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RESUMO 
O presente artigo analisa o seriado Black Mirror, mais precisamente o episódio White Bear, 
tendo em vista que o seu conteúdo enfatiza a relação entre o sofrimento pessoal e sua 
espetacularização através das mídias sociais. O que se pretende, é problematizar a 
urgência da leitura de imagens disponíveis nos diversos meios. Para isso utiliza três 
imagens contidas no episódio para abordar os efeitos de sentido referentes as cegueiras 
sociais provocadas especialmente pela utilização massiva das redes sociais e de meios 
tecnológicos. Para tal, utiliza o escopo teórico da Semiótica Discursiva de A. J. Greimas e 
debates sobre a sociedade do espetáculo de G. Debord. 
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ABSTRACT  
This article analyzes the Black Mirror series, more specifically the White Bear episode, 
considering that its content emphasizes the relationship between personal suffering and its 
spectacularization through social media. To do so, it uses three images contained in the 
episode to address how social blindness is portrayed, especially caused by the massive use 
of social networks and technological means, and also how a complex treatment with the 
manipulation of images can objectify the search for justice and at the same time cause and 
source of injustice. 
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Introdução  

Black Mirror - em tradução literal “espelho negro”, é um seriado britânico, disponível 

no serviço de streaming da Netflix1, dispondo de 12 (doze) episódios, divididos entre 

03 (três) temporadas. Cada episódio é independente do outro. Sua temática 

perpassa os usos das mídias sociais e as relações mediadas por ela, o que instiga, 

provoca e seduz o espectador a acompanhá-la. Ao final do episódio, a reflexão 

parte ou não do espectador.  A centralidade da série está baseada na relação das 

pessoas com o meio tecnológico, que assume um papel misterioso nas inter-

relações humanas: que pode perpassar pela dependência, vício, doença, conexões, 

simbiose, além de visibilizar o modo como o excesso de informações imagéticas do 

cotidiano pode afetar as pessoas e seus desdobramentos na sociedade, nas 

relações sociais, e também internamente, como a constituição do próprio sujeito. 

Em síntese, o episódio escolhido, o segundo da segunda temporada, White Bear1 se 

baseia em um grande jogo de dicotomias, em que as personagens fazendo uso de 

celulares com câmeras, improvisam gravações das angústias e aflições da 

personagem Victoria, que embora não tenha conhecimento do enredo, recebe uma 

punição exemplar, e, portanto, cumpre com o papel principal na história. 

Neste sentido, o artigo busca analisar a função do “espelho negro” e as imagens 

nele refletidas, além do paradoxo entre o próprio espelho e quem reproduz sua 

imagem e de outrem, em que apresenta ao espectador um simulacro de realidade 

construído a partir de uma intencionalidade. 

O episódio: White Bear 
Encontra-se no segundo episódio da segunda temporada. Inicia-se com Victoria 

(que em tese, seria a personagem principal), acordando em uma cadeira, 

aparentemente sem se lembrar de absolutamente nada, sequer seu nome. Ela tem 

faixas enroladas nos pulsos como se fossem curativos e durante o reconhecimento 

do local onde se encontra, ela vê comprimidos de remédios espalhados pelo chão, 

fato que denota uma possível tentativa de suicídio.  

                                            
1
 Serviço de streaming popular atualmente, no qual existe a possibilidade de assistir online vários 

filmes, documentários e séries. 
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Ao lado de um calendário, marcando 18 de outubro, ela vê uma foto de si mesma 

abraçada com um rapaz, e ao lado da foto, uma outra fotografia menor do lado de 

fora do portarretrato, de uma garotinha sorrindo. Victoria entende que era sua filha, 

guarda a fotografia para si, sai de casa, ainda confusa com tudo, e acaba notando 

que existem pessoas do lado de fora e na janela das casas vizinhas.   

Todas a estão filmando com o aparelho celular nas mãos, sendo este o fato que 

denota maior intranquilidade ao assistir o episódio. Nenhuma delas fala com ela ou 

conversam entre si. Apenas a filmam o tempo todo, sendo conhecidas como 

“observadores”. Um carro chega de repente, e dele sai um homem portando uma 

espingarda, que começa a perseguir Victoria por algum motivo, ainda desconhecido.  

