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introdução

Black Mirror é uma série produzida para a televisão britânica, criada pelo 

roteirista e produtor Charlie brooker. Começou a ser veiculada no Channel 

four, em 2011, e, até a finalização desse livro, foram lançadas quatro tem-

poradas. a primeira foi ao ar em 2011; a segunda, em 2013, com um episó-

dio especial de natal em 2014; a terceira, em 2016; e a quarta estreou em 

29 de dezembro de 2017. O que caracteriza a série é o não encadeamento 

sequencial dos episódios, sendo que cada um deles tem uma história in-

dependente. as tramas, no entanto, envolvem sempre tecnologias de co-

municação e informação. Mesmo sendo independentes, muitos elementos 

(personagens, música, objetos) reaparecem ao longo dessas temporadas.1 

esse formato, aliado a roteiros que associam tensão, medo e, às vezes, ter-

ror,2 fez muitos analistas compararem Black Mirror com Twilight Zone, série 

para a televisão americana que fez muito sucesso nos anos 1960 (entre 

1959 e 1964), traduzida no brasil como Além da Imaginação.3 

Black Mirror discute as tecnologias de comunicação e informação, as 

relações sociais mediadas por dispositivos complexos, tendo sempre uma 

perspectiva futurista e distópica, primando por roteiros noir e pessimistas. 

a série aborda temas centrais para o debate sobre a relação entre cultura, 

tecnologia e sociedade hoje. dessa forma, ela é um interessante produto 

cultural para ser analisado e debatido, proporcionando reflexões sobre 

1  Começam a aparecer teorias de que todos os episódios fazem parte de um mes-

mo mundo, com referências cruzadas em muitos “easter eggs”, que aparecem 

nas histórias. Isso levaria a crer que eles não são desconexos, mas articulados 

em um mesmo espaço, com certa ordem cronológica, mesmo que não obedecida 

na sequência dos episódios nas temporadas. Para uma dessas teorias, ver Clarice 

(2017). agradeço ao professor andré Pase, da PuC-rs, pela informação. Para mais 

informações sobre esses “easter eggs”, ver Mufson (2018). agradeço à bolsista Paula 

holanda pela informação.

2  em entrevista ao jornal El País, o diretor afirma: “acho ótimo que black Mirror 

provoque terror. É disso que se trata”. ver  brooker (2016).

3  https://pt.wikipedia.org/wiki/the_twilight_Zone.
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os desafios passados, presentes e futuros da cultura digital. Questões da 

contemporaneidade estão evidentes na série, tais como vigilância, próte-

ses neurológicas, clonagem humana, redes sociais digitais, realidades au-

mentadas, virtual e simulada, memória, separação corpo-mente, cultura 

de massa, sociedade do espetáculo, hacking, games, entre outros – e, ainda 

assim, Black Mirror ainda não foi explorada. até o término do fechamento 

deste livro, não havia nenhum outro livro publicado em português, ou 

escrito por brasileiros, sobre a série. 

Black Mirror é uma série de ficção-científica (fC), gênero literário (e ci-

nematográfico) que tem por característica explorar sentimentos ambíguos 

em relação às consequências do desenvolvimento científico e tecnológico. 

de uma maneira geral, a fC é quase sempre distópica, e frequentemente 

crítica em relação aos destinos tecnológicos da humanidade. nesse senti-

do, a série não inova. ela fala do passado, do presente e do futuro para cha-

mar atenção sobre os perigos da tecnologia contemporânea – basicamente 

um conjunto de dispositivos infocomunicacionais. 

É comum nas conversas cotidianas ouvirmos a expressão “isso é muito 

Black Mirror”. ela descreve o estranhamento, o incômodo e, às vezes, a sen-

sação de pavor, medo ou asco, quando encontramos similaridades entre as 

histórias contadas na série e a nossa relação com as atuais tecnologias di-

gitais de comunicação e informação, principalmente a internet e as redes 

sociais. a expressão ilustra, ao mesmo tempo, que algo apontado em Black 

Mirror já está acontecendo ou irá acontecer muito em breve. 

Os episódios fazem eco com a distopia da fC. Como os temas são muito 

atuais, temos a impressão de que o que experimentamos hoje ao usar-

mos os smartphones, as redes sociais, os objetos inteligentes ou sistemas 

de geolocalização são algo “muito Black Mirror”. a série poderia, por essa 

dimensão “presenteísta”, (MaffesOlI, 1984) e menos por sua estética, se 

aproximar de uma fC Cyberpunk, gênero que aparece nos anos 1980 tendo 

por expoente o escritor William Gibson (Neuromancer, 1984) e que ficou 

no imaginário a partir de filmes como Matrix (1999) ou Blade Runner (1982, 

2017). Gibson criou o termo “ciberespaço” e afirmou que essa vertente da 

fC não se interessa muito por histórias futuristas, fazendo uma paródia 

do presente. É o que parece fazer Black Mirror. a obra não inova muito no 
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campo da ficção científica e apresenta discussões sobre as novas tecnolo-

gias amparadas em bases epistemológicas do século XX. 

a imagem de um “espelho escuro” que se quebra na vinheta de aber-

tura dos episódios faz relação direta com as telas dos computadores e dos 

dispositivos móveis (smartphones e tablets). esses “black mirrors” são hoje 

as principais interfaces infocomunicacionais da cultura contemporânea. 

tudo passa atualmente por esses espelhos e é difícil encontrar um do-

mínio da vida social em que elas não estejam presentes – e diariamente 

usamos ao mesmo tempo mais de um nas nossas mais prosaicas ações 

cotidianas. 

Quebrar um espelho, na tradição popular, é sempre um presságio de 

coisas ruins. e é isso que Black Mirror destaca nas quatro temporadas: coi-

sas ruins acontecendo tendo por base o uso permanente dessas telas, seja 

nas relações pessoais e afetivas, seja na escola, no trabalho ou no lazer. 

esse sinal de mau agouro pinta um cenário nada promissor, seja para o 

presente ou para o futuro, próximo ou distante, da atual sociedade infor-

macional. Portanto, o que faz a série ser assustadora é justamente essa 

dimensão do presente, explorando a nossa dependência desses “espelhos 

escuros”. a impressão é que estamos presos a essas interfaces, ou estare-

mos em breve. 

no entanto, como vou tentar sustentar nesse livro, a série fala mais do 

passado, e toca de forma muito superficial nas principais questões mais 

agudas do presente ou mesmo do futuro próximo. as duas primeiras tem-

poradas têm roteiros que trazem de volta problemas típicos da sociedade 

do espetáculo e da cultura de massa do século passado. a terceira discute 

mais o presente, mas mesmo assim com o imaginário e estruturas epis-

temológicas típicas das que foram convocadas para entender a sociedade 

de massa e do audiovisual do século XX. a quarta repete os temas das 

temporadas anteriores e não apresenta nenhuma mudança significativa. 

Mais ainda, ela fica mais presa no passado, tendo apenas um episódio que 

poderíamos dizer que se concentra em problemas mais contemporâneos. 

sendo assim, Black Mirror apenas tangencia as questões cruciais dessas 

primeiras duas décadas do século XXI, não nos ajudando muito a pensar 

o presente ou o futuro. Portanto, indo contra a maioria das análises – se-

não, sua totalidade – que apontam a série como uma fC que não só fala 
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do futuro, mas de um futuro muito próximo, vou sustentar aqui uma tese 

oposta: Black Mirror fala do passado, vê o presente de forma distorcida 

pelo retrovisor e mal consegue antever o futuro. Problemas cruciais que 

já nos perturbam não são sequer apontados: agência dos objetos, perfor-

matividade algorítmica, geração de perfis “dividuais”, memória dinâmica 

e em outras materialidades, rastros digitais muito além daqueles deixados 

intencionalmente, entre outros. vou abordar essas e outras questões ao 

longo dos capítulos. definitivamente, as mentes do diretor e dos produto-

res parecem estar presas a questões tecnomidiáticas típicas do século XX. 

a expressão deveria ser: “isso nÃO é muito Black Mirror”, sendo “isso” a 

nossa atual cultura digital.

***

O livro está dividido em quatro partes, relativas às temporadas, com 

dezenove capítulos dedicados aos episódios: três na primeira temporada, 

quatro na segunda, seis na terceira e seis na quarta. faço uma rápida in-

trodução sobre as questões gerais (temas centrais, tecnologias utilizadas 

e suas funções na trama, temporalidade) e uma breve conclusão de cada 

temporada. O mesmo para os capítulos. apresento em cada um deles uma 

sinopse do episódio, a descrição das tecnologias envolvidas na trama, a 

problematização com uma visão crítica sobre as principais questões vei-

culadas e, por fim, uma pequena conclusão. dei ênfase à discussão sobre 

as tecnologias de comunicação e informação em sua relação com a cultu-

ra contemporânea. Certamente, muitas outras conexões podem ser feitas 

por outras abordagens. O tema convoca análises em diversos campos e a 

série pode ser examinada sob outras perspectivas (jurídica, psicológica, 

econômica, entre outras). no final do livro, apresento uma síntese global 

e a indicação das referências bibliográficas. 

acredito que o livro seja de interesse para um público bem amplo, 

mas particularmente para estudantes, pesquisadores, professores e pro-

fissionais interessados na cultura popular, na comunicação e na temática 

da tecnologia e da cultura digital no mundo contemporâneo. O objetivo 

é aproveitar a popularidade de um produto midiático que tem suscita-

do muitos debates para poder discutir a cultura contemporânea em seus 
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aspectos comunicacionais, tecnológicos e culturais. O leitor tem em mãos 

um livro introdutório em forma de ensaio que discute sociologia, estudos 

da cultura, comunicação, mídia e filosofia da ciência e da técnica. as re-

ferências vão aparecendo para os leitores atentos. Optei pelo formato en-

saístico, sem muitas citações e referências bibliográficas, a fim de manter 

a fluidez do texto e a analogia com a série televisiva. usei uma linguagem 

acessível, sem privar o leitor de aprofundamentos teóricos e conceituais 

importantes. 

Os capítulos descrevem todos os episódios e não é necessário ter visto 

a série para entender a discussão aqui proposta. Mas o leitor está avisado 

de que há spoilers.
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a primeira temporada foi ao ar em 2011 com três episódios: 

“hino nacional”, “15 Milhões de Méritos” e “toda sua história”. O lança-

mento da série foi marcado por uma reação muito forte do público, mistu-

rando estupefação e medo diante da apresentação de uma sociedade tec-

nológica na qual as pessoas estão submetidas ao controle, monitoramento 

e à vigilância, central ou dispersa, tendo nas mídias de massa, nas mídias 

sociais da internet e nas próteses neurológicas ações e artefatos de domina-

ção. a primeira temporada vai dar o tom da série, com um pessimismo que 

marcará todas as outras. em todos os episódios, e podemos dizer em todas 

as temporadas (com exceção de um episódio da última), não há final feliz!

