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Resumo 
 
A partir do episódio Queda Livre, da série Black Mirror, este artigo busca refletir sobre 
a força que as mídias sociais têm ganhado na vida cotidiana, somada à ideia de criação 
de um modelo de identidade vivido coletivamente, mas que tem suas raízes no 
individualismo. O audiovisual é entendido como uma ferramenta de reflexão, portanto, 
como propulsor de uma esfera de debate social que permite a discussão desses temas. O 
referencial teórico está associado ao conceito de Sociedade do Espetáculo, proposto por 
Guy Debord, e aos conceitos de midiatização e cibercultura. 
 
 
Palavras-Chaves: Audiovisual, Midiatização, Cibercultura, Individualismo, Série 
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Introdução 
 
 Com o avanço tecnológico e a criação de novos espaços de circulação da 

informação, a sociedade tem vivido uma era de transformação nos seus hábitos, desde a 

forma como consome conteúdo até a forma como interage com este conteúdo (e com as 

pessoas). Estas mudanças ocorrem desde as primeiras concepções de midiatização.  

 
Com o desenvolvimento de uma variedade de instituições de comunicação a 
partir do século XV até os nossos dias, os processos de produção, 
armazenamento e circulação têm passado por significativas transformações 
(THOMPSON, 2009, p.19).  

 

 A midiatização, segundo Sodré (2009), é entendida como um fluxo 

comunicacional acoplado a um dispositivo técnico (televisão, rádio, computador, até o 

dispositivo mais contemporâneo: o celular). Na história dos meios de comunicação 

observamos as mudanças destes dispositivos, dos primeiros jornais impressos até o 

conteúdo consumido de forma digital na modernidade.  

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Cinema e Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Estudante de Graduação do 5°. Semestre do curso de Comunicação Social – Radialismo da UFRN. 
Email: laurasantosdes@gmail.com 
3 Professora Doutora do Decom/UFRN e do PPGCOM/UFPA. 
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O advento da Internet possibilitou um espaço de comunicação que se diferencia 

dos tradicionais, principalmente, pela nova organização de tempo e espaço que confere 

aos seus usuários. “Nós estamos ativamente nos modificando por meio de mensagens e 

de conteúdo significativo oferecidos pelos produtos de mídia (entre outras coisas)” 

(THOMPSON, 2009, p.46). Com a Internet esta modificação se tornou muito mais 

intensa e rápida do que era com os meios tradicionais (rádio e televisão, por exemplo). 

“Cada vez mais os indivíduos são conduzidos a um novo sistema de poder no qual 

visibilidade é um meio de controle”.(THOMPSON, 2009, p.121). 

Através das redes sociais e do espetáculo que envolve esta prática, ou seja, o 

império das representações de que Debord (2003) falava, em que as imagens marcam as 

relações sociais, onde a aparência é a afirmação da vida humana, onde o falso ganha 

sentido de verdade, e por isso, segundo Debord (2003), cria um mundo invertido, a 

sociedade tem criado um padrão de convivência que obedece a lógica estabelecida 

segundo esta própria midiatização.  

O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta na sua 
plenitude a essência de qualquer sistema ideológico: o empobrecimento, a 
submissão e a negação da vida real. O espetáculo é, materialmente, a 
expressão da separação e do afastamento entre o homem e o homem 
.(DEBORD, 2003, p. 161-162). 

 

Pierre Lévy apresenta, em seu livro “Cibercultura”, a ideia de que o ambiente 

virtual não substituirá a realidade, embora ocupe o centro de nossa sociedade cada vez 

mais, pois continuaremos a nos deslocar no mundo, a nos alimentar, produzir e 

consumir bens da mesma maneira. Provavelmente, as ações que se constituem como 

básicas do ser humano não são tão afetadas pela Cibercultura, embora a 

espetacularização tenha tornado as noções de vida privada e pública cada vez mais 

convergentes. 

“Não podemos confundir a realidade com vida cotidiana, da mesma forma que 

não podemos confundir um filme ou um jogo com a ‘verdadeira realidade’” (LÉVY, 

1999, p.71). A confusão a que Lévy se refere, pode não ser um problema para a atual 

forma como nos relacionamos em sociedade, no entanto, estas realidades (real e virtual) 

tem andando cada vez mais em consonância, a ponto de que uma se sustenta através da 

outra. 
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Por Dentro do Episódio 
 
 O episódio Queda Livre (Nosedive no original em inglês) conta a história de 

Lacie, uma jovem mulher que é convidada para o casamento de uma amiga de infância 

com quem não mantinha contato há muito tempo e cujo relacionamento foi 

restabelecido através de uma rede social fictícia (semelhante ao Instagram4). Além de 

ser convidada para ir à cerimônia, a jovem é escolhida para ser madrinha e fazer um 

discurso sobre a noiva no dia da festa. 

