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Resumo 

 

O presente artigo analisa a relação entre as tecnologias de comunicação e informação e o modo 

de vida contemporâneo, a partir da representação audiovisual encontrada em uma narrativa de 

fição distópica. A vigilância distribuida e a midiatização da sociedade são termos que em 

conversa com a série Black Mirror nos auxiliam na reflexão acerca dos avanços tecnologicos e 

os usos sociais das ferramentas e recursos disponiveis. 
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Introdução - O audiovisual como crítica social 

O presente artigo surge como parte das reflexões empreendidas no desenvolvimento da 

dissertação de mestrado: “Distopias humano-tecnológicas: a crítica do presente a partir do 

futuro na série Black Mirror”, em fluxo no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura 

Contemporânea da UFMT. Nesta reflexão, voltamos nossa atenção para a análise das relações 

sociais contemporâneas mediadas por tecnologias de vigilância distribuída, a partir da 

representação encontrada no episódio “Nosedive”. 

Nosedive é o primeiro episódio da terceira temporada da série de ficção cientifica Black 

Mirror, idealizada por Charlie Brooker. A série britânica é considerada uma das mais 

interessantes atualmente, começou a ser exibida no Reino Unido em 2011 e hoje (2017) conta 

com três temporadas. Os episódios são autônomos e geralmente se passam em um futuro 

próximo, onde as ações humanas mediadas por tecnologias são criticadas de forma visceral, 

causando incômodo e estranhamento no público por tratar de temas atuais e mostrar a pior face 

deles e do ser humano. 

Christian Metz (1980) afirma que o filme, mais que outras artes, nos engaja mobilizando a 

percepção segundo um número maior de eixos. Por ser áudio e visual reproduz algumas de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT, integrante do grupo de pesquisa 

em Artes Híbridas, Intersecções, Contaminações e Transversalidades. E-mail: angelica.almeidacosta@gmail.com  
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

nossas percepções do mundo, como o som e a luz, atingindo o imaginário social de forma mais 

direta. Tudo começou a partir da aparição do cinematógrafo em 1895, aperfeiçoamento dos 

irmãos Lumière, a partir daí o cinema evoluiu em fluxo contínuo produzindo representações e 

suas próprias visões da história e das relações sociais gerais, nos fazendo refletir sobre diversos 

aspectos no que tange o tempo presente, futuro ou passado. Mcluhan (1969, p.320) afirma que 

"a tarefa do escritor e do cineasta é a de transportar o leitor e o espectador, respectivamente, do 

próprio mundo para um mundo criado pela tipografia e pelo filme" e acrescenta que o filme é 

como um carretel onde o mundo é enrolado e desenrolado como um tapete da fantasia. 

A imagem em movimento é considerada uma linguagem universal, por estar ao alcance de 

todos. Jean Claude Carrière (2015) diz que a memória das imagens pode ser mais forte e 

duradoura do que a de palavras, podendo ser partilhada por povos diversos, independente da 

língua falada. 

Uma linguagem que continua em mutação, semana a semana, dia a dia, como 

reflexo veloz dessas relações obscuras, multifacetadas, complexas e 

contraditórias, as relações que constituem o singular tecido conjuntivo das 

sociedades humanas. (CARRIÈRE, 2015, p.20) 

 

 Visto como o veículo das representações sociais, o audiovisual tem a capacidade de 

reproduzir sistemas e articulações, criticar ou enaltecer características sociais gerais. A série em 

questão propõe uma distopia onde os seres humanos se rendem aos supostos benefícios dos 

avanços tecnológicos que, em princípio, deveriam servir para melhorar a vida. Porém, a ação 

errada do ser humano na utilização das tecnologias mostra uma sociedade doente que não tem 

limites. Talvez Black Mirror assuste por apresentar situações que são possíveis de acontecer, 

apontar o dedo para o público e fazer uma crítica à alienação a que nos submetemos diariamente 

diante das mídias, dentre outras características que mostram um lado perverso e cruel do ser 

humano. 

