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A sociedade e seu reflexo. Uma análise do seriado Black Mirror à luz do 

pensamento McLuhaniano1. 

Matheus BERTO2 

Resumo: Mais de sessenta anos separam as proposições de Marshall Mcluhan e a 

sociedade atual, porém as mesmas continuam significantes e ecoando no cerne de 

diversos estudos que se propõe a analisar a sociedade contemporânea. Debater a 

sociedade de hoje também é o objetivo da série britânica Black Mirror cuja temática é 

ponderar acerca dos usos das tecnologias digitais e de comunicação em sociedades 

situadas em um presente paralelo ou em um futuro ficcional. A partir dessas duas 

constatações o presente ensaio se propõe a debater os pontos apresentados por esse 

seriado sob à luz de três teorias Mcluhanianas: os meios de comunicação como extensão 

do Homem, a aldeia global e o meio é a mensagem. As análises aqui obtidas indicam que 

tais tecnologias e os problemas advindos das mesmas já eram previstos pelo autor e que 

seus usos na sociedade atual, apesar de acarretarem em riscos, não podem mais deixar de 

ser feito e afirma que para que os episódios pela série apresentados não extrapolem os 

limites da ficção um extenso debate social acerca do uso dessas tecnologias deve ser 

infligido.  

Palavras-Chave: Televisão, Tecnocultura televisual; Estéticas televisivas. 

Introdução 

Antes de Marshall McLuhan as investigações no âmbito da comunicação giravam em 

torno do conteúdo das mensagens e suas formas de transmissão e veiculação ou dos seus 

reflexos no comportamento social, ele, porém, propôs um novo foco de análise ao colocar 

não o conteúdo da mensagem, mas sobretudo as tecnologias da comunicação no cerne das 

mudanças de conduta sociais que originavam um novo padrão comportamental. Essa 

linha de pensamento adotada por ele e outros autores como como Thortein Veblen, Robert 

Ezra Park, Alvin Toffler, dentre vários outros é chamada de determinismo tecnológico e 

parte da premissa que a tecnologia esteve, está e estará sempre na essência de todas as 

mudanças sociais. 

Hoje a internet e as plataformas digitais dela advindas são as tecnologias comunicacionais 

basilares das sociedade contemporânea e são estas os alvos de pesquisa principais 

daqueles adeptos do determinismo tecnológico. É bem verdade que à sua época a internet 

ainda não existia, ao menos não da forma que conhecemos e utilizamos nos dias de hoje, 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de 
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e que por isso os estudos McLuhanianos se dedicaram a investigar os meios de 

comunicação de massa em ascensão na época, televisão e o rádio, porém todas as suas 

teorias por ele propostas mutatis mutandis podem ser adaptadas e utilizadas para enxergar 

o reflexo das novas tecnologias no comportamento social contemporâneo. 

O reflexo da sociedade através dos meios de comunicação é também o pano de fundo da 

série britânica Black Mirror que apresenta ao longo de seus 13 episódios os benefícios e 

malefícios da vinculação das tecnologias de comunicação à subsistência da sociedade e 

deixa aberto um espaço de debate acerca do limite ideal para seu uso e o espaço ideal a 

elas destinado em nosso mundo. 

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a fomentar as discussões deixadas em aberto 

pelos seriado Black Mirror utilizando como subsídio principal as teorias Mcluhanianas 

com destaque especial para o Meio é a Mensagem, Os Meios de Comunicação como 

Extensão do Homem e a Aldeia Global. O trabalho se justifica uma vez que trata-se de 

um seriado assistido e debatido por milhões de pessoas em todo o mundo o que faz dele 

um importante formador de opinião e os questionamentos por ele deixados em aberto são 

de relevância social e para os estudos da comunicação. 

Contextualizando a série Black Mirror 

Os seriados, ainda que obras de ficção, representam em maior ou menor grau grupo social 

a que se destinam tendo como uma das funções a apresentação temas que, de forma 

incipiente ou não, já tem sido debatidos pela sociedade. Tal pensamento vai ao encontro 

dos pensamentos de Pierre Bourdieu (1997), Martín Barbero (1997) e Nestor Garcia 

Canclini (2002) que afirmam que uma das funções principais dos seriados, filmes 

cinematográficos, novelas, ou outros conteúdos correlatos é representar a sociedade a eles 

contemporânea a e incitar debates de relevância ao bem estar social. O caso do seriado 

em questão, não é diferente. 