“hino nacional” conta a história do sequestro de uma princesa do 

reino unido e da chantagem feita por um artista ao Primeiro Ministro, 

obrigando-o a fazer sexo com uma porca ao vivo e em rede nacional de 

televisão. O sequestro e a chantagem são disseminados nas redes sociais 

(Youtube, twitter) e o constrangimento é levado às últimas consequên-

cias, revelando-se no fim uma farsa para mostrar a dependência social das 

mídias massivas e da sociedade do espetáculo. 

“15 Milhões de Méritos” se passa em uma sociedade em que as pessoas 

estão aparentemente divididas em classes, constrangidas a um trabalho 

sem fim, pedalando em frente a telas interativas, supostamente para ge-

rar energia para o sistema maior e, com isso, adquirir “Méritos”, o dinhei-

ro local. Os ciclistas vivem em minúsculos quartos com outras telas inte-

rativas, sendo obrigados a assistir às emissões sob pena de perder Méritos. 

a sociedade externa não é visualizada. Quem tem alguma habilidade ar-

tística pode, conseguindo acumular 15 milhões de Méritos, participar de 

um concurso julgado por um corpo de experts e pelos próprios ciclistas. 

Ganhando, o indivíduo passa para uma outra camada social, tendo rega-

lias, deixando de ser um operário para se tornar um astro do espetáculo. 

na história, um vencedor rebelde acaba se rendendo ao sistema. 

O último episódio dessa temporada, “toda sua história”, mostra uma 

sociedade na qual a maioria das pessoas vive com um implante cerebral, 

voluntariamente aceito, o “Grão”. ele é um dispositivo mnemônico que 

permite registrar toda a ação individual. a gravação das experiências do 

dia a dia pode ser exibida para rememorar situações vividas (em uma tv 

para amigos, por exemplo, como na exibição de fotos após uma viagem), 
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ou servir como instrumento de prova sobre um determinado aconteci-

mento. esse registro vai ser a chave do drama experimentado por um 

casal. O marido desconfia de que sua mulher o havia traído e o “Grão” será 

usado para solucionar o caso.

essa temporada, como veremos a seguir, discute os dilemas de uma so-

ciedade massiva, do trabalho alienante, do espetáculo midiático, de uma 

memória corporal e visual, cinematográfica, estando, mesmo que sugira 

objetos futuristas como o “Grão”, presa a formatos tecnomidiáticos e a 

paradigmas do século XX. ela não aborda os desafios do presente e muito 

menos consegue vislumbrar os problemas do futuro.
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hino nacional (National Anthem) – arte, mídia de 
massa e espetáculo

“hino nacional” tem como tema central o rapto da princesa do reino 

unido, susannah, em um período não especificado, mas que certamente 

poderia ser hoje.1 O sequestrador divulga um vídeo na internet mostrando 

a monarca sofrendo no cárcere e explicando as condições do resgate. ela, 

chorando, declara qual será a exigência para soltá-la com vida: o Primeiro 

Ministro britânico terá que fazer sexo (completo) com um porco, sendo o 

ato televisionado em tempo real para todo o planeta, seguindo regras bem 

específicas. a princesa é muito querida pelo público e conhecida como a 

“princesa do facebook”.2  

O governo rapidamente tenta controlar a informação, mas ela já ha-

via se dispersado pelas redes sociais. Os assessores do chefe do estado 

discutem sobre o perfil daquele(s) que estaria(m) pedindo o resgate. as 

conjecturas apontaram para “ativistas que desejam perdoar a dívida do 

terceiro mundo, jihadistas, grupos pedindo dinheiro”, apontando rapida-

mente para os excluídos da globalização ocidental. estariam enganados. 

O ministro é acordado em casa e lhe é explicado o preço a pagar pelo 

resgate da princesa. ele, assustado, mas confiante em uma saída, pergunta 

pelos protocolos de ação em casos como esses e um dos seus assessores 

diz que não há. de fato, a ação foge das regras, já que não há pedido de 

1 valentim (2016, p. 2) lembra que fato similar aconteceu em 2015. segundo a 

autora, “[...] em 20 de setembro de 2015, a grande manchete dos informativos 

britânicos foi a divulgação de trechos de uma biografia não autorizada do então 

primeiro-ministro david Cameron, um deles alegando sua participação durante a 

juventude em um ritual de iniciação de uma sociedade secreta na universidade 

de Oxford, que consistia na ‘introdução de uma parte íntima de sua anatomia na 

boca de um porco morto’. Com reverberações globais, o assunto foi chamado de 

‘PigGate’ pela imprensa local, em uma referência ao escândalo político norte-ame-

ricano de Watergate”. 

2 Impossível não pensar em lady di e na sua morte (cercada de mistérios e teorias 

conspiratórias). ela era querida pelo povo e olhada com desconfiança pela realeza.
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resgate ou de libertação de prisioneiros, como de costume. Justamente por 

isso o sistema não está preparado para uma contraofensiva. O governante 

pede para controlar a divulgação da chantagem e mesmo para derrubar 

a internet, mas assessores o informam que o vídeo tinha sido postado no 

Youtube e depois replicado em outras mídias sociais. a informação já saiu 

do controle: em nove minutos, 500 mil pessoas já haviam assistido o vídeo 

com o depoimento da princesa. são mais de dez mil tuítes por segundo 

sobre o sequestro e o pedido de resgate circulando.

nesse episódio as protagonistas são as mídias de massa (principalmen-

te a televisão e o jornalismo impresso e televisivo), os telefones celulares 

e as redes sociais da internet. não há nenhuma tecnologia futurista. as 

mídias pós-massivas3 são fundamentais na divulgação e circulação virótica 

da informação, mas o episódio quer discutir o papel controlador das mí-

dias de massa, já que o papel das mídias sociais e dos dispositivos móveis 

são minimizados frente à forte presença desses meios: há várias cenas de 

breaking news, entrevistas, divulgação de enquetes pela tv. as redes sociais 

dão a largada no processo, pois promovem a circulação da informação 

sem controle (do governo ou dos meios massivos). a informação sobre o 

sequestro e sobre o constrangedor resgate chegam ao mundo, mas tudo 

tem que ser televisionado. no roteiro, toda trama está centrada no papel 

do meio de comunicação de massa. É das mídias sociais que vêm a força 

da disseminação do constrangimento do ministro, mas é na tv que tudo 

deve acontecer.4 

Muitos, como hoje, não acreditam no que estão lendo nas redes sociais. 

Os meios de massa aparecem assim como um lugar de segurança para 

acesso a informações verdadeiras. O acontecimento se dá nesse processo 

3 Mídias pós-massivas são as atuais mídias digitais que funcionam a partir de uma 

estrutura diferente dos meios massivos. a rede telemática permite três princípios 

fundamentais que diferenciam essas das mídias de massa: liberação da emissão, 

conexão generalizada e reconfiguração de diversos aspectos da sociedade. ver 

lemos (2007).

4 nesse sentido, a personagem da esposa do chefe de estado parece ser um contra-

ponto à figura pública do governante; reservada, fora do circuito da publicidade e 

sem aceitar o destino do marido.
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de midiatização. (d’andrÉa, 2014) recentemente o Japão informou a 

seus cidadãos que em caso de um ataque vindo da Coreia do norte, na 

atual crise com os eua, eles usariam os postes com autofalantes, o rádio e 

a tv para alertar e informar as pessoas, e não as redes sociais. 

hoje, fenômenos como “fake news”, “fatos alternativos” e “pós-verdade” 

fazem parte do debate entre mídias de massa e pós-massivas. as mídias 

sociais são, certamente, canais de divulgação e viralização da informação, 

criando uma irreversibilidade na propagação das notícias e boatos. suas 

características são a viralização, a desconfiança e o anonimato. Já as mí-

dias de massa aparecem como local de confirmação, de busca da certeza 

dos fatos, de compartilhamento da verdade, mesmo sabendo que elas são 

ideologicamente administradas por grandes corporações. essa tensão en-

tre credibilidade e boatos está no cerne do episódio (as pessoas demoram 

a acreditar) e da cultura contemporânea.

sobre fake news, fatos alternativos e pós-verdade, podemos dizer que 

os primeiros são simplesmente a veiculação de notícias inventadas. fatos 

alternativos são, na maioria das vezes, uma tentativa de sustentar uma 

mentira a partir de visões diferentes dos acontecimentos, com outros 

dados (como, por exemplo, os utilizados para mostrar uma outra reali-

dade sobre o número de pessoas presentes na posse de donald trump). 

Já “pós-verdade”, escolhida “palavra do ano” pelo dicionário Oxford em 

2016, é definida como “circunstâncias nas quais fatos objetivos têm me-

nos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a 

crenças pessoais”. esse comportamento sempre existiu, mas hoje ganha 

uma outra amplitude com a performatividade algorítmica das redes so-

ciais.5 alguns dizem que os fenômenos do brexit (saída do reino unido 

5 entendo por “performatividade algorítmica” a forma de mediação de softwares e 

códigos presentes em todos os sistemas informacionais. eles realizam ações em 

sistemas com amplas consequências, por vezes de difícil visibilidade e entendi-

mento. a forma como as redes sociais indexam as informações, como as máquinas 

de busca oferecem os resultados de pesquisas e de publicidade, a formatação de 

respostas variáveis e diferentes a cada vez que se tenta comprar uma passagem 

de avião ou reservar um quarto em um hotel, mudando inclusive as tarifas, entre 
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da Comunidade europeia) e da eleição de trump nos eua foram frutos da 

“pós-verdade”. 

É interessante notar o papel que as mídias de massa e pós-massivas 

assumem no episódio. Com a mídia de massa, parece haver mais confiabi-

lidade. a máxima é: “saiu na mídia, é verdade!”. um dos fenômenos mais 

interessantes nessa crença foi a repercussão da transmissão radiofônica 

de Guerra dos Mundos, de h. G. Wells, narrada por Orson Welles em 1938, 

nos eua, gerando pânico na costa leste. a população achou que as cidades 

de nova Jersey, newark e nova York estavam sendo invadidas por marcia-

nos. seis milhões de pessoas ouviram a emissão. Como metade pegou a 

transmissão já iniciada, não ouvindo a explicação sobre a obra, mais de 

um milhão de pessoas acreditaram que a terra estava sob ataque aliení-

gena. 

Com as mídias pós-massivas o que impera é a desconfiança. a charge 

no The New Yorker, de 1993, em que aparece um cachorro falando para 

outro: “na internet ninguém sabe que você é um cachorro” é um marco 

desse sentimento. hoje, com a ação dos algoritmos em redes sociais como 

facebook, twitter e Google, o efeito parece se reverter. elas criam um 

“filtro-bolha”, fazendo com que as pessoas acreditem no que postam os 

amigos (às vezes sem ler), gerando um efeito multiplicador do potencial 

das fake news e da “pós-verdade”. (ParIser, 2012) temos exemplo desta 

questão quando, esquecendo dados concretos, o presidente Michel temer 

afirmou em evento na Onu que “não há crise econômica no brasil”, ou do 

primeiro, quando da discussão entre um deputado e um prefeito se envol-

vendo em guerra de informações.6 de qualquer maneira, esses fenômenos 

mostram uma rede de ação ampla (técnica, informacional, midiática…) 

que perpassa as questões do jornalismo, das formas de conversação so-

cial, da estrutura das mídias massivas e pós-massivas, das agências dos 

algoritmos. 