 

1. Práticas sociais de vigilância distribuída 

As formas de manipulação social nos rodeiam existindo em pequenas e grandes instituições 

como forma de instituir micropoderes de controle das mais diversas vontades, revoltas e até 

pensamentos humanos. Segundo o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) são nesses 

micropoderes que a disciplina se torna institucionalizada, sendo através da vigilância e do 

corrigir que o exercício do poder se aperfeiçoa corriqueiramente. Foucault em sua obra “Vigiar 

e Punir” (1975), analisa os mecanismos de vigilância e correção de hábitos estabelecidos dentro 

de um sistema carcerário, sendo o projeto arquitetural Panóptico, idealizado por Jeremy 
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Bentham, o melhor exemplo de exercício de vigilância que induz ao bom comportamento 

social. O Panóptico faz com que os vigiados se sintam constantemente avaliados, sendo 

induzidos a agir conforme as normas da instituição.  

Em sua narrativa, Foucault observa a formação de uma sociedade disciplinar voltada para a 

correção da conduta humana. Gradualmente essa sociedade passou a ser substituída pelo 

modelo da sociedade de controle, onde lidamos com mecanismos de dominação e vigilância de 

forma menos visível. Contemporaneamente a vigilância cidadã é possível graças à 

multiplicação das estratégias, que de acordo com Bruno (2013) se exerce em três principais 

circuitos, sendo os circuitos de vigilância e controle, os de visibilidade midiática e os de eficácia 

informacional. Tal combinação de circuitos de controle confere um caráter multifacetado à 

vigilância, com uma significação social que reúne entre outras características segurança, 

cuidado, prazer, entretenimento e performatividade.   

A quantidade de câmeras com as quais lidamos diariamente é imensa, sendo em telefones 

móveis, computadores pessoais e câmeras de segurança distribuídas nos mais diversos locais 

por onde circulamos, sejam públicos ou privados. Diante das câmeras o comportamento é 

diferente de quando sabemos que não tem ninguém olhando, com as câmeras nos comportamos 

como se estivéssemos sendo avaliados por quem supostamente vai ver nossas imagens nas 

variadas telas, derivando daí a performance cotidiana. O aparelho celular e os computadores 

pessoais em conjunto com as redes sociais se tornaram grandes aliados da vigilância social 

graças à chamada web 2.03, que designa ambientes na internet cujo conteúdo é produzido e 

compartilhado pelos próprios usuários. Ao mesmo tempo que é um ambiente de subversão e 

resistência contra as narrativas da grande mídia de massa, o poder de compartilhamento 

ilimitado da web 2.0 gera uma necessidade de compartilhar tudo o quanto for possível para o 

mundo virtual, se tornando um instrumento que ao mesmo tempo liberta e aprisiona os usuários. 

Compartilhamos nosso cotidiano nas redes sociais e acompanhamos a vida alheia 

diariamente, nos tornando vigias e vigiados em processos de prazer, entretenimento e controle 

que ao mesmo tempo produz conteúdo para as grandes empresas que idealizam os ambientes 

digitais de comunicação e informação. As horas vagas e de descanso também se tornam horas 

de produção, onde sentimos necessidade de expor para poder existir socialmente. Sendo assim, 

os territórios da comunicação distribuída se confundem com os da vigilância distribuída, como 

afirma Fernanda Bruno:  

                                                 
3 Termo popularizado a partir de 2004 pela empresa O'Reilly Media para designar uma nova versão para a Web, onde ela é 

encarada por usuários e desenvolvedores como um ambiente de interação e participação que hoje engloba inúmeras linguagens 

e motivações. 
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Se por um lado a vigilância se justifica ou se exerce pelo medo e pela promessa de 

segurança, ela também mobiliza ou expressa todo um circuito de libidos, prazeres e 

desejos. Os afetos e as subjetividades contemporâneas não encontram na vigilância 

apenas um meio de inspeção e controle ou de segurança e proteção, mas uma forma de 

diversão, prazer, sociabilidade. Além disso, é crescente a lista de dispositivos voltados 

para o automonitoramento, aliando vigilância, cuidado de si e otimização da 

performance em diversos campos da vida cotidiana: trabalho, saúde, produtividade etc. 