Sem entender e nenhuma alternativa, sua única saída é fugir. As pessoas 

continuam filmando enquanto ela é perseguida. Nenhuma delas se move para 

ajudar, até que Victoria encontra um casal que não estava com celulares em suas 

mãos e, não se preocupavam em filmá-la, e, com eles se abriga em um posto de 

gasolina.  

Os três se trancam naquele estabelecimento, e tentam escapar pelos fundos da loja. 

A perseguição continua. Só Victoria e a outra moça conseguem sair de lá.  O rapaz 

é atingido por um tiro, e é deixado para trás.  

No meio da fuga, a moça explica à Victoria que apareceram sinais enviados por um 

transmissor, em todos os aparelhos de comunicação que transformaram as pessoas 

em espectadores, e elas não conseguem fazer mais nada, além de filmar o tempo 

todo. E as poucas restantes, fazem de tudo para dominar umas às outras, de 

qualquer modo, fato que explicaria a perseguição outrora acontecida. 

Ainda fugindo dos “caçadores” (que possuem armas e, em tese, perseguem 

Victoria), elas conseguem carona com um outro “sobrevivente” que as leva até uma 

floresta, e faz ambas reféns com uma espingarda. No meio da tentativa de matar 

Victoria, a moça que estava junto com ela foge e volta para ajudá-la, se apoderando 

da arma, dando um tiro no sequestrador, enquanto o referido caçador tenta furar 

Victoria com uma furadeira.   
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Elas roubam o carro do homem que havia lhes oferecido carona e dirigem até o 

local onde se encontra o transmissor – chamado de White Bear, é o transmissor que 

emite, segundo a moça, os sinais que transformam as pessoas em espectadores – 

elas querem destruí-lo para que tudo volte ao que era antes. Elas continuam sendo 

perseguidas. No meio do caminho Victoria fica mais hesitante quanto ao plano, pois, 

começa a ter flashes de memórias, e tem um “pressentimento” de que alguma coisa 

não está certa.  

Chegando ao transmissor, elas são surpreendidas pelos “caçadores” e em meio à 

luta corporal Victoria pega a espingarda do homem e dá um tiro em sua direção. 

Para a surpresa dela, saem apenas confetes da arma. Neste momento, o cenário 

em que estavam se abre, dando lugar a um palco lotado de pessoas, todas 

aplaudindo, e no centro do palco Victoria é colocada amarrada numa cadeira, ainda 

sem entender absolutamente nada.  

Em meio aos gritos de “assassina”, nos é mostrada uma versão totalmente diferente 

da história que acreditávamos assistir. Victoria, no episódio, é uma criminosa 

sentenciada culpada por sequestrar uma garotinha, juntamente com seu noivo, que 

se enforcou na prisão. Ela filmava todos os momentos da garotinha sequestrada, e 

inclusive, filmou o momento em que o noivo enrolou a menina num saco de dormir e 

ateou fogo, em meio aos seus gritos, na mesma floresta em que ela estava sendo 

mantida refém.  

O tribunal a declarou culpada, e disse que a mesma teria uma punição adequada e 

proporcional. Foi criado um parque, com o mesmo nome do episódio “Urso Branco”, 

em homenagem ao ursinho branco que a garotinha deixou para trás no momento 

em que foi sequestrada por Victoria, e que, por isso, virou símbolo de comoção 

nacional de sua busca.   

Neste parque Victoria passaria todos os dias de sua vida revivendo o mesmo dia, 

como um animal enjaulado, enquanto as pessoas filmam, tiram fotos e se divertem 

com seu sofrimento, e todas elas têm participação direta no “sucesso” da história, 

seja como espectador, ou como participante ativo. Ao criar o parque e estabelecer 

nele a funcionalidade exclusiva de sentenciar Victoria todos os dias, o tribunal 
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também sentencia a criança que foi sequestrada e morta a ser, todos os dias, 

sequestrada e morta novamente. Situação que denota uma fragilidade na 

concepção de justiça a que se quer dar, afinal, seria “justo” que a garotinha fosse 

lembrada todos os dias apenas nos momentos de sofrimento e morte? 

