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Resumo 
 
Este artigo analisa Nosedive, da série Black Mirror, levando em consideração aspectos 
narrativos do episódio em torno do modo de ser e estar no mundo das pessoas no qual as 
práticas sociais são mediadas por um objeto técnico. Para isso, submerge em questões 
relacionadas à recepção do espectador diante de obras artísticas por meio do conceito de 
estética de violência e catarse, das autoras Rose Satiko e Gitirana Hikiji; além de 
debater os processos de subjetivação contemporâneas de acordo com Félix Guattari. Por 
meio do entrelaçamento desses conceitos, espera-se entrever elementos e dimensões da 
obra que a circunscrevem como uma alegoria da realidade contemporânea e não como 
um futuro porvir realçando, assim, traços de práticas interacionais e sociais da 
atualidade.  
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Introdução 
 

Em 1946 começava a comercialização do primeiro aparelho de televisão, contudo foi 

somente na década de 1950 que a TV se tornou popular em termos mundiais, com 

destaque nos Estados Unidos. Com isso as salas de cinema ficaram mais vazias,  

permanecendo em segundo plano na vida dos americanos e o número de realizações de 

programas televisivos foi aumentando. Consumo esse que potencializou o investimento 

em inúmeros produtos, dentre eles, as séries televisivas. Desde então, inúmeros seriados 

foram feitos e nesse processo, como afirma Carvalho (2015), destaca-se o papel dos 

gêneros cinematográficos (que foram descolados para as séries televisivas), não apenas 
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com o propósito de distinguir públicos, mas também de regulamentação da esfera de 

produção. 

 

A produção em escala de inúmeras séries de TV se firmou a cada ano e em 2011, para 

aumentar as estatísticas, estreava, pela emissora Channel 4, no Reino Unido, Black 

Mirror (2011-). Com uma proposta de episódios fechados - sem conexão narrativa entre 

si -, contando sempre com diretores e atores diferentes, a série se tornou um sucesso de 

crítica e de público por levantar questionamentos acerca da relação do homem com a 

tecnologia por meio de temática hodiernas que envolvem mídia, games, dispositivos 

técnicos, sites de redes sociais, terrorismo, entre outros. O êxito da série chamou 

atenção da empresa Netflix e a mesma obteve alguns direitos de produção e imagens, 

lançando a última temporada em 2016.  

 

Os episódios da série Black Mirror (2011-) tem como pressuposto discutir as relações 

dos humanos com os “espelhos negros” – smartphones, tablets e afins – e, por meio 

disso, as narrativas apontam para o futurístico, por vezes, sugerindo uma organização 

social com traços de distópicos da era digital. No caso de Nosedive, capítulo debatido no 

presente artigo, tais abordagens não são diferentes.  

 

Considerando essa ótica, entendemos que os elementos que constituem a narrativa em 

Nosedive proporcionam uma variável de provocações sobre proximidade ou não dos 

episódios com as configurações de sociabilidade que vivenciamos hoje. Provavelmente, 

seja essa a intenção maior do seriado: oferecer superficialmente histórias distópicas que 

se relevam atuais. Talvez seja dessa situação que nasça o horror que muitos 

espectadores sentem em relação à serie. No início, eles se veem entretidos com uma 

fábula distante, mas terminam cada capítulo com a sensação de temor pelas 

semelhanças da vida atual, tanto em relação às micro-relações da vida cotidiana, quanto 

em relação a práticas políticas e sociais de caráter mais abrangente.  

  

Nosedive, performando a si mesmo para agradar o outro 
 

O primeiro episódio da terceira temporada, intitulado Nosedive, estimula a pensar sobre 

a configuração de práticas sociais em torno de aparelhos eletrônicos e suas 
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potencialidades. A seguir, o descreveremos detalhadamente com o objetivo de 

compreender as nuances da sociabilidade entre indivíduos da narrativa. 

