de um aparelho que acende luz verde quando ela quer dizer 

“sim” e luz vermelha para “não”. Acompanhamos, então, Rolo explicando a tecnologia no 

quarto de hospital e anunciando o método como uma espécie de milagre. O corpo de Carrie 

deve sofrer uma eutanásia, mas uma vez que sua consciência abriga outro corpo ela será capaz 

de falar dentro de Jack, ver e sentir todas experiências e sensações físicas que ele tiver. Carrie 

concorda com o procedimento e a transição é realizada em comum acordo com todas as partes 

envolvidas.  

Dentro da cabeça de Jack, Carrie é representada como uma réplica pequena do seu 

corpo inserida na mente dele, vendo pelos olhos do marido como se fosse uma grande tela. O 

espaço é um local vazio e ela possui uma cadeira (ver Imagem 6). A moça pode falar, pensar, 

se expressar, sentir, ver e se comunicar normalmente com o esposo. A única diferença entre 

Carrie e o marido é que ela não tem um corpo físico próprio, mas continua existindo e 

vivendo nesta nova perspectiva. Esta é, pelo menos, a ideia que a série busca passar, a de que 

os “cookies” são a consciência real de um humano (ver Imagem 7). O que é necessário 

lembrar para acompanharmos os acontecimentos seguintes. 

 

 

 
Imagem 6: Colagem com printscreens do episódio “Black Museum”. À esquerda podemos ver a 

consciência de Carrie corporificada e ao lado a representação espacial do cookie. 

 

 

 
Imagem 7: Colagem com printscreens do episódio “Especial de Natal”. À esquerda vemos o cookie 

como objeto físico, uma espécie de secretária eletrônica (que lembra os sistemas EchoDot  

da Amazon), e à direita a representação da “consciência” do cookie, com a personificação  

da dona da casa que teve a consciência copiada. 
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Antes de seguir a história, Rolo comenta com Nish sobre quanto tempo dura a 

felicidade, dando a entender que ele não tem culpa pelos problemas seguintes. Tal 

apontamento nos permite abrir um parêntese e refletir sobre a naturalização do sofrimento 

decorrente da banalização do mal que observamos tanto no processo de eugenia do nazismo, 

como quando Eichman justificou as mortes que causou ao cumprir seu trabalho. Já no cenário 

contemporâneo, é possível recuperar, por exemplo, o discurso da ex-secretária da cultura 

Regina Duarte, ao falar em tom insensível que “a humanidade não para de morrer”
100

. 

Percebemos neste paralelo entre ficção, passado histórico e presente o quanto este argumento 

ainda é defendido, o de que o sofrimento faz parte da vida e portanto não há o que evitar, 

sendo que, na verdade, tais personagens (Rolo, Hitler e Governo Bolsonaro) colaboraram para 

estas realidade. De volta a Black Mirror, Rolo parece se isentar das fatalidades acontecidas 

com os personagens que se submeteram as suas criações. 

De volta ao episódio, Jack acaba voltando ao laboratório reclamando que a 

convivência com Carrie está difícil e Rolo sugere que ele precisa ter mais controle sobre a 

situação, oferecendo a possibilidade de “pausar” a esposa quando quiser, o que seria “mais 

fácil para os dois”. Mesmo sem o acordo de Carrie, Jack aceita e aqui temos o início do 

controle sobre a mulher, que acabou ficando sujeita as decisões do marido. 

A convivência fica cada vez mais difícil e Jack pausa a esposa pela primeira vez contra 

a vontade dela por dois meses. Em seguida, eles fazem um acordo de que ela será pausada 

durante a semana e ligada aos finais de semana. Mas com a chegada de outra mulher na vida 

dele, as coisas vão piorando e eles voltam para o escritório de Rolo. Agora, acompanhado 

com a namorada, e com a esposa “desligada”, Jack reclama que mesmo com as restrições de 

horário e pausas a convivência ainda é ruim e a nova mulher reforça a situação. Ou seja, neste 

momento, uma terceira pessoa contribui para o controle de Carrie. Durante a conversa, Rolo 

sugere que eles podem fazer uma exclusão permanente e Jack questiona: 

                                                           
100

 Trecho retirado da entrevista realizada pela CNN Brasil no dia 7 de maio de 2020. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw , acessado em 19 de janeiro de 2021. Regina Duarte está se 

referindo à multiplicação de mortes causadas pela Covid em 2020. Sua posição é afinada ao atual presidente Jair 

Bolsonaro que, descrente da gravidade da doença – para ele, uma “gripezinha” – opôs-se às medidas que a 

Ciência considerava a correta para que houvesse o controle da doença. Sua posição foi sempre tão contundente 

que se cercou, apenas, de quem concordasse com ele, demitindo do seu governo todos os que discordassem da 

sua posição. Daí a fala dessa atriz brasileira, bastante conhecida por suas atuações, principalmente, em novelas 

da Rede Globo, onde conquistou, nos anos 1970, o status de “namoradinha do Brasil”, pelo papel que teve na 

novela Irmãos Coragem (1970), de Janete Clair. Nesse momento, mesmo já demitida do cargo de Secretária, 

Regina Duarte continuou integrando a “equipe” de Bolsonaro, mas em um cargo aparentemente sem função 

nenhuma e pouco afinado à formação da atriz. No momento da escrita dessa dissertação, o vínculo institucional 

(ou seja, no cargo) com o governo Bolsonaro parecia mantido.  

https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw
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-Isso seria matá-la. 

-Não legalmente – responde Haynes 

-Mas eticamente – diz Jack. 

-Ela é só um resto de programação na sua cabeça. É tipo apagar um e-mail – reclama 

a namorada. 

Jack nega e defende a existência de Carrie alegando a vontade dela de permanecer 

perto do filho. É quando Haynes fala sobre a transição da consciência para outro receptor, 

neste caso, o macaco de pelúcia (ver imagem 8), como um “souvenir para crianças”. Neste 

novo espaço, Carrie pode continuar vendo, por meio de uma câmera e sentindo o toque pela 

pelúcia, mas a comunicação dela fica limitada a duas frases: “O macaco te ama”, para 

mensagens afirmativas e “o macaco precisa de um abraço”, para respostas negativas. Jack 

acabou cedendo sem avisar à esposa, que só descobriu quando acordou já instalada no 

brinquedo.  

Neste momento, observamos a personagem frustrada e sofrendo com a nova situação. 

A nova namorada de Jack faz uma ameaça para que ela “se comporte” para que não seja 

desligada.  Mas com o tempo, a criança perde o interesse pelo brinquedo que acabou sendo 

levado para o museu. Ou seja, a mãe acabou sendo esquecida e abandonada. A sua vida, que 

no início da história era abordada como algo importante no final já não valia mais tanto 

esforço assim. Para a empresa, já havia sido comprovada a funcionalidade e funcionamento da 

pesquisa e para o marido, o interesse por outra vida, o fez ignorar a primeira.  

Notamos, então, como o controle sobre Carrie, seja ela lida como mente ou um corpo 

(uma vez que o público consegue visualizar a personagem), se tornou algo banal e um 

verdadeiro jogo de interesses, pelo fato de ela não estar fisicamente entre as pessoas 

envolvidas. Ou seja, o fato da sua forma de existência ser diferente da das pessoas envolvidas, 

tratada até como inferior, fez com que ela fosse menos valorizada e até censurada em decisões 

sobre a própria vida. Assim como foi banalizada toda sua existência e o sofrimento o qual ela 

passou durante os experimentos.  
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Imagem 8: Reprodução do episódio mostrando o cookie/pelúcia na exposição.  

O objeto lembra um recurso utilizado em filmes de terror como “Chucky,  

o Boneco Assassino” ou “Anabelle” em que a imagem de brinquedos  

infantis são contrapostas com histórias obscuras. 

 

Tal postura é guiada, principalmente, pela personagem de Rolo Haynes. Observamos a 

partir de suas cenas com Jack, como ele vai modificando a abordagem com relação ao 

experimento e à própria Carrie. Na primeira cena, com ela ainda em coma, ele vende a 

tecnologia como um milagre que vai melhorar a vida do casal, aliviando o sofrimento de 

Carrie e a mantendo viva. No segundo encontro, ele começa a falar sobre dar mais controle 

para Jack, alegando que isso seria o melhor para os dois, mas já ignorando a escolha de Carrie 

e começando a trata-la como um mecanismo midiático e não uma vida consciente que tem 

vontades e consciência própria. Por fim, na última cena, a primeira alternativa que Rolo 

oferece é “desativar” o cookie, ou seja, encerrar aquela consciência, ou vida. Ou seja, aqui 

não há mais nenhuma consideração ou preocupação com a mulher que é tratada, literalmente, 

como algo substituível. O que no início era uma solução, no final se tornou um incomodo. 

Após relatar a história, Nish ainda questiona Haynes sobre qual seria o crime por trás 

dos acontecimentos, e ele responde que foi o próprio macaco pois alguns anos depois a ONU 

tornou ilegal o processo de transferência de consciência para formatos limitados como o 

brinquedo. De forma debochada, continua: “Precisa expressar pelo menos cinco emoções para 

não ser cruel, aparentemente. Direitos humanos para cookies, não é Carrie?”, confirmando 

que a mulher continua nele, pois seria considerado um crime desligá-la. Neste pequeno 

diálogo expositivo percebemos que dentro do universo da série o sistema tecnológico também 

passou por questionamentos éticos e morais e que há controvérsias sobre a consideração de 

cookies como vidas humanas ou não. Para nossa pesquisa, levamos em conta os aspectos 

emocionais da personagem, que é construída como qualquer outro humano da série, incluindo 
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um corpo virtual. Além disso, ressaltamos que BM, muitas vezes, utiliza do exagero e da 

tecnologia para ampliar problemáticas atuais.  

Fora da ficção os cookies oferecem algumas possibilidades de interpretação. Podemos 

comparar a relação com comportamentos em rede (quando usuários desferem insultos e 

palavras de ódio sem a preocupação com o outro, pelo simples fato de não serem vistos) ou 

até com o trato com deficientes físicos/mentais, que nem sempre possuem voz de escolha. 

Mas acreditamos que a principal crítica em relação aos cookies está em como é fácil encontrar 

vidas comuns que são inferiorizadas. Seja a vida de outros seres, como animais, mas 

principalmente de outros indivíduos. Os cookies podem ser lidos como uma metáfora para os 

imigrantes latinos dos Estados Unidos, os moradores de rua da Cracolândia, os povos 

indígenas espalhados pelo país, a população da periferia, ou até mesmo a população brasileira 

à mercê de medidas politicas com relação à saúde e economia em tempos de pandemia, por 

exemplo. Enquanto o governo federal e empresários ressaltam a importância da economia, a 

parcela pobre da população é a que mais sofre ao se expor em busca de condições de 

sobrevivência. Pois, assim como Carrie, não possuem escolha nem voz, são objetos de 

interesse sem controle sobre seus corpos e vidas. São negociados, discutidos e, muitas vezes, 

mortos, para resolver problemas considerados maiores do que eles. Como explica Donskins, 

isso não é uma novidade, mas apenas novas formas de desumanizar, privar e objetificar a 

população, uma vez que “A modernidade sempre foi e continua a ser obcecada com uma 

forma de controlar ao máximo o corpo e a alma humanos sem exterminar fisicamente as 

pessoas”. (DONSKINS, 2014, p.40). 

 Se o mal já é banalizado, por meio do controle de grupos que são culturalmente e 

historicamente marginalizados, a situação só piora quando se trata de “criminosos”. É o 

caminho que guia a parte final de “Black Museum”. Rolo Haynes leva Nish para o que ele 

chama de exibição ou atração principal do local: o holograma de Clayton Leigh, condenado à 

morte em cadeira elétrica por ser acusado de matar uma jornalista. Clayton é um homem 

negro e durante os diálogos finais Nish, que revela ser sua filha, deixa a entender que não 

houve provas nem confirmação de que ele seria o assassino da mulher. Ou seja, pelo fato de 

ser negro, a incriminação se deu de forma mais rápida, ágil e até sem provas. Situações de 

preconceito racial que são comuns de verificarmos em diversos países, inclusive no Brasil
101

.  
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 Eduardo de Assis Fernandes, negro, de 44 anos foi preso em casa sem provas, com base em uma foto no 

Facebook, como afirma a matéria do UOL disponível em < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2020/11/12/sem-provas-homem-e-preso-por-roubo-e-extorsao-com-base-em-foto-do-facebook.htm> 

acesso em 09 Dez.20. Situação semelhante ocorreu com um jovem músico de Niterói preso em uma abordagem 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/11/12/sem-provas-homem-e-preso-por-roubo-e-extorsao-com-base-em-foto-do-facebook.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/11/12/sem-provas-homem-e-preso-por-roubo-e-extorsao-com-base-em-foto-do-facebook.htm
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 Ao introduzir a atração, Rolo diz: “Mas não sinta muita pena dele, é um assassino 

condenado.” Nish comenta que ele parece ser muito real e o dono do museu confirma dizendo 

que “Bem, é ele. Um upload completo da consciência dele”. Acompanhamos como o 

personagem guiou a negociação com o acusado (já na prisão), pela narração de Haynes como 

um grande feito e algo a ser valorizado, toda a história é narrada neste tom, por sinal. Na 

visita, Clayton descobre que ele trabalha com tecnologia e pergunta se pode ajudá-lo com 

teste de DNA. Rolo diz que até poderia, mas tem outra oferta. Ele faz Clayton assinar a venda 

da sua versão digital caso seja condenado à morte e, em troca, sua família ganharia parte dos 

lucros futuros. Conta ainda que a família não se importava com o homem, o que é negado em 

cenas seguintes. Com a condenação, Rolo explica que deixar o condenado livre pelas ruas não 

seria tão atrativo quanto fazer com que as próprias pessoas puxassem a alavanca da cadeira de 

choque. Dessa forma, a principal atração do museu era fazer o público torturar o holograma 

do homem com direito a um chaveiro de brinde, contendo a cópia do holograma no momento 

da dor. Nas cenas, Clayton pede para que os visitantes não apliquem o choque, mas era uma 

atração de sucesso e o público visitante esboçava o mesmo prazer que Rolo apresentava ao 

contar a história. Destacamos ainda os termos que ele usou para descrever o momento: 

“lindo”, “linda dor” ou “momento perfeito de agonia”. Logo em seguida acompanhamos o 

efeito da bebida ingerida pelo dono do museu e o plot com a revelação do verdadeiro objetivo 

da jovem ao local. Em sua vingança Nish acaba ocupando fisicamente uma posição de 

superioridade e toma o controle da situação, representando a revolta dos oprimidos. 