Depois de revelada toda esta história, Victoria, ainda amarrada na cadeira, é 

colocada num carro com vidros transparentes, e as pessoas filmam, xingam e jogam 

esponjas que estão sujas de tinta vermelha, sugerindo sangue, que são vendidas no 

parque, como se fossem suvenir. Victoria é, então, levada até à casa onde tudo 

começou, colocada no mesmo quarto onde acordou, e recebe um dispositivo de 

eletrochoque na cabeça, enquanto assiste aos vídeos que fez da garotinha.   

A cena final do episódio mostra o calendário sendo marcado com um “X” no dia 18 

de outubro. Depois, são mostrados apenas flashes de como o parque é preparado 

para que tudo ocorra igual em todos os próximos dias da “vida” de Victoria.  

Até aqui, ative-me em descrever o episódio em análise, no entanto, algumas 

questões já foram surgindo. Tais como as oposições: repetição dos dias X novos 

espectadores (novo espetáculo); passividade X pressa (aceleração); uso de mídias 

X destruição do “transmissor” (não-mídias) e vida X morte. 

Para compreender o texto como objeto de significação é necessário que se faça a 

análise interna do texto, e para compreendê-lo como objeto de comunicação é 

preciso fazer a análise externa. Assim, o texto é concebido dentro dessa dualidade. 

E, para a Semiótica Discursiva, um vídeo pode ser um texto, e, nesse caso, um texto 

sincrético, já que reúne diferentes linguagens em seu todo de sentido. 

Assim, o estudo do texto deve ser constituído pelo exame tanto dos mecanismos 

internos quanto dos fatores contextuais ou sócio-históricos de fabricação de sentido, 

que se compõem como elementos externos. 

Assim, a semiótica procura conciliar as análises internas e externas do texto, 

buscando explicar o que o texto diz e como faz para dizer o que diz. Examina a 

organização do texto e seus mecanismos enunciativos de produção e de recepção, 

para tanto, um texto pode ser verbal ou não-verbal, ou seja, pode ser oral, escrito, 
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visual, gestual, imagético ou reunir vários desses elementos em uma só 

manifestação, o que chamamos de sincrético.  

Chamaremos de análise interna, o plano de conteúdo e externa, expressão.  

Apenas para fins didáticos, a semiótica propõe a análise desses dois planos de 

modo particularizado, no entanto, o efeito de sentido se dá a partir do diálogo de 

dois planos, o da expressão e o do conteúdo.   

A análise do plano de conteúdo é concebida a partir do percurso gerativo de sentido 

proposto por Greimas. A partir daí estamos analisando apenas o seu discurso, ou 

seja, o conteúdo imerso no texto.  

Dentro do percurso gerativo de sentido são estabelecidas três etapas em que cada 

uma é descrita independentemente, mas o sentido do texto depende da relação 

entre as três etapas ou níveis, que vão das estruturas mais simples às mais 

complexas.  

O primeiro nível é chamado de nível fundamental e compreende as categorias 

semânticas que ordenam os diferentes conteúdos do texto. Elas são estabelecidas 

por oposições que tenham algo em comum, que possuam relação de contrariedade. 

Ex.: vida /versus/ morte; masculinidade /versus/ feminilidade; natureza /versus/ 

cultura.  

O segundo nível do percurso gerativo de sentido é denominado de nível narrativo e 

define-se pela transformação de estado do sujeito. A transformação de estado do 

sujeito se dá em quatro fases: manipulação, competência, performance e sanção.  

O terceiro nível do percurso gerativo de sentido é chamado de nível discursivo. É 

nele que as formas abstratas do nível narrativo são concretizadas por meio de 

figuras e tematização.  

Feito essa breve apresentação do escopo teórico que embasa a análise, foi 

necessário criar um recorte metodológico de três das imagens cruciais no 

desenvolvimento da narrativa, até o momento em que é revelada ao espectador a 

história que se quer construir. 
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Vocês sabem quem sou eu? 