(BRUNO, 2013, p.34) 

 

Foucault (1983) analisa as instituições disciplinares como sendo máquinas de ver que 

produzem modos de ser, contemporaneamente as instituições se horizontalizaram e a vigilância 

mútua e consentida é um dos motores dessa nova sociabilidade, que associada ao exercício de 

cidadania mobiliza os indivíduos a ter uma atenção vigilante sobre o outro. Não raro são os 

casos onde vemos o linchamento alheio nas redes sociais, provocados por confrontos de ideias 

onde uma multidão de avatares se unem contra aqueles que vão contra aos princípios morais e 

éticos da sociedade. Ou seja, facilitamos o trabalho do governo no ato de vigiar e punir através 

dos dispositivos de visibilidade, vigilância e julgamento no ciberespaço4. 

O ato de ver e ser visto, como diz Bruno (2013) nos levam aos vetores da disciplina e 

do espetáculo, onde a exposição cotidiana da intimidade coincide com uma produção 

diferenciada da subjetividade: produzimos dia a dia uma subjetividade exteriorizada que precisa 

da aprovação do outro para poder existir.  

Se os dispositivos de visibilidade modernos escavavam uma subjetividade interiorizada 

que, a partir do olhar do outro, instaurava a autovigilância, hoje parece estar se 

constituindo uma subjetividade exteriorizada, em que as esferas de cuidado e controle 

de si se fazem na exposição pública, no alcance do olhar, escrutínio ou conhecimento 

do outro. O decisivo aqui é compreender essa subjetividade que se modula como 

exterioridade, no movimento mesmo de se fazer visível ao outro (BRUNO, 2013, p.68) 

 

2. “Nosedive” – O episódio em questão. 

Uma jovem corre no condomínio onde mora acompanhada de fones de ouvido e um 

aparelho que lembra os atuais smartphones nas mãos. Cruza com vizinhos e através do aparelho 

os avalia com algumas estrelas. Ela registra todos os seus movimentos, corre, alonga, tira foto 

e posta. Ao mesmo tempo, acompanha pela tela do aparelho a vida de outros que fazem o 

mesmo. O aplicativo de avaliação varia entre uma e cinco estrelas, que resultam em notas de 

zero a cinco. Quanto mais perto da nota máxima maior o prestigio social, se consegue comer 

nos melhores lugares, morar nos melhores condomínios, conseguir bons empregos e ser bem 

visto de uma forma geral. Tudo o que é feito precisa ser avaliado através do aparelho, desde 

                                                 
4 André Lemos (2010) fala do ciberespaço como o responsável por dar forma à sociedade do século XXI: sociedade 

da comunicação e da informação e das novas tecnologias de simulação. 
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uma simples conversa com o seu vizinho como um atendimento de determinado serviço, o que 

lembra os atuais aplicativos de transporte e avaliação de vendas em determinados sites. 

A jovem se chama Laice e é aparentemente uma pessoa bem resolvida, tem avaliação 4,2 e 

treina expressões diante do espelho. A saga começa quando ela precisa se mudar da casa onde 

vive com o irmão, pois o proprietário irá vender o imóvel. Aparentemente o irmão passa os dias 

jogando videogame em casa, sendo uma das únicas pessoas da trama que exibe algum rastro de 

personalidade.   

Laice vai a uma lanchonete, pede um café, e podemos notar que todos ao seu redor estão 

imersos em seus aparelhos que os transportam para um universo paralelo, o mundo virtual 

particular. Há uma espécie de lente que armazena informações, onde só de olhar para as pessoas 

podemos ver seu nome e a pontuação que carrega. O que lembra o dispositivo “Grão”, 

apresentado em um episódio anterior da série, que levou o título "The Entire History of You”5, 

tal dispositivo é implantado atrás das orelhas e registra tudo o que as pessoas fazem, vêem ou 

ouvem, permitindo que as suas memórias sejam reproduzidas na frente dos olhos ou em uma 

tela, um processo conhecido como "re-do". 

Laice mal come o biscoito que acompanha o café, tira foto e posta. No caminho para o 

trabalho encontra com Bethany no elevador, que tem avaliação 4.6, e então ambas vasculham 

as memórias compartilhadas para puxar assunto. No trabalho ela continua a receber notificações 

da foto compartilhada do café, todos avaliam com cinco estrelas até que Naomi lhe dá somente 

quatro estrelas, o que faz Lacie ficar sem entender o porquê. 