Black Mirror é uma série de ficção científica britânica escrita inicialmente em 2011 por 

Charlie Brooker e que ganhou notoriedade mundial (incluindo-se o Brasil) ao ser 

oferecida através do sistema In Stream com destaque para a prestadora de serviço por 

assinatura Netflix. Atualmente ela conta com 13 episódios autônomos divididos em 3 

temporadas, sendo a mais recente comercializada em 2016. 
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A série debate o uso das tecnologias comunicacionais pela sociedade através da 

representação de situações que ocorrem em um presente paralelo ou em um futuro 

alternativo, mas muito próximo do contemporâneo. O nome traduzido por mim como 

Espelho da Escuridão - levando em conta a semântica e o conteúdo apresentado pela série 

– representa o real objetivo da série que, de acordo com o autor se propõe a ser um reflexo 

real do que pode acontecer com a sociedade caso não exista uma consciência da real 

dimensão dos benefícios e dos perigos de subordinarmos nossa existência quanto 

sociedade ao uso desses tecnologias conversacionais. (EL PAÌS, 2016) 

Assim, aceitando ao desafio proposto pela série apresenta-se aqui uma proposta de 

reflexão acerca desses assuntos tendo como ponto de vista uma junção de estudos de 

diferentes autores de relevância para os estudos da comunicação. Um aviso, o próximo 

capítulo contem Spoilers. 

Os reflexos de Marshall McLuhan no Espelho da Escuridão 

Antes do início do debate duas informações principais precisam ser pontuadas. 

Primeiramente que o arcabouço teórico-epistemológico que forma o pensamento 

McLuhaniano é vasto e suas teorias são interligadas e complementares, o que é de se 

esperar uma vez que foram enunciadas a partir dos mesmos estudos e visão de mundo, 

assim é possível de ser encontrado fragmentos de cada uma delas em mais de um episódio. 

No ensaio inicial para a construção desse texto propôs-se uma divisão na qual cada um 

dos episódios seria analisado com base na teoria McLuhaniana mais proeminente, 

entretanto concluiu-se que dessa forma fragmentos importantes de seu pensamento 

poderiam ser deixados de lado pelo simples fato de uma outra teoria explicar melhor o 

todo daquele episódio, portando para garantir completude máxima a esse ensaio optou-se 

por uma abordagem de investigação que avalia todos os sinais do pensamento de Marshall 

Mcluhan que estejam presentes na série independentemente de qualquer forma de divisão 

preliminar. 

Segundamente que os pensamentos do autor, ainda que contemporâneos, não dão conta 

de explicar em todos os aspectos a sociedade atual uma vez que foram apresentados em 

uma sociedade diferente desta e com meios de comunicação massivos díspares (em forma 

ou função) dos atuais, por isso além deste autor usar-se-á para subsidiar este artigo outros 

pensadores que, assim como ele, possuem o mesmo objetivo e corroboram com seu 

trabalho. 
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Os meios de comunicação com extensão do Homem  

A sociedade habitada por McLuhan no início dos anos 1960 assistia à ascensão e à 

popularização dos meios de comunicação de massa criados com o objetivo de ampliar as 

capacidades comunicativas do Homem como por exemplo o telefone que permitia a 

interação à distância ou mesmo o rádio e a televisão que permitia o envio informações de 

forma simultânea para milhares de pessoas. Ao observar esse fenômeno ele conjecturou 

a uma sociedade técnico-dependente na qual os meios de comunicação de massa são 

basilares para a interação e o convício sociais através de uma teoria chamada Os meios 

de comunicação como extensões do Homem.  

Com essa proposição Mcluhan (2002, p. 250) afirmou que a tecnologia e os meios de 

comunicação são extensões do Homem e, como tais, são desenvolvidos para aumentar as 

funções humanas auxiliando-nos a desempenhar tarefas que seriam impossíveis de serem 

realizadas sem a sua existência. A gênese dessa teoria ocorre através de um debate sobre 

a influência da televisão e dos meios de comunicação massivos sem falar abertamente 

sobre a internet já que a época a mesma ainda não havia sido criada. Todavia autores 

como Logan (2007, p33) e Recuero (2002) concordam com a extrapolação dessa teoria 

para a internet e as tecnologias digitais considerando-as uma extensão do Homem no 

sentido em que ampliam nossas capacidades comunicacionais e dialógicas em uma escala 

que se tornaria impossível de ser alcançada sem o advento desse aparato tecnológico ou 

de outro similar, e ainda assim permite que o internauta não deixe de ser “Homem” e 

refém de suas necessidades corpóreas (fome, sede, cansaço, excitação, etc.), da mesma 

forma com que ele não abandona seu corpo e suas sensações fisiológicas ao utilizar o 

telefone, por exemplo, ampliando nossas capacidades sem, no entanto, fazer de nós menos 

Homens. 