 

Victoria busca ajuda no início do episódio – frame printado do episódio na Netflix. 

Victoria, neste momento, acaba de sair de casa, ainda confusa, por não se lembrar 

absolutamente nada sobre si, ou sobre onde está, e começa a chamar por alguém 

que possa te dizer, inicialmente, quem ela é. A câmera oficial, a filma de costas, de 

modo a mostrar ao espectador a visão de Victoria e não seu ponto de vista, onde 

sobre a cerca de madeira, ela visualiza dentro da casa vizinha duas pessoas, na 

janela, segurando seus celulares, dirigidos a ela, fato que denota que a estavam 

filmando.  

Como já dito anteriormente, no nível fundamental, temos os discursos de 

contrariedade que se apresentam no texto, assim, temos aqui um sujeito que 

observa X observado; um dentro x outro fora; celular x não celular.  

No entanto, ela não sabe, até então, que está sendo observada, isto remete ao 

espelho negro que intitula a série “Black Mirror”, em que a imagem que é refletida 

para outrem, pode não se tratar da imagem real, mas reflete e é vista por alguém. 

Trata-se de uma imagem criada da figura que realmente somos. Justifica-se a isso o 

fato de, nesta cena, em específico, ela estar gritando às pessoas na janela: “Vocês 

sabem quem sou eu? ” 
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Ainda no nível fundamental observamos outra estrutura de contrariedade que 

fundamenta o episódio, a memória x o esquecimento. 

Em outros termos, poderíamos aferir que esses sujeitos não se conhecem ou até 

mesmo, em situações estabelecidas cotidianamente com o uso das mídias, nos são 

apresentadas, e, apresentamos somente um modo como desejamos ser vistos, e 

aqui se estabelecem as relações de poder.  

Voltando ao episódio, cabe notar que, na história em desenvolvimento, Victoria, 

apesar de ainda não saber, é o tempo todo julgada pelas outras pessoas, em função 

do crime cometido. As pessoas a veem como um ser humano perverso, frio e que 

merece estar ali passando por todo o sofrimento que outrora causou à garotinha – 

como já dito, Victoria filmou os momentos finais da garotinha pelo próprio celular.   

Em diálogo com o nível narrativo, que provoca uma mudança no estado dos 

sujeitos, temos aqui, a personagem principal que não se lembra do crime que 

cometeu, perdeu essa memória (ainda que momentaneamente), no entanto, os 

espectadores têm seus estados transformados em fases, como já vimos, que são: 

manipulação, competência, performance e sanção. 

Os espectadores são manipulados a participar do jogo, instala-se o desejo neles de 

serem “vingadores” ou “justiceiros” da morte da garotinha. Todo sujeito manipulador, 

conhece algumas características do sujeito manipulado, desse modo, foi fácil 

convencer esses sujeitos a participar do jogo. Após o sujeito manipulado, temos a 

competência, fase em que os sujeitos manipulados se tornam competentes a 

cumprir determinada função, a desenvolvem (performance), devemos lembrar que 

nessa etapa, sempre há uma perda e um ganho, e, ao final, recebem a sanção 

desejada ou não. Nesse caso, a sanção desejada é alcançada como positiva, o 

objetivo foi alcançado, já que este foi o de construir uma atmosfera de pânico e de 

agressividade para a personagem Victoria.   

Victoria, ali entregue ao uso institucional das imagens torna-se também uma 

garotinha, já seu público, o algoz. Walter Benjamin traz a realidade de como as 

percepções éticas e sociais podem se alterar dependendo do modo como tratada 

pelas mídias na afirmação abaixo. 
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(...). Basta olharmos no jornal para percebermos que seu nível está 
mais baixo que nunca, e que da noite para o dia não somente a 
imagem do mudo exterior, mas também a do mundo ético sofreram 
transformações que antes não julgaríamos possíveis (BENJAMIN, 
1994, 197). 