 

A trama tem início com a personagem principal, uma jovem chamada Lacie, correndo, 

pela manhã, em uma rua cercada por casas brancas, com árvores cheias de folhas verdes 

em suas portas e envoltas em um tom etéreo quase suspeito. À medida que a 

personagem se aproxima da câmera, fica claro que ela não tira os olhos de seu gadget - 

um tipo smartphone como os utilizados atualmente. Essa prática, pelo que se apresenta 

ao longo do capítulo, é uma rotina da protagonista. Em seguida, vemos a personagem 

avaliando outras pessoas em seu aparelho: basta apontá-lo para a pessoa e atribuir entre 

uma e cinco estrelas. Depois de um corte, já em seu banheiro de casa e com uma toalha 

azul amarrada na cabeça que combina com seu roupão, Lancie está diante do espelho 

praticando formas de gargalhar, uma forma de ensaiar o espontâneo.   

 

Essa tríade de cenas iniciais reflete com destreza as configurações de sociabilidade 

naquele contexto. O aparelho, cujo o aplicativo é uma espécie de Instagram no qual é 

possível ver fotos e vídeos de todas as pessoas as quais interage, é também o meio pelo 

qual você avalia a todos e também é avaliado. As avaliações, no entanto, não se limitam 

à esfera digital e seus valores são chaves de acesso para serviços, como alugar um 

apartamento ou mesmo entrar em determinado lugar.  

 

Além disso, a avaliação é definidora do ciclo social o qual indivíduo estará inserido. 

Ainda no início do episódio, Lacie é abordada por um colega de trabalho que lhe 

oferece uma bebida gelada. Tremendo e insistindo para que a colega aceite, ele recebe 

uma positiva e é bem avaliado pelo mesmo. Segundos depois, ela é avisada que todos 

do escritório o estão avaliando mal devido ao fato de terem ficado do lado de seu ex 

após a recente separação. Frívolo e imaturo, o motivo é dado a Lancie com contornos de 

solidez. Ela, por sua vez, se mostra surpresa e ao mesmo tempo temerosa. Surpresa 

porque faz parte de um modus operandi fake aparentemente comum às reações dos 

indivíduos desta sociedade - portanto não é surpresa que ensaie gargalhadas em casa - e 

temerosa porque sabia que seu deslize poderia lhe custar avaliações negativas. E o que 

seria pior que do que ser avaliado negativamente por seus pares em uma sociedade que 

é edificada sobre a ordem da percepção alheia?    
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Movida pelo desejo de comprar uma casa própria - com direito a marido virtual - Lacie 

sai em busca de melhorar sua média de avaliação, pois a posse do imóvel exige uma 

porcentagem alta por parte do comprador. Mais uma vez nota-se a presença de uma 

força social, centrada no aplicativo, em que o aumento de status se dá pela forma de 

interação entre os indivíduos.  

 

Lacie recebe uma surpreendente ligação de Naomi. Uma suposta amiga de infância que 

Lacie venera principalmente pelo fato de Naomi ter uma média alta de avaliação. Naomi 

quer convidar Lacie para seu casamento e, de sobra, que seja sua dama de honra. A festa 

que será realizada na casa da primeira, localizada numa ilha. O contato com Naomi 

possibilita a entrada de Lacie numa rede social de pessoas bem classificadas e, dessa 

forma, o triunfo da posse da casa. Naomi, por sua vez, além de perceber o crescimento 

social de Lacie, considera válido convidar uma amiga de infância para fazer o discurso 

de seu casamento, trazendo-lhe mais curtidas por meio da emoção “singela” de seus 

convidados. Constata-se aqui o jogo de interesse entre as personagens. Lacie, como 

previsto, aceita prontamente o pedido. 

 

A caminho do casamento uma série de acontecimentos inesperados acontecem na 

trajetória da personagem central de modo que sua vizinha, taxista, balconista, segurança 

e outros passageiros do aeroporto a avaliam negativamente, fazendo com que sua nota 

caia vertiginosamente. Devido a esse fato, Lacie não consegue embarcar no avião e, 

dessa maneira, necessita alugar um carro.  