“hino nacional” não entra nessa atual discussão e coloca a questão cen-

tral na confiabilidade e no poder de agendamento da televisão. Portanto, 

outros, são exemplos dessa “performatividade algorítmica”. esse termo se repetirá 

ao longo do livro.  ver lemos e bitencourt (2017a).

6 ver matéria escrita por balloussier (2017) no jornal Folha de São Paulo.
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o episódio não trata tanto dos desafios do presente e muito menos do fu-

turo, mas resgata questões sobre a sociedade de massa, do espetáculo, na 

qual as imagens alienam e obliteram o pensamento. O objeto do seques-

tro, descobre-se, é gerar uma performance artística radical denunciando 

os perigos da televisão, das imagens e da massificação. Portanto, as ima-

gens concentram-se na visualização de cenas da imprensa televisiva, sen-

do que a trama vai apontar para problemas clássicos da cultura de massa: 

agendamento e enquadramento. (laGe, 2002; WOlf, 2001) O foco é a já 

bem discutida crítica à sociedade do espetáculo do século XX. (debOrd, 

1992) Como confirma Correo: (2014, p. 589, tradução nossa)

desta forma, o evento que dá origem a este episódio evidencia e dá 

validade à sociedade do espetáculo descrita por Guy debord (2000) na 

década de 60, em que as notícias ganham mais importância pelo fas-

cínio que provocam no espectador do que por sua relevância política, 

econômica ou social.7

na tv, as pesquisas de opinião revelam que a população quer que o 

primeiro-ministro salve a princesa. repórteres tentam dar o furo sobre a 

ação da polícia. a promiscuidade entre mídia de massa e poder é explícita: 

relação íntima entre políticos e jornalistas,8 estatísticas de popularidade 

para indicar qual ação tomar, agendamento da discussão e o enquadra-

mento fazendo que a opinião pública flutue. O enquadramento e o agen-

damento são, em um primeiro momento, controlados pelo governo (que 

pede discrição). Como não será possível evitar a circulação da informação, 

dado a força disseminadora das redes sociais, o governo tenta controlar a 

7 “de esta forma, el evento que da lugar a este episodio evidencia y dota de vigencia 

a la sociedad del espectáculo descrita por Guy debord (2000) en los años 60, en la 

que las noticias obtienen más trascendencia por la fascinación que causan en el 

espectador, que por su relevancia política, económica o social.”

8 Cenas de sexting mostram como uma jornalista consegue informações privilegia-

das do governo. Sexting é a prática de trocas de imagens eróticas ou sensuais atra-

vés de dispositivos móveis em redes sociais. Para mais informações, ver sexting 

(2018).
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circulação, sancionando uma lei que proíbe que cópias e distribuições da 

cena sejam feitas. Mais ainda, ele pede para que as pessoas não assistam à 

transmissão. nada disso funciona. 

há uma grande mobilização em frente aos monitores de televisão. as 

cenas mostram pessoas reunidas em diversos locais, deixando as ruas de-

sertas. Os pubs estão lotados de pessoas na frente da televisão, como se fos-

se a final da Premier league (campeonato de futebol inglês). ainda assim, 

na hora do evento televisivo, o governo coloca ainda um ruído ensurdece-

dor na emissão para perturbar a visualização. não adianta. a cena mostra 

o voyeurismo se transformando em asco, com a expressão das pessoas ao 

começarem a ver a relação sexual acontecendo. a imagem faz eco com fe-

nômenos televisivos (Big Brother, ou programas policiais da tarde, como o 

Brasil Urgente, do apresentador datena, da rede bandeirantes de televisão) 

pós-midiáticos (imagens sensacionalistas ou os vídeos constrangedores no 

Whatsapp, facebook, twitter...).

O chefe de estado cumpriu a exigência. entretanto, esse ato foi em vão: 

a princesa foi libertada 30 minutos antes do ato na ponte que liga a tate 

Gallery, um dos maiores ícones da arte contemporânea mundial, à catedral 

de st. Paul, lugar de eventos religiosos e da realeza. além de ser um local 

emblemático, unindo dois ícones de londres, o artista parece ter escolhido 

essa ponte também pelo número de câmeras de vigilância instaladas no 

local. elas poderão “atestar a obra”. Como todos estavam na frente da tv, 

ninguém viu a libertação da monarca. a “performance” foi realizada na 

certeza de que as ruas, e os que monitoram as câmeras de vigilância, esta-

riam assistindo à televisão. a força da “obra” é apontar para a potência da 

“sociedade do espetáculo” (todos hipnotizados em frente a uma imagem 

grotesca) e para o controle dos “meios de massa” (todos testemunhando 

um evento histórico).  O evento teve uma audiência mundial de 1,3 bilhão 

de pessoas. O artista comete suicídio, finalizando assim o seu trabalho. 

C o n c l u s ã o

O episódio exibe uma forte tensão entre a função da arte, a sociedade do 

espetáculo e a dimensão política das imagens em uma cultura de massa. 
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essa performance radical visa denunciar a manipulação mundial e midiá-

tica da opinião pública, sendo uma crítica típica da “sociedade do espetá-

culo”, da cultura da hiperrealidade e da simulação (baudrIllard, 1983, 

1995), do poder hipnótico e quase pornográfico das imagens (debraY, 

2003), atrelada agora à velocidade viral e pouco confiável das redes so-

ciais. a ação do artista lembra ainda os trabalhos de Marina abramovic 

(não há como não pensar em Ritmo (0)9). as regras que ele impõe ao funcio-

namento da sua trama lembra também o manifesto e movimento dogma 

95, de lars von trier, no qual, subvertendo o cinema hollywoodiano, indi-

ca todos os movimentos, prescreve todas as formas de uso da câmera e do 

fazer cinematográfico, como o fez o artista ao indicar em detalhes como 

deveria ser a cena de sexo.10 a “obra” joga com o poder pagão (o primei-

ro-ministro), o poder real (a princesa), as relações entre mídia de massa e 

política, a força disruptiva das redes sociais.

“hino nacional” está, com tecnologias contemporâneas como os celu-

lares e as redes sociais da internet, discutindo temas do século passado, 

tais como o poder das imagens mediatizadas, o voyeurismo, o exibicionis-

mo, a espetacularização do grotesco. Portanto, o episódio tenciona arte, 

política e comunicação de massa, problematizando o agendamento e o 

enquadramento das notícias em meio à circulação virótica de informação 

nas redes sociais. esta não é discutida e o elemento central é ainda a tele-

visão. Portanto, o roteiro reforça um tema típico do século XX. 

embora a sociedade do espetáculo esteja atuante hoje, a dinâmica da 

sociedade da informação traz novas questões que não são sequer aponta-

das pelo episódio, como a questão da pós-verdade e da ação algorítmica 

9 realizada em 1975, na Itália, a artista colocou 72 itens sobre uma mesa (machado, 

gilete, pistola…) e ficou por seis horas na Galleria studio Morra, de nápoles, à 

disposição do público para que fizesse o que quisesse com seu corpo, sem que ela 

exercesse qualquer resistência. um espectador chegou a colocar a arma na mão da 

artista e apontá-la para seu pescoço.

10 O dogma 95 (2018) é um movimento cinematográfico internacional lançado a par-

tir de um manifesto publicado em 13 de março de 1995, em Copenhague. as regras 

foram apresentadas uma semana depois no théatre de l’Odéon, em Paris, em 20 de 

março de 1995. elas são conhecidas como “voto de castidade”, são muito rigorosas. 
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das redes sociais, por exemplo. É muito evidente a discussão sobre o agen-

damento e o enquadramento dos meios de massa. eles continuam ativos, 

certamente, mas as formas de ação da notícia em redes sociais digitais vão 

muito além desses dois tipos de “controle”. Consequentemente, não há 

nada que remeta ao futuro, ou mesmo que ilumine o nosso presente com 

algo que já não tenha sido bastante discutido no século passado. 
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15 milhões de méritos (15 Million Merits) – 
confinamento e trabalho na sociedade 
midiatizada

estamos em uma sociedade dividida entre faxineiros, ciclistas (em bicicletas 

fixas) e artistas. embora sem nenhuma pista sobre o mundo externo, essa 

parece ser uma sociedade do futuro, na qual o trabalho foi reduzido aos 

que fazem a faxina, aos que geram energia pedalando (ciclistas) e aos que 

se dedicam ao espetáculo, ao show business. Os faxineiros estão na base; os 

ciclistas têm que pedalar todo dia para gerar energia para o sistema, acu-

mulando “Méritos”, a moeda corrente; os “artistas” vivem com privilégios, 

produzindo shows para que as massas continuem a trabalhar. embora tenha 

telas interativas, avatares, interfaces táteis, o mundo parece mais o da era 

industrial do século XIX do que a sociedade digital desse início do século XXI.

se os ciclistas conseguirem 15 milhões de Méritos, e tiverem alguma 

habilidade artística, eles podem comprar um passaporte para se apresen-

tarem para um júri e para o público, composto pelos próprios ciclistas 

(estes aparecem como avatares no sistema eletrônico e participam da es-

colha dos vencedores). se forem aprovados, eles viram artistas do espetá-

culo (incluindo o pornô). esta parece ser a única opção para sair do mundo 

do pedal e ter uma vida melhor; mesmo assim, continuam presos a essa 

engrenagem. não há liberdade, não há “natureza”, não há vida “lá fora”, já 

que não sabemos o que se passa fora desse ambiente. ele parece ser uma 

espécie de usina, cujo trabalho humano nas bicicletas gera energia. 

a problemática do episódio gira em torno de um casal de ciclistas, bing 

e abi. bing é um homem negro que questiona o sentido de uma vida neste 

mundo: “não há autenticidade aqui”, “quero que algo real aconteça”, ele 

diz em alguns momentos. abi, uma bela jovem, parece apática e apenas 

pedala, passivamente adaptada ao mundo do trabalho. ela, no entanto, 

canta bem. bing se apaixona por ela quando a vê em alguns momentos 

no elevador, ou nas bicicletas. ele a ouve cantar no banheiro e resolve 

patrocinar a sua apresentação, doando os seus 15 milhões de Méritos acu-

mulados. ela reluta em aceitar, mas acaba convencida por bing, dizendo 
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não ter com o que gastar o dinheiro.11 abi aceita e se apresenta, cantando 

a música Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand).12 

Os jurados gostam da performance, mas preferem indicá-la para o mer-

cado pornô, pois ela é atraente e “o mercado de cantoras está saturado”, 

como diz uma das juradas. O júri é apoiado pelos avatares dos ciclistas que 

assistem a tudo e vibram aplaudindo o resultado. Pressionada e sem saída, 

pois a outra opção é continuar como ciclista por toda a vida, abi aceita. 

um dos jurados diz que, como atriz pornô, ela será drogada, podendo 

viver “tendo prazer” sempre. 

bing, revoltado, não aceita essa condição e prepara uma revanche. 