Geralmente, o tratamento dado a este tipo de situação, sempre trazido pelas mídias 

em programas policiais, em geral, demoniza pessoas a ponto de acreditarem na 

falsa ilusão de que, sofrendo exatamente a mesma punição que causaram a outros, 

elas estariam pagando de forma justa por seus crimes, e, dessa maneira, seria 

praticada justiça, reproduzindo o velho código de talião: “olho por olho, dente por 

dente”; sem perceberem que, na verdade, vão embrutecendo e desumanizando a si 

mesmas, pois, a sociedade é fruto e alvo de todo processo de criminalização 

produzido por ela. A respeito de como as mídias se utilizam da manipulação dos 

sentimentos coletivos, Sônia Sontag faz a seguinte afirmação: 

(...) As informações sobre o que se passa longe de casa, chamadas 
de “notícias”, sublinham conflito e violência – “Se tem sangue, vira 
manchete”, reza o antigo lema dos jornais populares e dos plantões 
jornalísticos de chamadas rápidas na tevê – aos quais se reage com 
compaixão, ou indignação2, ou excitação, ou aprovação, à medida 
que a desgraça se apresenta (SONTAG, S. 2003,20). 

A declaração acima, nos permite afirmar que a maneira como as notícias chegam 

em nossas casas influencia no tipo de emoções geradas no âmbito social, e que 

essa emoção define que tipo de espectadores seremos. Por toda a trama há 

dúvidas de quem seriam os espectadores. A própria Victoria, assume o papel de 

espectadora, quando sua história é revelada e ela assiste a tudo perplexa, como se 

não fosse sua própria história, deixando o status de vítima, passando a vilã e 

retornando ao papel de vítima. E aqueles denominados observadores, possuem 

papel ativo, pois, as cenas onde o desespero da personagem Victoria não é 

atendido e a passividade com que continuam a filmar, deixam o drama ainda mais 

angustiante. E, por fim, temos os espectadores pagantes, que não estão inseridos 

na trama como meramente espectadores passivos, mas o drama e a tal justiça 

objetivada são financiados por eles e a eles são oferecidas. Apontando um espelho 

negro de cada um, onde não se reconhecem, e, acreditam estarem fazendo o que 

seria socialmente correto. 
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O episódio inteiro se mostra como um simulacro de realidade, que foi construído 

para um propósito: o de “justiça”, pelo assassinato - e espetacularização da morte - 

da garotinha por Victoria, mas as pessoas pagam para entrar no parque, o que nos 

leva a pensar que um ponto principal de divergência entre o episódio e a realidade, 

é a institucionalização desse entretenimento. Para contribuir com o debate, Debord 

(1997, p.3), acredita que a ideia de utilização e banalização das imagens - em geral, 

não apenas pela mídia - na sociedade contemporânea, é definida como 

“espetáculo”: “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas mediatizada por imagens”. 

Assim como no episódio acima descrito, podem-se notar inúmeras referências à 

espetacularização das relações sociais, e como se dá o desdobramento da 

utilização das imagens nessas relações.    

Observadores x Stalker  

 

Victoria corre assustada enquanto é filmada – frame printado do episódio na Netflix. 

Na imagem acima, Victoria está correndo de um homem armado e mascarado – o 

que está vestido de vermelho no canto extremo direito da fotografia, enquanto pede 

ajuda aos observadores e questiona o porquê de não fazerem nada além de filmar.  

Este frame3 quer destacar uma menção ao celular, ou aos dispositivos tecnológicos 

em geral, a ideia de continuidade, ou uma extensão do corpo humano.  
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O fato de estarem todos “observando” a cena através do celular remete à ideia do 

aparelho como um novo olho, ou um terceiro olho pelo qual podemos olhar o 

mundo, ou, como no caso, guardar um momento dele para nós, para fazermos o 

que quisermos com ele depois, inclusive enviar a outras pessoas, com a mera 

intenção de conseguir visualizações, curtidas e compartilhamentos.  

A nossa relação com os dispositivos digitais, aliados às redes sociais, por exemplo, 

nos permite criar um simulacro de realidade, ao qual somos mostrados para os 

outros da maneira como queremos ser vistos – constrói-se, numa rede social 

qualquer, uma figura que, na realidade não existe, porque há apenas o desejo de 

ser visto desta forma.   