 

Devido a ocorrência de mais problemas, dessa vez com o veículo alugado, Lacie é 

forçada a seguir seu trajeto a pé. Ela continua sua caminhada até um caminhão com uma 

motorista parar ao seu lado. A motorista de nome Susan se apresenta bem cordial e com 

o intuito de ajudar a andarilha. Lacie, por conta da pequena nota da viajante, desconfia 

de Susan, mas, no fim, acaba aceitando a carona. É necessário abrir um pequeno espaço 

para discutir à respeito de Susan. Ela não é apenas um elemento de roteiro que 

movimenta o Mise-en-scène, mas sim uma força representativa. Por conta da perda do 

seu marido, Susan percebe as relações de troca na sociedade e, portanto, decide seguir 

sua vida aos moldes do übermensch, de Nietzsche, ou seja, livre, com intensidade para 
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novas experiências, sem apego às regras normativas e dono de seus respectivos 

princípios.  

 

Susan é o oposto de Lacie e o futuro da personagem central. Antagônico, pois, seguindo 

essa parte da filosofia do pensador prussiano, o contrário do übermensch é o sujeito cujo 

pensamento dominante não seja nada além do júbilo e do conforto (que é a busca de 

Lacie). Futuro, pois como é visto ao final da trama, mesmo presa, Lacie estava livre. Ela 

não contava mais com seu celular e seus interesses materiais ou a importância de 

vínculo com pessoas passam a ser questionados pela protagonista.  

 

Após mais percalços, Lacie finalmente chega ao casamento de Naomi. Ao entrar na 

festa, toda suja e desesperada, a protagonista inicia seu tão sonhado discurso. 

Obviamente, ela chama a atenção de todos e, enquanto fala, o marido de Naomi se 

encarrega de chamar reforços para retirar a, então, indigesta penetra. Quando ocorre a 

primeira aproximação Lacie pega uma faca, ameaçando e xingando a todos. Depois de 

muita confusão ela é enfim levada. 

 

Lacie está na cadeia e, ironicamente, talvez seja nesse local que tem início seu processo 

de liberdade. Ao notar a presença de um homem na cela da frente, ela percebe que ele a 

observava. Então inicia uma passagem enigmática do episódio. Os dois começam uma 

discussão que termina em sorrisos. Ambos, ao desmerecem um ao outro, repassam a 

crítica a si mesmos e tentam se entender -o Eu e o Outro- algo tão em falta no episódio, 

sentir a presença do outro de maneira não superficial. Aqui, apenas depois da 

personagem perder tudo é que ela enxerga tal fato. 

 

Estética da violência e cartarse em Nosedive  

 

Um ponto importante a ser abordado sobre o episódio está na maneira como as imagens 

e os recursos narrativos usados pelo diretor Joe Wright, do ponto de vista audiovisual, 

se estruturam em uma estética diegética peculiar. Partindo desse pressuposto, estudiosos 

como Baptista (2002) e Belloni (198) vão compreender essa forma de estetização como 

um mecanismo utilizado por certos autores para fazer com que o leitor, ouvinte ou 

espectador de respectiva obra fique mais “preso” em determinadas passagens, tornando-
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se assim um voyeur. Tal voyeurismo é o mesmo certificado em meios de comunicação, 

em especial em grades televisivas, por meio de imagens que mostram a barbárie ou 

vexame alheio.  

 

Para os espectadores de Black Mirror, essa espécie de divertimento e voyeurismo se 

soma a caminhos mais complexos. Em Nosedive, por exemplo, há uma sociabilidade 

que necessariamente passa pela mediatização das interações através de um dispositivo 

técnico que, além de conectar os sujeitos, possibilita a avaliação de comportamentos de 

cada um deles. Notamos, como desdobramento desse processo, ações violentas, sejam 

psicológicas ou físicas, ao longo do episódio. No âmbito psicológico, a violência é 

representada pelo constante olhar do outro que julga, que circunscreve o sujeito em 

lugar. A violência física, acontece quando não há mais sustentabilidade emocional para 

ligar com os paradigmas, como acontece nos momentos finais do capítulo.  