 

 
 

 

 

 
 Imagem 9: Planos de Nish no início do episódio, abaixo de Rolo e no final da história, 

acima dele com expressão forte. 

 

Com esta última história, fica evidente o caráter maldoso do personagem, 

representando uma grande parcela da população, como o público do museu. Rolo Haynes 

                                                                                                                                                                                     
policial, disponível em https://www.esquerdadiario.com.br/Musico-negro-preso-sem-provas-vai-para-prisao-

domiciliar-por-um-crime-que-nao-cometeu  Acesso em 09 Dez.20. 

https://www.esquerdadiario.com.br/Musico-negro-preso-sem-provas-vai-para-prisao-domiciliar-por-um-crime-que-nao-cometeu
https://www.esquerdadiario.com.br/Musico-negro-preso-sem-provas-vai-para-prisao-domiciliar-por-um-crime-que-nao-cometeu
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personifica, assim, parte da banalidade do mal que retratamos: um homem comum, 

trabalhador, que circula entre vários espaços sociais, bem vestido e que atua em nome do bem 

comum e, neste caso, da ciência. Tal persona, acaba escondendo uma personalidade 

intolerante, preconceituosa, indiferente e até sádica. Rolo acaba representando como pode ser 

fácil transformar o sofrimento do outro em comédia, em entretenimento e até prazer, em 

alguns casos. Representa ainda a superioridade que alguns indivíduos apresentam sobre a vida 

de outros grupos sociais. São indivíduos que julgam e acreditam que podem controlar as 

vidas, corpos e, no caso de BM, mentes.  

Concluindo a trajetória do personagem, observamos como aos poucos este homem 

comum e simples vai revelando sua ignorância, intolerância e maldade por meio das 

narrativas paralelas, enquanto observamos a sua decadência até a morte no arco principal. Tal 

mudança é percebida para além do texto, pois pode ser percebida também em seus figurinos, 

postura e aspectos físicos, como cabelo, suor, etc. Durante as cenas no museu o calor o 

incomoda cada vez mais, modificando sua imagem de sabichão para um homem incomodado, 

suado e refém da jovem. Em oposição, as três histórias narradas pelo personagem representam 

uma crescente da sua ascensão profissional e, consequentemente, a revelação de seu caráter. 

No final, ele se sente tão a vontade a ponto de se vangloriar de seu feito com o caso de 

Clayton, valorizando o sofrimento do homem e o sucesso dele mesmo. Aqui, ele não tem mais 

pudor ou piadas para expor sua opinião sobre os outros, considerados inferiores e 

merecedores de tais tratamentos.  

Este ainda é um dos poucos episódios de BM em que observamos um “final feliz”, 

partindo da perspectiva de que Nish seria a protagonista em busca da vingança do pai que 

sofreu de várias formas, tanto pela sociedade quanto por intermédio de Rolo Haynes. A jovem 

pode representar a revolta dos grupos marginalizados e minorias que sofrem até hoje, e a 

atitude de queimar o museu serve como um indício de que precisamos apagar ou rever grande 

parte da história de uma nação ou sociedade. Aqui a série parece querer deixar um pouco de 

esperança não só pelo desfecho, como por alguns indícios de que os atos praticados pela 

empresa de tecnologia foram questionados e proibidos com o tempo. Ou seja, apesar de haver 

pessoas e grupos que apoiassem atos como os sofridos por Carrie e Clayton, ainda há espaço e 

voz para os direitos humanos, protestos e reivindicações.  

Assim, o museu acaba incendiado e os artefatos destruídos, com exceção da 

pelúcia/Carrie. A própria existência deste lugar também gera reflexões. Um museu, 

normalmente, é um espaço de história, de memória, de registro cultural sobre determinados 

eventos, manifestações e sociedades, configurando-se como um ambiente essencial para a 
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cultura de uma região. Na série, o “Museu Negro” (desde seu nome até o fim que ele leva no 

episódio) parece questionar o que é valorizado e cultuado nas sociedades atuais, buscando 

alertar para a necessidade de reflexão que precisamos fazer sobre nossa história para termos 

um futuro menos doloroso. Aqui, diferentemente de museus como o do campo de Auschwitz, 

ou do próprio museu da Scotland Yard, a ideia em BM era apresentar narrativas com o teor de 

entretenimento e não a fim de reflexão ou alerta. Pelo contrário, com a atração principal o 

público ainda era incentivado a colaborar com um desses “crimes”, lido como normal, certo 

ou dentro da lei, denunciando uma inversão de valores éticos e morais não só do passado, mas 

que parecem se perpetuar nos dias atuais.  

Por fim, assim como em “Smithereens”, “Black Museum” utiliza da trilha sonora para 

dar pistas e colaborar com as reflexões propostas pelas narrativas. No início do episódio 

acompanhamos Nish dirigindo seu carro ouvindo a música “Always Something there to 

Remind me” com trechos dizendo “Bem, como posso te esquecer; Quando há sempre alguma 

coisa lá para me lembrar; Sempre alguma coisa lá para me lembrar (...) Você sempre será 

uma parte de mim”
102

.  No último verso é possível relacionar esta “parte” como a consciência 

digital desenvolvida e utilizada em Carrie, assim como com a mãe de Nish, que são 

considerados partes reais das pessoas. Se considerarmos que Nish convive em harmonia com 

o cookie de sua mãe, já que as duas estão juntas neste momento, incluindo na viagem de 

carro, podemos dizer o quão humanos são os cookies e o quanto devem ser considerados 

iguais. 

“Black Museum”, assim como os outros episódios do Eixo 2, explora aspectos da 

maldade a partir do controle dos corpos dos indivíduos seguindo ideologias de intolerância, 

insensibilidade e adiaforização. Na primeira temporada, o episódio “Quinze Milhões de 

méritos” introduz a temática ao apresentar um sistema fechado em que os indivíduos pedalam 

em bicicletas eletrônicas para gerar energia e obter “méritos”.  São corpos trancados que 

vivem com o trabalho físico, limitados de relações sociais, como verdadeiros escravos deste 

sistema.  Em “Versão de Testes”, vemos um homem morrer após aceitar fazer parte do teste 

de um vídeo game de realidade virtual. Apesar de ter sido uma escolha do personagem, a 

postura da empresa demonstra indiferença à vida perdida, tratando o homem como uma 

simples cobaia. No especial de Natal, observamos a introdução dos cookies, levantando os 

mesmos questionamentos do episódio analisado, mas utilizando a tecnologia como meio de 

investigação criminal. As personagens sofrem situações semelhantes às de “Black Museum”, 
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 Tradução do site Letras, disponível em https://www.letras.mus.br/naked-eyes/27655/traducao.html, acesso em 

04 dez.2020 

https://www.letras.mus.br/naked-eyes/27655/traducao.html
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em que cookies são castigados, tratados com inferioridade e utilizados como forma de 

penalidade legal. Já nos episódios “USS Callister” e “Rachel, Jack and Ashley Too”, o 

controle sobre corpos e versões digitais são praticados propositalmente por personagens que 

buscam benefícios próprios, que sabem do mal que estão praticando aos outros. Por fim, 

“Metalhead” é o episódio que pode ser descolado, mas podemos lê-lo neste eixo com a 

diferença que aqui o mal é praticado por robôs sobre os humanos, que são caçados e 

exterminados.   

Este grupo de narrativas avança as problemáticas sociais introduzidas no primeiro 

grupo, que estão relacionadas com características estruturantes da sociedade e dos indivíduos 

que não paravam para refletir sobre os atos e acontecimentos. Nesta segunda fase, a agilidade 

da vida cotidiana e do desenvolvimento tecnológico levaram o homem a criar vários outros 

artefatos, mas mantendo os mesmos problemas anteriores, ou seja, observa-se um forte poder 

tecnológico, mas sem avanço ético ou moral da sociedade, o que torna questionável esses 

“desenvolvimentos” científicos. Isto é, os avanços atropelaram o que definimos como 

“humanidade” dos e entre humanos, corroborando uma postura de controle exacerbado sobre 

o outro considerado inferior ou em situação de inferioridade. No próximo e último eixo, 

vamos observar um próximo estágio deste processo, em que o sofrimento e a dor passam a ser 

escrachados de forma justificada, sem pudores. 

 

4.4 Justiça com as próprias mãos em “Manda quem pode”:Análise Eixo III 

 

A última análise do nosso trabalho busca identificar o mal banalizado como justiça ou 

vingança. O episódio que destacamos tem como protagonista o jovem Kenny (Alex Lawther) 

que logo no início da narrativa tem seu notebook hackeado e, com essa situação, é capturado 

um momento íntimo seu, gravado pela webcam clandestinamente, no qual se masturba. Os 

hackers que realizam o ato e manipulam as ações da história não são revelados em nenhum 

momento, mas a partir de então é iniciada uma trama de chantagens que envolvem outros 

personagens também ameaçados de terem seus segredos revelados e compartilhados na rede. 

Configura-se assim um enredo organizado como uma cadeia em espiral onde os 

acontecimentos vão ocorrendo, desenhando uma longa teia tecida pelo limite ético entre 

revelar situações privadas, porém criminalizadas, para um grande público e assim não se 

enredar em crimes ou ações questionáveis, ou manter sua privacidade, não importa a que 

custo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alex_Lawther
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Assim, por meio de e-mails e mensagens de SMS no celular, os hackers ameaçam 

compartilhar o vídeo de Kenny para todos seus contatos, inclusive familiares, caso ele não 

obedeça às tarefas que indicam. Dentre as incumbências, Kenny precisa buscar uma entrega 

(um bolo), levá-la até um hotel e entregar para Hector (Jerome Flynn), um homem que traiu 

sua esposa marcando um encontro com uma garota de programa pela internet, compartilhando 

fotos íntimas. Os dois seguem, juntos, a “missão”, e devem roubar um banco, com uma arma 

que estava escondida dentro do bolo. Com o dinheiro do roubo, eles são direcionados até um 

espaço rural. Lá, Kenny se depara com a última tarefa: lutar com outro homem, também 

chantageado pelos hackers, até a morte. Kenny tenta se matar, mas o revólver não tem 

munição então acaba lutando e vencendo a briga. Entretanto, mesmo seguindo todas as 

orientações, a polícia encontra o jovem e os hackers compartilham os vídeos e material de 

todos os envolvidos. Por fim, descobre-se que o que Kenny assistia enquanto se masturbava 

era conteúdo de crianças, configurando um caso de pedofilia. 

 Este é um episódio intrigante, pois até o último momento o público é levado a 

compreender o jovem como uma vítima e apenas no final descobre-se a informação que pode 

configurá-lo como um criminoso, o que não o tira de posição de vítima das chantagens. De 

toda forma, os hackers assumem posição de justiceiros e agem como se tivessem o direito de 

punir pessoas que haviam realizado práticas errôneas, sejam estas em âmbito familiar ou 

social. Ao todo, são cinco pessoas que aparecem como vítimas de chantagem: uma empresária 

que agiu de forma racista em e-mails privados; Kenny, por se masturbar com imagens de 

crianças; Hector, por trair a esposa; um motociclista, que a família chama de “pervertido 

sexual” após a divulgação do material que fora hackeado; e outro homem que consumia 

material de pedofilia na internet. Portanto, nossa análise terá como foco o sofrimento gerado 

no personagem Kenny e na postura dos hackers, que parecem levar tudo com uma grande 

“trollagem”
103

, vide o meme
104

 (Imagem 10) enviado aos chantageados no final do episódio.  

 

                                                           
103

 Na linguagem da internet, “trollar” alguém é fazer piada, pregar um trote com alguém que acaba levando a 

séria o que seria uma “brincadeira”. O Museu de Memes nos ajuda a compreender melhor a definição e ainda 

afirma que o mesmo não se trata de  cyberbulling “O termo troll é usado na internet para descrever qualquer 

comportamento de um usuário que pretende causar raiva ou frustração em outro. Embora muitos ainda pensem 

que esse termo é similar ao de cyberbullying, essa é uma ideia errada, já que o cyberbullying está intimamente 

ligado ao assédio on-line, que pode ser hostil, enquanto o troll, por outro lado, tem a intenção única de perturbar 

a paz alheia, fazendo brincadeiras e enganando à todos que caem em suas piadas.” (MUSEU DE MEMES, 

2015). Disponível em < https://www.museudememes.com.br/sermons/troll/> acesso em 18.Dez 20 
104

 O meme enviado no final do episódio se trada do “trollface” que “pretende retratar a expressão facial de um 

troll ao exercer a sua “trollagem”. O Trollface é frequentemente utilizado para afirmar que alguém estava sendo 

trollado, ou enganado”. (MUSEU DE MEMES, 2015). Disponível em < 

https://www.museudememes.com.br/sermons/troll/> acesso em 18.Dez 20 

 

https://www.museudememes.com.br/sermons/troll/
https://www.museudememes.com.br/sermons/troll/
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Imagem 10: Meme trollface, popular na internet e enviado pelos hackers no final do episódio. 