A cena remete também a uma referência a um dos termos mais comuns do século 

XXI, o termo stalker, ou em tradução literal, “perseguidor”. Trata-se do ato de seguir 

alguém, geralmente em redes sociais para descobrir tudo, ou uma boa parte da vida 

desta pessoa - porque geralmente está tudo lá, exposto, para que qualquer um 

possa ver - e fazer o que bem quiser com essas informações.  

Isso nos faz questionar o modo como nos relacionamos com as redes sociais e as 

informações que nela colocamos. Empresas se utilizam deste meio para a 

contratação de seus funcionários, e, inclusive, há aqueles que são demitidos por 

conta de informações contidas nela.  

Aqui, cabe ressaltar a necessidade de nos apropriarmos do cabedal referente a 

leitura de imagens, e, principalmente, utiliza-lo nas práticas sociais, sendo elas 

escolares ou não-escolares.  

E que o jogo (re)comece 
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Explicação das regras do jogo no fim do episódio – frame printado do episódio na Netflix. 

Uma das cenas finais do episódio mostra uma plateia atenta aos participantes que 

atuam do “jogo” de punição de Victoria, que explicam aos visitantes a forma de lidar 

com os outros e com Victoria durante a exibição do espetáculo. Pode-se, 

claramente, ver uma faixa acima dos participantes que diz “White Bear Justice Park” 

(Parque da Justiça Urso Branco) – nota-se que as cortinas e o palco fecham com 

chave de ouro a ideia de um cenário teatral.  

Cabe salientar que essa cena, encontrada praticamente no final do episódio, não se 

trata do fim do episódio, mas sim do início dele visto por uma outra ótica. Isso 

demonstra uma tentativa durante todo o enredo de manipular o espectador 

doméstico a acreditar na versão dos fatos que lhes são apresentados, mostrando 

assim, quão passíveis de manipulação estamos o tempo todo. 

Do lado extremo esquerdo da tela, é possível notar um cartaz com algumas regras 

escritas de como se comportar no parque. São três regras bem simples:  

- Não conversem; 

- Mantenha distância; 

- Divirtam-se.  

Se pararmos para analisar a maneira como estão sendo mostradas as regras em 

relação ao modo como lidamos com os nossos celulares, hoje em dia, por exemplo, 

é possível notar certa ironia – e menção à realidade, como quando deixamos de 
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conversar com alguém que está ao nosso lado para ficar de olhos vidrados na tela 

do smartphone, muitas vezes até conversando com a pessoa em questão – por 

vezes pessoas riem sozinhas olhando seu “espelho negro” e ignoram a presença do 

vizinho.  

A frase “Mantenha distância” nos remete ao conceito dessa “distância”, dita 

anteriormente. Os dispositivos eletrônicos, em geral, como o celular, foram 

construídos para que ocorresse o estreitamento da distância para com o outro, e 

muitas vezes o que ocorre é que trilhamos o caminho inverso, quando deixamos as 

nossas relações pessoais, sociais e culturais em detrimento das nossas relações, 

mediadas por estes dispositivos. Não se vive mais em ato, mas apenas para registro 

- talvez para ser vivido em outro momento, ou não. 

“Divirtam-se”. Importante notar a perspectiva de divertimento que há neste episódio: 

A ideia de diversão atrelada à utilização dos dispositivos eletrônicos, e, além disso, 

atrelada à ideia de que é divertido manipular a vida do outro indefinidamente. Para 

alguns, é divertido o que se dá no Parque Urso Branco, no entanto, essa diversão 

só se fez possível em função do sofrimento, prisão e humilhação do outro. O 

público, que foi selecionado para estar ali, afinal é necessário um agendamento 

prévio para participar do “show”, se coloca na posição de espectador o tempo 

inteiro. Todas elas, com exceção de Victoria, riem durante o episódio em algum 

momento – e, de fato, elas estão se divertindo - e, na maioria das vezes a confusão, 

o desconhecimento e a amnésia de Victoria é o motivo das risadas.  