 

Para Belloni (1998), essa estética da violência “é uma das fórmulas de maior sucesso da 

TV e do cinema pós-TV” (BELLONI, 1998, p.44). De acordo com a pesquisadora, os 

números de audiência e bilheteria comprovam “o sucesso da violência como estilo 

estético e como símbolo ou metáfora do mundo contemporâneo” (BELLONI, 1998, 

p.44). Belloni (1998) afirma que o espectador já não se assusta mais com as cenas de 

violência e que em alguns casos acaba achando cômicos certos contextos.  

 

É o caso de Nosedive, pois existem cenas trágicas e banais que se tornam engraçadas. 

Como a sequência de ‘desastres’ que se passa a personagem central Lacie: a confusão 

no aeroporto, a transformação em andarilha de beira de estrada, a carona com a 

caminhoneira Susan e, principalmente, a reação da protagonista ao chegar no 

casamento. Essa estetização em torno do banal e da violência psicológica, social e física 

estão presentes na obra audiovisual em estudo.  

 

Nesse sentido, é interessante colocar em discussão a experiência da catarse em Hikiji 

(2012). A autora afirma que as formas materializadas de catarse no indivíduo - impulsos 

agressivos, patológicos e exorcização de um ‘eu’ psicótico - podem ser canalizadas pelo 

indivíduo ao entrarem em contato com a determinada obra (seja ela literária, musical, 

pictórica, etc.).  
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Dessa forma, observamos como a catarse funciona como um mescanismo para o sujeito 

quando este observa situações tragicômicas, reais ou ficcionais, transformando as suas 

respectivas manifestações sentimentais. A catarse auxilia na perda de estresse e 

contribui com a constituição forma do sujeito e de sua perfomance. Toda a carga de 

nervos do indivíduo é posta para fora ao formular o gesto catártico.  

 

Ora, talvez seja essa uma das funções da arte. A representatividade de várias personas 

criadas no intelecto humano. O cinema, as séries e os quadrinhos ao tratarem os dilemas 

psicossociais estão propondo uma nova perspectiva do contexto. Utilizando uma vez 

mais as palavras de Hikiji, “como Geertz (2004), considero a arte não simples reflexo da 

sociedade, mas um modo de pensamento sobre a vida social” (HIKIJI, 2012, p.69) 

 

Logo, uma condição que este estudo abordou ao se referir a Belloni (1998) foi a 

analogia do voyeur. A forma eufórica e, em alguns casos, determinada “anestesia”, por 

parte do telespectador em relação a uma obra, acaba por tornar o indivíduo um 

admirador de tal produto e, dessa forma, transforma essas obras num receptáculo das 

suas respectivas angústias, sonhos e desejos. Desse modo, Hikiji (2012) destaca que as 

reproduções imagéticas recolocam o teor das imagens em ficções “chamuscadas” da 

realidade. Assim, a autora ressalta o cinema como um mecanismo que reproduz o real.  

 

Considerando que o espectador não pode participar das ações do filme, ele o faz de 

maneira afetiva: “Operam-se verdadeiras transferências entre a alma do espectador e o 

espetáculo da tela. E aqui voltamos ao cinema como educador de nossa faculdade 

mimética, que está na cópia, na imitação, no dom de fazer modelos, mas sobretudo na 

capacidade de tornamos Outro”. (HIKIJI, 2012, p. 28).  

 

Infere-se aqui a realização e vontade do espectador  como vetor da imaginação e 

movimento catártico, como bem-entendido de acréscimo de valor estético, perceptível 

em Nosedive. As ações de seus personagens podem nos proporcionar sensações que 

estavam canalizadas, propiciando o extravasamento. Atualmente, não existe um desejo 

coletivo de realização pessoal e profissional que gira em torno de consumo de bens? A 

felicidade não estaria, de acordo com os pressupostos capitalistas e neoliberais, em uma 
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bela casa e um marido atraente como sonha Lucie no início do episódio? Não somos 

todos guiados a desenvolvermos uma performance, profissional e social, perfeita?  

