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Resumo 

O presente trabalho propõe uma análise sobre dois episódios da série Black Mirror,             

a saber, “Momento Waldo” e “Manda quem pode”, com os quais articularemos Guy             

Debord, Pierre Levy, Zygmunt Bauman, Lúcia Santaella e Adorno e Horkheimer, que            

auxiliaram na produção do artigo. É a partir das teorias da Sociedade do             

Espetáculo, da Modernidade Líquida, do virtual e de suas potencialidades e do            

processo da Tríade Peirceana que constituímos a fundamentação teórica na qual           

vê-se um processo de espetacularização da Política, amplificada pelo virtual, no           

qual há um empobrecimento do debate. Num segundo momento, tratamos da           

fragmentação do conhecimento, que leva personagens desconhecidos a interagirem         

- muitas vezes de forma violenta, para a criação de um espetáculo. 

  

Palavras-Chave: Indústria Cultural em Black Mirror; Sociedade; Decadência. 

 

Introdução 

Black Mirror é uma série britânica onde os episódios tratam do uso da tecnologia de               

forma distópica, nos quais é possível enxergar e traçar paralelos com Semiótica e             

Teorias da Comunicação. 

 

Objetivos 

● analisar dois episódios da série sob o ponto de vista da Semiótica e Teorias              

da Comunicação, bem como articular os teóricos e seus trabalhos 

 

Metodologia 

Acompanhando a série, foram escolhidos os episódios “Momento Waldo” e “Manda           

Quem Pode”. A partir de passagens dos episódios, correlação com materiais           

teóricos. 

Para embasar o artigo, utilizou-se de conceitos da Tríade Peirceana, da           

Modernidade Líquida, da Sociedade do Espetáculo e da definição do que é virtual.             

Nesse sentido, as obras de Lúcia Santaella, Zygmunt Bauman, Guy Debord e Pierre             

 



Lévy foram de grande auxílio, bem como as definições de Indústria Cultural de             

Adorno e Horkheimer. 

 

Desenvolvimento 

 

Momento Waldo 

  

Criação de um programa humorístico para satirizar políticos de forma agressiva, o            

ursinho virtual Waldo tornou-se um fenômeno de popularidade. O personagem          

tratava suas “vítimas” com ironias e senso-comum, destruindo qualquer espaço para           

um debate público racional. 

A partir dessa popularidade, Waldo “candidata-se” ao Parlamento Inglês pela cidade           

fictícia de Stentonford. O processo da candidatura de Waldo é conduzido pelo            

produtor de TV Jack Napier, que vê nas eleições (mais) uma maneira de chamar a               

atenção. Nesse sentido, Debord (1997, p.17) alerta que “o espetáculo não quer            

chegar a outra coisa senão a si próprio”, ou seja, quando Waldo utiliza da sua               

popularidade para alçar um cargo público.  

A partir de Debord e do desenvolvimento da ‘carreira’ - tanto artística quanto política              

- de Waldo vê-se pois que a construção e o posicionamento do personagem em              

busca de mais audiência e execração pública dos - agora - seus adversários             

eleitorais. 

Ao longo do episódio, Waldo é projetado próximo aos comícios do candidato            

conservador Liam Monroe, onde - controlado pelo comediante decadente Jamie          

Salter - humilha-o em público, para delírio da claque. Segundo Debord o espetáculo             

é o “contrário do diálogo” (1997, p.18). Waldo, por sua vez, é a antítese deste, é a                 

humilhação, o troll , o ad hominem . 1 2

Em outro momento, Debord também apresenta da relação entre tempo e           

espetáculo, no qual o segundo é uma expressão do primeiro, do “momento histórico             

que nos contém” (1997, p.16). Dessa forma, Waldo é um fenômeno de popularidade             

1  Na internet, a figura do troll é conhecida por irritar e provocar outras pessoas na rede 
2  O ad hominem é uma tentativa de desqualificar a argumentação de outro por meio de um ataque 
pessoal 

 



justamente num momento no qual existe não só descrença com a política, mas             

meios de comunicação capazes de difundir suas execrações públicas em tempo real            

e para qualquer lugar. 