Chester, seu colega de trabalho oferece um smoothie e ela aceita, sendo prontamente 

repreendida pelos olhares desconfiados dos outros colegas de classe. Chester está com a 

pontuação baixa, apenas 3.1, ele acabou de terminar um romance com outra pessoa da empresa, 

os colegas escolhem um lado para apoiar, que não é o de Chester, o que leva a sua pontuação a 

ficar cada vez mais baixa, onde em certo momento ele é até mesmo impedido de entrar no 

próprio local de trabalho. Ao aceitar o smoothie de Chester e avalia-lo bem, Lacie tem 

avaliações negativas dos colegas de trabalho. O curioso é que nenhum dos personagens tem a 

sua ocupação explicada, tudo parece apenas caminho para incrementar o networking. 

A jovem visita um apartamento que exige avaliação mínima de 4.5 para obter desconto no 

aluguel, tudo o que ela mais quer é morar neste condomínio de luxo que só é frequentado por 

quem tem notas altas. Mas para tal ela precisa aumentar a sua pontuação, e é aí que começa o 

trabalho forçado pela aprovação social e consequente pontuação maior. Lacie começa a 

                                                 
5 Terceiro e último episódio da primeira temporada da série, que mostra uma realidade alternativa onde a maioria das pessoas 

tem um "grão" implantado atrás de suas orelhas que registra tudo o que fazem, vêem ou ouvem. 
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vasculhar a vida de Naomi, sua amiga de infância muito popular nas redes sociais, que avaliou 

a foto do café com quatro estrelas e que tem avaliação altíssima, sendo 4.8.  

Ela deixa um folder do condomínio onde pretende morar na bancada do apartamento onde 

atualmente mora, o condomínio se chama “Enseada Pelicano” e conta com imagens de pessoas 

que exibem largos sorrisos. Seu irmão, ao ver o folder, faz uma crítica dizendo que ninguém é 

feliz daquele jeito e que Lacie não é qualificada o suficiente para isso.  

Então ela resolve se consultar com um especialista em avaliação social, que diz que ela tem 

uma boa reputação mas precisa se esforçar muito mais para conseguir chegar à pontuação 

desejada. O especialista sugere que ela deve dar um impulso através de avaliações de pessoas 

valiosas, ou seja, conforme a avaliação venha de pessoas com maior pontuação, maior a chance 

de aumentar a avaliação pessoal.  

A partir de então a protagonista entra cada vez mais no jogo das aparências que vai lhe fazer 

ser bem vista e bem avaliada por todos ao seu redor. Encontra novamente com Beth no elevador, 

e sabendo que ela é bem avaliada tenta forçar uma simpatia, o que acaba gerando desconforto 

e uma avaliação de somente três estrelas por parte de Bethany. O especialista em avaliação 

social diz que não se pode forçar a barra se não as pessoas não irão te respeitar. “Seja você 

mesmo” é o recado que ele dá, e Lacie então tenta seguir o conselho, postando uma foto de um 

boneco que a acompanha na mesa de trabalho, o “Mr. Rabicho”, feito juntamente com a bem 

avaliada Naomi de quem foi amiga na infância.  

Naomi gosta da foto do velho boneco Rabicho e liga para Lacie para convidá-la para o seu 

casamento em uma ilha, e ser dama de honra, fazendo um discurso sobre a vida das duas na 

infância. Para a cerimônia foram convidadas centenas de pessoas importantes, com avaliação 

mínima de 4.7. Ela enxerga uma oportunidade única para dar o impulso nas suas pontuações e 

se empenha em fazer o discurso para o casamento da amiga. Lacie tem tanta certeza de que tudo 

vai dar certo que logo se adianta em transferir o deposito do apartamento que sonha em alugar.   

Momentos antes de ir para o casamento ensaia o discurso para o irmão, que a chama de 

sociopata, criticando o modo artificial com que ela vem levando a vida, se comparando com 

pessoas que fingem ser feliz o tempo todo nas mídias sociais. Os dois acabam discutindo e se 

ofendendo, avaliando com apenas uma estrela um ao outro. O taxi espera por ela, que sai 

atrasada de casa e acaba esbarrando na vizinha que derruba suco na roupa e a avalia mal. No 

caminho para o aeroporto ela recebe uma ligação de Naomi, que pergunta se está chegando e 

dá opiniões a respeito do discurso. Lacie tem uma reação nada natural ao conversar com Naomi 