 

Como esclarece Hikiji (2012), o cinema, ou no caso uma série, não deixa de responder 

anseios que a vida cotidiana não consegue. Necessidades de fuga do ‘eu’, ou seja, de 

esquecemos quem somos e buscar novos limites, “no fim das contas, fugirmo-nos para 

nos reencontramos” (HIKIJI, 2012, p.28) 

 

Processos de Subjetivação 

 

Neste segundo momento, abordaremos questões que envolvem o modo de ser dos 

sujeitos de acordo com apropriação de objetos técnicos como forma de interação sobre a 

perspectiva de processos de subjetivação. No decorrer da história da humanidade, com 

enfoque na cultura erudita ocidental, a filosofia, e outras áreas da Ciências Humanas, 

como a psicologia, se preocupou em definir o que seria subjetividade. Nessa longa 

trajetória, observa-se, rapidamente, que Sócrates convocava a conhecer a ti mesmo na 

Antiguidade; Santo Agostinho, ao promover uma releitura do pensamento de Platão, 

afirmava que todos são iluminados por uma luz divina e Descartes teorizava sobre o 

sujeito pensante (Gonçalves, 2005). As passagens históricas-acadêmicas que 

contemplaram estudos sobre a subjetividade vão além dessas citadas, obviamente; no 

entanto, as enaltecemos para ilustrar como diferentes forças que correspondem a 

acontecimentos específicos de cada período histórico guiavam a determinada concepção 

sobre o assunto. 

 

Para situar historicamente, em seu texto Da Produção da Subjetividade (1993), Guatarri 

aponta zonas de fraturas para mostrar equipamentos de enunciação coletivo que 

influenciaram na produção de subjetividade em diferentes tempos. É apresentado a 

Idade da Cristandade Europeia, marcada pelas relações entre a terra e uma igreja 

católica desterritorializada, por um aumento da criatividade estética e pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias. Nesse período há também invasões, epidemias e 

guerras, além do monoteísmo, os primeiros bancos de dados, como mosteiros e 

guildas.   
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A segunda fratura, Idade da Desterritorialização Capitalista dos Saber e das Técnicas, 

teve-se início a partir do século XVI e o universo de referência do homem passa ser o 

capital. Antes desse momento, segundo o autor, o déspota real e Deus serviam como 

mecanismo para composição de territórios existenciais dos sujeitos. A partir desse 

período o poder advindo dos valores abstratos do capital passa a ocupar esse lugar. A 

época é marcada pela força do texto impresso e por sua penetração no tecido social, o 

aço e máquinas ganham força e acontecem as revoluções biológicas. 

 

Por fim, a Idade da Informática Planetária na qual ganham visibilidade a mídia e 

telecomunicações, a robótica, e temporalidade torna-se cada vez mais máquina, além de 

presenciamos uma engenharia biológica que promove novos contornos para os modos 

de vida e de sobrevida. 

 

Os aspectos das fraturas históricas citadas acima contribuem para o entendimento, ainda 

segundo Guattari, da concepção de subjetividade considerada neste artigo. São esses 

aspectos, em grande escala, promotores de forças que constituem os processos de 

subjetivação do sujeito. Esses mecanismo, equipamentos e instrumentos de 

sociabilidade, corporais ou não, em processo de interação com sujeitos promoverem 

significações e a-significações, que conjecturam signos que modulam a forma de existir, 

pensar e suas percepções em geral. A produção de subjetividade é, assim, observada por 

meio de seus processos e de sua heterogeneidade. 

 

Guattari alega que a subjetividade deve ser entendida pelas perspectivas de instâncias 

individuais, coletivas e institucionais e como “uma matéria-prima viva e mutante a 

partir da qual é possível experimentar e inventar maneiras diferentes de perceber o 

mundo e de agir nele” (MANSANO, 2009). 