 A convivência das pessoas através desta rede social fictícia é marcada por uma 

avaliação baseada em curtidas que pontuam de uma a cinco estrelas (péssimo a 

excelente). A avaliação é feita no momento do encontro entre duas pessoas. Pode tratar-

se de uma simples conversa de elevador com um conhecido ou a avaliação de um 

serviço prestado (como o atendimento de um vendedor). O padrão que se estabelece 

através destas curtidas é mantido de acordo com a quantidade de estrelas recebidas, 

quanto maior o número, mais popular se é, quanto menor, mais excluído. 

 Lacie manteve em sua vida uma popularidade mediana, mas o desejo de adquirir 

uma casa nova, muito mais moderna que a sua atual (a qual dividia com o irmão), com 

uma vizinhança formada por pessoas de alto padrão social, a faz imaginar como seria 

viver de uma forma diferente da condição em que sua vida se enquadrava, uma casa que 

serviria como uma fórmula de escape para a vida que levava, “A casa dos sonhos” a faz 

buscar cada vez mais a aprovação das pessoas ao seu redor, isto porque um dos 

requisitos para a compra da casa é estar entre o padrão máximo de popularidade. 

 Em seu trabalho, um dos colegas está com o nível de estrelas em baixa e é 

excluído dos demais, por pena, Lacie o avalia com uma boa pontuação e é logo 

repreendida pelos outros por tal atitude. A partir deste momento, ela passa a ignorar o 

colega por medo de ser prejudicada em sua própria porcentagem de estrelas. 

 Neste meio tempo, ela começa a seguir (na rede social) Naomie (que 

descobrimos mais tarde se tratar de uma amiga de infância). Lucie começa, então, a 

avaliar todas as fotos que Naomie posta com cinco estrelas, até que algo 

“surpreendente” acontece: Naomie a curte de volta e depois entra em contato com 

Lucie. As duas agem como se fossem grandes amigas e como se não houvesse uma 

                                                
4Uma rede social de fotos (e de vídeos), disponível para ser baixada através de um aplicativo pelo celular. 
Mais informações em: https://canaltech.com.br/o-que-e/instagram/o-que-e-instagram/ ou no link do 
Instagram, disponível em: https://www.instagram.com/?hl=pt-br. 
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lacuna temporal e espacial entre elas. A conversa é seguida do convite para que Lucie 

seja a madrinha do casamento de Naomie, juntamente com o pedido da elaboração de 

um discurso. 

 O irmão da protagonista, que vive com ela na mesma casa, a critica pela 

hipocrisia de aceitar o pedido. Lucie, na verdade, aceita porque vê na festa de 

casamento a possibilidade de encontrar inúmeras pessoas populares (com cinco estrelas) 

que possivelmente a avaliarão com nota excelente, o que a permitirá comprar a casa de 

seus sonhos. Ela começa a escrever e praticar o discurso que fará no dia, chorando nas 

partes que julga mais emocionante e levando um animal de pelúcia da infância que 

marcou a grande amizade das garotas, como símbolo do amor e afeição que as une. 

 O casamento acontecerá em um lugar distante da cidade em que Lucie mora, por 

isso, para se deslocar até o local da festa ela precisará fazer uma viagem, suas passagens 

de avião são compradas e aparentemente está tudo certo para sua ida. No entanto, no dia 

da viagem vários problemas acontecem, a começar pelo seu atraso para entrar no táxi, 

na saída de sua casa, o que faz com que o taxista já a avalie com poucas estrelas. 

Chegando no aeroporto, ao fazer o check-in, ela é informada de que houve um problema 

no voo. Como precisa chegar no local da festa antes do horário do casamento, Lucie 

entra em desespero e acaba sendo levada pelo segurança para fora do aeroporto, sua 

crise em público faz com que as pessoas do aeroporto avaliem Lucie tão negativamente, 

que ela deixa de ser (praticamente) cinco estrelas para se tornar menos de mediana. 

 Com o intuito de chegar ao casamento ainda em tempo, Lucie decide alugar um 

carro, porém, sua baixa porcentagem de estrelas faz com que o único disponível para 

sua categoria seja um carro que, na série, já está ultrapassado. No meio da rota, ela tem 

um problema com a bateria do carro e precisa parar em um posto para carregá-la (na 

série os carros são movidos a energia), mas chegando no posto o modelo de seu carro é 

tão antigo que ela não consegue achar um plug capaz de conectar ao carro. Lucie sai 

andando em direção à estrada, mas devido a sua baixa pontuação, ninguém a ajuda com 

carona. Apenas depois de muito tempo andando, uma caminhoneira chamada Susan a 

ajuda.  