 

 Nas cenas iniciais somos apresentados ao protagonista como um jovem comum, 

tímido e quieto, que trabalha como auxiliar de limpeza em uma lanchonete, que vive com a 

mãe e a irmã. Entre os outros personagens envolvidos, Kenny é o que demonstra mais 

sofrimento durante toda a trama, pois desde o início da chantagem observa-se o quanto ele se 

frustra, se desespera com a situação e, quem sabe, se arrepende de seus atos. Já nos primeiros 

eventos há pistas sobre a intenção maldosa dos hackers quando Kenny pergunta se eles 

querem dinheiro e a resposta é negativa. Na primeira tarefa, a frustração do jovem só 

aumenta: ele precisa chegar, em pouco tempo, a um endereço solicitado, e para isso é 

necessário que largue o ambiente do trabalho e pedale desesperadamente pela cidade, pois de 

acordo com a mensagem ele não pode chegar atrasado, sob o risco de, se tal acontecer, o 

vídeo seria divulgado. No local marcado, ele recebe um pacote de outro chantageado. Com 

um bolo nas mãos, ele precisa levá-lo até um hotel. Outra perda que sofre nesse momento é 

que acaba sendo obrigado a abandonar sua bicicleta para seguir as orientações. 

 No hotel, ele se une a Hector que fala mais de uma vez sobre o quanto o vazamento de 

suas conversas e fotos íntimas podem tirar o que ele mais valoriza: a guarda de seus filhos. Os 

dois seguem de carro, em alta velocidade, até chegarem a um banco. Por SMS eles são 

orientados a escolher quem será o motorista e quem fará o roubo utilizando um boné, óculos e 

um revólver que estavam escondidos dentro do bolo. Por não saber conduzir carro, Kenny é 

coagido mais uma vez, agora por Hector, a realizar o roubo. Ainda no carro o jovem chora e 

repete a fala “Isso não é real”, com o intuito de amenizar a situação para si mesmo. 

Desajeitado, nervoso e preocupado, fica claro que Kenny não é ladrão ou criminoso e, no 

meio da tensão do assalto, acaba urinando nas calças enquanto a funcionária do banco enche a 

mochila de dinheiro. Ou seja, o público, mais uma vez, acompanha o sofrimento do rapaz que 

sofre e quase surta ao ter que lidar com tais situações. O nível de seu sofrimento 

provavelmente leve o público não conservador a questionar suas escolhas, considerando que o 
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motivo para tantas humilhações e terror está sendo superestimado por ele. Afinal, 

masturbação é tema mais naturalizado no contexto midiático atual.  

Mas, seguindo a narrativa, eis que ele cumpre a missão e, de volta ao carro, segue, 

com Hector, até uma área rural cercada onde este último deve destruir o veículo e Kenny 

entrar no local, sozinho. Dentro da propriedade, no meio da vegetação, o jovem encontra um 

outro homem que liga um drone e explica que os hackers pediram para transmitir a luta em 

que o vencedor ficará com o dinheiro roubado. Colocado, novamente, em uma situação que 

foge a seu controle, e, desta vez, ainda mais extrema, o jovem parece desistir. Assim, por não 

suportar saber que terá que lutar e matar outra pessoa, pega o revólver, aponta para o 

oponente, mas logo em seguida posiciona a arma abaixo da própria boca e puxa o gatilho. Na 

cena, fica nítido o nível de sofrimento e exaustão atingido pelo personagem que considera ser 

melhor tirar a própria vida do que prosseguir o jogo e matar alguém. 

 Para sua infelicidade, no entanto, não há munição. Ele tenta fugir, mas o adversário 

avança e Kenny acaba sobrevivendo à disputa, que não é exibida para o público, mas é 

registrada pelo drone acessado pelos hackers. Na sequência final acompanhamos o desfecho 

das personagens, em suas casas, onde seus segredos compartilhados com familiares. Não 

bastasse, os chantageados recebem o trollface por mensagem. Kenny, machucado e sangrando 

no rosto, anda desolado a caminho de casa, quando a polícia chega. O telefone toca e a mãe 

do rapaz grita, chora e reclama pela descoberta do vídeo. Ele desliga e recebe o meme no seu 

celular. A polícia o prende e ele nem tenta resistir.  

 Analisemos então, a progressão do sofrimento de Kenny neste episódio. Acreditamos 

que o arco narrativo do personagem deve ser percebido da mesma forma que o público 

consome o episódio, ou seja, sem ter ciência sobre o tipo de conteúdo consumido pelo jovem. 

Este plot twist do final, aliás, funciona também como um espaço de fecunda reflexão sobre às 

questões éticas e morais que envolvem o episódio e, claro, com repercussão em quem o 

assiste. Além disso, questiona a sensibilidade, o senso de humanidade e as noções do público 

sobre o que é justiça e como promovê-la em abordagem ética e coerente com princípios e 

valores que norteiam a vida na sociedade atual. Por exemplo, se observamos Kenny como um 

jovem que teve seu momento de privacidade invadido e utilizado como forma de chantagem 

por exposição, podemos tratar a situação como mera maldade, com o intuito de humilhar e 

dificultar a vida de um ser inocente. A partir do momento que descobre sobre o vídeo, Kenny 

muda completamente seu semblante, as expressões do ator perpassam por medo, dúvida, 

tristeza, decepção e frustração. Nesta cena, o plano da câmera reforça a atenção do público 

para a interiorização do personagem ao realizar um zoom enquanto enquadra o ator no quarto 
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com olhares assustados. Aqui, assim como nos outros momentos, Kenny se parece mais com 

um adolescente ou criança pela forma como reage com as situações (Ver imagem 11).  

 Já nas tarefas seguintes observamos uma curva crescente de sofrimento e sensações 

similares, além do comportamento tenso do personagem. Na cena do assalto, por exemplo, 

Kenny vai ao seu extremo e o vemos chorando, falando sozinho, urinando e com o nariz 

escorrendo durante o ato. Até o tom da sua voz distorce quando ele fala com as vítimas. Ali, 

seu corpo e rosto se tensionam e o medo com desespero ficam nítidos. Esse corolário de 

angústia chega ao ápice quando, na sequência da luta, o rapaz desiste e tenta se matar. Ou 

seja, finalmente chega à decisão de que a única forma de interromper seu sofrimento e dor 

seja a morte. Esta, então, passa a ser a melhor opção após todas as ocorrências que vivenciou 

nas última 24 horas.  

 

 
Imagem 11: Montagem dos momentos inicial e final de tensão emotiva de Kenny. Á esquerda, o vemos 

representado de forma infantil em seu quarto logo após receber as primeiras ameaças. A outra imagem é da cena 

final, em que podemos perceber uma reviravolta em sua vida e até em sua maturidade, pois Kenny parece não 

mais se abalar e desistir de lutar contra qualquer coisa, inclusive por si mesmo. 

 

 

 

 

 
Imagem 12: Nesta colagem observamos os momentos de tensão do assalto ao banco. Do lado esquerdo, ainda no 

carro, Kenny tenta aceitar a situação e à direita, já no banco, em momento de nervosismo e desespero. 

  

 Agora, olhando para o outro lado da história, ou seja, a atitude dos hackers, a partir das 

informações oferecidas na tela. Primeiramente, destacamos uma característica importante do 

mal banalizado, que é a ausência de uma imagem ou arquétipo específico, como já afirmava 
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Arendt. Este episódio nos exemplifica, de forma interessante, tal apontamento, pois caso o 

público interprete os personagens vistos em cena como praticantes do mal, fica evidente a 

diversidade entre eles: um adolescente comum, uma mulher comum, um engravatado comum 

e por aí vai. E caso o telespectador queira enxergar o mal pelos hackers a situação é ainda 

mais acentuada, pois não há sequer uma personificação, ou seja, o mal não teria nem um rosto 

ou corpo, ele é invisível ou virtual. Uma situação que nos faz lembrar como o anonimato 

permitido pela internet pode ser um forte facilitador para mal. Além disso, por este ponto de 

vista, também podemos considerar que o episódio, afinal, apresenta um identificador ou uma 

“cara” para este mal e essa escolha tem muito a dizer sobre o que poderia ser um “subtexto” 

da narrativa. 

A “cara” é, obviamente, o meme trollface, enviado no final das missões que, como 

informado acima, remete à “trollagen”, ou seja, brincadeiras ou “pegadinhas”. O termo é 

bastante utilizado na internet e no Brasil é comum vermos youtubers dedicados apenas a este 

tipo de conteúdo, em que registram e publicam enganações com familiares, amigos ou 

desconhecidos. Mas o gosto por acompanhar pessoas sendo trapaceadas ou caindo e se 

machucando não é novidade, vide o sucesso de quadros como “Pegadinhas do Faustão”
105

 ou 

programas específicos do canal nacional SBT
106

, voltados para enganar pessoas nas ruas
107

. É 

claro que, na série, não se trata apenas de uma pegadinha, mas ao utilizarem o meme, os 

hackers se apropriam do discurso de “ser apenas uma brincadeira” e mesmo após os 

envolvidos realizarem todas as orientações ainda tiveram seus segredos ou crimes revelados, o 

que nos remete a uma das principais características do mal hoje (destacada no capítulo 

anterior), isto é, a naturalização como forma de velar a seriedade da situação e do sofrimento 

gerado. Tal postura indica que a despeito da possibilidade de os personagens serem “pessoas 

dignas” que agiram de forma errada em um determinado momento, existe uma certa diversão 

por trás de toda a trama, uma aposta na diversão como um processo que provoca vínculo com 

a trama.   

Fica claro, assim, que não se trata apenas de uma questão de justiça com as próprias 

mãos, mas também há um tom de entretenimento por quem conduzia a chantagem. Outra 

prova disso é o registro dos principais momentos como a câmera de segurança no banco e o 

drone no final, que captou toda a cena da luta. Isto nos leva a identificar uma postura do mal 
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 Quadro do programa “Domingão do Faustão”, produzido e transmitido pela Globo, canal de TV aberta. 

Consiste em exibir vídeos caseiros de pessoas em situações de sustos, imprevistos, machucados ou humor, 

chamadas de “atrapalhadas”.  
106

 Canal da TV aberta brasileira que produz e exibe situações de constrangimento público como forma de 

entretenimento e humor. 
107

 Populares desde os anos 1980, este tipo de programa é ainda produzido e consumido até hoje.  
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por trás da atitude da pessoa, ou das pessoas, uma vez que foi possível escolher o que fazer 

com as informações captadas dos personagens. Era possível, simplesmente, enviar o conteúdo 

e realizar uma denúncia à polícia, assim como ignorar tais informações, mas a escolha foi a de 

perturbar, humilhar e confundir a vida das pessoas, fazendo dos próprios hackers, que talvez 

se intitulem justiceiros, verdadeiros criminosos. 

 A questão de “justiça com as próprias mãos” também serve de base para “Odiados 

pela Nação”, em que um homem hackea abelhas do governo para assassinar todas as pessoas 

que apresentaram posturas de ódio na internet, cometendo um crime em massa. Já em “Urso 

Branco” a maldade sai do lado pessoal e privado para algo jurídico e legalizado pelo Estado. 

A penalidade da protagonista consiste em sofrimento diário, causado por uma luta pela 

sobrevivência que acontece todos os dias – tal qual o mito de Sísifo
108

 – com a diferença que, 

agora, tal sofrimento é vendido com atração para o público, que o consume, “eticamente” 

justificado, pela “vítima” ser uma criminosa. Ora, como não lembrar dos inúmeros casos de 

linchamento (citamos exemplos neste trabalho), prisão em poste
109

 e tantos outros que 

ocorrem sob a égide da “justiça merecida”?. E por fim, em “Engenharia Reversa”, não vemos 

especificamente um caso de justiça, mas observamos um sistema que justifica e busca 

fundamentar a extinção de determinados grupos de pessoas como algo “certo” e necessário. É 

a narrativa que mais se aproxima da situação ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial e, 

consequentemente, com o contexto da ideia de banalidade do mal, de Arendt. Enquanto no 

nazismo havia a defesa de uma raça ariana, que seria pura e melhor desenvolvida 

geneticamente como uma justificativa científica para exterminar todos que não se 

enquadravam neste perfil, no episódio eles não explicam o motivo do extermínio das 

“baratas”. Tal fato pode ser lido como uma crítica ao revelar que não há motivo nenhum que 

explique ou justifique o assassinato e massacre de pessoas ou povos.   

 Tais perspectivas apresentam o mal quase que em nível extremos, pois aqui, não há 

mais camuflagens de tais atitudes, mas sim uma busca de justificativa ou de uma forma de 

normalizar as situações que afetam e aniquilam o outro. 
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 Na mitologia grega, Sísifo era rei da Tessália e de Enarete, era o filho de Éolo. Era considerado o homem 

mais esperto e inteligente. Após irritar Zeus e enganar Hades, Sísifo foi condenado a viver empurrando uma 

pedra até o topo de uma montanha todos os dias. Sempre que atingia o topo, a pedra caia novamente, fazendo 

deste um trabalho eterno e sem função.  Albert Camus realizou um ensaio em torno do mito em 1941, em que 

relacionava, entre outras questões, o trabalho de Sísifo com o trabalho cotidiano na sociedade capitalista. 
109

 Em julho de 2015, após uma tentativa de assalto, na cidade de São Luiz (MA). Cleidenilson Pereira da Siva, 

de 29 anos, foi amarrado em poste e linchado até a morte . Matéria disponível em https://extra.globo.com/casos-

de-policia/assaltante-amarrado-em-poste-espancado-ate-morte-por-pedestres-em-sao-luis-16686215.html Acesso 

em 13 jan.2021 

https://www.infopedia.pt/$tessalia?intlink=true
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://extra.globo.com/casos-de-policia/assaltante-amarrado-em-poste-espancado-ate-morte-por-pedestres-em-sao-luis-16686215.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/assaltante-amarrado-em-poste-espancado-ate-morte-por-pedestres-em-sao-luis-16686215.html
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em tempos acelerados e de várias telas, estudar um objeto como um seriado talvez 

seja algo arriscado, por se tratar de um fenômeno que pode simplesmente acabar ou ser 

esquecido a qualquer momento. Mas ao escolhermos falar sobre Black Mirror nosso intuito 

considerou, primeiro, o próprio envolvimento que a série (nos) provocou, indicando, deste 

modo, o quanto determinadas produções da cultura, mesmo marcadas pelo tempo, são capazes 

de trazer inquietações e nos desafiar enquanto sujeitos inseridos em um determinado tempo 

histórico e organização social. Nesse sentido, consigo afirmar que desenvolver essa pesquisa 

significou assumir uma relação primeira de significativo envolvimento com o “objeto de 

pesquisa”. Assim, localizar, discutir e analisar BM nunca foi algo exaustivo ou não 

motivador.    