Exemplos dessas tecnologias podem ser vistas hoje de forma corriqueira com o uso de 

aparatos como os celulares Smartphones e outras plataformas digitais que ampliam nossa 

capacidade de comunicação e troca de informações, veículos aéreos não tripulados como 

drones ou ainda satélites e telescópios que permitem um aumento da nossa capacidade de 

enxergar e mapear o mundo, assim como podem ser observadas como promessas para um 

futuro próximo como o exoesqueleto prototípico apresentado na Copa do mundo de 2014 

(G1, 2014). 
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Da mesma forma exemplos da presença dessa teoria podem ser observadas tanto em 

episódios que retratam o uso da tecnologia em um futuro alternativo como exemplificam 

as Figuras 1, 2, 3, e 4, quanto naqueles que retratam o mal uso dessas tecnologias em um 

presente paralelo como elucidam as Figuras 5, 6 e 7. Vale a pena ressaltar que essas três 

figuras foram selecionadas como exemplo, mas todos os episódios possuíam em maior 

ou menor grau fragmentos dessa teoria uma vez que todos contam com o uso da internet 

e das tecnologias digitais 

Figura 1- Dispositivo observado no Episódio Toda a sua história3  

 
 

Figura 2 – Dispositivo observado no Episódio Natal4 

 
 

 

 

                                                           
3 Terceiro episódio da primeira temporada ele conta a estória de um dispositivo aplicado no olhos das 

pessoas e que permite a gravação e a possibilidade de reviver momentos passados da vida das pessoas. 
4 Quarto episódio da segunda temporada ele conta a estória de um dispositivo aplicado no olhos das pessoas 

e que permite a gravação e transmissão online de tudo o que se vê e ainda o bloqueio da visão de pessoas 

indesejadas. 
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Figura 3 – Dispositivo observado no Episódio Versão de Testes5 

 
 

Figura 4 – Dispositivo observado no Episódio Engenharia Reversa6 

 
 

Figura 5 – Dispositivo observado no Episódio Urso Branco7 

 
 

                                                           
5 Segundo episódio da terceira temporada ele conta a estória de um videogame cujo console é instalado 

diretamente no cérebro do jogador permitindo que ele entre e tenha todas as sensações do propostas pelo 

jogo. 
6 Quinto episódio da terceira temporada ele conta a estória de um exército dotado de um chip cerebral que 

permite e ele uma visão diferenciada dos inimigos e a possibilidade de comunicação em rede através de 

pensamentos ampliando seu poder de combate. 
7 Segundo episódio da segunda temporada ele conta a estória de uma sociedade na qual uma pessoa é 

condenada a reviver sempre o mesmo dia e ser perseguida por pessoas que cuja função é transmitir seu 

sofrimento ao maior número de pessoas possível. 
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Figura 6 – Dispositivo observado no Episódio Manda quem Pode8 

 
 

Figura 7 – Dispositivo observado no Episódio Odiados pela Nação9 

 
 

Como pode ser aferido nas imagens apresentadas, em todos esses episódios dispositivos 

digitais foram acoplados ao corpo humano na tentativa de melhorar seu desempenho e 

facilitar sua comunicação permitindo uma interação em rede direta e facilitada. Um 

destaque especial dá-se ao fato de que a maioria dos dispositivos aqui apresentados 

possuíam uma ligação direta ou indireta com os olhos, o que pode ser explicado uma vez 

que o Homem reconhece o mundo a sua volta e relaciona-se com ele através da visão o 

que faz dela um dos sentidos mais importantes para nossa subsistência em sociedade, haja 

vista o número de expressões linguísticas por nós adotadas em nossas vidas pessoal e 

acadêmica tais como: ponto de vista, visão de mundo, olhar para o objeto, observação 

empírica, verificação dos dados, etc. 