 A senhora que a ajuda possui um baixo número de estrelas, e diz a Lucie que 

quando jovem costumava ser igual a ela, sempre buscando o mais alto padrão de 

popularidade, mas que havia se libertado desta obsessão e hoje era uma pessoa muito 

mais feliz, Lucie não dá muita atenção ao que a senhora diz e segue obstinada pelo 
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casamento. A noiva já havia, inclusive, ligado para a jovem para dizer que ela não fosse 

mais ao evento, ainda mais sabendo da queda considerável de estrelas que ela havia 

sofrido. 

 Susan deixa Lucie no local mais próximo que pode. Ela continua a jornada 

sozinha e chega ao condomínio em que o casamento acontece, no entanto, a própria 

entrada de Lucie é proibida, pois ela não está no padrão mínimo que o local exige para a 

entrada. Já com o vestido de madrinha, Lucie invade o espaço, passando por entre lama 

e plantas, até chegar ao salão de festas, com a roupa toda suja, ela chama a atenção de 

todos, e faz seu discurso de melhor amiga da noiva. Os seguranças a carregam e a levam 

para uma sala dentro de uma prisão em um local fora do condomínio onde o casamento 

estava sendo relizado. Lá, Lucie encontra um companheiro com quem tem que dividir a 

sala, ambos começam uma discussão e logo em seguida a se xingar, e assim o episódio 

finaliza, Lucie está liberta dos padrões.  

  

Vida Midiatizada 
 
 Para entender como a série Black Mirror, por meio do episódio Queda Livre, 

trata das questões de midiatização da vida, é importante estabelecer a diferença entre 

mediação e midiatização. A primeira seria a ação de estabelecer uma ponte entre 

diferentes lados na sociedade, como fazem instituições como a família ou a escola, que 

regulam os relacionamentos que desenvolvemos em sociedade e, dessa maneira, a ética 

e a moral destes relacionamentos. A midiatização, segundo Muniz Sodré,  

 
 “[...] É uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 
comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 
organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a 
que poderíamos chamar de ‘tecnointeração’-, caracterizada por uma espécie 
de prótese tecnológica mercadológica da realidade sensível, denominada 
medium” (SODRÉ, 2009, p.21). 

  
Sodré assinala como esse médium (rádio, televisão, Internet) afeta as camadas 

políticas, econômicas e as relações em sociedade, trazendo o conceito de Agendamento 

Midiático para exemplificar esta ação, que acontece não de uma forma opressora, mas 

de uma forma sutil, estabelecendo mudanças na maneira como a sociedade se comporta. 

Desta forma, o ethos da comunidade é afetado, “A mídia não determina coisa alguma 

como se vê, mas prescreve” (SODRÉ, 2009, p.61). 
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Lucie em seu cotidiano. Black Mirror, Nosedive, 2016. 

Fonte: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/10/black-mirror-nosedive-review-season-
three-netflix/504668/ 

 

 

“De um modo geral, ethos é a consciência atuante e objetivada de um grupo 

social [...]”. (SODRÉ, 2009, p.45). O ethos da comunidade é o conjunto de valores, 

hábitos, costumes que são partilhados pela sociedade. A vida em rede tem transformado 

este ethos de forma cada vez mais rápida e tem ganhado potência através da Internet, 

principalmente das redes sociais. Como a série Black Mirror mostra, a vida comum 

ganha um novo significado através do virtual. “[...] A própria recepção ou consumo dos 

produtos midiáticos apresenta-se como atividade rotineira, integrada em outras 

características da vida cotidiana” (SODRÉ, 2009, p.51).  

Este medium é responsável por estabelecer um conjunto de moral e ética. No 

episódio Queda Livre, podemos ver por meio da protagonista, como essa vivência se dá 

na prática.  

Tal é a compulsão da ordem, outro nome para este tipo de ethos, que gera as 
normas estruturadoras do princípio de realidade, oferecendo segurança, mas 
por isto mesmo restringindo a liberdade individual (SODRÉ, 2009, p.46).  
 
 

A sociedade virtual não deixa de ser marcada por um caráter mercadológico ou 

de consumo em massa e aí habita a própria ideia de espetacularização. Ou seja, a 

relação de consumo que se estabelece só se torna real e sólida caso obedeça aos ideais 

de imagem que são estabelecidos através do espetáculo que é vivido socialmente, as 

representações que são validadas em sociedade.   
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A série mostra não só um ethos que é construído coletivamente através do 

virtual, como também uma sociedade de consumo que depende deste ethos para se 

estabelecer. Comprar a casa dos sonhos, por exemplo, só é possível para aqueles que 

estão dentro do padrão estabelecido por esta moralidade midiatizada, as cinco estrelas 

nas curtidas. 