De todo modo, também é justo colocar que a investigação proposta logo se revelou um 

percurso difícil, pois os primeiros levantamentos sobre a série já indicaram o quanto ela 

estava no centro de muitos questionamentos e reflexões. Nesse sentido, a exigência de 

diagnosticar o estado da arte foi essencial para problematizar o olhar que buscávamos, e 

avaliar se realmente estaríamos contribuindo para as discussões da área com o nosso trabalho. 

Depois, procuramos localizar o “fenômeno” Black Mirror, reconhecendo sua construção 

híbrida entre gêneros e formatos, delineando o seu processo de produção e roteiro, 

destacando, enfim, as escolhas que, possivelmente, a levaram a se diferenciar das outras séries 

do momento e ganhar destaque. Uma das motivações para empreender esse caminho foi 

justamente a percepção de que Black Mirror, com sua estrutura de narrativas independentes, 

parecia não ser dessas séries que o público, em geral, gosta de “maratonar” em um final de 

semana (mesmo sendo possível). Nossa avaliação, algo especulativa no início da pesquisa, era 

que BM aparecia como um programa que, pela densidade das questões que apresentava em 

cada episódio, traduzia-se para o telespectador como uma produção que provocava reflexão e, 

por isso mesmo, demandava uma certa disposição e envolvimento mais pontuais e não em 

fluxo.  

Nesse lugar de “reconhecimento do território” ocupado pela série, pudemos 

comprovar como a relação do público com a mídia construíram um forte imaginário sobre 

BM e como o processo de midiatização tornam ainda mais complexos os imbricamentos entre 

o universo da série e suas interpretações e análises. Diagnóstico que, em termos 

metodológicos, fundamentou a proposta de investir em um questionário online, além de 
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também levantar as críticas midiáticas e as oriundas da Academia sobre a série. Essa etapa da 

pesquisa, entre outras avaliações, nos levou a especular o quanto as percepções variadas e/ou 

constantes sobre Black Mirror vindas dessas três fontes – crítica de mídia, textos acadêmicos 

e a amostra de público – de certo modo se “retroalimentam”. Em outras palavras, não é 

simples detectar quem influencia quem: se em um primeiro momento a mídia oficial foi 

importante para chamar a atenção do público para o seriado (empregando termos como 

“inteligente”, “criativo”, “diferente” para descrever os roteiros e narrativas), hoje é quase 

impossível apontar de onde saíram tais impressões, criando uma relação mútua e constante de 

“diálogo” entre mídias e entre mídia e público (e vice-versa).  

Por exemplo, enquanto os sites como G1, Veja ou El País usam a tecnologia como um 

mote que aciona, praticamente, todas as abordagens realizadas, e apostam numa recorrente 

busca por relacionar a ficção com a vida “real” e o presente, o público reforça essas ideias 

criando memes, comparando constantemente os episódios e as situações da tela com situações 

cotidianas. De um lado, as matérias online geram uma espécie de consenso reforçado na 

maioria dos textos que é o diagnóstico de Black Mirror trazer algo novo, de não ser igual ao 

que vinha sendo produzido e, por isso, mereceria a atenção do público. De outro, como 

observamos em nossa amostragem, o público destaca como motivos para assistir ao seriado o 

roteiro diferenciado e inteligente, constituindo narrativas que surpreendem. E os adjetivos 

empregados para expressar os efeitos dos episódios em textos e críticas oficiais são 

praticamente os mesmos eleitos pelo público: “perturbador”, “pensativo”, “chocante”. O mais 

importante é destacar como ambas, mídia oficial e público, e em alguma parcela a academia, 

criam juntas um imaginário forte e potente sobre Black Mirror. 

Tal imaginário é, talvez, representado da melhor forma pelo meme ou bordão “isso é 

muito Black Mirror”, juntamente porque consegue acionar e/ou sintetizar, facilmente, todas as 

configurações e elementos citados acima com uma simples frase. Assim, o título do seriado 

passa de um substantivo próprio para se transformar em um adjetivo complexo e rico de 

imagens e possibilidades que envolvem experiências cotidianas, tecnologia, surpresas e 

estranhamento. E serve de referência não apenas para o mundo midiático, mas também para 

as situações atuais, como destacado constantemente nesta dissertação, em especial em relação 

a 2020, portanto, para além da “vida” (até o momento) da série. Enfim, em sintonia com o que 

é apontado pelos próprios criadores de Black Mirror, esta é uma série sobre as fraquezas 

humanas e, por isso mesmo, durante essa pesquisa foi possível detectarmos relações das suas 

narrativas com notícias e comportamentos atuais, seja no Reino Unido ou no Brasil, além de 

várias outras conexões que podem ser feitas. Destacamos então, uma competência da 
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produção em ser capaz de “reproduzir” ou em alguns casos “prever” futuros imediatos, que 

são levados como forma de entretenimento para um grande público, comprovando sua 

importância e capacidade de adesão. Portanto, existe assim, um imaginário tecnológico e 

bizarro construído sobre a série que acaba se sobrepondo a outras questões mais subliminares. 

Com tal compreensão, interessava muito a esse trabalho localizar e discutir a série na 

chave que, dado à proposta do Programa, centraliza pesquisas em que a articulação “mídia e 

cotidiano” baliza o olhar sobre os fenômenos midiáticos e as funções/papéis que cumprem na 

organização social, isto é, como o processo de midiatização atravessa e, de certo modo, 

estrutura a sociedade hoje. Nesse território, portanto, a percepção do acionamento do mal em 

Black Mirror, nessa face banal vivenciada por pessoas comuns em seus hábitos e rituais 

comuns, nos interessava muito, pois como pesquisador me instigava essa outra interpretação 

da série, dos seus subtextos que dizem tanto de BM e do próprio tempo em que estamos 

vivendo. Uma proposta de abordagem que a pesquisa realizada nos três níveis que definimos 

– público, crítica de mídia e Academia – reforçaram na medida que, os índices (artigos, 

amostragem,etc) que levantamos, apontaram que há uma tendência à leitura hegemônica sobre 

Black Mirror, pautata pela hipertrofia da recorrência à tecnologia e o descontrole humano 

sobre esta. Mesmo na academia há uma predominância desse olhar, ressalvando-se, mais uma 

vez, que encontramos apenas o artigo de Maria Viscontti (2017) no levantamento que 

realizamos durante a pesquisa que também via, em um episódio, esse mal banalizado na 

narrativa.  

Assim, podemos dizer que nossa hipótese se confirmou ao conectarmos as narrativas à 

ideia da banalização do mal, não restrito ao pensamento de Hannah Arendt, mas como um 

conceito revisado com o apoio de outros autores que contribuíram para discutirmos o que 

poderia ser localizado como mal na série, considerando a estrutura social contemporânea. 

Diagnosticamos, assim, o mal banalizado como um fenômeno, em sua essência, fraco, sem 

raízes, invisível e dado como comum, o que o torna, em sua aparência e assimilação, forte ao 

criar lógicas justificantes para os atos praticados. Este mal, aparentemente, não tem cara nem 

localização, ele ocorre como parte das relações estabelecidas pela nossa sociedade e se 

naturaliza onde não há reflexão sobre as escolhas humanas e, muito menos, as consequências 

destas. De todo modo, é possível afirmar que a(s) manifestação(ções) do mal é(são) 

viabilizada(s) por meio da insensibilidade, individualização e coisificação do outro e suas 

relações. A banalidade do mal está em pessoas comuns ou anônimas, em pequenos ou grandes 

gestos, nas ruas ou na internet; ela pode ferir com propósito ou sem qualquer justificativa, 

pode atuar direta ou indiretamente, pode alegar um bem maior ou, simplesmente, confirmar 
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total descaso com as vítimas. Enfim, a presença do mal banalizado a partir das características 

acima, em maior ou menor grau foram aferidas em várias situações, decisões de personagens 

e leituras do universo diegético de Black Mirror. 

Mas, ao falar sobre as escolhas, atitudes e comportamento humano que ocorrem na 

série, é preciso recuperar outro eixo fundamental que balizou nossas discussões sobre BM: o 

papel das atividades cotidianas como cenário-tempo que oferece a necessária coerência para 

que os acontecimentos e ações realizadas conseguissem se revelar potentes enquanto plots 

narrativos. Sob esta perspectiva, a revisão bibliográfica nos ajudou a compreender como o 

cotidiano da sociedade atual pode colaborar para banalização do mal, uma vez que é onde são 

dadas, diariamente, as escolhas morais, e também o lugar onde, entre outras questões, há a 

dificuldade de se encontrar um “tempo” para a reflexão sobre a própria vida, na sua dimensão 

ampla. Soma-se a essa percepção e análise que autores como Heller (2000) e Kosík (1969) 

nos colocam, destacando a heterogeneidade, a ultrageneralização, a pseudoconcreticidade que 

permeiam as estruturas sociais, aos avanços midiáticos e tecnológicos dos dias atuais, que só 

reduzem, ainda mais, o nosso “tempo” de tomada de decisões. Não acaso, portanto, conforme 

engendramos nossas argumentações, que nos três episódios analisados a tecnologia se tornou 

propulsora das más atitudes humanas, ampliando a capacidade de vítimas, a velocidade das 

ações cruéis, e/ou grau de sofrimento perpetrados por humanos ou instrumentos criados por 

humanos, sobre outros humanos. Assim, não apenas o mal, mas tudo vai se tornando banal: as 

relações, os indivíduos, os locais, os momentos e até as séries que assistimos, pois tudo pode 

ser substituído e trocado em pouco tempo. Nestas brechas é que a moral pautada pelo direito 

supremo à vida se enfraquece e é distorcida, e os valores parecem que tendem a regredir, a 

despeito de tantos “avanços” civilizatórios, tensionando nosso olhar sobre o mundo atual e 

seus horizontes imediatos. 

Como se viu e aqui reafirmamos, estabelecemos um paralelo da leitura da série com a 

leitura da nossa sociedade. Configura-se uma realidade em que a humanidade, no sentido do 

“ser humano”, do social e do coletivo, não acompanha o próprio desenvolvimento 

tecnológico, fazendo com que nossas questões sejam cada vez mais primitivas. Pois enquanto 

as gerações de Iphone se superam a cada ano, observamos negros ainda sofrendo os reflexos 

da cultura colonial; enquanto conseguimos fazer novas conexões em tempos de pandemia por 

meio da internet, ainda existem governos apoiando a segregação dos povos; enquanto a 

ciência avança com pesquisas, curas e vacinas, os governos questionam as eficácias dessas 

conquistas, disseminam falsas informações e tentam derrubar os processos democráticos; 

enquanto temos novas câmeras, celulares, tablets, meios de comunicar e de dar vozes aos que 
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tantos querem e tornam invisíveis, ainda é preciso discutir sobre homofobia, racismo ou 

machismos, isto é, visões de mundo e ideologias costuradas por conservadores que parecem, 

hoje, ganhar tanta força quanto o Instagram ganha com a publicidade diariamente. 

Nesse cenário, voltando à série, nos arriscamos dizer que quando o professor e 

pesquisador André Lemos aponta o quanto Black Mirror trata do passado, talvez seja preciso 

colocar que tal afirmação não pode, para nós, ser assumida como uma crítica ao seriado, mas 

sim à nossa própria sociedade. Isto é, se as narrativas abordam questões tão passadas e mesmo 

assim geram tanto diálogo com seu público, isso pode nos indicar também o quanto ainda 

estamos impregnados de pensamentos e comportamentos retrógados e primitivos, ou o quanto 

tais questões ainda não foram resolvidas, mas só viraram coadjuvantes de novas 

problemáticas sociais. Este seria, para nós, um caminho mais afinado aos propósitos de Black 

Mirror, pois por mais que observemos novos fenômenos sociais com a chegada da ascensão 

tecnológica, nos sentimos obrigados a reconhecer que o cerne de tais questões ainda parecem 

ser os mesmos de há tantos e tantos anos.  

Ao apresentar diferentes histórias que se conectam por suas discussões e linguagens, 

Black Mirror, por meio de suas narrativas e escolhas estéticas e estilísticas, pode apresentar 

importantes diagnósticos do que vivenciamos nos dias de hoje. Não apenas sobre a tecnologia 

e seu constante desenvolvimento, mas sobre o ser humano e sua formação cotidiana. Em meio 

a tantos dispositivos tecnológicos que podem encantar ou apavorar o público, um dos aspectos 

mais relevantes, para nós, é o indivíduo e seu comportamento social, ou como este percebe e 

age no meio deste turbilhão de novidades constantes. Como este mundo digital pode colaborar 

ou não para atitudes conservadoras e destrutivas, ou simplesmente servir para ocultar tais 

pensamentos e ações. Enquanto somos exibidos e refletidos em tantos “black mirrors” do dia 

a dia, as telas parecem funcionar também como finas paredes, sutis membranas que escondem 

e separam sentimentos e pensamentos estruturais que movem nossas atitudes no mundo real, 

seja este virtual ou não. Assim, os milhões de usuários deslumbrados das e pelas várias telas e 

canais que permitem expressar suas histórias, parecem não perceber que a mesma variedade 

(de canais e possibilidades de comunicação, expressão e consumo) que provoca a “igualdade” 

pode ser a mesma que os apagam e os separam em nichos alienantes. Muitos tendem a 

acreditar que o simples fato de se ampliar as possibilidades e os palcos sociais seja sinônimo 

de liberdade e harmonia, quando também pode significar a disseminação de movimentos e 

ideias que nos destroem com maior amplitude. 