Outra parte importante do espetáculo é sua relação com a economia, afinal, 
  

a raiz do espetáculo está no terreno da economia que se tornou            
abundante, e daí vêm os frutos que tendem afinal a dominar o            
mercado espetacular, a despeito das barreiras protecionistas       
ideológico-policiais (DEBORD, 1997, p.39). 

  
Nota-se, portanto, que o espetáculo tem, para além de sua relação com o tempo,              

uma relação com a economia, na qual sua existência deve ser lucrativa. Também é              

possível depreender que cada atitude pensada para a “carreira política” de Waldo,            

não só visava aparecer mais, mas também lucrar mais. Para Debord o espetáculo             

“concentra toda a consciência [da sociedade]” (1997, p.14), o que no episódio pode             

ser visto quando um personagem virtual ordena ao público cometer distúrbios. 

Segundo Debord, (1997, p.41) “as pessoas admiráveis [...] são conhecidas por           

aquilo que não são”. Waldo exemplifica isso ao longo de sua trajetória, em que uma               

pessoa real interpretava um ursinho virtual, fingindo ser parte de um programa            

infantil que pregava peças em políticos, por exemplo. Adiante no episódio, Salter            

passa por uma crise moral, não desejando prosseguir na interpretação do candidato            

- levando o produtor Napier a assumir e radicalizar a “plataforma” de Waldo. 

Prosseguindo, Waldo era um produto, precisava de audiência para sobreviver, não           

importando os meios utilizados para se manter em alta. 

  
Cada mercadoria específica luta por si mesma, não pode reconhecer          
as outras, pretende impor-se em toda a parte como se fosse a única.             
O espetáculo é então o canto épico deste enfrentamento (DEBORD,          
1997, p.44). 

  
Pierre Levy (2011) trata de dissecar o conceito do virtual, afirmando que este existe.              
Mais: que o virtual pode formar uma comunidade. No episódio, a comunidade            
formada a partir dos eleitores de um desenho televisivo. “Ele [o virtual] produz             
efeitos” (2011, p.21), afirma. Sobre as comunidades virtuais, diz que 
  

uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma         
base de afinidade por intermédio de sistemas telemáticos. [...] Apesar          
de “não-presente”, essa comunidade está repleta de paixões e de          

 



projetos, de conflitos e de amizades. Ela vive sem lugar de referência            
estável: em toda parte onde se encontrem seus membros móveis… ou           
em parte alguma (LÉVY, 2011, p.20). 

  
É possível, portanto, a formação de comunidades virtuais com afinidades e desejos            

políticos similares. Os “discursos” e “plataforma política” de Waldo formaram uma           

comunidade virtual. 

Por outro lado, Zygmunt Bauman (2001) aponta para um processo individualização           

dos membros de uma sociedade, onde (p.39) “a apresentação dos membros como            

indivíduos é a marca da sociedade moderna”. Ele acrescenta que 

  
como [Alexis] de Tocqueville há muito suspeitava, libertar as pessoas          
pode torná-las indiferentes. O indivíduo é o pior inimigo do cidadão,           
sugeriu ele. O ‘cidadão’ é uma pessoa que tende a buscar seu próprio             
bem-estar através do bem-estar da cidade - enquanto o indivíduo          
tende a ser morno, cético ou prudente em relação à ‘causa comum’,            
ao ‘bem comum, à ‘boa sociedade’ ou à ‘sociedade justa’ (LÉVY,           
2011, p.45). 

  
Essa antítese entre o indivíduo e o cidadão é vista durante o episódio, onde a               

campanha agressiva de Waldo destrói qualquer possibilidade de um debate de           

ideias, para delírio da comunidade fã do candidato virtual. O espetáculo venceu o             

debate. 

Novamente recorrendo à Levy (2001), este explica que virtual vem do radical virtù ,             3

algo que expressaria potencialidades. Matéria do portal Showmetech “BIG DATA: o           

segredo por trás da eleição de Trump” mostra que é possível explorar essa             

potencialidade do virtual para fins político-eleitorais. 

A matéria explica que o uso de dados em perfis de redes sociais, tornados públicos               

pelos usuários, foi de fundamental importância na estratégia de campanha do           

candidato republicano. De posse de tantas informações, a campanha pode se           

concentrar em potenciais eleitores ou confundir possíveis eleitores adversários. 