 

                                                           
8 Terceiro episódio da terceira temporada ele conta a estória de pessoas que tem seus segredos descobertos 

por um Hacker e são obrigados a realizar diversas tarefas a fim de que seus segredos não sejam revelados 

ao mundo. 
9 Sexto episódio da terceira temporada ele conta a estória de uma rede social utilizada para seleção pública 

de quem deve ou não ser morta utilizando abelhas artificiais. 
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O ponto alto da presença dessa teoria deu-se em dois episódios: Volto Já10, San Junipero11 

e Natal. Nos dois primeiros o uso das tecnologias da comunicação vão além de ser 

aparatos utilizados para maximizar as capacidades do Homem, elas acabam por substituir 

o próprio Homem. No episódio Volto Já os rastro deixado pela personagem na internet e 

nas redes sociais (tais como voz e entonações gravadas em mensagens, gestos e gostos 

pessoais gravados em vídeos e fotografias e pensamentos e opiniões registrados em 

comentários e mensagens) servem como referências para a criação de um clone exato (em 

corpo e pensamento) de pessoas falecidas.  

Uma das explicações para o surgimento da ideia para esse episódio pode ser encontrada 

nos trabalhos de Anderson (2006) e Rez (2016) ao explanarem que ao postarmos uma 

dada informação ou buscarmos um determinado conteúdo na internet deixamos para traz 

uma série de informações definidas pelo marketing digital e de conteúdo como Leads 

através das quais informamos aos portais da internet nossos gostos e atitudes referentes a 

uma determinada pessoa (ou rede de pessoas), tema, marca, produto, etc.  

Em teoria esses dados por nós informados devem ser utilizados para identificação do 

nosso perfil pessoal a fim de otimizar nossas buscas e maximizar a qualidade das 

informações (publicitárias ou não) por nós recebidas. Porém como exemplificado de 

forma ficcional, ao ofertarmos de forma desregrada informações na internet damos 

precedentes para a criação de um perfil muito mais elaborado de nossa personalidade, 

permitindo que o mesmo possa ser utilizado de formas muito mais amplas do que uma 

estratégia de segmentação de mercado ou uma propaganda personalizada. 

No mesmo sentido, o episódio San Junipero também trata de pessoas que “revivem” com 

o uso das tecnologias da comunicação, mas nesse caso ao invés do ressurgimento em um 

corpo físico, a séria apresenta o renascimento em um ambiente digital localizado nas 

nuvens, ou seja, a memória física é transformada em uma memória computadorizada e 

após sua morte as personagens continuam a viver em um mundo existente apenas em um 

servidor computacional.  

                                                           
10 Primeiro episódio da segunda temporada ele conta a estória de um clone de uma pessoa falecida e que é 

construído a partir das informações deixadas por ele na internet. 
11 Quarto episódio da terceira temporada ele conta a estória de um “cemitério virtual” no qual a memória 

de pessoas falecidas pode ser mantida viva em uma cidade que existe em um servidor conectado às nuvens. 
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Em um e outro os meios de comunicação são muito mais do que extensões de nós 

mesmos, eles são nós mesmos, tal qual um piloto automático impossível de ser 

desabilitado.   

Todavia o quintessência dessa teoria deu-se no episódio Natal. Nele um fragmento de 

memória de uma personagem é transformado em um protótipo digital da mesma que 

pensa e se comporta da mesma forma que a mesma faria frente a diferentes situações. Por 

possuir os mesmos gostos e atitudes essa criatura recebe a função de auxiliar seu criador 

nas tomadas de decisão e ordenação de sua vida. Ou seja um dispositivo de comunicação 

digital torna-se de forma literal extensão de um Homem e a existência de um e outro passa 

a ser interligada e quase interdependente. 

A Aldeia Global 

Outra teoria do autor canadense utilizada como pano de fundo do debate aqui apresentado 

é a da Aldeia Global. Essa expressão foi cunhada pela primeira vez por McLuhan (1962, 

p.26) e representa a existência de uma única sociedade global construída a partir da 

aproximação cultural de diversos países, advinda das evoluções técnico-comunicacionais. 

Para o autor, quanto mais à sociedade evoluísse e refinasse a forma de se comunicar maior 

seria o acesso à informação e com isso não mais existiriam culturas e sociedades isoladas, 

mas sim uma única sociedade global resultante da aproximação dialógica dos diversos 

países e constituída por fragmentos culturais das diversas nações.  