Há aqui uma perspectiva de relação pautada na frieza e brutalização, e, 

principalmente, como podemos assim, nos tornar. Nesse sentido, podemos destacar 

a afirmação de Debord:  

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

Portanto, entende-se que tudo não passa de uma grande estratégia da nossa 

sociedade, ao evidenciar a importância do espetáculo na construção deste ciclo 
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vicioso no qual vivemos. Precisamos repetir mais, pensar menos, as informações 

precisam chegar rápido para não termos tempo de pensar sobre elas, apenas de 

absorvê-las, ter um breve impacto emocional com o conteúdo e repassá-las. Nesse 

sentido, Nelson Garcia traz a seguinte afirmação: 

(...). Baseia-se no fato de que as pessoas têm um limite de 
percepção e atenção e que, saturadas por um certo número de 
informações que apelam para as emoções e sentimentos, não lhes 
sobra espaço nem tempo para receber outras ideias (GARCIA, 1999, 
61). 

 

Pensando neste viés, com o excesso de informações que estão disponíveis 

atualmente, aliados à facilidade com que podemos acessá-las, corremos um grande 

risco de nos tornarmos completamente alheios à existência do outro. O episódio 

termina exatamente como começou, apresentando um caráter cíclico, com a 

personagem começando um “novo” dia. Victoria está condenada a sofrer todos os 

dias no mesmo calvário. No entanto, nos perguntamos, quem é a Victoria?  

Conclusão  

É importante salientar que o objetivo deste texto não é de questionar os usos das 

tecnologias, das redes sociais, ou da utilização da imagem – que, sem dúvida 

exercem um papel muito importante para a sociedade nos dias atuais - e, sim, 

analisar através dele, o modo como nos comportamos com o auxílio destes meios, 

nas relações com os outros, será que temos autonomia de pensamento? Será que 

nos auxiliam, ou nos dominam? Ou até mesmo, nos impedem de nos relacionarmos 

com os outros? Quando repassamos, por exemplo, um vídeo onde 33 homens 

estupram uma mulher desacordada nos grupos de amigos e achamos graça 

daquilo, esta relação já citada, tem um problema.  

Quando ocorrem suicídios, por motivos de vazamentos de fotos e vídeos íntimos, 

essa relação tem um problema. Quando uma mãe toma conhecimento da morte 

violenta do filho por outra pessoa, a partir de compartilhamentos numa rede social, 

antes de ser avisada por qualquer órgão competente, essa relação tem um 

problema. Quando a imagem de uma criança, que tentou a fuga de seu país em 

guerra civil, e acabou morrendo afogada em consequência de um naufrágio na 
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embarcação, e cujo corpo foi parar na praia, se torna viral e objeto de piadas na 

internet, demonstra um sinal de que é necessário repensar essa relação.  

A grande questão seria utilizar os meios que são fornecidos, com o devido cuidado 

na transmissão de imagens, de maneira que nossas relações sociais não deixem de 

ter igual importância, e não se tornem obsoletas, ou banalizadas.   

A ideia de que a busca por “espetáculos” é uma necessidade da grande massa é 

trazida por Muniz Sodré e Raquel Paiva na seguinte afirmação: 

Das páginas sensacionalistas dos jornais às revistas de fofocas com 
celebridades e à heterogeneidade da programação televisiva, a 
massa busca um espetáculo que a divirta e ao mesmo tempo a 
integre, ainda que imaginariamente, no espaço público (SODRÉ, e 
PAIVA, 2002, 110). 

Essa necessidade, atualmente, suprida pelas mídias, de fato possuem um alcance e aceitação muito 
maior da massa, mas sem dúvida, é necessário repensar a forma mecânica das nossas relações, 
porque se pararmos para analisar, a verdade é que, esse espelho negro reflete um sujeito cego, 
podendo ele ser nós mesmos.  
 
 

Notas 

                                            
1
 Urso Branco, em tradução literal 

2
 Destacado para demonstrar o tipo de “sentimento coletivo”, manipuladamente embutido no caso em 

específico. 
3
 Termo utilizado para indicar a retirada de um quadro, ou momento, de um determinado vídeo. 
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