Pedalando obstinadamente e poupando recursos, ele reconquista seus 15 

milhões de Méritos e treina para se apresentar como dançarino de break 

dance. ele esconde uma garrafa do líquido que todos têm que tomar para se 

apresentar (uma droga que acalma, chamada “concordância”) e um pedaço 

de vidro (que guardou quando, em um acesso de raiva, quebrou uma das 

telas do seu quarto), partindo para a apresentação. no meio da performan-

ce, ele ameaça se matar cortando o pescoço. todos param para ouvi-lo fazer 

um discurso forte, rancoroso e libertário contra o “sistema”. O público olha 

assustado. surpreendentemente, um dos jurados elogia a sua performance 

e diz que aquele foi o melhor discurso que ele já ouvira e sugere que ele faça 

isso sempre, que ele tenha um show só dele em que, duas vezes por semana, 

ele fale para o público. se aceitar, ele sai da vida de ciclista. bing é, assim, fa-

cilmente controlado e reenquadrado pelo sistema. O rebelde revolucionário 

virou mais um artista. agora, o seu pedaço de vidro é guardado em estojo de 

luxo como o seu instrumento de trabalho e ícone do seu programa. sobre 

essa tensão, escrevem Paganotti e soares: (2015, p. 52)

nesse sentido, pouco interessa se o protagonista foi cooptado ou não 

pelo sistema que critica, se sua crítica perdeu ou não a autenticidade 

ao vender-se hipocritamente como entretenimento para consumo. ele 

11 sobre melancolia e esvaziamento do indivíduo nesse episódio, ver Oliveira, 

nascimento e schyra (2014).

12 essa música volta em alguns outros episódios da série. a versão original é cantada 

por Irma thomas, em 1996.
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até pode ser visto como um representante dos autores da série Black 

mirror, que também criticam um aparato midiático de dentro do seu 

ventre. O que é digno de nota é que os monólogos do personagem – e 

também os episódios da série – não são só agradáveis (juízo ‘indistin-

to’) e inovadores (juízo ‘diacrítico’), mas também abrem espaço para 

a reflexão (juízo ‘axiomático’) sobre as contradições que eles têm a 

coragem de não esconder. 

as tecnologias de comunicação e informação, como no primeiro epi-

sódio, embora vestidas de século XXI, são utilizadas para sustentar um 

discurso antigo, como se estivessem denunciando, como no primeiro epi-

sódio, a sociedade de consumo, do espetáculo, com mais um elemento 

perturbador que é o confinamento e a vigilância panóptica, orwelliana. 

(OrWell, 2009) bezerra (2017) vai mostrar como a série discute o pro-

blema da vigilância e como ela repercute a visão de George Orwell. Black 

Mirror seria, assim, similar à “teletela” (telescreen): 

a teletela recebia e transmitia simultaneamente. todo som produzido 

por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto 

seria captado por ela; mas: enquanto Winston permanecesse no cam-

po de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido também 

poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo 

observado num momento específico. tentar adivinhar o sistema utili-

zado pela Polícia das Ideias para conectar-se a cada aparelho individual 

ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. era pos-

sível que ela controlasse todo mundo o tempo todo. fosse como fosse, 

uma coisa era certa: tinha meios de conectar- se a seu aparelho sem-

pre que quisesse. você era obrigado a viver – e vivia, em decorrência 

do hábito transformado em instinto – acreditando que todo som que 

fizesse seria ouvido e, se a escuridão não fosse completa, todo movi-

mento examinado meticulosamente. (OrWell, 2009 apud beZerra, 

2017, p. 3) 

as imagens são enviadas aos quartos minúsculos em que moram os 

ciclistas. eles são obrigados a assistir os programas sob pena de perder 
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Méritos, como se estivessem sendo obrigados a ver televisão. algo mui-

to similar acontece ao personagem central de Laranja Mecânica (stanley 

Kubrick, 1971) em que, preso, passa a ser obrigado a ver imagens com os 

olhos arregalados como uma lavagem cerebral para abrandar a sua rebel-

dia e violência. as imagens assim difundidas são de uma cultura de massa, 

partindo de um centro para uma massa passiva e obrigada a assistir de 

operários ciclistas. essa é a forma de consumir o real e de imersão no real, 

criando isolamento e docilidade. não aparecem redes sociais digitais, ape-

nas um modelo de pontuação e visualização de avatares em um sistema 

muito fechado. O contato físico é praticamente inexistente e não há mun-

do natural. não há livros no episódio, não existe a possibilidade de leitura, 

somente imagens. nesse mundo, todos parecem personagens de Fahrenheit 

451, (bradburY, 2012) que vivem sem livros e com telas.

não há mundo real. este perece ser aquele das paisagens digitais 

(CauQuelIn, 2007), sendo o que é exibido nas telas. Cauquelin mostra 

que com as novas imagens digitais estaríamos voltando a um registro vi-

sual pré-perspectivista, sem a ideia de paisagem, portanto, já que o que 

aparece como natureza é a performance do nosso conhecimento, do pro-

tocolo, do algoritmo. não há, assim, o “ver”, apenas o deleite do conheci-

mento, da história dos objetos destacados de um fundo inexistente. essa 

é a paisagem que vemos no episódio, uma “segunda natureza”, em telas 

interativas. Como afirma Cauquelin: (2007, p. 180-181, grifo do autor) 

a paisagem, com a imagem digital, não está mais contra natureza, isto 

é, em acordo contrastado com seu fundo, não se apoia mais na verdade 

natural que revela ao mesmo tempo em que oculta [...]. É uma pura 

construção, uma realidade inteira, sem divisão, sem dupla face, exata-

mente aquilo que ela é: um cálculo mental cujo resultado em imagem 

pode – mas isso não é obrigatório – assemelhar-se a uma das paisagens 

representadas existentes. basta estabelecer as leis para tanto. 

“15 Milhões de Méritos” mostra apenas uma célula, uma bateria de 

um sistema tecnocrático composto por escravos ciclistas, o júri, o público 

e os entertainers. Isso mantém o sistema funcionando. a mensagem parece 

ser: “vocês não estão livres, são apenas fonte de trabalho para produzir 
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energia para o sistema”. Poderíamos até pensar que o sistema externo é 

mantido por máquinas que escravizam os humanos e os alegram com 

espetáculos medíocres. Mas tudo não passa de especulação.

a história aqui contada é tecnofóbica, é uma crítica à tecnocracia, à 

burocracia e à escravização no trabalho que gera apatia e melancolia. ela 

retrata a sociedade dos séculos XIX e XX. Mais próximo da sociedade de 

massa midiatizada, o sistema parece promover a escravidão e o controle 

da mente pelas imagens nas telas, pelo entretenimento rasteiro, sendo, 

assim, alienante, massacrando a individualidade humana e os organizan-

do em categorias de pessoas: as classes dos faxineiros, ciclistas, jurados, 

artistas. a sociedade parece um sistema fechado, uma usina de energia. 

“15 Milhões de Méritos” não nos ajuda a pensar o presente e muito menos 

o futuro, trazendo à baila questões de uma sociedade típica do final do 

século XIX e início do século XX. 

C o n c l u s ã o

em meio a discussões sobre o trabalho imaterial nas redes sociais, a vigi-

lância distribuída e locativa, as formas de produção de perfis “dividuais”, 

(deleuZe, 1992) o episódio volta ao indivíduo cerceado de liberdade em 

um trabalho que segue a lógica taylorista-fordista, à vigilância do confina-

mento, ao consumo de imagens televisivas compulsórias. estamos diante 

de seres apáticos controlados por uma burocracia sem capacidade de pro-

duzir ou consumir informação livremente. Isso não significa que esses 

temas não tenham importância hoje, mas que a série está nos levando 

para análises da cultura massiva e do espetáculo do século XX, e não nos 

mostrando os desafios do século XXI, ou de um futuro próximo. 

“15 Milhões de Méritos” não é uma crítica à sociedade em rede do 

futuro, mas à sociedade de massa do século XX. a crueldade do sistema 

massivo, o apagamento do indivíduo, a sociedade do espetáculo e do con-

sumo (e da consumação) estão na base desse episódio. em algum grau, 

ele lembra o filme de Ken louch, Eu, Daniel Blake, no qual um senhor com 

problemas cardíacos não consegue se aposentar, pois a burocracia não 

processa o seu pedido. blake, como bing, não é nada para o sistema, e seu 
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grafite no muro é como o show de bing. não dá em nada, a não ser em um 

certo reconhecimento pessoal sem que haja uma significativa mudança 

coletiva. vemos um mercado de trabalho no qual a motivação é quase 

nula. a alienação não se dá pelo excesso, mas pela falta de informação, 

pela diminuição da potência da imaginação. 

O episódio não explicita como é o mundo lá fora, dando margem para 

que o espectador preencha essa lacuna propositalmente. de qualquer for-

ma, o domínio retratado no episódio não é o da vigilância pelo controle 

“dividual” em mobilidade, ao qual estamos submetidos quando produ-

zimos e consumimos informações “livremente”, na medida em que ali-

mentamos e trabalhamos para as grandes empresas de informação como 

Google, facebook, apple, amazon, Microsoft... se pensarmos pelo mundo 

de “15 Milhões de Méritos”, parece que estamos submetidos ao controle 

da velha e criticada IbM, com sua visão centralizadora da informação e do 

trabalho, nos anos 1970! 

Certamente, o trabalho imaterial, as performances corporais para ali-

mentar sistemas de dados, as formas de isolamento e conexão em meio às 

redes sociais são questões cruciais hoje. Mas não são a essas que o episódio 

faz referência. sistemas atuais de grandes empresas da área da informática 

utilizam a biometria (a relação corpo, informação, perfil, normatização) e, 

por tabela, “méritos”, como forma de ação em determinadas plataformas, 

(GIllesPIe, 2010) ou como um tipo de trabalho imaterial não remunerado 

como forma de performatização (tIll, 2014) nesses sistemas. Mas o roteiro 

não chega perto dessas questões. ele vai nos propor entender a vida presa 

a uma maquinaria industrial típica dos séculos passados. Certamente ela 

funciona ainda no nosso mundo, mas ela não nos instrui muito sobre os 

dilemas do contemporâneo. não é à toa que as empresas citadas mais 

acima são empresas da nova economia informacional. a questão se somos 

nós que dominamos a máquina ou se é ela que nos domina é pertinente, 

mas não colocada dessa forma, em um mundo de imagens centralizadas, 

de trabalho compulsório e burocrático, de indivíduos centrados em uma 

sela, isolados do mundo. 