O termo aldeia utilizado nesse contexto pelo teórico diz respeito ao próprio 

comportamento aldeão. Segundo ele as condutas sociais em uma aldeia são diferentes das 

condutas sociais em uma grande metrópole uma vez que nesses povoados, graças ao baixo 

número de moradores, todos os habitantes se conhecem, se ajudam e fiscalizam-se, algo 

que não acontece nas grandes cidades graças à alta densidade demográfica. Dessa forma 

a evolução dos meios de comunicação e o surgimento da internet permitem uma 

aproximação das comunidades e grupos sociais fazendo com que todas as pessoas tenham 

contato direto uns com os outros permitindo um acompanhamento próximo, ainda que a 

distância, dos acontecimentos que ocorrem em outras partes do planeta, tal como 

aconteceria em uma aldeia.  

Ao criar essa expressão, McLuhan não tinha plena consciência da significância que o 

termo traria às gerações futuras. Ao falar em Aldeia Global o autor não falava 

especificamente da internet ou das redes sociais virtuais, mas sim do seu mundo. Um 
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mundo que iniciava a era do caos descrita por Logan (2007, p.33) e no qual o rádio e a 

televisão começavam a desenhar o primeiro esboço de globalização e mundialização, 

através do qual as economias tornavam-se interdependentes, assim como a política e os 

pensamentos sociais. Acerca desse assunto, Mattelart (2003, p.185) afirma que a principal 

contribuição de Marshall McLuhan ao falar em Aldeia Global não está na introdução 

desse conceito específico, mas sim no fato de que, pela primeira vez na estória, alguém 

levou o Homem a pensar o seu mundo e a sua sociedade de forma global, ou seja, ele foi 

a primeira pessoa a mostrar as mudanças sociais impostas pelos meios de comunicação 

de massa. 

Tal qual a conjectura apresentada na seção anterior, o conceito de Aldeia Global também 

está presente em diversos episódios que compõe a filmografia desta série uma vez que as 

redes sociais digitais são debatidas através de diferentes pontos de vista, de diversas 

formas e sob inúmeros aspectos, entretanto em quatro desses episódios a presença dessa 

teoria é, mais do que notória, a essencial para o desenrolar da estória. São eles: Hino 

Nacional12, Manda quem Pode, Odiados pela Nação, Queda Livre13 e Quinze Milhões de 

Méritos14. 

Nos três primeiros casos a trama que compõe a estória são similares e ocorrem em um 

presente ficcional. Naquele o primeiro ministro precisa realizar uma tarefa vexatória que 

será transmitida ao vivo para o mundo todo a fim de evitar a morte de uma representante 

da família real mantida em cativeiro; no próximo as personagens tem seus segredos 

descobertos por um hacker e são chantageadas a realizar uma série de tarefas ilegais a fim 

de que seus segredos não sejam divulgados ao mundo todo pelas redes sociais; e no último 

o uso de uma certa hashtag em uma rede social determina ao fim de cada dia o nome de 

uma pessoa que deve ser morta sendo essa escolha dá-se meramente com base em 

votações de pessoas que podem ou não conhecer a vítima e fazer a escolha com base em 

qualquer critério.  

                                                           
12 Primeiro episódio da primeira temporada ele conta a estória de um primeiro ministro que é chantageado 

e forçado a ser filmado tendo relações sexuais e a ter essas imagens transmitidas como forma de resgate 

pago para a soltura de um membro da família real mantido em cativeiro por sequestradores  
13 Primeiro episódio da terceira temporada ele conta a estória de uma personagem habitante de uma 

sociedade na qual sua vida se baseia nas avaliações que outras pessoas fazem a seu respeito na redes sociais. 
14 Segundo episódio da primeira temporada ele conta a estória de uma sociedade que vive dentro de uma 

rede social e na qual seus habitantes são forçados a consumir o dia todo conteúdos por ela oferecidos a fim 

de conseguir méritos moeda de troca necessária para sua subsistência nesse ambiente. 
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Em todos os casos o que está em jogo é a redução da privacidade advinda com o 

surgimento das redes sociais as quais permitem (mesmo com inúmeros dispositivos 

criados com o fim de gerenciar a privacidade nas plataformas de interação e os diferentes 

dispositivos de segurança existentes na internet) um acesso quase irrestrito ao cotidiano 

e às informações pessoais dos internautas e ao próprio internauta, permitindo atos de 

Cyberbullying e execrações públicas de forma anônima ou não, uma vez que dentro desta 

grande aldeia cibernética todos estamos interligados. 