e o motorista que a leva para o aeroporto percebe, dando sinais negativos com a cabeça e a 

avaliando mal no final da viagem.  
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Com a avaliação negativa do motorista a pontuação de Lacie cai para 4.1, e ao chegar no 

aeroporto ela descobre que houve um problema com o seu voo, que foi cancelado, e a atendente 

não pode ajudar quem tem avaliação abaixo de 4.2, mesmo sendo mínima a diferença. A jovem 

acaba perdendo a paciência e falando alguns palavrões em voz alta, atitude que é desaprovada 

por todos à sua volta, que prontamente a avaliam com notas baixas. Devido à sua atitude de 

intimidação e profanação os seguranças do aeroporto são chamados, eles explicam que este tipo 

de atitude não é tolerado e aplicam uma multa à Lacie tirando um ponto da sua avaliação, que 

cai para 3.1 durante 24 horas, tempo em que todas as notas negativas terão o dobro do valor.  

Ela é convidada a se retirar do aeroporto pelos seguranças, sendo assim, ela que não desiste 

de ir ao casamento, resolve alugar um carro. Porém, para a sua nota baixa só é permitido alugar 

um velho modelo, que não tem carregador de energia adequado nos postos de recarga. (Os 

carros já não utilizam combustível, e sim energia elétrica). Ao parar para reabastecer descobre 

que os carregadores são incompatíveis com o modelo velho do veículo, ela não tem um 

adaptador, não consegue nenhum emprestado e então resolve pedir carona.  

Pelo simples fato de pedir carona e ter uma pontuação baixa as pessoas passam e continuam 

a avaliar a jovem com poucas estrelas. Até que uma mulher mais velha para em um velho 

caminhão e oferece carona, a senhora tem apenas 1.4 e conta sua história de vida, de quando 

tinha uma pontuação alta e vivia para ser simpática e conseguir boas avaliações de todos à sua 

volta. Até que um dia, após a morte de seu esposo, se cansou e resolveu viver a vida de forma 

livre sem se importar para avaliações alheias. 

A senhora encerra sua viagem e deixa Lacie cerca de cinquenta quilômetros próximo ao 

local da festa de casamento, mas para chegar até lá ainda precisa de carona. Ao parar no 

banheiro da estrada encontra com uma van cheia de garotas que vão à um show próximo do 

local do casamento, ela inventa uma mentira dizendo que vai para o mesmo lugar, que é fã da 

banda, e assim consegue a carona. Porém, no meio da viagem de van Naomi liga, elas discutem 

e as garotas descobrem que ela estava mentindo. A noiva pede para a amiga de infância não ir 

mais ao casamento devido à sua pontuação baixa, Lacie insiste que vai e fica magoada ao saber 

que a única coisa que interessava Naomi eram os números e as possíveis pontuações que iriam 

surgir com o discurso que falava um pouco da infância das duas. 

Ela é colocada para fora da van, fica no meio da estrada e ainda assim não desiste de ir ao 

casamento. Consegue uma espécie de moto emprestada com alguns garotos, e próximo ao local 

da festa cai em uma poça de lama. Toda desfigurada e suja consegue chegar ao local da 

cerimônia no momento em que o noivo faz um discurso. Chega pedindo a atenção de todos os 

convidados e pega o microfone para começar a fala. Naomi fica visivelmente incomodada, mas 
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mesmo assim não tira o sorriso falso do rosto, pede para seu noivo tirar a amiga com baixa 

pontuação do local. 

Laice Faz o discurso que havia preparado falando sobre a infância das duas, no meio da fala 

solta alguns palavrões que lhe rendem mais avaliações negativas, e então começam as ofensas. 

Tentam tirar ela à força do local até que pega uma faca, assusta todos os presentes e finalmente 

é detida pelos seguranças. A jovem sai da festa sendo arrastada pelos seguranças, visivelmente 

transtornada e gritando que ama Naomi.  

Suja e decepcionada, a protagonista é levada para uma espécie de prisão com vidros, onde 

encontra com outro prisioneiro. Ambos colocam para fora diversas ofensas que não poderiam 

falar fora da prisão, pois na sociedade em questão quem fala palavras obscenas é prontamente 

mal avaliado, com a única moeda de troca que é a pontuação social. O episódio termina com 

um libertador “vai se foder” dos prisioneiros dessa sociedade doente.  