Acreditamos que narrativas como as de Black Mirror são importantes e essenciais para 

as discussões sociais de hoje, pois provocam, seja no público comum ou no público 



 

 132 

acadêmico, inquietações e reflexões. Mas talvez a perspectiva majoritariamente pessimista 

não seja tão eficaz a ponto de levar tais reflexões para além de conversas sobre séries e o 

quanto algumas escolhas narrativas podem colaborar ou não para mais comportamentos 

destrutivos.  O choque exacerbado pode até impactar no momento, mas como as perspectivas 

da própria série são negativas, a tendência pode ser, no final das contas, deixar aquilo como 

ficção, pois problematizá-la ou transformá-la constantemente em realidade pode ser 

perturbador, como ocorreu em 2020, conforme já mencionamos. Por outro lado, o mal 

minuciosamente banalizado talvez - quem sabe? – nem seja colocado em questão, 

problematizado e, quiçá, percebido.  No entanto, é inegável que há um diagnóstico 

perturbador do cotidiano atual, quando se convive com decisões como a do Governo Federal 

atual, que busca priorizar a economia em detrimento da saúde da população brasileira, por 

exemplo, ou, olhando para o “cidadão comum”, verificarmos que existem usuários que 

“cancelam” pessoas ao invés de ouvi-las e gerarem diálogos.  

De todo modo, é preciso ressaltar novamente que essa visão pessimista tão enfática na 

série dá uma relativa guinada na quinta temporada, apresentando a maioria dos episódios com 

final feliz ou que, pelo menos, tragam mais ambiguidade como vemos em  “Black Museum”, 

que se destaca por manter importantes elementos da série (impacto narrativo, plot twist e 

roteiro bem elaborado), mas também apresenta uma possibilidade de mudança no final. Isto é, 

apesar do sofrimento acometido aos personagens envolvidos, o público tende a se sentir 

realizado com o “bem” vencendo o “mal” e mostrando que a sociedade ainda é capaz de 

refletir e modificar os traumas gerados no passado e, assim, transformar o presente. Atentos às 

diferentes vozes e aos caminhos da mudança, o episódio ainda é protagonizado por uma 

mulher negra que aparece inicialmente como uma jovem inofensiva para, ao final, se 

configurar em uma forte “justiceira”, representando as tantas minorias massacradas e 

silenciadas pelas forças do mal que tanto comentamos aqui. Assim, Black Museum se 

configura como um dos episódios mais Black Mirror (com todo o suspense, surpresas, plot 

twist e choques possíveis) e menos Black Mirror (com um final “feliz”), o que só reforça sua 

complexidade e autenticidade como fenômeno cultural. 

Talvez este seja um dos caminhos narrativos que pode ampliar as discussões sobre as 

séries, para além da reflexão momentânea. Apontando o horror em que podemos viver, mas 

vislumbrando também as saídas, as alternativas e não apenas encerrando o mal em si mesmo. 

Como nota Susan Neiman ao refletir sobre a abordagem de Arendt e Brecth, a maldade deve 

ter a devida atenção, como forma de alerta, mas não edificada. Que o mal seja criticado, 

questionado, julgado, menosprezado ou até ridicularizado, mas não valorizado. 
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Principalmente em detrimento do bem que merece ser representado em sua complexidade 

maior e não como atos bobos ou genéricos. Se a ficção nos conecta tanto com os imaginários 

da nossa realidade, estas precisam ser não marcantes apenas pelo choque ou impacto, mas 

precisam ser potentes no que tange à possibilidade de estimular para contribuir para a 

formulação de novos imaginários e, consequentemente, desenhos possíveis de novas 

realidade. 

No entanto, vimos, que tais vislumbres não são encontrados nos outros dois episódios 

que destacamos. Em “Smithereens” a narrativa é de frustração e o mal, bem velado. 

Primeiramente, vemos o protagonista como um verdadeiro desacreditado da humanidade e 

dos benefícios que a tecnologia pode nos prover. Este, que era encantado pelas redes sociais, 

não conseguiu analisar sua relação alienante com os dispositivos até que acontecesse um 

acidente fatal.  Ou seja, ele representa a forte relação que temos com as redes e como é difícil 

detectar o quanto somos dependentes ou não, assim como pode ser frustrante o processo de 

desapego de tais hábitos, que é quase como um vício. O baque de tal percepção, para o 

personagem, acarretou em uma mudança completa de sua vida e de sua saúde mental, o 

levando a cometer um sequestro e querer cometer suicídio. No desfecho, o episódio mostra o 

quanto o sofrimento alheio pode ser ignorado, o quanto não estamos atentos ao outro e o 

quanto os produtores midiáticos, mesmo cientes dos efeitos gerados, também não se 

importam. Com uma duração relativamente longa, um ritmo que cai em alguns momentos, 

com mais drama do que suspense, o episódio busca alertar para uma postura crítica que 

devemos ter, mas talvez acabe reforçando a normalização de tal ignorância.  

Apesar de apresentar uma cena final que contraste a carga dos acontecimentos com a 

reação dos usuários vendo a notícia, para muitos “Smithereens” pode ser visto como um 

episódio que gera pensamentos como “é, é assim mesmo que acontece” e, sob este argumento, 

provocando mais comodismo. Mesmo compreendendo a crítica, talvez o filme seja lido como 

um reflexo do que não podemos mais mudar e, por isso, nossa obrigação é simplesmente 

aceitar que essa é a realidade. Neste aspecto, os episódios mais verossímeis, tanto em quesitos 

tecnológicos quanto narrativos, parecem conceber mais um momento de constatação do que 

de indignação. Em episódios em que o mal aparece tão velado quanto é hoje, talvez as 

provocações sejam menores. 

Uma situação um pouco distinta do que analisamos está em “Manda quem pode”. 

Aqui, a série alerta sobre os riscos de dados na internet, gerando certo medo sobre como 

podemos ser “atacados” no mundo virtual. Com relação a isto, a série não extrapola 

tecnologicamente, mantendo a trama no campo do presente e toca em um ponto real da nossa 
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relação com as mídias, tendo em vista o deslumbramento e a confiança que temos aos nos 

expormos em redes sociais. Entretanto, nas questões morais e sociais que envolvem a 

narrativa geral, vemos um comportamento extremo da banalidade do perverso representado de 

forma chocante, apresentando um importante viés observado nos dias de hoje: o mal 

disfarçado como piada ou amenizado pelos erros das vítimas. Ou seja, se apoia em situações 

reais, mas exagera nos efeitos.  Neste episódio, o plot twist é um elemento essencial para 

provocar o incômodo e o impacto no público para um lado positivo de reflexão, ao fazer o 

telespectador questionar e rever seus valores morais e éticos. Diferentemente de 

“Smithereens”, que é encerrado com a representação da normalidade, a imagem de um jovem 

fisicamente ferido e mentalmente transtornado, em um cenário noturno contrastado com as 

luzes artificias da sirene policial, colaboram para um momento de impacto com mais 

potencial de desenvolvimento reflexivo.  

Portanto, para nós, episódios que se apoiam em elementos do cotidiano não ficcionais, 

mas que extrapolam na representação das atitudes e consequências das personagens, podem 

surtir um efeito mais potente na representação “fiel” do mal banalizado. Destacamos, dessa 

forma, que os episódios mais “leves” e com desdobramentos mais próximos do nosso real, 

como a postura das personagens em “Smithereens” são os mais eficientes em termos de 

representação, porém os que mais ocultam as relações destrutivas veladas. Enquanto os mais 

chocantes e que trazem questões contraditórias, como em “Manda quem pode”, provocam 

mais a reflexão. Mas, por fim, os episódios que mostram o pior do ser humano (da 

intolerância à perversidade, de forma velada e também impactante), mas que também 

apresentam pontos de esperança e revoltas seriam os mais reflexivos e inspiradores ao mesmo 

tempo. Concluindo – como se vê, é sempre fácil reabrirmos novas discussões – o que essa 

pesquisa nos aponta é que concordamos que narrativas que impactem e façam refletir são 

sempre instigantes, motivadoras e provocam reações nem sempre previstas por quem cria e 

atua neste local da cultura tão abrangente como é hoje a produção audiovisual e, mais 

particularmente, as séries. Com esse diagnóstico sintético compreendemos que Black Mirror 

traz uma forte e verossímil representação da banalidade do mal nos dias de hoje, tão 

verossímil que esta fica subentendida e apagada por um mundo tão rápido e “mágico”, repleto 

de espelhos que nos apresentam tantas possibilidades. Cabe a nós, por meio da pesquisa, da 

reflexão, da ciência e da arte, procurar contribuir junto a todos que se debruçam sobre estas 

telas que nos rodeiam, nos formam. 
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ANEXO – QUESTIONÁRIO BLACK MIRROR 

 

 
RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO BLACK MIRROR 

 

Total de 103 participantes 

Questões objetivas 

1) Quanto de Black Mirror você assistiu? 

 

63,1 % - Todos os episódios 

19,4% - três temporadas 

7%- uma temporada 

6% - quatro temporadas 

4,9% - duas temporadas 

 

 

2) Faixa etária 

 

58,3% - 16-26 anos 

32% - 27-37 anos 

7,8 % -38 - 50 anos 

1% - 50 - 60 anos 

1% - Mais de 60 ano 

 

3) Grau de Escolaridade 

 

53,4% - Ensino Superior (Completou ou cursando) 

36% -Pós- graduação (especialização/mestr… 

5,9% -Ensino Médio Completo 

3,9% - Doutor (a) 

1%- Ensino Fundamental 
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Categorização das respostas dissertativas 

 

Por quais motivos assiste Black Mirror? 

38 – Destaque quanto a temática , produção e roteiro  (Série/roteiro 

inteligentes/interessantes/diferente/ bem feito) 

26 – Entretenimento com reflexão 

19 – Identificação com tema/situações 

18 – Representação quase que verossímil do presente/ Relacionar aspectos do presente com o futuro/ 

Identificação 

14 – Crítica e abordagem da sociedade/homem com a tecnologia 

9 – Provoca sensações impactantes (Choque/tensão/surpresa/choro/dúvidas) 

8- Popularidade/curiosidade/indicação 

4 – Entretenimento 

 

O que mais lhe chama atenção na série? 

37 – Formato da série e narrativas/ original e imprevisível/ finais surpreendentes/ plot twists 

29 – As diferentes formas de relação do homem com a tecnologia/ relação negativa 

11 – Como mostra um presente metafórico/ Ficção próxima da vida real 

6 – Como a série consegue mostrar o choque da tecnologia no cotidiano 

4 – Distopia 

4- Crítica ao comportamento humano/social 

4- Mal banalizado/ tecnologia modifica o homem 

5 – Outros 

 

O que significa “Isso é muito Black Mirror” para você? 

34- Que se refere a algo ruim envolvendo tecnologia ou o ser humano/avanços/impactos negativos 

29- Que é algo bizarro /surpreendente/chocante/assustador 

22– Que é algo que mistura ficção e realidade/ Algum acontecimento da série que seja semelhante 

com a vida real 

13- Que se trata de algo futurista ou uma distopia está acontecendo/ pode acontecer logo 
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3- Não sei/ Nunca ouvi 

2 Outros  
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E1:T1 Hino Nacional 

 

Escolhido para a introdução do universo BM e dirigido por Otto Bathurst, o episódio 

inaugural da série situa sua narrativa em um tempo-espaço muito semelhante aos dias atuais 

(vide a ambientação, figurinos, tecnologias e diálogos). Susannah, a princesa da Inglaterra, é 

sequestrada
110

 e, por meio de um vídeo no YouTube, é divulgada a condição de sua soltura: o 

primeiro ministro precisa ter relação sexual com um porco e transmitir o ato ao vivo, em rede 

nacional. Acompanhamos como o político e sua equipe lidam com a situação enquanto a 

                                                           
110

 Situações de sequestro de personagens do poder são encontradas facilmente na produção audiovisual 

contemporânea. No entanto, o “preço” do resgate, obviamente, não.  
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população, por meio da TV e internet, opinam e afetam na situação. O ministro acaba cedendo 

a chantagem, a princesa é liberta e o sequestrador comete suicídio. Na narrativa vemos 

questões como mídia de massa (TV), monitoramento de redes sociais e sociedade do 

espetáculo trabalhadas na tela. Sua exibição teve uma audiência de 2,07 milhões de 

televisores registrados
111

. 

 

E2:T1 – Quinze Milhões de Méritos  

 

Este episódio cria uma sociedade confinada e dividida em três classes: os faxineiros, 

ciclistas (que precisam pedalar para gerar energia e conseguir suas moedas digitais) e artistas. 

Bing é um ciclista que se apaixona por Abi, outra ciclista que ele ouve cantar. Decidido a 

mudar a vida da moça, Bing junta 15 milhões de “méritos” para que ela possa participar de 

um show de talentos em que ela tem a oportunidade de ser uma artista e trabalhar no show biz. 

Entretanto, quando Abi se apresenta, os jurados comentam que seria melhor a moça atuar no 

ramo pornográfico e ela aceita. Bing se revolta e decide participar do programa como uma 

espécie de vingança. Ele ameaça se matar ao vivo no programa e acaba ganhando um 

programa próprio, virando mais uma atração do sistema. Dirigido por Euros Lyn, com uma 

audiência de 1,52 milhões de pessoas, a narrativa discute temas como o mundo do espetáculo 

e o sistema fordista de trabalho. 