Essa análise vai ao encontro dos pensamentos de Silveira (2009) e Spyer (2009) que 

informam que a transparência, o fácil acesso e virtual anonimato oferecido pelas 

plataformas de interação social digitais proporcionam um aumento na incidência de ações 

de bullying na internet. 

Já no episódio Queda Livre apresentado em um futuro paralelo as interações através das 

redes sociais digitais mais do que uma simples forma de relacionamento social são 

utilizadas para determinar todos os pontos da sua vida, como salário, emprego, acesso a 

bairros e estabelecimentos e etc. Nesse episódio as pessoas são avaliadas constantemente 

por outras pessoas, quão melhor for a sua avaliação mais “estrelado” você será e quanto 

mais “estrelas” tiver melhor será o seu salário, seu emprego e mais e melhores lugares 

poderão ser frequentados por você. Nesse episódio a dependência da rede interacional 

deixa de ser um mero aspecto psicológico e passa a ser um artifício necessário para que 

subsistir em sociedade. Esse episódio retrata a indivisibilidade dos mundos real e virtual, 

e apresenta a consolidação física da Aldeia Global. 

Por fim no último episódio aqui debatido – Quinze Milhões de Méritos –  o que se observa 

é a estrapolação do conceito de Aldeia Global, se hoje a internet e os aplicativos de 

interação social fazem parte da nossa vida, no futuro ficcional abordado por esse episódio 

nós fazemos parte indelével desse sistema uma vez que sentido que passamos a morar 

dentro de uma grade rede social na qual as interações sociais são a única forma possível 

de subsistência e onde todos tem conhecimento das vidas privadas e particulares, virtuais 

e reais de todos.  

Em ambos os episódio por último apresentados torna-se claro as dificuldades de se 

conviver em um ambiente no qual a interação social com os demais membros da aldeia é 

impositiva e o resultado final vai ao encontro do que McLuhan afirma acerca da 
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capacidade fiscalizadora de uma sociedade baseada em plataformas de comunicação 

social. 

O Meio é a Mensagem 

Por fim a última teoria Mcluhaniana aqui debatida é a teoria de o meio é a mensagem no 

qual o autor debate influência dos meios massivos na comunicação humana. Segundo 

essa proposição, os meios de comunicação de massa manipulam as informações emitidas 

através da sua linha editorial, da sua forma de apresentação ou da própria audiência do 

veículo fazendo com que o receptor tenha uma ou outra atitude frente a um determinado 

acontecimento. Ou seja, uma mesma notícia veiculada em locais distintos pode ter pesos 

interpretativos diferentes.  

McLuhan debate esse conceito no livro Os meios de comunicação como extensão do 

Homem (2002) através da analogia da televisão e do cinema, declarando que a televisão 

nada mais é do que uma evolução do cinema uma vez que reúne em um mesmo ambiente, 

o televisivo, diversos conteúdos cinematográficos, ou seja, diversos filmes. Para o autor, 

ao serem apresentados na televisão, os filmes são interpretados de forma diferente daquela 

ocorrida caso o filme fosse assistido em um cinema uma vez que o meio determina a 

codificação da mensagem. A partir dessa teoria, McLuhan distancia-se de maneira radical 

da linha de pensamento dos estudiosos de sua época que avaliavam o meio e a mensagem 

de forma distinta, de um lado analisando a maneira pela qual a mensagem era transmitida 

e de outro o conteúdo apresentado por ela. (MCLUHAN; FIORE, 2003, p. 63) 

Indo ao encontro desse pensamento, todas vezes que um determinado conteúdo veiculado 

na televisão ou em outro meio de comunicação de massa é postado e retransmitido na 

internet ele dota-se novos sentidos adquiridos a partir da plataforma em que o mesmo foi 

compartilhado e o mesmo ocorre no momento em que um determinado acontecimento 

recebe cobertura popular através de celulares smartphones e jornalística através dos 

veículos de comunicação oficiais e o confronto dos conteúdos produz uma terceira via de 

interpretação possível apenas após a combinação dessas informações. 