O nosso problema hoje é a conexão, e não o isolamento, é o de saber 

lidar com essa relação permanente com pessoas, objetos, dados e informa-

ções, e toda as formas de performances daí derivadas pelo movimento, e 
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não pelo confinamento de pessoas, objetos e informação. Portanto, esse 

segundo episódio, assim como o primeiro da temporada, perde a chance 

de falar do mundo atual. no lugar disso, aponta para um mundo de idio-

tas isolados, mecânicos, vendo espetáculos imagéticos nos seus quartos, 

ou participando, quando têm habilidade artística (novos palhaços?), dos 

reality shows. nossa idiotia hoje é certamente de outro gênero, não essa. 
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toda sua história (The Entire History of You) – 
vigilância e memória cinematográfica

temos aqui mais um exemplo de um excelente tema atual, mas, infeliz-

mente, abordado com os olhos no passado: a memória. assistimos a vida 

em uma sociedade na qual há o uso, bastante difundido, de um disposi-

tivo que permite gravar a vida das pessoas. essa tecnologia mnemônica 

é chamada de “Grão”. esse pequeno objeto é implantado na cabeça das 

pessoas, podendo registrar tudo que é visto pelos olhos. O uso não é obri-

gatório, mas parece serem poucos os indivíduos que optam por não o 

terem permanentemente no corpo. Com o “Grão” na cabeça, todos podem 

visualizar e exibir as suas memórias gravadas em longos períodos, poden-

do servir como diversão ou prova sobre atos do cotidiano. O personagem 

principal está obcecado pelo ciúme e busca encurralar a sua mulher para 

que ela confesse uma suposta traição. a prova seria a exibição das ima-

gens do adultério gravadas nesse dispositivo. 

O episódio nos apresenta a história de liam, protagonista da trama, e 

sua mulher ffion. ele encontra com a mulher em um jantar e fica intri-

gado com cenas de olhares entre ela e um dos amigos nessa ocasião. em 

casa, após o evento, ele questiona sua esposa sobre o assunto e começa 

e insinuar se ela teve ou estava tendo um caso ele. ela nega, mas depois 

de pressionada admite que teve uma relação com esse amigo no passado, 

mas que tudo tinha acabado há muito tempo. 

liam, obcecado pelo ciúme, começa a rever suas memórias com o auxí-

lio das imagens registradas no “Grão” para achar mais detalhes desse últi-

mo jantar. ele passa a noite bebendo e resolve procurar o suposto amante. 

ao chegar na casa dele, liam o ataca e o obriga a mostrar as cenas com ela 

através do dispositivo. violento, ele consegue ver e fazer com o amante 

apague a memória. ao voltar para a casa, liam questiona mais uma vez a 

mulher, perguntando se eles teriam usado preservativos na relação, preo-

cupado em saber se a filha deles é mesmo dele. dando zoom nas imagens, 

como em um filme da sua vida, liam encurrala ffion mostrando que eles 

tiveram uma relação sexual há 18 meses, sem proteção, sendo assim o 
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momento de concepção da menina. O episódio termina com liam retiran-

do manualmente o “Grão” da sua cabeça. 

O “Grão” permite a seleção de memórias por meio de um controle re-

moto a qualquer momento. Como disse acima, ele não é obrigatório, mas 

muitas ações cotidianas são realizadas mais facilmente se a pessoa tiver 

o “Grão” implantado. Muitas discussões são resolvidas por haver a prova 

cabal das imagens do “Grão”. sem ele, a confiabilidade, já que não se pode 

provar, fica abalada. ele é um instrumento de resgate de memória, de 

prova de ações, sendo, portanto, um instrumento de vigilância tanto para 

os poderes públicos como para as relações interpessoais. 

duas questões são interessantes aqui: a da memória, cinematográfica, 

vinculada ao que o corpo capta do mundo pela visão; e a constituição de 

uma subjetividade híbrida a partir da relação íntima entre corpo, artefato 

e informação com a figura do ciborgue (um organismo cibernético, ser hí-

brido, com partes orgânicas e inorgânicas). vou discutir rapidamente essa 

segunda questão, pois o tema voltará mais adiante em outras temporadas 

e vou me demorar mais na primeira por ser, ao meu ver, o tema mais 

interessante. O episódio aponta para humanos com implantes inorgâni-

cos, microeletrônicos, na cabeça, fazendo alusão diretamente à figura do 

ciborgue (voltaremos mais adiante sobre esse assunto).

a subjetividade é desde sempre forjada nesse híbrido, corpo e obje-

tos, remetendo à relação entre comunicação e tecnologia: a do humano 

como um “ciborgue”, tanto pela implantação de próteses no corpo, como 

pela ação do acesso à informação a partir da ação dos meios e processos 

de comunicação. Objetos e mídias são produtores de subjetividade, pois 

afetam o corpo e a consciência. as mídias são produtos e/ou processos que 

nos permitem, na produção, processamento e transporte da informação, 

driblar constrangimentos do espaço e do tempo (e isso da escrita até a 

internet). O “Grão” opera esse hibridismo pelo implante do inorgânico 

no orgânico e pelo processamento informacional diretamente vinculado 

ao sistema nervoso central servindo como resgate para funções de entre-

tenimento, vigilância e ação no cotidiano. nesse hibridismo radical, mas 

também desde sempre, nos formamos enquanto sujeitos em relação com 

os artefatos. somos o que emerge das associações protéticas e simbólicas 
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com objetos.13 Consequentemente, somos constituídos e constituintes das 

mídias pela sua forma de expansão cognitiva, espacial e temporal, portan-

to mnemônica, da informação. 

O nome do episódio já é em si uma boa entrada para discutir a ques-

tão da memória: “toda sua história”, como se toda a história estivesse 

guardada em um registro visual da vida das pessoas. esse tipo de pensa-

mento sobre a memória é, mais uma vez, típico da cultura de massa e 

do audiovisual dos séculos XIX e XX, particularmente, aqui, do cinema. 

O “Grão” ainda não existe de fato, mas a sua ação está longe de ser a dos 

objetos infocomunicacionais contemporâneos que registram informações 

em materialidades outras que não a que está apenas diretamente presa ao 

corpo, com a imagética de liam, da mulher ou do amante. O dispositivo é 

futurista, mas a visão do episódio sobre a memória trabalha com temas do 

passado e, de novo, não nos ajuda a pensar essa questão hoje, sob o signo 

dos rastros digitais e da performance dos algoritmos em grandes sistemas 

informacionais. “toda sua história” é tudo o que o olho viu, gravou como 

uma câmera de cinema, fotográfica ou de vídeo; como uma memória que 

se pretende “total”, cinematográfica, linear, que se pode “passar para fren-

te ou voltar” (fast forward ou rewind). Parece que estamos com um “Grão” 

na cabeça, mas vendo as imagens em um videocassete betamax! O “Grão” 

é certamente futurista, mas o debate proposto é de uma memória visual 

e típica do século XX, forjada com a fotografia, o cinema e as câmeras de 

vigilância. Como mostra Correo: (2014, p. 595, tradução nossa) 

no entanto, uma tecnologia como a proposta em toda sua história, 

na qual é possível pausar, diminuir a velocidade e selecionar detalhes 

13 apontei nos meus livros Cibercultura (leMOs, 2002) e a Comunicação das coisas 

(leMOs, 2013) como o humano e o social são constituídos enquanto redes a partir 

de uma dimensão simbiótica com os objetos e artefatos, sendo desde sempre híbri-

dos (o “homo habilis” já faz parte desse processo de hibridização). O ciborgue é assim 

ápice dessa interação, surgindo com implantes de dispositivos microeletrônicos. 



Isso (não) é muito black mirror  |  41

de experiências passadas, transforma a ação de lembrar e entender o 

outro em uma atividade mais analítica e menos intuitiva.14

a memória do “Grão” é aquela que emerge para fazer voltar um acon-

tecimento de forma intencional, de “toda sua história”. Proust (2006 apud 

leMOs, 2013a) chama esse tipo de registro de uma memória que apenas 

revela “faces sem realidade”. essa é a memória dos olhos. a construção 

do real, do sujeito, das relações, se faz a partir de uma memória muito 

mais complexa, que ele chama de “memória involuntária”. esta parece 

ser mais próxima da memória digital produzida pelos atuais sistemas in-

formacionais que captam todos os rastros voluntários e involuntários que 

deixamos por aí. Como explica o escritor francês: 

Para mim, a memória voluntária, que é sobretudo uma memória da 

inteligência e dos olhos, não nos dá, do passado, mais do que faces 

sem realidade; mas se um cheiro, um sabor encontrados em algumas 

circunstâncias totalmente diferentes, despertam em nós, à nossa reve-

lia, o passado, passamos a sentir o quanto este passado era diferente 

daquilo que acreditávamos lembrar, e que nossa memória voluntária 

pintava, como os maus pintores, com cores sem realidade. (PrOust, 

2006, p. 510)

hoje, as possibilidades de rastreamento e de ativação da memória in-

voluntária são bem maiores do que no começo do século XX, que susten-

tam essa memória involuntária do olho. Mais uma vez, é bom insistir: se 

ela está entre nós, é um problema atual? Certamente, mas não oferece 

elementos novos para pensar a atualidade. de fato, os roteiristas não per-

ceberam essa nova dinâmica de produção de memória na contempora-

neidade. O “Grão” é a materialização da memória voluntária. hoje temos 

formas de memória involuntárias em diversas materialidades que não o 

14 “sin embargo, una tecnología como la propuesta en toda tu historia, en la que es 

posible pausar, ralentizar y seleccionar detalles de experiencias pasadas, convierte 

la acción de recordar y comprender al otro, en una actividad más analítica y me-

nos intuitiva.”
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corpo de um sujeito fechado e, no caso, ciumento, possessivo, buscando 

o resgate da família.

esquecer é fundamental. e com o tormento da memória voluntária, 

liam quer esquecer, não quer mais lembrar de tudo e, em um último de-

sespero, arranca o “Grão” de forma violenta. ele está dizendo: não quero 

me lembrar mais de tudo. essa cena lembra o conto de borges, “funes, o 

Memorioso”, no qual o personagem central é atormentado pela memória. 

ele não consegue viver, pois lembra-se de tudo nos mínimos detalhes e o 

tempo todo. assim, ele não pode pensar, abstrair, se deixar ao encontro de 

coisas involuntárias. Como diz borges (1989, p. 97): “suspeito, contudo, que 

não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. 

No mundo abarrotado de Funes não havia senão detalhes, quase imediatos”. em 

“toda sua história”, liam era um funes destruído pelo ciúme e a traição. 