Para Sodré, podemos acrescentar às três esferas, que Aristóteles identifica como 

modos particulares de vida (vida contemplativa, vida prazerosa e vida política), uma 

quarta: a vida midiatizada, e é isto que podemos perceber em Black Mirror. Esta vida, 

que depende da aceitação que ocorre dentro do campo das mídias sociais, tende a 

excluir aqueles que não se inserem nesta lógica, como é exemplificado no episódio 

através da personagem caminhoneira que presta ajuda a protagonista. 

 Lipovetsky traz o conceito de narcisismo para tratar das relações humanas pós-

modernas e como este aspecto afeta a comunicação, que para ele está cada vez mais 

inserida na lógica do vazio, sendo marcada pela ausência de substância na mensagem, 

em que a finalidade da comunicação é apenas comunicar-se. 

 É possível reconhecer no episódio da série Black Mirror estes aspectos que 

Lipovetsky discute em seu livro “A era do vazio”, isto porque a comunicação 

midiatizada é dotada deste narcisismo, desta ausência de conteúdo comunicacional. A 

protagonista interage com as pessoas ao seu redor através das curtidas em uma rede 

social e as avalia (dando uma ou mais estrelas) por meio da rápida interação entre elas, 

no momento exato em que as encontra, com o único interesse (narcísico) de que a boa 

avaliação que ela faz volte da mesma maneira para ela. Não se trata de uma 

comunicação solidária, ou mesmo autêntica, é uma comunicação que obedece a lógica 

do vazio. O outro se torna importante apenas segundo as nossas próprias necessidades.  

 Lipovetsky nomeia este processo de “personalização” e traz ainda um conceito 

que pode ser aplicado aqui: o “Teatro Discreto”. Apesar da sociedade estar marcada 

pela espetacularização, há regras para esta convivência, na qual o exagero é descartado, 

mas  que ainda mantém as máscaras. Como a série demonstra, a vida midiatizada não é 

espontânea, embora queira mostrar-se como tal. 

 
O narcisismo se define menos pela explosão livre das emoções do que pelo 
recolhimento em si mesmo, ou seja, pela ‘discrição’, sinal e instrumento do 
self-control. Principalmente, nada de exagero, de excesso, de tensão que 
possam fazer a pessoa ficar fora de si; é o dobramento sobre si mesmo, a 
‘reserva’ ou a interiorização que caracterizam o narcisismo, não a exibição 
‘romântica’. (LIPOVETSKY, 2005, p.47). 
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O episódio Queda Livre mostra uma protagonista que vive através de suas redes 

sociais e que depende de seu sucesso no mundo virtual para obter sucesso na vida real 

(seja em seu trabalho, em suas relações de amizade, ou mesmo em seus desejos 

materiais, como o de morar em outra casa) e para isso utiliza-se de seu próprio “teatro” 

para manter as boas relações que trazem algum tipo de benefício ou privilégio para ela. 

O “teatro” somente chega ao fim, quando (literalmente) a protagonista não tem mais 

nada a perder, quando sai de sua esfera narcísica. Somente neste ponto da estória, as 

curtidas perdem o seu valor e a personagem expõe sua verdadeira opinião para os que 

estão ao seu redor. 

 
Na verdade, é coisa há muito sabida e por vários reiterada, que o indivíduo é 
um ‘nó de relações’. Mas o que aqui se põe em jogo em primeiro lugar é a 
ideia de um tecnonarcisismo, entendido como uma apropriação midiática do 
narcisismo. [...]. (SODRÉ, 2009, p.158). 
 

 
Considerações Finais 
 

 
 Os conceitos abordados neste artigo, associados ao conteúdo disponível pela 

série Black Mirror, exemplificam não somente a sociedade espetacularizada que Guy 

Debord conceitualizou, mas como esta tem sido potencializada por meio da 

cibercultura. “´Habitamos’ todos os meios com os quais interagimos. Habitamos (ou 

habitaremos), portanto, o ciberespaço da mesma forma que a cidade geográfica é como 

uma parte fundamental de nosso ambiente global de vida.” (LÉVY, 1999, p.196). A 

vida virtual é um reflexo exponencial das atitudes e regras que conduzem a realidade. 

 Ainda assim, é possível discutir os problemas gerados por estes fatores, não 

somente do consumismo em massa, como da própria padronização que este impõe, e os 

problemas de exclusão que são suas consequências. O cinema e o audiovisual, como 

demonstra o episódio Queda Livre, da série Black Mirror, têm se mostrado ferramentas 

de engajamento e discussão política e social, contribuindo para a formação de uma 

sociedade mais consciente e dialógica sobre os desdobramentos das mudanças. 
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