 

E3:T1 – Toda a sua história 

 

O episódio que encerra a primeira temporada apresenta uma sociedade em que os 

cidadãos utilizam um dispositivo chamado “Grão”. O sistema é implantado na cabeça das 

pessoas que podem usá-lo permanentemente e permite que os usuários registrem e armazenem 

tudo o que veem por meio de seus olhos, como uma câmera. Além disso, o dispositivo oferece 

a possibilidade de as pessoas reverem e até exibirem em público, como uma projeção, as 

“cenas de suas vidas”. O sistema também é utilizado como validação das atitudes dos 

indivíduos, que devem exibir suas ações para comprovarem que são cidadãos “do bem”. Na 

trama, Liam suspeita que sua esposa, Ffion, esteja lhe traindo com um colega e aproveita as 
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 Dados da Broadcasters' Audience Research Board (BARB), empresa sem fins lucrativos do Reino Unido de 

pesquisa de audiência da TV aberta. Sua pesquisa só pode ser realizada até o especial de Natal, em 2014, período 

em que o programa era veiculado na TV. Vale destacar também, que estes dados são referentes apenas a primeira 

exibição na TV aberta, ou seja, este número teve um aumento grande ao ser adicionado em catalógos de 

streaming de vários países. 
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possiblidades tecnológicas do “Grão” para descobrir a verdade. Com 49 minutos de duração e 

dirigido por Brian Welsh, o episódio, que apresentou questões ligadas à memória, ao direito 

(ou não) à privacidade e a extensão do homem pela tecnologia, teve a audiência mais baixa da 

temporada (na TV britânica) com 0,85 milhões.  

 

E1:T2 – Volto Já 

 

 Lançado em 11 de fevereiro de 2013, com 48 minutos, o episódio tem direção de 

Owen Harris. Na TV britânica, marcou a audiência de 2,01 milhões, isto é, recuperou um 

público significativo. O enredo é centrado em Ash que morre em um acidente de trânsito e 

deixa sua esposa grávida, Martha, bastante abalada. A mulher descobre uma nova tecnologia 

que gera uma espécie de robô com as mesmas características físicas de alguém morto e que 

utiliza os dados deixados na internet, principalmente redes sociais, para criar sua 

personalidade, reproduzir pensamentos e até a voz. Martha opta por utilizar o serviço, mas 

com o tempo a situação se torna frustrante e, no final, o “robô” fica guardado no sótão da 

casa. O episódio questiona, portanto, como nossa sociedade ainda não superou a morte e que 

mesmo com toda tecnologia o ser humano ainda é muito complexo para ser reproduzido 

tecnologicamente. Com este foco, também coloca em pauta nossa relação com a morte e com 

os “rastros” que deixamos na internet e que se configuram como memória.  

 

E2:T2 – Urso Branco 

 

 O tema memória também é discutido no segundo episódio da temporada, mas agora 

sob uma nova abordagem e em segundo plano. Com 42 minutos de duração, a trama acontece 

em torno de Victoria, a protagonista que acorda sem recordar nada do seu passado. 

Desmemoriada, ela, ao sair de casa, é filmada e fotografada por algumas pessoas com o 

celular, mas ninguém diz nada. De repente, Vitória passa a ser perseguida por pessoas 

mascaradas que tentam lhe matar durante quase todo o episódio. Ao fim, ela é apresentada em 

um auditório como uma das responsáveis pelo assassinato de uma criança, e sua punição foi 

virar atração de um show, que ocorre em uma cidade cenográfica com espectadores. Estes 

acompanham a perseguição à personagem cuja memória é apagada diariamente. O principal 

tema deste episódio dirigido por Carl Tibbetts e que conquistou 1,69 milhões de 

telespectadores foi, portanto, o da “justiça com as próprias mãos”, em abordagem que inclui, 

desde o questionamento das decisões jurídicas relacionadas à punição ao crime, até a postura 
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cotidiana nas redes sociais. Vale mencionar ainda que “Urso Branco”, que também é o nome 

do parque onde funciona a “atração”, recebe este título por fazer referência a um urso de 

pelúcia que era da vítima e foi encontrado.  

 

E3:T2 – Momento Waldoo 

 

O terceiro e último episódio da temporada, foi lançado em 25 de fevereiro de 2013 e 

conquistou 1,28 milhões de telespectadores conforme registrado pela BARB. Nesta narrativa, 

um personagem animado, dublado e criado pelo comediante Jamie Salter, ganha destaque e 

gosto popular durante as eleições britânicas: é o Waldo. O urso azul ganha um programa 

exclusivo e persegue o candidato conservador, ganhando mais ainda o gosto do público a 

ponto de se candidatar para as eleições. A história mostra os conflitos entre o ator, os 

criadores por trás da personagem e as relações pessoais que acabam afetando a vida dos 

envolvidos e criando um grande show em cima da eleição política. Com 43 minutos de 

duração, o episódio discute principalmente a espetacularização das campanhas políticas e, no 

Brasil, Waldo já chegou a ser comparado a Jair Bolsonaro
112

. 

 

E1:T3 – Queda Livre 

 

No episódio de abertura da terceira temporada, “Queda Livre” (Nosedive), somos 

apresentados a uma sociedade regida a partir de uma rede social (uma mistura de Facebook e 

Instagram, com um sistema de avaliação semelhante ao Uber) e onde há uma pontuação para 

cada usuário, que determina a qualidade de serviços que este tem direito. Existem locais que 

só podem ser acessados e serviços que só podem ser usufruidos por pessoas com uma 

pontuação mínima. Na narrativa, o público acompanha Lacie e a “queda livre” de sua 

reputação ao se engajar, desesperadamente, para aumentar sua avaliação.  O episódio é um 

dos que mais discute a atual relação da nossa sociedade com as redes sociais e os status que as 

mesmas chancelam sobre cada um. Com 63 minutos de duração, sob a direção de Joe Wright, 

“Queda Livre” introduz a nova temporada, apresentando um final trágico, porém libertador 

para a personagem. É possível abrir uma brecha para a interpretação do desfecho narrativo, 

uma vez que, apesar de terminar na prisão, a personagem se vê livre do sistema em que vivia. 
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Disponível em https://epoca.globo.com/como-black-mirror-ajuda-entender-fenomeno-bolsonaro-23148634 

Acesso em 23 Mar.2020 
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E2:T3 – Versão de Testes 

 

Outro universo muito presente nos dias atuais, o mundo dos games, é trazido em 

“Versão de Testes” (Playtest), com 57 minutos, dirigido por Dan Trachtenberg. O jovem 

Cooper aceita participar de um teste de um jogo de vídeo game de realidade aumentada. Um 

dispositivo implantado na sua nuca o faz “imergir” no jogo, que se apropria dos maiores 

medos do jogador para gerar os cenários, personagens e criaturas que aparecem na partida. 

Mesmo com o aviso de desligar o celular antes do processo, Cooper não cumpre a indicação e 

sua mãe efetua uma ligação durante o teste, o que gera interferência e provoca a morte do 

jovem. Abordando um tema novo, o episódio discute a tecnologia e a subjetividade humana 

em experiências virtuais que buscam cada vez mais por experiências “reais”. 

 

E3:T3 – Manda quem pode 

 

Após duas novas abordagens, BM resgata sua fórmula do primeiro episódio (narrativa 

frustrante com tecnologias não fictícias) em “Manda quem pode” (Shut Up and Dance). A 

narrativa introduz o adolescente Kenny no quarto de casa, se masturbando enquanto assiste 

pornografia, como um jovem comum para sua idade (mas somente no final é revelado que o 

conteúdo assistido se trata de pornografia infantil). Durante o ato, um hacker infiltrado em seu 

notebook registra a cena pela câmera do aparelho e inicia um jogo de chantagens. O hacker 

(ou os hackers), que nunca é visto, envolve e relaciona mais pessoas e seus segredos (atitudes 

racistas, traição, etc) atribuindo a estes personagens várias missões criminosas. No final, 

Kenny receba a última missão de matar um homem que, por sua vez, também recebeu a 

mesma tarefa. O adolescente sobrevive, mas mesmo assim, seu conteúdo é compartilhado na 

internet e ele é preso. A narrativa, deste modo, destaca bem o perfil da série por envolver 

crimes, um roteiro inesperado e acelerado, a tecnologia como arma, porém não de forma 

determinante, e um desfecho pessimista para os envolvidos. Dirigido por James Watkins, 

“Manda quem pode” tem 52 minutos. Aqui, também é possível questionar quem são os vilões 

da narrativa e se ela termina “bem” ou “mal”, uma vez que as personagens chantageadas e que 

sofrem durante toda a trama praticaram algum crime antes do conflito. 

 

E4:T3 – San Junipero 
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Após um “típico” episódio de BM, a série se arisca com “San Junipero”, ao realizar 

algo inédito, até então, fornecendo uma narrativa com desfecho evidentemente otimista para 

seus protagonistas e com a primeira repetição de diretor, Owen Harris. Ambientada na cidade 

fictícia e virtual que leva o mesmo nome do episódio, a narrativa acompanha o romance das 

jovens Kelly e Yorkie, um casal homossexual que utiliza uma tecnologia que possibilita 

“outra vida” em um espaço virtual para poder se encontrar no final de suas vidas. Dessa vez, 

os usos tecnológicos resultaram em situações benéficas para a sociedade ao possibilitar a 

“vida eterna”, dentro de um espaço virtual, em que vale destacar que neste local os usuários 

podem habitar em diferentes tempos da história (no episódio, as protagonistas se encontram, 

principalmente, na década de 1980). O episódio de 61 minutos é um dos mais elogiados, 

rendendo prêmios para a produção. Além do Emmy de melhor telefilme em 2017, “San 

Junipero” ainda venceu o Emmy de melhor roteiro em minissérie para Charlie Brooker; o 

prêmio BAFTA (British Academy Television Award) na categoria de Melhor Maquiagem e 

Penteados; e o de Melhor Episódio Individual no GLAAD Media Awards113. O episódio traz 

uma temática já abordada no seriado, a relação com a morte, mas a partir de outra perspectiva. 

 

E5:T3 – Engenharia Reversa 

 

Por sua vez, a morte é banalizada em “Engenharia Reversa” (Me Against Fire), 

dirigido por Jakob Verbruggen e com uma hora de duração.  O soldado Stripe, protagonista, 

serve ao exército que tem a missão principal de matar “baratas”, monstros que vivem no 

território do estado. Porém, ele descobre que ao entrar para o exército, todos autorizam o 

implante da “máscara”, um dispositivo que afeta e distorce a visão que eles têm das “baratas”, 

que são, na verdade, pessoas comuns. O governo, por meio de uma ideologia que remete ao 

nazismo, dissemina a aniquilação dessas pessoas para o bem da nação, colocando em pauta 

discussões sobre controle social e eugenia. Questiona, dessa forma, a moral e a ética sobre 

como o homem, ao conhecer as fraquezas e sensibilidades dele mesmo, utiliza a tecnologia 

para um projeto de morte e “limpeza”, por meio da “monstrualização” das vítimas. O nome do 

episódio se refere ao livro “Me against fire: The problem of Battle Command” (1947) do ex-

combatente da primeira Guerra Mundial, S.L.A. Marshall, que revelou que a cada quatro 

soldados, apenas um atirava com intenção de matar. O estudo fez com que o governo 

americano modificasse seu treinamento, obtendo resultados “mais eficientes” na Guerra do 
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 Premiação que reconhece a mídia pelas melhores e mais inclusivas representações da comunidade LGBT. O 

prêmio foi para melhor episódio em que o personagem LGBT não era regular/fixo durante a série. 
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Vietnã. O livro “On Killing: The Psychologycal Cost of Learning to Kill in War and Society” 

(2009) também serviu de inspiração para o roteiro, segundo afirma Charlie Brooker em 

entrevista
114

.  

 

E6:T3 – Odiados pela Nação 

 

Encerrando a temporada, “Odiados pela Nação” (Hated in the Nation) é o maior 

episódio da série com cerca de 1h30 de duração. Desta vez, o espectador acompanha a 

detetive Karin Parke, responsável por descobrir um jogo fatal desenvolvido por um hacker. 

Incialmente as mortes funcionam através do uso da hashtag “#DeathTo”(#MortePara) no 

Twitter, e três pessoas que atingiram os trending topics com a tag foram mortas por abelhas 

robôs hackeadas. Ou seja, os mais odiados na internet foram assassinados, como se fosse um 

cumprimento do desejo daquela maioria. No final, descobre-se que o hacker tinha o objetivo 

principal de se vingar de todos que já haviam praticado alguma espécie de bullying online e 

fez com que as abelhas matassem todos que usaram a hashtag desejando morte às três 

primeiras vítimas. O episódio teve inspiração no livro “So You‟ve Been Publicly Shamed” 

(2015), do jornalista britânico Jon Ronson, que reflete sobre a humilhação no mundo virtual. 

Uma narrativa com assassinato em massa encerra a temporada, abordando acontecimentos 

muito comuns nos dias de hoje, como movimentos de ódio, cancelamento a pessoas que 

desagradam determinando público e o cruzamento dos mundos “reais” e “virtuais”. 

Relacionando muito do que a série discute: redes sociais do cotidiano e uso da tecnologia 

comum para o mal, neste caso através de hackers. 

 

E1:T4 – USS Callister 

 

O primeiro episódio, “USS Callister”, apresenta representa bem esta busca por 

renovação da série ao iniciar a temporada trazendo o universo de Star Trek
115

 como inspiração 

estética, o que rendeu mais prêmios para Black Mirror. A narrativa está centrada em Robert 

Daly que é programador de um popular jogo online, mas pessoalmente se sente desvalorizado 

e sem reconhecimento no ambiente de trabalho. Portanto, ele cria um game exclusivo em casa 

(com cenários, figurinos e provas que remetem ao universo Star Trek), no qual os 
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 Disponível em <https://ew.com/article/2016/10/23/black-mirror-postmortem-interview-season-3/> Acesso em 

21 Mar.2020 
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 Conhecida no Brasil como “Jornada nas Estrelas”, Star Trek é uma famosa franquia de séries e filmes de 

ficção científica. Surgiu em 1966 como um seriado, rendendo filmes e produções até os tempos atuais. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Ronson
https://ew.com/article/2016/10/23/black-mirror-postmortem-interview-season-3/
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personagens são clones digitais de colegas de trabalho (através de mostras de DNA) que são 

humilhados constantemente, concebendo uma vingança do mundo “real” no virtual. A trama 

se desenvolve com a chegada da nova funcionária, Nannete, que consegue alterar a situação. 