 

3- O Bios Midiático  

Os avanços tecnológicos trouxeram novos caminhos e formas de vida ao ser humano, 

tornando possível outros mundos e modos de se relacionar. Através da criação de ambientes 

artificiais e interativos por computador, as tecnologias da informação introduzem elementos do 

tempo real e do espaço virtual no cotidiano. Muniz Sodré em seu livro Antropológica do 

Espelho (2001) analisa a transformação das referências simbólicas com que se forma a 

consciência contemporânea e especula sobre os atuais processos de construção da realidade, da 

memória e identificação dos sujeitos.  

  Sodré (2001) retoma o conceito de bios de Aristóteles6 para falar da vida mediada por 

tecnologias. Em Aristóteles, bios designa a vida racional própria a cada indivíduo ou grupo, 

onde o filosofo grego destaca três formas distintas de sociabilidade, sendo o bios theoretikos – 

a vida contemplativa; o bios politikos – vida política; e o bios apolaustikos – a vida 

prazerosa. Sodré acrescenta um quarto bios, constituído pela tecnocultura, na qual vivemos 

uma forma de vida onde o saber e sentir são delegados às maquinas, sendo a comunicação feita 

através das tecnologias da informação. Nesse quarto bios a tecnologia complexifica o papel 

antes designado a instituições como família, escola e igreja.  

A tecnologia dos microcircuitos ou "nanotecnologia" é o campo fértil das inovações. 

Graças a ela desenvolvem-se os computadores, os robôs e outros aparelhos em vias de 

                                                 
6 Aristóteles, em Ética a Nicômaco (sua principal obra sobre ética.), distingue três âmbitos nos quais se desenrolam as 

ações humanas. 
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elaboração, capazes de vir a substituir serviços de alto custo no domínio da comunicação 

e, possivelmente, educação e saúde num futuro próximo. (SODRÉ, 2001, p.91) 

A atividade midiática exerce um fascínio no ser humano de modo que se deposita uma 

confiança exagerada nas inovações tecnológicas, nos fazendo acreditar que assim será possível 

solucionar os problemas, independentemente do modo de vida humano e social.  O autor nos 

diz que projetamos a vida no mundo virtual, e assim ela vira uma quase presença. O virtual se 

torna a vida real de forma mais agradável, na qual eliminamos a realidade das coisas, 

mascarando as nossas limitações. 

Em uma sociedade midiatizada, a tecnologia participa ativamente no processo de 

conhecimento e vivência, sendo a realidade midiática meramente discursiva, tornando a 

vida mero espectro e representação. A civilização contemporânea é então feita da imagem 

e do impalpável, onde projetamos a vida em avatares virtuais que se relacionam com vários 

nichos de interesse pessoal, obtendo informações das mais variadas fontes  em tempo real, 

eliminando as distancias geográficas e temporais. Transcendemos o corpóreo o levando 

além das limitações materiais, o corpo se torna mero apêndice dessa extensão tecnológica 

ligada em uma rede mundial aparentemente sem limites.   

3- Considerações Finais 

 O saber e o sentir na sociedade contemporânea são funções delegadas às maquinas de 

comunicação e informação, uma vez que são através delas que tomamos conhecimento do 

mundo que nos cerca, emitimos opiniões e reações aos mais diversos assuntos. Existimos 

através das redes sociais, exibimos a nossa vida privada e nos colocamos no papel de cidadão 

ao participar ativamente do cotidiano virtual. Nos tornamos de tal forma dependentes das 

tecnologias, que podemos considera-las como extensões do ser humano7. 

A vinculação social é pautada pela reciprocidade comunicacional entre os indivíduos, 

vinculação que a partir da midiatização da vida teve seu sentido comunitário esvaziado, pois 

vivemos conectados em uma ampla rede de comunicação mundial, mas ao mesmo tempo 

solitários diante das telas que irradiam as informações e nos vigiam. O homem nutre as 

máquinas de conhecimento e parte para a maquinalização da memória social, a tendência é 

mesclar os bits da máquina e as operações da consciência.   