Mais do que registrar o que se vê, estamos em meio a processos corri-

queiros, cotidianos e massivos de transformação em rastros binários (da-

dos) de tudo o que se pensa, escreve, fala, fotografa, filma... O presente 

já absorveu e foi muito além da memória cinematográfica apresentada 

nesse episódio. Portanto, “toda sua história” traz um tema atual sob a 

ótica do passado: a memória como a exibição de um vídeo retirado de 

uma câmera de vigilância. essa “toda” memória é a dos meios massivos, 

panópticos.

a cultura digital, produtora de controle e monitoramento informacio-

nal, multiplica os instrumentos de inscrição eletrônica (quando usamos 

um celular, um cartão de crédito, as redes sociais...). ela é uma megamá-

quina de produção de memória voluntária e involuntária, de luta contra 

o esquecimento. Controle de informação é lembrança, ação contra a de-

sordem e a indiferenciação. O uso dos dados em sistemas de “Big Data” 

(MaYer-sChÖnberGer; CuKIer, 2013) é promotor de uma memória 

involuntária. O “Grão” fixa-se na memória voluntária; a performance de 

dados, na involuntária. O problema hoje é a ampliação dessas duas formas 

de ativação da memória (voluntária e involuntária) de dados. tudo é guar-

dado. nada mais é esquecido, como quer liam.
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C o n c l u s ã o

O problema central do episódio, a memória em implantes neuronais, não 

chega nem ao presente. Mais uma vez devo salientar que, certamente, 

esse problema nos persegue hoje. Porém o tema do episódio não requisita 

um pensamento sobre a atualidade. ele propõe uma discussão passada, 

relacionada a dispositivos que ainda estão em funcionamento, mas que 

não nos ajudam a compreender o problema da memória em meio à per-

formatividade algorítmica das redes sociais e dos sistemas digitais atuais. 

O problema hoje, e não ainda em um futuro próximo, é muito mais com-

plexo do que o apontado pelo filme projetado para provar a traição que 

sofreu liam. 

Os desafios para pensar a memória em nossa sociedade informacional 

devem ir muito além da gravação visual do mundo externo. ela é hoje 

resultado de um amplo processo de captação, produção e tradução de 

dados realizado pelo processamento infocomunicacional e pela agência 

por vezes opaca e obscura dos algorítmicos. temos hoje um estoque de 

informação que produz uma memória digital a partir não apenas do que 

vemos com nossos olhos, mas dos rastros que deixamos em quase todas 

as ações do cotidiano. Práticas conhecidas como “qantified self” (luPtOn, 

2016) mostram bem essa nova qualidade do problema da memória pessoal 

na sociedade informacional do século XXI.

trata-se de formas de registro de dados digitais a partir de ações, mo-

vimentos, desejos imputados a sistemas computacionais agindo no pre-

sente, no futuro e também no passado (reconstruindo perfis ou bases de 

dados). esses registros são voluntários e/ou involuntários, servindo para 

uma ampla gama de serviços na sociedade contemporânea (gerar perfis, 

propor serviços, ampliar capacidade de trabalho etc.). Gravações de ima-

gens óticas podem ser interessantes para videovigilância, mas são muito 

pouco proativas para o que se propõem os diversos segmentos da socieda-

de contemporânea. aqui está o nosso desafio hoje. 

essa memória algorítmica, fluida, registrando em diversas materiali-

dades é muito mais desafiadora do que aquela que grava tudo e exibe 

como se fosse um filme. hoje é possível cruzar e analisar esses dados de 

múltiplas maneiras, evocando uma memória correlacional, dinâmica, 



44  |  andré lemos

proativa e aberta. a memória é armazenada de diversas formas (dados nos 

mais diversos formatos), e somos, por outros, forçados a tudo lembrar. 

você esqueceu do que fez na escola? filmaram e colocaram no Youtube. 

do que disse no trabalho? está registrado no facebook e no twitter. das 

infrações de trânsito? O computador central sabe. da quantidade de gor-

dura que ingeriu no ano passado? a seguradora sabe e vai cobrar caro na 

renovação do seu plano de saúde...

a rastreabilidade eletrônica se expande e está acessível a todos e é mui-

to mais radical do que a memória cinematográfica do “Grão”, pois aciona, 

articula dados, produzindo as duas formas de memória. Mais ainda, ela é 

dispersa. O dispositivo mnemônico reduz a memória à materialidade da 

representação visual da informação. Com os rastros digitais (e a perfor-

matividade algorítmica que lhe é hoje inerente), a memória não é apenas 

uma gravação linear visual, mas se expressa a partir de novas materialida-

des: inscrições de códigos em muitos sistemas digitais; geração de perfis 

dividuais (nos diversos aplicativos e redes sociais); rastros digitais em cli-

ques, likes, tempo de acesso, de leitura, de exposição etc. Privacidade, es-

pionagem, vigilância, Big Data, computação nas nuvens, internet das coi-

sas..., tudo isso tem a ver com os desafios da memória e do esquecimento 

atuais que não passam sequer perto das discussões do episódio.

temos, como nos dois primeiros episódios dessa temporada, uma vi-

são da sociedade do espetáculo, da cultura de massa, da memória visual 

de tipo cinematográfico próprias do século passado. estamos em meio a 

estoques de dados com performativas algorítmicas muito mais fluidas, in-

tegrativas e agregadoras, produzindo agências e consequências concretas 

nas nossas vidas em diversos níveis. “toda sua história” deixa muito da 

nossa atual construção de história de lado, presa que está no registro do 

olho, às imagens linearmente produzidas, à memória voluntária, guarda-

da para ser lembrada sob o controle do “dono”. hoje perdemos o controle 

sobre nossos rastros. O problema da cultura digital atual não é a produção 

de uma história pessoal colada a um corpo que a produz diretamente, 

mas a criação de uma memória muito mais volátil, criada de forma invo-

luntária cuja consequência dos seus arranjos são imprevisíveis. Por isso 

torna-se hoje urgente e necessária a criação de mecanismos de proteção 
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de dados pessoais, de possibilidades técnicas e jurídicas de apagamento 

dos dados deixados em sistema.

Portanto, terminamos a temporada nos séculos XIX e XX. a memória 

do “Grão” é a da fita cassete15 e não a dos algoritmos, da performance im-

previsível do Big Data, do registro dinâmico, distributivo e pós-panóptico. 

Mais do que gravar coisas com os olhos, estamos deixando voluntária ou 

involuntariamente rastros nos nossos atos mais banais do cotidiano. a 

memória dos dados sem olhos “vê e grava” muito mais do que o “Grão”. 

se perguntássemos a uma empresa de dados se ela preferiria receber a 

gravação do “Grão” ou os rastros digitais de todos os nossos movimentos 

(escritos, imagens, relações, cliques, tempo de leitura...) nos dispositivos 

digitais e redes sociais, com certeza ela escolheria essa última opção.16 

15 Padrão de fita magnética para gravação de áudio, muito comum nos anos 1960-

1990. ver fita Cassete (2018).

16 um exemplo interessante é o projeto “dataselfie”, que oferece, a partir de uma 

extensão dos navegadores, um monitoramento dos seus rastros no facebook, re-

velando como o algoritmo (machine learning) usa os seus dados para ter vislumbres 

sobre a sua personalidade. ver http://dataselfie.it/#/
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síntese da primeira temporada

Black Mirror entra nas discussões cotidianas, sendo uma série bastante as-

sistida, tida como uma ficção-científica que aponta para o que estamos em 

vias de nos transformar. uma estética com telas interativas, celulares e re-

des sociais, além de um dispositivo ainda inexistente, o “Grão”, parecem 

seduzir o público e o fazer acreditar que a série está propondo uma disto-

pia científica de um futuro bem próximo e que, por isso, nossa realidade 

é “muito Black Mirror”. no entanto, nessa temporada, a ênfase é o passado 

da sociedade de massa e do espetáculo dos séculos XIX-XX, longe de tratar 

de temas caros ao nosso início de século XXI, e menos ainda relativos ao 

futuro próximo. 

embora apareça uma tecnologia que ainda não dispomos em larga es-

cala (como o “Grão”), os temas e tecnologias em evidência são da cultura 

massiva do século XX. não dizemos, no entanto, que a sociedade do espe-

táculo, a cultura de massa, a vigilância panóptica e o confinamento em 

classes de trabalhadores ofuscados por um sistema maior não façam parte 

ainda do arsenal dos nossos problemas. fazem, certamente. O que estou 

dizendo é que os três primeiros episódios da série em nada ajudam a pen-

sar as questões emergentes do presente e muito menos o futuro que está 

chegando com os desafios da cultura digital. eles priorizam, em alguns 

momentos, questões emergentes do presente fortemente marcadas por 

visões reminiscentes do século passado.

Os temas centrais dessa primeira temporada foram a sociedade do es-

petáculo, a cultura de massa, a vigilância panóptica e a memória visual. 

Os episódios “hino nacional” e “15 Milhões de Méritos” mostram essa 

sociedade massiva, da midiatização televisiva, do espetáculo e do traba-

lho maçante e repetitivo. Parece que estamos vendo uma nova versão 

de Tempos Modernos (Charlie Chaplin, 1936), ou de 1984. (OrWell, 2009) 

“toda sua história” aponta para um dispositivo que ativa uma memória 

típica da era do audiovisual, linear, longe de abordar as questões urgentes 

da memória algorítmica, distribuída e invisível da cultura contemporânea 

das redes sociais, da “Internet das Coisas” (leMOs, 2013b) e do Big Data. 
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a segunda temporada começa em 2013 com o episódio “volto 

Já” e termina com um especial de natal em 2014 (“natal”). as principais 

tecnologias, processos e dispositivos infocomunicacionais apresentados 

são a clonagem humana, a inteligência artificial e implantes para diver-

sos fins, mas todos similares ao “Grão” do episódio “toda sua história”. 

essas tecnologias têm diversas funções, mas o que vemos nos episódios 

são principalmente ações de monitoramento, vigilância, justiçamento, 

marketing político e rastreamento das relações sociais. essas ações apon-

tam para temas atuais muito importantes, tais como a memória pessoal e 

a imortalidade (“volto Já”); punição, espetacularização, parques temáticos 

e voyeurismo (“urso branco”); espetacularização e descrença da política 

e dos políticos (“Momento Waldo”); a dualidade mente e corpo e as rela-

ções sociais em redes com possibilidade de bloqueio radical de pessoas 

(“natal”). 

analisando os episódios podemos afirmar que, mesmo apresentando 

tecnologias novas, os processos e os discursos veiculados nos episódios 

se mantêm na tônica da temporada passada: estão falando com uma lin-

guagem do passado, com um arcabouço teórico-epistemológico crítico da 

sociedade do espetáculo, da cultura de massa e da banalização do político. 

Mesmo que alguns episódios tratem de relações bem atuais (com o uso 

das redes sociais para recriar uma pessoa, ou o bloqueio social), a visão 

proposta não aponta para os dilemas do contemporâneo, ou de um futuro 

próximo. 

Os temas da temporada passada permanecem (sociedade do espetá-

culo, memória em primeira mão, vigilância panóptica, individualismo). 