Tal proposta é o pano de fundo do episódio Urso Branco que retrata uma situação na qual 

a personagem principal é condenada por um assassinato e pela postagem na internet de 

um vídeo contendo a gravação desse ato, sendo sentenciada a vivenciar todos os dias 

situações de tortura física e psicológica filmadas por centenas de participantes com seus 

celulares pessoais e transmitidas ao vivo por eles para milhões de telespectadores ao redor 
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do mundo. Segundo a narrativa do episódio, essa pena é necessária para que ela reviva a 

situação pois a cada novo dia e a cada nova gravação a ação recebe um novo significado.  

Primo; Träsel (2006) aprofundam a discussão acerca do tema trazido por esse episódio ao 

dizerem que o meio não é simplesmente a mensagem, mas sim que o meio é mensagem, 

no sentido de que a interpretação de um mesmo conteúdo não apenas é definida pela linha 

editorial do meio, mas pelas próprias [im]possibilidades discursivas ofertadas por ele.  

Essa adaptação do pensamento McLuhaniano pode ser observada no último vídeo aqui 

analisado intitulado Momento Waldo15 o qual apresenta a história do avatar digital de um 

apresentador de um programa televiso que dada sua audiência e à sua presença na redes 

sociais é entendido pela população não como um ser inanimado e controlado por uma 

pessoa, mas sim como um ser humano de verdade a ponto dele (e não o Homem que o 

controla) ser eleito para o cargo de primeiro-ministro.  

Tal ato pode ser compreensível apenas ao entendermos que de fato o meio é mensagem e 

são suas ferramentas e possibilidades comunicacionais que permitem o convencimento e 

a interpretação de uma dada informação uma vez que foi sua presença massiva nos meios 

de comunicação a responsável pelo antropomorfismo do personagem virtual e fictício. 

Considerações finais 

Mais de seis décadas separam as primeiras enunciações teóricas propostas pelo canadense 

Marshal McLuhan ano aqui apresentadas e o seriado Black Mirror livremente inspirado 

na sociedade atual e ainda assim as proposições por ele realizadas continuam 

contemporâneas e repletas de sentido. 

Que somos técnico-dependentes, subordinados aos meios de comunicação social e 

habitantes de uma única aldeia globalmente interconectada acredito que não reste a menor 

dúvida, assim como indubitável também é a certeza que chegamos em um ponto onde não 

existe volta e no qual esses três pilares continuarão a sustentar nossa sociedade e a 

determinar nosso estilo de vida. 

Portanto se não há como mudar o panorama que posto já está, nos resta repensar a forma 

com que consumimos tais redes e aplicativos sociais e a maneira com que as informações 

ali por nós postadas pode e deve ser utilizada e é essa a proposta desse artigo não o de 

                                                           
15 Terceiro episódio da segunda temporada ele conta a estória de um avatar digital que é eleito primeiro 

ministro dado sua celebre relevância para aquela sociedade. 



 

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

 

apresentar a internet e as redes e plataformas dela dependentes de forma negativa 

pontuando apenas seu lado mais obscuro. Até porque as vantagens trazidas por ela do 

ponto de vista relacional e comunicacional superam e muito os malefícios por ela 

originados. 

Um debate dessa magnitude e abrangência nem de longe pode ser concluído com este ou 

qualquer outro artigo nesse formato, mas esta autoria acredita que todo debate sobre o 

tema é válido e contribui para a construção de uma teorização mais complexa e repito, 

necessária, sobre o objeto aqui analisado.  

Dando minha contribuição para a discussão sobre o tema, com base nos futuros 

hipotéticos apresentados pela série (embora em alguns casos não sejam tão hipotéticos ou 

improváveis), acredito que o uso da internet e das redes sociais é importante e necessária, 

todavia conteúdos e comentários demasiadamente pessoais devem ser reservados para o 

ambiente real e quando necessitam do virtual (como troca de mensagens, por exemplo) 

devem ser realizados de forma extremamente cautelosa.  

Estamos vivendo a terceira onda tratada por Alvin Tofler (1980) e ainda que esta tenha 

sido avistada a quatro décadas ainda não estamos preparados do ponto de vista legal e 

tecnológico para nos defendermos de das possíveis ressacas que seu impacto possa trazer 

à nossa sociedade. 
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