Outro ponto importante da matéria foi explicar a microsegmentação dos perfis de            

eleitores, onde eles praticamente eram individualizados. Traçando um paralelo com          

a ideia de Bauman acima, a cidadania sucumbiu ao individualismo. 

  

3  Levy utiliza em sua obra o radical latino virtú para expressar potencialidade 

 



Manda quem pode 

  

Outro episódio a se trabalhar neste artigo é o “Manda Quem Pode”. O capítulo tem               

início com Kenny, que é aparentemente um garoto normal, excluído no trabalho e             

que mora com sua mãe e irmã. A dinâmica do episódio acontece por meio de um                

vírus que se infiltra em seu computador, pegando dados comprometedores e           

iniciando então uma chantagem com a possibilidade de vazamento de informações           

em troca de favores externos. 

A partir daí, Kenny inicia sua jornada contra a liberação dos dados que foram              

roubados. Segue orientações que chegam a ele por meio de mensagem via celular.             

Ele é orientado a ir a um local, pegar uma encomenda depois levá-la a certo local,                

onde encontra com outra pessoa que também é chantageada. Depois disso, é            

obrigado a assaltar um banco e levar o dinheiro a outro lugar, onde descobre que               

teria que lutar com outra vítima das chantagens até a morte, se não quisesse ter               

seus dados vazados. Acaba então, para proteger seu segredo matando o outro            

homem. Mas, no final, todos os dados são vazados. Recorrendo a Debord, o autor              

fala sobre a indústria moderna que se liga ao tema: 

 
a sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é          
fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é      
fundamentalmente espetaculista. No espetáculo da imagem da       
economia reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O            
espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si mesmo           
(DEBORD, 2003, p.18). 

 
Kenny interage o episódio inteiro com pessoas que também tiveram dados roubados            

e são obrigados a realizar as ‘missões’. Os dados de todos foram vazados no final               

do episódio, onde descobrimos que o segredo do personagem era que ele consumia             

produtos eróticos de pedofilia. A angústia principal se dá pela consciência do que é              

errado e da repercussão que teria caso vazasse, como por exemplo, a prisão. 

Além da questão sobre a pedofilia, o episódio aborda o racismo, bullying e a              

contratação de serviços sexuais por um homem casado e com filhos. Por se             

encontrar no caso mais grave, o personagem principal é posto em um ring com um               

 



homem que faz o mesmo que ele. Juntos, os criminosos são obrigados a lutar a até                

a morte. 

É possível ver traços da Semiótica aplicada durante todo o episódio. Os conceitos             

de primeiridade, secundidade e terceiridade de Charles Peirce, são facilmente          

identificados logo no início, quando Kenny, no trabalho, vê um brinquedo deixado            

por uma criança sob a mesa. Neste momento, é claro o signo e significado, mas               

somente é identificado o significante, no final do episódio quando é revelado o seu              

segredo. Em outro momento, no início do episódio quando ele discute com a irmã              

que pegara seu computador, a irritação dele como índice, o computador como            

significado e o fato de ter algo a esconder como significante. 

O roteiro do episódio também é claro em relação aos termos de signo, significado e               

significante quando o processo de missões se inicia com um bolo (signo), depois os              

personagens são levados a um local e dentro do bolo encontram uma arma             

(significado) e assaltam um banco (significante). Na obra “O que é semiótica?”,            

Lúcia Santaella fala sobre o processo de sinais que se relacionam com o enredo de               

Kenny 

  
e no homem e pelo homem que se opera o processo de alteração dos              
sinais (qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos          
ou linguagens (produtos da consciência). Nessa medida, o termo         
linguagem se estende aos sistemas aparentemente mais inumanos        
como as linguagens binárias de que as máquinas se utilizam para se            
comunicar entre si e com o homem (a linguagem do computador, por            
exemplo), até tudo aquilo que, na natureza, fala ao homem e é sentido             
como linguagem (SANTAELLA, 1990, p.18). 

  
Encontramos em diversos outros pontos também, como, o fato do segredo que é             

considerado errado, ser o signo, o fato de ninguém vir a descobrir, o significado e o                

que ele fará para ninguém descobrir o significante. Kenny é regido o episódio inteiro              

pelo significante do seu segredo. 