Outros aparecem (dualidade corpo/mente; a imortalidade, Internet das 

Coisas), fazendo as discussões oscilarem entre dilemas típicos da socieda-

de de massa (como em “Momento Waldo” e “urso branco”) e outras mais 

atuais sobre aspectos da sociedade da informação, mesmo que não apon-

tem, com o repertório devido, para os desafios atuais (“volto Já” e “natal”). 

Portanto, um certo apego a questões do século passado e uma perspectiva 

pessimista, sem final feliz, continuam sendo as características da série. 
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volto já (Be Right Back) – mídias sociais e o homem 
diante da morte

em “volto Já”, um casal, que mora em uma casa localizada no que pare-

ce ser um meio rural de uma cidade do reino unido, vive bem quando, 

em um acidente automobilístico, ash,1 o marido, morre. Martha, a espo-

sa, fica inconsolada, descobrindo logo em seguida que está grávida. essa 

descoberta aumenta ainda mais a polarização entre a vida e a morte. as 

tecnologias e processos de clonagem humana que serão exibidos trazem 

à tona a discussão sobre os rastros digitais, a formação do sujeito e sua 

individualidade, e a dificuldade de aceitar a morte. Portanto, memória, in-

dividualidade e imortalidade serão as chaves para compreender “volto Já”.

no velório, uma amiga que também perdeu o marido recentemente, 

sara, informa a Martha sobre um novo sistema que funciona por inte-

ligência artificial (Ia). ao analisar todos os rastros de alguém deixados 

nas redes sociais, operadoras telefônicas e outras empresas, o algoritmo 

pode criar um clone digital dela, fazendo com que pessoas vivas possam 

interagir por e-mail e por voz com o duplo digital da pessoa desapareci-

da. assim, se concordar, Martha poderá trocar mensagens com ele, como 

através de chats ou e-mail, e entrar em contato por telefone (ouvindo sua 

voz por síntese). O sistema analisa os padrões de uso da informação (sono-

ra, imagética, textual) em diversas situações e responde “como se fosse ele”. 

esse duplo digital funcionará a partir da personalidade do marido morto. 

sara diz no velório que é esquisito, mas que “esse sistema pode te ajudar”. 

Martha aceita e mesmo desconfiada hesita em usá-lo. elas conversam por 

telefone:

Martha: O que é isso? O que é isso?

Sara: Você clica no link e fala com ele. 

M: Você fala com ele?

S: Você digita mensagens, como em um e-mail, e ele responde a você como ele 

responderia.

1 não parece ser à toa que o marido se chama “ash”, pó, cinza!
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M: Ele está morto!

S: É um programa. Ele o imita. [...] Eu só dei o nome do Ash e o sistema fez o 

resto. É tão inteligente e...

M: Bem, isso é doentio.

S: Apenas diga “alô” para ele. [...] Quanto mais tiver, mais se parece com ele.

M: Não é ele.

S: Não, não é, mas ajuda.

O sistema de Ia compila as informações (imagens, textos, sons) dei-

xadas por ash nas redes sociais (tais como facebook, twitter, Instagram, 

Youtube...). a análise do que ele dizia ao telefone, das piadas, ideias, pen-

samentos que escrevia nas suas redes sociais, do comportamento que ti-

nha diante de certas situações, das músicas que ouvia, das fotos e vídeos 

que fazia em determinados momentos e ambientes, permite à Ia recriá-lo 

de forma bastante verossímil. através dessa performance dos rastros dei-

xados, a Ia gera informações próprias para contextos específicos. Mais 

adiante, com a análise de suas gravações de voz, o sistema permite que 

Martha converse com ele no telefone. a primeira ligação é aterrorizante. 

esse tipo de produção de perfis pessoais faz parte da nossa realidade 

(embora não ainda com essa sofisticação). Com alguns posts no facebook 

e no twitter é possível prever muitas coisas sobre a ação futura de uma 

pessoa. a análise de dados (rastros digitais) colhidos de redes sociais e 

processados em sistemas de grande volume de dados (“Big Data”) permite 

fazer inferências e perfis muito corretos de todos nós. esses perfis estão 

sendo utilizados para previsões na economia, na segurança pública, nos 

padrões de consumo ou de doenças, dentre outros.

Conversando com ash em um chat ela diz que está grávida e ele res-

ponde que está feliz, pois vai ser pai. Martha diz que queria que ele es-

tivesse com ela. Martha começa a conviver com esse espectro. É impor-

tante notar que o caráter fantasmagórico dessa interação está presente 

em todas as formas de comunicação mediada, pois são sempre processos 

de superação de constrangimentos do tempo e do espaço. derrida (2001) 

apontava essa dimensão fantasmagórica desde os meios massivos, como o 

cinema, a televisão e o rádio. Podemos dizer que ela está presente desde a 

escrita (quando um “discurso” se descola de um corpo, avança no tempo 
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e no espaço). todas as mídias, como forma de trazer ao presente textos, 

vozes e imagens de outros lugares e tempos, produzem fantasmagorias. 

O estranhamento em “volto Já” vem da ausência de ash, agora morto, 

como de certa maneira estranhamos ao ver blogs, páginas no facebook 

ou contas no twitter de pessoas que já não estão entre nós. seria bizarro 

se continuássemos a “conversar” com elas.

depois de um certo tempo de “interação” com o duplo digital de ash, o 

próprio, por telefone, diz a Martha que há um novo sistema sendo lançado 

ainda em fase experimental: um corpo artificial fenotipicamente idênti-

co ao dele que, com a implantação da Ia, poderia trazê-lo de volta. ela 

compra o novo produto. O “boneco” chega em uma caixa, é colocado na 

banheira com um fluido e, em alguns minutos, levanta-se e sai do banhei-

ro idêntico ao marido morto. esse boneco não é nem um robô, nem um 

ciborgue, mas uma espécie de “replicante” (como os do filme Blade Runner, 

de ridley scott – 1982), só que com a inteligência e a personalidade de 

ash.2 O novo ash é assim programado para ser perfeito, customizado com 

os rastros do ash humano, manipulado digitalmente para ser dócil, sub-

serviente e prestativo. em uma cena de sexo, o boneco baixa pornografia 

da rede direto para a sua mente, para oferecer o máximo de prazer para 

Martha. O ash humano não tinha a performance do ash clone. e isso não 

foi nada bom.

a convivência mostra-se difícil, visto que o clone de ash nada mais é 

do que uma versão subserviente e asséptica do ash humano. não há vida 

no boneco. ela diz, quando percebe o engodo: “você não é como ele, você 

não é nada”. em um momento de desespero, ela ameaça matá-lo, dizendo: 

“você não tem história. você é apenas ondulações”. ao que ele responde: 

“estou com medo, não quero morrer”. essa resposta, longe de ser a emer-

gência de uma singularidade (sentir medo), é certamente o resultado de 

um programa que parece estar ajustado para evitar a sua exterminação. 

O problema emerge da incapacidade do clone, mesmo com a memória 

legítima de ash a partir de dados retirados das redes sociais, e da apa-

rência física similar, de conseguir remontar um indivíduo em toda a sua 

integralidade.

2 sobre o pós-orgânico nesse episódio ver barbosa, Morais e ribeiro (2015). 
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“volto Já” apresenta o tema da memória deixada nos rastros digitais, 

o medo diante da morte e a correlata incapacidade humana em aceitá-la. 

Como forma de enfrentamento, ou melhor, de desvio, aparecem as mídias 

sociais, a inteligência artificial e os seres artificiais. O episódio destaca os 

rastros e o Big Data montando perfis ativos de pessoas, apontando para a 

sua radicalização com o surgimento de sistemas de Ia mais sofisticados no 

futuro, quando seria possível recriar uma pessoa com a consciência extraí-

da das redes sociais e o corpo reproduzido como um replicante idêntico. 

há ainda um ponto nevrálgico que é a posse dessas informações, dos 

dados e do resultado das análises destes por empresas que propõem a 

reconstrução artificial de uma vida real como um objeto a ser vendido.  

a tensão se estabelece pela incapacidade desses seres artificiais em produ-

zir uma singularidade e, certamente, pela incapacidade de quem compra 

de lidar com a morte. Correo (2014) aponta em seu texto que o problema 

da relação entre Martha e o clone de ash vem justamente dessa cisão 

entre o mundo digital das redes sociais e o mundo concreto do corpo físi-

co. ele insiste na falsidade das informações do mundo “virtual” e da sua 

separação do mundo “verdadeiro” ou físico. Por isso, o ser artificial não 

corresponderia às expectativas de Martha. 

Ora, o problema não é esse. não se trata de acreditar em um sujeito real 

fora da rede e de um irreal nas redes. essa dicotomia contamina a análise 

e empobrece a discussão sobre o problema principal do episódio. a desa-

coplagem do ash real do ash clone não vem da falsidade das redes sociais 

que constituiria esse último, mas da incapacidade, mesmo usando rastros 

que correspondem efetivamente ao indivíduo ash, de reconstruí-lo plena-

mente. uma individualidade se expressa a partir de múltiplas formas de 

ação e em diversos ambientes, sendo, portanto, mais do que uma soma-

tória de suas ações. Goffman (1973) mostrou como o sujeito se constitui 

por formas de apresentação na vida social. latour, de maneira diferente, 

aponta para a realidade de uma subjetividade que se constitui sempre por 

suas associações. (latOur, 2012) são os rastros que deixamos que nos per-

mitem dizer o que foi ou é uma pessoa: o que ela fez e faz, falou ou fala, 

escreveu ou escreve, fotografou ou fotografa.... em suma, as evidências 

em forma de rastros digitais mostram como ela se relaciona com os ou-

tros, com os objetos, com o mundo ao redor. se existe uma essência, esta 
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estaria justamente nos rastros. Como diz bruno latour (2012): “essência é 

existência e existência é ação”.

Certamente, as redes sociais oferecem registros produzidos pelas pes-

soas que permitem mostrar as suas histórias, não “todas as suas histórias”, 

mas uma parte delas. Por isso são tão importantes hoje e usadas como 

ferramentas comerciais, policiais, sociais e políticas. esses registros des-

crevem, no seu conjunto, materialmente, e não por suposições, o que são 

ou foram essas pessoas. Por exemplo, dizer que sou um “homem cordial”3 

não basta. aceitar essa afirmação deve passar pela identificação de rastros 

concretos que a comprovem. se não há rastros, não há nada. hoje, com 

o digital, deixamos muito mais rastros do que em outras épocas, e isso 

permite remontar e simular pelo menos parte da vida de uma pessoa. 

Portanto, um sistema artificial só poderá remontar uma subjetividade se 

houver rastros fortes, se houver registros de sua memória. 

Os rastros que temos de pessoas que morreram antes da era da infor-

mação é muito menor do que os que dispomos das pessoas atualmente. 