A conclusão pode gerar ambígua interpretação a despeito de um final feliz ou não, uma vez 

que Robert fica “preso” dentro do seu jogo e os clones digitais se vêem livres. Por sua vez, os 

personagens/clones assumem posturas independentes e divergentes nos dois ambientes. Além 

do Emmy de melhor telefilme em 2018, “USS Callister” também venceu os de Melhor 

Roteiro em Telefilme, Melhor Edição de Som em Filme ou Série Limitada e Melhor Edição 

em Filme ou Série Limitada. Com 76 minutos e direção de Toby Haynes, “USS Callister” 

também foi inspirado no episódio “It’s a Good Life
116

” do seriado “Além da Imaginação” 

(The Twilight Zone).  

 

E2:T4 – Arkangel 

 

Se a atração do primeiro episódio estava na estética, o segundo chamou atenção do 

público desde o anúncio da ficha técnica quando divulgou a atriz Jodie Foster 

(Acusados/Silêncio dos Inocentes) como responsável pela direção de “Arkangel”, de 52 

minutos. O episódio consiste em mostrar a relação entre mãe e filha a partir do uso de uma 

nova tecnologia (nome título da produção) que permite o responsável controlar tudo o que a 

criança vê/ouve, por meio de um tablet. Seguindo a mesma lógica de outras tecnologias da 

série, um dispositivo colocado na cabeça da criança faz com que o tablet receba tudo o que a 

filha vivencia. Ao mesmo tempo em que o responsável pode controlar e censurar 

cenas/imagens que a criança pode acessar no mundo, como violência ou sangue. A história se 

prolonga até a adolescência da filha e leva a um trágico final que pauta questões como 

vigilância, controle, privacidade e dispositivos midiáticos. 

 

E3:T4 – Crocodilo 

 

Com um final mais trágico que o anterior, “Crocodilo” (Crocodile) resgata, mais uma 

vez, a temática da memória. Dirigido por John Hillcoat (Triplo 9), com 59 minutos, a 

narrativa acompanha a personagem Mia, que logo nos primeiros momentos do episódio 
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atropela e mata um ciclista por acidente. Decidida a manter em segredo este trágico 

acontecimento, ela e o ex-namorado jogam o corpo do ciclista no mar. Tempos depois uma 

investigadora entra no caminho de Mia ao buscar por um caso que, coincidentemente, 

aconteceu perto do hotel em que ela estava hospedada. Entretanto, as investigações são feitas 

a partir de um dispositivo que resgata a memória das pessoas através da audição e do olfato e 

que, quando relembradas, estas memórias podem ser exibidas e compartilhadas por meio de 

imagens como provas de crimes e testemunhos. Com desfecho no “estilo chocante” proposto 

por outros episódios de BM, “Crocodilo” trabalha, para além da memória, com controle e 

monitoramento da vida cotidiana. 

 

E4:T4 – Hang the DJ 

Assim como na terceira temporada, o quarto episódio inclui mais um desfecho feliz 

para suas personagens. “Hang the DJ”
117

 apresenta Frank e Amy como dois usuários de um 

sistema de relacionamentos que, a partir de dados e gostos pessoais, gera encontros e 

convivências com determinadas pessoas até encontrar o “par ideal”. O casal se apaixona, mas 

por determinação do programa, precisa se separar em poucas horas. Os dois decidem burlar o 

sistema para ficarem juntos e, no final, descobrem que esta era só mais uma simulação do 

aplicativo para testar sua compatibilidade. Frank e Amy confirmam seus sentimentos e 

firmam o relacionamento.  Dirigido por Tim Van Patten, com 52 minutos, “Hang the DJ” traz 

para a ficção uma temática cada vez mais forte nos dias atuais, os aplicativos de 

relacionamento, e aborda nossa relação com as redes sociais que, por meio de algoritmos, 

perfis, produtos e conteúdos nos apresentam o que seria compatível com nosso gosto e 

interesses. 

 

E5:T4 – Metalhead 

 

Se o episódio anterior trazia questões comuns do presente, “Metalhead” nos leva a um 

mundo distante do nosso cotidiano atual. Este é o episódio mais curto da série, com 41 

minutos, e o único com imagens em preto e branco. Esta narrativa é centrada em Bella, uma 

mulher da qual são fornecidas poucas informações, que vive em um ambiente pós-

apocalíptico comandado por robôs que aniquilam a espécie humana. Nada é muito explicado 

ou justificado e Bella luta por sua sobrevivência em uma fuga do início até o desfecho do 
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 Os títulos utilizados neste trabalho seguem os mesmos aplicados pela plataforma Netflix no Brasil. A partir 

deste episódio, eles não apresentam mais versões nacionais para seus títulos em Black Mirror. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Van_Patten
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episódio. Portanto, sem alternativas, a personagem comete suicídio. Em entrevista, Brooker 

afirmou que esta não é o tipo de história que costuma fazer e funcionou como um pesadelo 

tecnológico
118

. O episódio venceu o prêmio BAFTA de Efeitos visuais e gráficos em 2018. A 

produção pode ser, talvez, a mais distópica da série e a única que apresenta, de forma 

explícita, o ser humano sendo extinto pela tecnologia.  

 

E6:T4 – Black Museum 

 

Para encerrar a temporada a série resgata a estrutura narrativa utilizada no especial de 

Natal (que será apresentado mais à frente) com o episódio “Black Museum”, ao unir três 

histórias. Neste enredo a jovem Nish decide visitar o Museu, título do episódio, que consiste 

em expor objetos que envolvem histórias “obscuras”. O proprietário, Rolo Haynes apresenta 

alguns artefatos e conta como foram parar no museu. Na primeira parte ele mostra um 

capacete (do qual ele fez parte da criação) que fazia os médicos sentirem os sintomas dos 

pacientes o que acelera os diagnósticos. Porém o médico que testou a tecnologia teve 

problemas sensoriais e psicológicos que levaram à sua morte. A segunda história envolve um 

macaco de pelúcia que armazena a consciência de uma mulher morta. Na ocasião, seu ex-

marido decidiu transferir a consciência dela para a cabeça dele, para mantê-la viva de alguma 

forma. Mas o homem encontra uma nova esposa e, por isso, transfere a consciência da mãe do 

seu filho para a pelúcia, limitando as possibilidades de comunicação da mulher que acabou 

esquecida e “aprisionada” no macaco. Por fim, durante a terceira parte, Rolo apresenta a 

grande atração do Museu: um holograma de um homem condenado à morte pela cadeira 

elétrica, cuja consciência foi comprada e transferida para o holograma antes de efetuarem a 

pena, o que permite aos visitantes “eletrocutá-lo” em cada visita. Descobrimos, então, que 

Nish era filha do condenado e que buscava vingança pelo pai. A personagem aprisiona o dono 

do museu no holograma e o mata, ainda destrói as representações do seu pai e leva consigo o 

macaco de pelúcia. Com 69 minutos de duração, dirigido por Colm McCarthy, “Black 

Museum” se destaca por seu desfecho “feliz”, se considerarmos Nish e seu pai como vítimas 

do que o dono do museu fez com ele. Rolo ainda participa de todos os casos relatados no 

episódio, podendo ser considerado como um dos responsáveis pelo sofrimento dos 

                                                           
118

 Em entrevista ele diz: “(...) It‟s a short technological nightmare playing out against… I don‟t want to say 

against the clock, but it‟s very quick and primal,” explained Brooker. “It‟s not the sort of story that we tend to 

do. We tend to be more about a human dilemma.” Acessado https://www.radiotimes.com/news/on-

demand/2017-12-29/black-mirror-season-4-netflix-episode-guide/ em 22, Mar.2020. 

https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2017-12-29/black-mirror-season-4-netflix-episode-guide/
https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2017-12-29/black-mirror-season-4-netflix-episode-guide/
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envolvidos. O enredo aborda, portanto, questões como justiça, vingança, duplicação da mente 

e questões éticas e morais.  

 

E1:T5 – Striking Vipers 

 

O primeiro episódio, que resgata o diretor Owen Harris (responsável por “Volto Já”, 

da primeira temporada e pelo premiado “San Junipero”, da terceira), para dirigir “Striking 

Vipers”, com 62 minutos. A história se desenvolve a partir da amizade entre Danny (pai de 

um garoto e casado com uma mulher) e Karl (solteiro heterossexual que faz o estilo 

“pegador”) e um game de luta de realidade virtual. Cada um joga de sua casa, com um 

dispositivo aplicado na cabeça. Eles imergem no jogo e “encarnam” os personagens da luta. 

Neste jogo os participantes podem sentir, fisicamente, tudo o que é feito no virtual e, aos 

poucos, os amigos começam a se relacionar sexualmente dentro do game (Danny como um 

jogador masculino e Karl como uma personagem feminina). Após conflitos e reflexões, 

ambos chegam a um entendimento e acordo que permite manter todas as relações existentes 

de forma harmônica. Um episódio quase que inesperado para a abertura da série, pautando 

uma discussão nova (sexualidade) e com um “final feliz” para todos os personagens. A 

midiatização das relações sexuais, bissexualidade e realidade virtual também são 

representadas nesta narrativa. E, apesar de não explorar ou explicitar onde se passa a história, 

as cenas externas foram gravadas na cidade de São Paulo (Brasil), primeira vez que isso 

acontece no seriado. 

 

E2:T5 – Smithereens 

 

Após um final feliz, o segundo episódio busca resgatar a essência dos primeiros 

momentos da série. A trama de “Smithereens” se passa em Londres, no ano de 2018, e conta a 

história do motorista de aplicativo Chris, ex-professor que está traumatizado após um acidente 

de carro ter matado sua esposa dois anos antes. Todos os dias ele espera passageiros em frente 

à empresa de uma grande rede social, de nome homônimo ao título do episódio (parece 

funcionar como o Facebook), até que consegue levar um estagiário que precisava ir ao 

aeroporto. O motorista, armado, faz o passageiro de refém com a condição de soltá-lo após 

conseguir falar com o criador da rede social, Billy Bauer. Após envolvimento da polícia, dos 

funcionários da rede e, por último, da imprensa, ele consegue falar com o CEO e confessa que 

sua esposa morreu pois ele estava dirigindo e se distraiu ao olhar uma notificação da rede em 
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seu celular. “Smithereens” encerra após uma policial atirar no carro onde estão Chris e o 

estagiário, mas não se revela quem foi atingido. Em seguida vemos várias pessoas recebendo 

as notificações da notícia e seguindo suas vidas normalmente. Em entrevista, Brooker afirmou 

que assim como no primeiro episódio da série, queria uma narrativa sem tecnologias fictícias, 

para resgatar características do seriado. “Smithereens” aborda temas como nossa relação 

constante com as redes sociais sugerindo uma cegueira com as pessoas externas às redes e ao 

mundo. Indica como os dados que as redes sociais possuem sobre nós são acessados de forma 

mais rápida do que a própria polícia e, por fim, reflete sobre como o sofrimento e os 

acontecimentos se transformam em números, como algo comum no cotidiano que não faz 

tanta diferença assim na vida do outro. A produção tem 70 minutos de duração e, mais uma 

vez, traz outro diretor que já trabalhou na série, James Hawes. 

 

E3:T5 – Rachel, Jack e Ashley Too 

 

O terceiro e último episódio desta temporada se distancia dos outros enredos sob 

vários aspectos. “Rachel, Jack e Ashley Too” conta a história de Rachel e Ashley O, uma 

popstar. A artista lança uma boneca de inteligência artificial, com a sua voz, várias falas e 

funções programadas. Entretanto, Ashley O leva a carreira de forma infeliz sob a gerência de 

sua tia que, após alguns conflitos, induz a jovem ao coma e continua vendendo suas músicas 

por meio de hologramas e criando novas composições ao acessar suas memórias. As histórias 

se cruzam quando a boneca de Rachel é danificada e passa a se manifestar como cópia digital 

da mente de Ashley. A partir de um desenrolar convencional de filmes blockbusters, com a 

ajuda da boneca Rachel e sua irmã conseguem salvar a artista, encerrando a temporada com 

mais um final feliz. Em entrevista, Brooker contou que parte das ideias do episódio veio de 

notícias sobre o mercado da música e artistas já mortos (Prince, Amy Whinhouse, etc), como 

músicas póstumas, shows e presenças holográficas. Ashley ainda canta duas músicas na série 

que foram remixes de canções da banda de rock “Nine Inch Nails”, reescritas por Brooker.  

Uma das músicas (On a Roll) teve um videoclipe lançado no canal do YouTube da Netflix. 

Apesar de um roteiro “pouco Black Mirror”, o episódio apresenta assuntos não abordados 

ainda, como a relação da tecnologia com criações e experiências artísticas. A produção tem 67 

minutos de duração e é dirigida por Anne Sewitsky. 

 

T2 – Especial de Natal 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Hawes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nine_Inch_Nails
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O episódio “Natal” (White Christmas) foi lançado ainda na TV aberta, após mais de 

um ano depois da segunda temporada e é um dos mais bem criticados. Com uma narrativa 

mais complexa, conectando três narrativas e diferentes dispositivos, o episódio resgata 

tecnologias já apresentadas na série e cria quase uma temporada nova, já que, apresenta três 

histórias com conexões entre elas. O formato foi repetido em “Black Museum”, como já 

citado.  

“Natal” foi transmitido em 16 de dezembro de 2014 e a BARB registrou um total de 

1,66 milhões de telespectadores. Com 73 minutos de duração, maior que todos os episódios 

das primeiras temporadas, a produção, dirigida por Carl Tibbetts, apresenta três narrativas que 

se conectam no final, como já dito.  Matt e Joe preparam a ceia de Natal em uma simples 

casa, todavia Joe não se lembra de como chegou lá e Matt conta sua história.  