Para abordar a questão no episódio, deve-se ter em mente que Indústria cultural é              

o termo usado para designar o modo de fazer cultura, a partir da lógica da produção                

industrial. 

Analisando a Indústria Cultural, os autores Adorno e Horkheimer (1985) dizem que 

 

 



a violência da sociedade industrial instalou-se nos homens de uma          
vez por todas. Os produtos da indústria cultural podem ter a certeza            
de que até mesmo os distraídos vão consumi-los abertamente”. 
(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.118) 

  
Como em uma indústria, onde na produção cada um “aperta um parafuso” sem             

conhecer o processo todo. Na história cada personagem que aparece tem uma            

função, que pode parecer simples e sem ligação com a história em si, mas que está                

totalmente ligada aos próximos passos da trama, assim como diz Guy Debord            

(1997) em sua obra “A Sociedade do Espetáculo”. 

  
“O espetáculo é ao mesmo parte da sociedade, a própria sociedade e            
seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o         
espetáculo concentra todo o olhar e toda consciência. Por ser algo           
separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência; a             
unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da            
separação generalizada.” (DEBORD, 1997, p.14) 

  
Nenhum dos personagens conhecia o processo inteiro, só foi dado a eles            

fragmentos para a montagem final que é a luta entre os pedófilos. 

Outro ponto que também desperta discussão, é o quanto o imaginário fornece à             

instituição o seu caráter de autonomia em relação à sociedade e os homens que              

produzem. Em caráter imaginário, nota-se o seguinte aspecto: durante o episódio           

não sabemos a gravidade real do segredo de Kenny, mas sabemos que é algo sério               

por sua disposição a realizar os pedidos. Assim como a angústia dos outros             

personagens e disposição em relação à chantagem. 

Tudo acontece no meio virtual e se materializa quando as missões são realizadas e              

acompanhadas em tempo real por este meio. Então, por esse motivo, há o encontro              

do virtual e do material no cumprimento das missões e no desfecho com a briga,               

morte e prisão. 

 
A cada dia, as manchetes de primeira página da imprensa e dos cinco             
primeiros minutos da TV acenam com novas bandeiras sob as quais           
reunir-se e marchar ombro (virtual) a ombro (virtual). Oferecem um          
"objetivo comum" (virtual) em torno do qual comunidades virtuais         
podem se entrelaçar, alternadamente atraídas e repelidas pelas        
sensações sincronizadas de pânico (às vezes moral, mas geralmente         
imoral ou amoral) e êxtase (BAUMAN, 2000, p.179) 

  

 



Adotando Kenny mais uma vez como forma de conduzir um pensamento, é possível             

a partir de “Modernidade líquida” entender a mudança do personagem, então um            

garoto tímido, introspectivo e até gentil, mas ao mesmo tempo – e com o desenrolar               

da história, se tornar um assaltante, assassino e pedófilo. 

As relações transformam-se, tornam-se voláteis na medida em que os parâmetros           

concretos de “classificação” dissolvem-se. Trata-se da individualização do        

mundo, em que o sujeito agora se encontra “livre”. 

A manipulação, a sensação de que o observador está em todo lugar e possui o               

controle, a chantagem que conduz a trama montando a história, mostra           

verdadeiramente a Sociedade do Espetáculo. Não somente no fato das missões,           

mas também na vida dos personagens que manipulam as pessoas em seu redor             

mostrando realidades falsas de suas personalidades. Kenny era um pedófilo, a           

empresária racista, o homem infiel... Todos com segredos que tornavam suas vidas            

somente aparências. 

Cria-se então um espetáculo em torno das falhas dos personagens, os quais são             

acompanhados o tempo inteiro e gravados. Para no final, resultar em todos os seus              

segredos revelados. 

 

Resultados 

A pesquisa atingiu seus objetivos propostos, com o bônus de ter ganho corpo com a               

incorporação da matéria jornalística sobre o uso do virtual numa campanha política -             

tornando os resultados mais palpáveis. 

 

Considerações Finais 

A proposta do artigo foi colocar em discussão a potencialidade que o virtual traz à               

sociedade e como isso pode ser utilizado para fins de espetáculo e controle, por              

exemplo. 
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