 

A concepção cartesiana, de um Sujeito Universal, nesse sentido, é posta de lado bem 

como a concepção cartesiana com base essencialista. Consideramos a subjetividade 

como movimento, persistente ao tempo, que se faz e se desfaz na experiência social, de 

acordo com a vivência do sujeito, e seu trajeto singular. “Que não haja nem possa haver 

subjetividade teórica vem a ser a proposição fundamental do empirismo. E, olhando 

bem, isso é tão-só uma outra maneira de dizer: o sujeito se constitui no dado. Se o 
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sujeito se constitui no dado, somente há, com efeito, sujeito prático.” (DELEUZE, 2001, 

p.118). 

 

Para além disso, Guattari ressalta que, diferentemente das acepções propostas por 

autores do passado, o contexto contemporâneo convoca um olhar plural; que retira de 

determinações estruturais (sejam elas psicanalíticas, marxistas ou afins) alçando para 

uma perspectiva rizomática. Nesse sentido o autor afirma: 

 
Os diferentes registros semióticos que concorrem para o 
engendramento da subjetividade não mantêm relações 
hierárquicas obrigatórias, fixadas definitivamente. (...) A 
subjetividade, de fato, é plural, polifônica, para retomar uma 
expressão de Mikhail Bakhtine. E ela não conhece nenhuma 
instância dominante de determinação que guie outras instâncias 
segundo uma causalidade unívoca. (Guatarri, 1992, pag. 11) 
 

Associado à percepção sobre subjetividade, Guattari lança mão de explanações acerca a 

relação das máquinas como agenciadores de processos de subjetivação. O significado de 

máquina, vale ressaltar, não faz referência exclusiva a objetos técnicos desenvolvidos 

por meio de tecnologias e presentes na contemporaneidade, como o gadget de Nosedive, 

mas engloba todos equipamentos coletivos de subjetivação, como instituições religiosas, 

militares, a publicidade, e afins, que, de alguma forma, atuam como forças que afetam a 

produção de subjetividade. 

 

Faz parte desse arcabouço as máquinas comunicacionais e informacionais que, ao 

promoverem formas inéditas de comunicação entre os sujeitos (enviar uma mensagem 

escrita para uma pessoa em estado diferente em 1990 poderia levar dois ou mais dias, 

atualmente, demoram segundos para a mensagem chegar na caixa de e-mail do 

destinatário) e a mudança no posicionamento do corpo para interação com o objeto (se 

com a máquina de escrever, exigia ficar sentado com as mãos abertas sobre o objeto 

para digitar um texto, hoje é possível caminhar e digitar o mesmo texto com o 

posicionamento da mão de outra forma). 

 

Ao se referir ao “telefone inteligente”, Sibilia (2016) relata que houve uma grande 

circulação desses equipamentos a partir da segunda década do século XXI e cita que 

“eles conseguiram dar razão às peculiares demandas e ambições que articulam as 
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subjetividades contemporâneas, bem ao tipo de sociabilidade por elas alicerçada”. 

(SIBILIA, 2016, p. 21). 

 

Nesse contexto, a autora ainda aponta como a visibilidade e a conexão configuram-se 

como dois caminhos para ser e estar no mundo contemporâneo e, dessa forma, pautam 

os tipos de relacionamento entre sujeitos. Para ela, há uma relação proporcional entre o 

aumento de dispositivos técnicos com a tendência da visibilidade e da conexão. 

 

Em consonância com Guattari, Sibilia ainda afirma que “forças históricas atuam na 

formação dos corpos e das subjetividades. “Todos esses vetores socioculturais, 

econômicos e políticos exercem uma pressão sobre os sujeitos dos diversos tempos e 

espaços, estimulando a coagulação de certos modos de ser e inibindo todas as demais 

alternativas. (SIBILIA 2016, p. 26). 