A primeira parte mostra Matt como um “coach” que ajuda homens a se relacionarem 

amorosamente, a partir de um dispositivo semelhante ao “Grão” (de “Volto Já”), que permite 

uma visão compartilhada por outras pessoas (em tempo real) do que o usuário vê. Neste caso, 

Matt está online, em sua casa, compartilhando, ao vivo, a “visão” do seu cliente com outros 

usuários que acompanham a situação. No decorrer da história o jovem consegue ir para a casa 

de uma moça, mas ela se suicida e o mata envenenado. Matt e os outros usuários assistem 

tudo e destroem todas as provas possíveis.  

Na segunda parte do episódio, o personagem conta que sua principal profissão era, na 

verdade, treinar “cookies”, que funcionam como uma “cópia” de um cérebro implantado em 

um dispositivo criado para servir seu dono. Os “cookies” são utilizados em residências e 

funcionam como inteligências artificiais que comandam os afazeres domésticos de acordo 

com o gosto e a rotina do proprietário, entretanto, apesar de serem uma cópia, eles “abrigam” 

um cérebro autônomo e independente, os quais Matt treinava para lhes orientar ou 

“escravizar”.  

Por fim, Joe decide contar sua história, que configura a terceira parte do episódio. Ele 

narra que descobre a gravidez de sua esposa, mas que após uma discussão a mulher o boqueia, 

impossibilitando que ele a veja, assim como a criança que nasce depois. Toda vez que ele as 

encontra, vê apenas uma silhueta borrada. Isto é possível devido a um dispositivo que todos 

usam, que é, outra vez, semelhante ao recém citado “Grão”” e, como em uma rede social, eles 

bloqueiam os usuários com quem não querem mais se relacionar. Após a morte da moça o 

bloqueio é desativado e Joe descobre que, na verdade, a criança não era sua filha. Revoltado, 

ele vai até a casa do ex-sogro, onde está a menina, e acaba assassinando-o. De volta ao 

cenário inicial, na noite de Natal, descobrimos que Matt e Joe estão dentro de um “cookie” e a 
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missão de Matt era fazer com que Joe confessasse o crime, suavizando a punição de Matt. 

Questões como relação em redes sociais, vigilância e privacidade são trabalhadas junto com 

vários elementos que a série apresenta desde a primeira temporada: tecnologias, crimes, 

violência, críticas sociais e reflexões cotidianas. 

 

Bandersnatch – Filme interativo 

 

Quatro anos após o especial, o filme Bandersnatch foi publicado com a Netflix entre a 

quarta e a quinta temporada (28 de dezembro de 2018). Dessa vez, a proposta foi trazer a 

experiência da relação tecnológica para o público, ao realizar um filme que permite uma 

interação direta sobre as opções que a obra apresenta. Apesar de ser premiada, vencedora do 

Emmy na categoria de melhor telefilme e em uma categoria que valoriza projetos criativos de 

mídia interativa
119

 em 2019, a obra não gerou tantas críticas favoráveis. Temos aqui uma das 

poucas narrativas datadas de BM com a trama se passando em 1984 quando o jovem 

programador, Stefan Butler, tem a ideia de desenvolver um jogo de videogame baseado em 

um livro (com título homônimo ao do episódio). Neste livro, o autor apresenta escolhas ao 

leitor e, dependendo do caminho escolhido, a leitura segue para a página indicada. De modo 

semelhante acontece no jogo. A interação surge logo no início do filme com questões simples 

que não influenciam na narrativa como, por exemplo, o espectador precisar escolher qual 

cereal o personagem irá comer no café da manhã. Aqui, há duas opções e um cronômetro que 

contabiliza dez segundos para a escolha. Com o desenvolver do filme passamos a “tomar 

decisões” mais significativas na vida de Stefan: se ele aceita ou não o apoio de determinada 

empresa, ou se ele mata ou não o próprio pai. Em alguns momentos o filme volta a cenas já 

vistas porque as decisões tomadas não foram “certas”, mas o final se dá de forma trágica, 

dentro dos, cinco desfechos possíveis. Neste filme a questão tecnológica é dada pela 

experiência, pois funciona como uma metalinguagem da narrativa e da série. Em determinado 

momento do longa, temos a opção de indicar ao protagonista que os comandos da vida dele 

são dadas pela NetFlix, com o intuito de fazer uma narrativa complexa e realmente integrar o 

público com a produção, além de tornar o telespectador responsável pelas más escolhas do 

personagem.  Dessa forma, “Bandersnatch” se destaca mais pela experiência do que pelo 

conteúdo em si. O título também foi o nome de um jogo de videogame que quase foi lançado 
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 Por ser muito específica a categoria não é muito divulgada e não foi encontrada tradução oficial para: 

“Primetime Emmy Award for Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted 

Program”, referenciando a projetos criativos de mídia interativa em um programa roteirizado. 
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em 1984. O filme tem direção de David Slade (Eclipse/ Deuses Americanos), que dirigiu o 

episódio “Metalhead”. 

Este é um esboço de todas as narrativas apresentadas nas cinco temporadas lançadas 

pelo seriado, além de seu filme. Apesar de não aprofundarmos em todos estes, a visão geral de 

suas histórias, temáticas, questões e escolhas para os desfechos narrativos se mostra 

importante para podermos compreender melhor a série como um todo, identificando como os 

enredos dialogam e como podem ser compreendidos a partir do público e da mídia. O formato 

ontológico permite que Black Mirror aborde várias situações que estabelecem múltiplas 

relações com os temas que buscamos trabalhar nesta dissertação: a mídia, o cotidiano, a 

midiatização e uma expressão que parece se manifestar em comum por estes temas, o mal e 

suas manifestações. 
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MEMORIAL 

 

Sou graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela 

Universidade Federal do Acre (UFAC), formado em 2016. Como mestrando bolsista do 

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, desenvolvo a pesquisa “O mirror está 

black: Mídia, banalidade do mal e cotidiano na ficção seriada” e participo do grupo de estudos 

MULTIS – Núcleo de Pesquisas e Experimentações do Audiovisual e Multimídia. No 

primeiro semestre de 2019, cursei as disciplinas obrigatórias Metodologia de Pesquisa em 

Comunicação e Mídia e Cotidiano. Além das optativas Práticas e Cultura do Digital no 

Cotidiano, com a professora Léda Mansour e Novos Circuitos da Produção Televisiva no 

PPGCOM da UFF, com a professora Arianne Holzbach.  

Na disciplina de Mídia e Cotidiano desenvolvi o artigo As representações do Eu na 

vida cotidiana de Black Mirror/Queda Livre, no qual comecei a desenvolver análises no meu 

objeto de estudo. Desenvolvi algumas relações do seriado com os conceitos de mídia e 

cotidiano e testei uma das formas de análise que poderia estar presente na dissertação. No 

artigo trabalhei o conceito de representação do eu de Erving Goffman para as relações 

midiatizadas do nosso cotidiano atual, muito semelhante com o do episódio recortado da série. 

A partir da análise da narrativa, conferindo a trajetória da personagem principal, pude destacar 

os principais elementos trabalhados por Goffman, mas inserindo-os nas relações 

proporcionadas pela rede social desenvolvida no episódio. As interações narradas na série 

puderam reforçar e atualizar as ideias do autor, mostrando o quanto as representações que 

buscamos realizar estão se tornando uma tarefa mais intensa e que precisa ser atualizada 

quase que em tempo real. O trabalho foi aprovado para publicação na Revista Tropos na 

edição de julho de 2020. 

Durante o primeiro semestre, também dei início ao processo de pesquisa para levantar 

o estado da arte da série Black Mirror, essencial para o desenvolvimento desta dissertação. 

Neste período fiz uma pesquisa nos sites de informação de cultura além de obras e artigos 

acadêmicos nacionais sobre o seriado. Além disso, foi realizada a elaboração e aplicação do 

questionário online, que serviu como uma pequena amostra da compreensão do público sobre 

a série. Todos caminhos foram muito importantes para o processo de amadurecimento deste 

trabalho configurando e se desdobrando aos poucos, por meio das pesquisas e reflexões com 

minha orientadora. Neste mesmo período, ainda fiz parte do grupo de audiovisual interno do 
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programa, com o intuito de ajudar a divulgar os trabalhos dos professores e incentivar o 

ingresso de novos alunos. 

No segundo semestre letivo, participei e concluí a disciplina optativa Fundamentos da 

Sociologia do Crime e da Violência aplicados ao Jornalismo, com o professor Pedro Barreto. 

A matéria foi importante para ampliar minha visão sobre meu objeto, o que também 

colaborou para confirmar a chave do “mal” que iremos trabalhar. No trabalho de conclusão, 

relacionei algumas narrativas de Black Mirror com os principais conceitos trabalhados na 

disciplina (ideia de crime, vítima, medo, outsiders, etc) destacando como todos os episódios 

apresentam pelo menos um crime em suas narrativas e como trabalham a criação ambígua de 

vítima e criminoso. Durante esse semestre também organizei e participei do Seminário Interno 

do nosso programa, contribuindo para o encontro que proporcionou a troca de conhecimento 

com os outros alunos e sobre os projetos de dissertação. Além disso, participei do IV 

Seminário da Rede JIM (Jornalismo, Imaginário e Memória), este ano sediado na UFF, que 

resultou na apresentação e futura publicação de capítulo de um livro da Rede. O título deste 

trabalho é Memórias do ano seguinte: O cotidiano de 1969 a partir da série Mad Men, feito 

em parceria com um doutorando do nosso programa, Max Milliano. Neste período, também 

realizei o processo de estágio docência nas disciplinas Linguagens e Técnicas do Audiovisual 

e Oficina de Linguagem Audiovisual, oferecidas para os alunos do segundo período do curso 

de Jornalismo na UFF. Além de ministrar duas aulas específicas, acompanhei todas as aulas 

das disciplinas, compreendendo os planos de aula e planejamentos diários, bem como 

contribuí em todas as aulas práticas, monitorando e ajudando os alunos em suas execuções. 

Foi uma das melhores experiências que tive neste primeiro ano e foi fundamental para 

reforçar minha paixão pelo audiovisual assim como o gosto por repassar conhecimentos. Por 

fim, apesar de não participar com nenhum trabalho, estive presente nas apresentações do 

ALAIC, acompanhado as mesas e participando dos debates e discussões das salas. Neste 

período, participo da disciplina Comunicação, Poder e Ciberespaço. 

 Além da comunicação, a arte é muito importante na minha formação pessoal e 

profissional: sou ator e produtor cultural e danço, o que me faz ter ainda mais interesse pelas 

ficções audiovisuais, se as reconhecermos como produções artísticas. Tentei ingressar no 

mestrado pela primeira vez no final de 2017, mas o projeto foi o principal motivo da 

reprovação (o tema era uma continuação do meu trabalho final da graduação sobre 

telejornalismo). Ao me mudar para Niterói, em 2018, fui aluno ouvinte em uma disciplina do 

PPGCOM da UFF e lá pude perceber a amplitude dos temas abordados em outros projetos. 

Decidi então, buscar uma pesquisa e um objeto que me atraíssem e tornassem a experiência 
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ainda mais interessante, foi quando o lado artístico, apaixonado por interpretar, compreender 

outras pessoas e contar histórias, me levou a um produto de ficção, ainda dentro do 

audiovisual. Black Mirror chamou minha atenção e gerou um certo fascínio em mim desde a 

primeira vez que vi e sabia que estudar e compreender a série poderia se desdobrar em muitas 

discussões relevantes também sobre a nossa sociedade. Incialmente, optei por trabalhar a série 

a partir da temática que seria, talvez, a mais óbvia: a distopia. Dentro do curso, a orientação 

de Denise Tavares me ajudou a procurar outros pontos de vista, o que me deixou muito feliz, 

pois confesso que também não me atraía tanto discutir distopia. Porém encontrar um novo 

caminho a partir de um produto tão consumido e discutido, um verdadeiro fenômeno 

midiático, se tornou uma tarefa difícil, mas não menos interessante, pois virou um verdadeiro 

desafio. Como artista e “escorpiano”, sempre gostei de tentar compreender as pessoas, suas 

motivações, o que lhe faziam agir de tal forma, suas histórias e pensamentos. A ideia do mal 

já havia surgido nas primeiras reflexões sobre o projeto e após várias pesquisas e explorações 

percebemos o quanto ela parecia valiosa. Desde então, a temática e as leituras têm me gerado 

inúmeras reflexões não só como pesquisador, mas principalmente como ser humano, o que só 

aumentou ainda mais meu interesse pelo projeto. Além desse aspecto também pude localizar 

como o cotidiano está tão atrelado ao que assistimos e como as narrativas compõem e 

constroem tramas e situações que afetam nossa subjetividade e nossas leituras do mundo.  

 Por coincidência, ou não, até agora, ainda no meio do caminho, as reflexões sobre o 

mal já me fizeram refletir muito sobre os meus objetivos pessoais e profissionais e sobre 

como e com o quê quero colaborar, tanto no campo acadêmico, quanto no artístico. Percebo o 

quanto é necessário relembrar sobre o que é “ser humano” e sobre a constituição da 

humanidade, algo que não podemos perder e esquecer em meio a nossa vida midiática e 

tecnológica. É preciso sensibilizar a nós mesmos e aos outros, constantemente, para que não 

esqueçamos quem somos e não perpetuemos valores de intolerância, ódio e insensibilidade. E 

se tem, ainda, um elemento que os estudos de cotidiano me ensinaram, é que as principais vias 

para encontrar novos olhares e reflexões no meio do furacão diário da nossa sociedade são a 

ciência e a arte. Espero, com este trabalho, trilhar um bom caminho para contribuir com tudo 

isso nestes dois campos. 