 Não é tão absurdo pensar que o mundo atual viva em busca de curtidas, seguidores e 

reações positivas no mundo virtual. Os relacionamentos afetivos, por exemplo, são 

                                                 
7 Expressão tomada de Mcluhan que em 1969 já afirmava que a eletricidade era uma extensão do nosso sistema nervoso 

central.  
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considerados oficiais somente depois de mudar o status no Facebook, Youtubers ganham mais 

dinheiro postando vídeos do que um trabalhador comum, o Instagram é uma plataforma que 

lança milhares de subcelebridades que vivem a vida para mostrar aos seus seguidores, são 

patrocinados por empresas e ganham muito dinheiro. Ostentam uma vida plástica, com corpos 

esculturais e sorrisos brilhantes em lugares incríveis, mostrando que no mundo deles tudo é 

perfeito. Porém, mal sabemos o que deve se passar antes ou depois dos cliques.  

A ficção científica lida principalmente com o impacto das tecnologias sobre 

a sociedade ou os indivíduos, esse gênero é baseado numa lógica nova, uma organização dos 

novos poderes das ciências, refletindo os temores ou preocupações da época em que a obra é 

produzida. Black Mirror propõe uma distopia tecnológica e midiática, onde os seres humanos 

ficam totalmente alienados e se convertem em escravos da tecnologia, mostrando as vantagens 

e os inconvenientes de seus usos, sugerindo que o conflito não reside nos métodos ou nas 

ferramentas em si, mas sim do uso que se faz delas. 

  A série incomoda porque tem a coragem de colocar um espelho na frente do espectador, 

mostrando um reflexo deformado da nossa cultura. O episódio Nosedive analisado neste 

trabalho, simula o desaparecimento do real e um consentimento mutuo em ver e ser vigiado, 

em se submeter às regras de uma sociedade superficial que se importa única e exclusivamente 

com as aparências. No episódio nos é apresentado um dispositivo de realidade aumentada onde 

todas as pessoas são julgadas o tempo inteiro, seja pela sua personalidade virtual ou real. Seria 

como se a única moeda de troca fossem as curtidas das redes sociais, determinando todo o valor 

social do indivíduo, desde a possibilidade de fazer compras, circular por diversos locais e até 

mesmo conseguir um emprego ou moradia. A estética escolhida para retratar este mundo mostra 

figurinos e ambientações em tons pastéis, que com ajuda da iluminação esbranquiçada, não 

revelam traços de personalidade. 

Não é difícil pensar que as curtidas virem moeda de troca, pois já existem sistemas de 

avaliação em aplicativos onde devemos dar notas ao atendimento de motoristas e em sites que 

vendem produtos online. Tais avaliações são cada vez mais importantes para que outros 

confiem ou não na empresa e no atendimento. A diferença é que no episódio são as pessoas em 

seu cotidiano que são avaliadas. Nada visto na série chega a ser tão futurista a ponto de não 

imaginarmos que aquilo realmente possa acontecer. Nada parece muito distante do momento 

atual, o dispositivo idealizado na ficção condena a realidade a ser substituída por uma imagem 

de si mesma, onde o direito à privacidade se quebra diante da obsessão por um registro continuo, 

pela constante vigilância em controle desmedido. Ao mesmo tempo em que esses novos 

dispositivos tecnológicos trazem o poder de inverter as direções de vigilância, tal 



 

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

 

 11 

empoderamento acaba se convertendo em uma arma de controle social, onde as aparentes 

liberdades se tornam camisas de força controladas pelas telas a partir da publicação continua de 

si nos ambientes virtuais conectados em rede.  

Embora as situações apresentadas na série pareçam absurdas, tudo é perfeitamente crível 

e nos faz refletir sobre os rumos que a atual sociedade está tomando. Afinal, devemos questionar 

até onde podemos ficar reféns de celulares, até qual ponto somos capazes de expor a nossa 

subjetividade e intimidade nas redes sociais, ou mesmo o que nos dá o direito de julgar a vida 

alheia atrás de avatares virtuais. A tecnologia foi criada pelo homem e para o homem, sendo 

um meio que pode servir tanto para ajudar como para confundir e atrapalhar a vida. Black 

Mirror nos sugere uma reflexão não sobre um problema tecnológico, mas sobre um problema 

humano determinado pelo uso que se pode fazer dos recursos e ferramentas tecnológicas.  
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