 

Almeida (2017) ao investigar os processos de subjetivação na literatura de ficção 

científica e a relação entre homens e tecnologias, corrobora com a concepção que 

estabelece uma relação entre máquinas e o modo de viver dos sujeitos. “Na medida em 

que máquinas, técnicas e tecnologias aumentam sua presença na vida humana, as 

dimensões subjetivas desta última parecem diminuir ou serem ameaçadas” (ALMEIDA, 

2017, p. 38).  

 

Assim, atualmente vivemos em um era em que equipamentos de enunciação coletiva 

responsáveis por mediatizar as interações entre sujeitos promovem novos modos de 

existir e novas formas de práticas sociais tanto em instâncias individuais (quando Lacie 

pratica os sorrisos em frente ao espelho), coletivas (todos as pessoas vestem-se de forma 

similar e tentam agradar a todos, a todo momento para serem bem avaliados) e 

institucionais (no casamento da Noami, não poderiam haver convidados com notas 

baixas). De maneira globalizante, objetos técnicos contribuem para a construção de 

nossos corpos e subjetividades – desde o início dos tempos – , em um jogo constante de 

forças e máquinas que muda com o desenvolvimento das técnicas.  
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Conclusão 

 

Em Nosedive, notamos que o aparelho de comunicação opera, não apenas o meio de 

interação entre os indivíduos, mas como um equipamento de enunciação coletiva que 

configura, para além de chaves de acesso a serviços e lugares, modos de vida. O 

comportamento dos personagens é engendrado por forças de fora, no sentido 

focaultiano, embasado pela lógica de aceitação por meio de uma plataforma digital e 

avesso a possíveis manifestações do desejo. Algo descrito por Guattari ao descrever a 

fratura histórica atual na qual “a máquina irá ficar sobre o controle da subjetividade, não 

uma subjetividade humana, reiterritorializada, mas de uma subjetividade máquina de um 

novo gênero”. (GUATTARI, 1993, p. 186).  

 

Fazendo mais uma releitura de Satiko e Hikiji (2012), Nosedive reciclou ideias como as 

destacadas acima e problematizou em seu episódio. Para as autoras certas obras 

proporcionam um “disparo” no nosso consciente que nos revela pessoas que 

almejaríamos ser (na maioria das vezes essa persona, representada em filmes e séries, é 

algo oposto do que somos), porém não temos coragem de seguir adiante. “No escuro das 

salas, os meninos brincam de assassinos, as mulheres sérias, de prostitutas e os mais 

pacatos, de gangsters, ou seja, os ‘malditos’ vingam-se na tela”. (HIKIJI, 2012, p.29). 

Dessa maneira, o cinema, as séries, o Black Mirror – nosso espelho negro - se tornam 

sonhos de algo que, mesmo por um breve instante, desejaríamos, revelando-nos secretas 

e abundantes identificações. 

 

Levando em consideração o contexto atual, em que aplicativos como Uber, sites como 

Mercado Livre e AirBnb já possibilitam a avaliação dos usuários e, para além disso, dos 

próprios sites de redes sociais, como Facebook e Instagram, cuja contagem likes, 

comentários e compartilhamentos funciona como termômetro de aprovação ou não da 

publicação e, consequentemente, do sujeito-autor daquele conteúdo, acreditamos que 

Nosedive, embora tenha sido divulgado como um episódio futurista representa a 

atualidade por meio de recursos cinematográficos, entre eles a entre em virtude da 

necessidade de aprovação e conhecimento podendo gerar impulsos violentos, catárticos. 

Ainda utilizando desses dois recursos, a série aponta para desdobramentos de práticas 

sociais que o sujeito contemporâneo está inserido: a produção de uma subjetividade 
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pautada pelo olhar do outro acarretamento em comportamentos modelados em função 

da aprovação alheia.  

 

Nesse caso, os processos de subjetivação vivenciados no episódio e na atualidade são 

praticamente iguais, na concepção de Guattari estamos ainda na Idade da Informática 

Planetária em que os modos de vida são pautados por diversos equipamentos de 

enunciação coletiva, Universos Incorporais e forças, em geral, que surgem de do 

contexto social, como os dispositivos técnicos que mediam a comunicação.   
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