Meu pai e minha mãe, por exemplo, estão presentes na minha memória e 

na dos meus familiares, mas pouco podemos trazer de uma produção que 

lhes seja própria, deixada por eles, pelas ações materiais deles. Pela época 

em que viveram, eles deixaram, comparativamente, poucos rastros. Meus 

filhos poderão montar um retrato mais fiel do que fui do que poderão 

montar do meu pai. Mesmo assim, não poderão desfrutar do meu ser em 

toda a sua integralidade após a minha morte. esse é o problema do episó-

dio, a ilusão, a utopia de que pelos rastros poderíamos reconstruir uma 

existência em sua integralidade. 

O problema não é que nas redes é tudo falso, diferente do mundo real 

(como propôs Correo e muitos outros ao falarem do perigo do “mundo 

virtual”). O problema não é o falseamento, mas a incompletude. nesse 

sentido, o ash artificial não é exatamente falso, ele é incompleto! Mais 

do que supor um ash real impossível de perscrutar, essa memória é uma 

expressão fidedigna de uma subjetividade, não a falsa virtualização do su-

jeito. em “toda sua história” falávamos justamente da potência dessa me-

mória, já que diferente de gravar o que se vê (como faz o “Grão”), as redes 

3 referência à tese do “homem cordial”, de sérgio buarque de holanda (1987). 
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sociais registram em dados o que gostamos, os momentos, nossa atenção 

a contextos, a posição afetiva, cultural, econômica, política. embora essa 

memória seja incompleta para remontar uma pessoa, ela é definitivamen-

te criada por rastros fidedignos de uma ação em primeira mão. ela é com-

posta por evidências materiais de expressões diversas, mesmo que lidas 

e traduzidas por algoritmos. não há uma escrita pura e neutra, mas uma 

produção de rastros mediados pelos dispositivos de captação desses dados 

e de circulação da informação. 

não se trata, portanto, de ser falso o que ash produziu nas redes 

sociais; não se trata do “virtual” em oposição ao “real”. (lÉvY, 1995) 

desempenhamos papéis diferentes nas redes sociais, no trabalho, em 

casa, no lazer, sem que isso seja um falseamento do sujeito. É essa mul-

tiplicidade, e suas diferentes formas de expressão, que nos conforma en-

quanto indivíduos. Consequentemente, o problema do ser artificial não é 

que ele seja “a reflexão que observamos nas redes sociais virtuais está distanciada 

da pessoa no mundo físico”4 (COrreO, 2014, p. 596, tradução nossa), mas do 

ser artificial em si, incapaz de remontar a complexidade de um ser aberto 

à existência. de fato, o contrário é mais verdadeiro: se não tivéssemos as 

redes sociais, não teríamos pistas para remontá-lo. 

as trocas entre Martha e o clone digital são tão verdadeiras que ela 

acha por um instante que está mesmo falando com ele. O duplo chega, as-

sim, o mais próximo possível do “espírito” de ash. a cena em que Martha 

deixa cair o celular e acha que o “matou” é exemplar. O estranhamento, 

portanto, vem do ser artificial que se comporta como uma versão pre-

tensiosa, pois quer ser o próprio ash, e asséptica (quer sempre agradar). 

e assim não pode funcionar. O clone e o sistema operacional falham por 

não poder abarcar a “alma” o “sopro” vital que alimenta um corpo e o 

coloca enquanto uma singularidade aberta ao mundo. ele é apenas uma 

personagem seguindo um script, um boneco apresentando um simulacro 

de ash pela Ia. 

talvez nenhuma tecnologia venha a ser capaz de produzir uma singu-

laridade fiel, pois não poderá prever aberturas ao futuro, mas os avanços 

4 “el reflejo que observamos en las redes sociales virtuales se distancie de la persona 

en el mundo físico.”
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atuais não nos permitem sermos tão taxativos a esse respeito. nós, huma-

nos, como seres do artifício, estamos sempre buscando meios de frear a 

morte. toda a utopia técnica está nesse dilema do homem diante da mor-

te. (arIÈs, 2014) Como aponta flusser (2009) em seu Mundo Codificado, a 

comunicação humana é um artefato que a espécie utiliza para lidar com a 

consciência da inevitabilidade da morte. nesse episódio, essa ideia parece 

ir às últimas consequências. Como diz o autor tcheco: (2009, p. 89-90) 

a comunicação humana é um processo artificial. baseia-se em artifí-

cios, descobertas, ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos 

organizados em códigos. Os homens comunicam-se uns com os outros 

de uma maneira não ‘natural’ [...]. O objetivo da comunicação humana 

é nos fazer esquecer desse contexto insignificante em que nos encon-

tramos – completamente sozinhos e ‘incomunicáveis’ [...]. a comunica-

ção humana é um artifício cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal 

falta de sentido de uma vida condenada à morte.

C o n c l u s ã o

Martha poderia se contentar e aceitar a morte. lemos os livros, ouvimos 

as músicas, vemos as fotos, assistimos aos filmes de escritores, artistas, 

pensadores, políticos, artistas que já se foram e isso é ter acesso a eles. não 

haveria necessidade de uma recriação física. esta opção, paradoxalmente, 

seria a própria negação da vida. É difícil aceitar a morte de entes próximos 

e queridos. Martha não aceita, não faz o luto e o quer de volta. O final é 

surpreendente, pois apesar da consciência de uma relação sem sentido, 

Martha resolve mantê-lo, guardando-o em um porão, como os velhos ál-

buns de fotografia, ou objetos do passado. a filha deles interage com o 

clone, mas não o chama de pai, apontando para uma inserção na família 

como um objeto de memória, e não como o marido ou o pai.

O episódio joga com temas centrais da humanidade, como a formação 

do sujeito, a individualidade, a singularidade, a morte, tudo isso em um 

debate pela possibilidade de criar mecanismos tecnológicos de instaura-

ção de uns e superação de outros. a incapacidade de Martha de superar 
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a morte revela muito de uma sociedade na qual a informação de e sobre 

pessoas é usada por empresas privadas para gerar perfis e formas de pre-

ver comportamentos. Martha considera aceitável conviver com um ser 

artificial que poderá, com o tempo, contaminar a sua própria história com 

o ash verdadeiro. 

a sensação no final é de incômodo, apontando mais uma vez para uma 

visão pessimista no desfecho, entre subjetividade e tecnologia. Martha 

não aceita a morte e o imperativo de viver “apenas” com a memória do 

marido. ela sucumbe ao medo e à incapacidade de viver o luto. ash, defi-

nitivamente, voltou rápido demais das cinzas. dois processos tecnológicos 

estão em destaque aqui: a clonagem humana e a inteligência artificial a 

partir de rastros digitais. embora não tenhamos nada disponível com essa 

performance, tanto a clonagem como a memória digital atual se asseme-

lham ao que propõe o episódio. 

a série, mais uma vez, não fala tanto do futuro, trazendo questões do 

presente: a construção dos sujeitos pelos rastros deixados nas redes sociais 

e a incapacidade de, mesmo tendo acesso a rastros fidedignos dos sujeitos, 

realizar uma montagem que permita a reconstrução de uma individuali-

dade. Mesmo falando do presente, há ainda uma discussão bastante con-

centrada na ideia de “indivíduo” e isso nos remeteria mais uma vez para 

problemas que não são os que nos convocam a atualidade. a reconstrução 

de “ash” se dá por meio de rastros dispersos na rede. são processos “divi-

duais”, portanto, sendo que o episódio foca em um modelo de replicação 

da existência que se mantém preso à representação de uma individualida-

de fechada. “Os indivíduos tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis e as massas tornaram-

se amostras, dados, mercados ou ‘bancos’”. (deleuZe, 1992, p. 222) 

a intenção com o novo produto (o ash clonado e digital) é criar uma 

cópia integral do sujeito. Ora, os debates mais atuais da cultura digital 

contemporânea estão mais para as análises sobre como as redes sociais 

criam perfis “dividuais”, para além do núcleo individualista. não se trata 

de afirmar o fim do indivíduo, mas de apontar os desafios que são ala-

vancados pelos novos sistemas digitais que produzem não mais discursos 

coerentes e fechados sobre um sujeito, mas informações (digitais) per-

formativas (ou seja, vão produzir ações em outros objetos e instituições) 

em pedaços (“divíduos”) dos mesmos. não interessa para um sistema de 
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recomendação, compra, serviço, seguradora, o indivíduo em sua integra-

lidade, mas os pedaços de informação dos quais ele é produtor, pois são 

eles que farão os sistemas funcionarem bem (sugerindo relações, serviços, 

objetos, performances...). 

Ou seja, mais do que montar um ser virtual (reproduzindo o corpo 

como ele era) e sua memória (como gravada nos sistemas), a subjetivi-

dade “dividual” se constrói por múltiplas performatividades algorítmicas 

hoje. Pensar nos desafios de presente e do futuro é pensar nesse sujeito 

esfacelado, sempre e incompletamente reconstruído. O que nos convoca 

para pensar o presente e o futuro não é tanto um indivíduo, mas essas 

expressões dividuais de uma subjetividade múltipla. (nafus; sherMan, 

2014) essa nova subjetividade não monta um “indivíduo”, como o episó-

dio cria o duplo de ash, mas uma outra, a partir de um modelo “dividual”, 

agenciado por regras que variam ao sabor das demandas dos sistemas e 

das plataformas digitais.

não se trata de uma nucleação e uma suposta subjetividade perdida e 

que deve ser reconstruída, como ash. O desafio do presente, e certamente 

será o do futuro, é o de compreender essa formação de uma subjetividade 

algorítmica picotada, os perfis dividuais, mapeados e reproduzidos nos 

sistemas informacionais. são eles que serão explorados de forma presen-

te, projetiva e retroativa em grandes sistemas como facebook, Google, 

netflix, Instagram, uber, twitter. O episódio passa longe desse debate. 

não é à toa que ele, no final, é deixado no porão, como objetos guardados 

para sempre.
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urso branco (White Bear) – mídia e espetáculo em 
parque temático

victoria acorda e está sentada em um quarto com os punhos cobertos por 

uma bandagem. Olha em frente e vê um aparelho de televisão com um 

símbolo estranho. não reconhece nada. no chão, pílulas e um frasco de 

remédio vazio, dando a entender que ela teria tentado o suicídio. sem re-

conhecer o local, desce para o primeiro piso da casa e vê um porta-retratos 

com a foto de um casal (ela e um homem) e a de uma criança em 3x4 presa 

ao objeto. ela tem flashes e dores de cabeça. acorda com muita sede. vê na 

sala, sob uma cadeira, um blusão e um par de tênis. ela os calça e sai para 

tentar entender quem é e onde está. 

do lado de fora da casa, vê pessoas que a olham através de janelas 

das casas vizinhas, fotografando ou filmando-a com seus aparelhos. ela 

grita, perguntando se elas a conhecem, quem ela seria, onde estaria, mas 

não obtém nenhuma resposta. uma pessoa se aproxima e tira mais fotos. 

victoria corre em sua direção, mas ela foge. nesse instante, um carro para 

próximo e sai de dentro um mascarado com um rifle que imediatamente 

começa a atirar. victoria foge. Mais curiosos nas ruas a seguem, fotogra-

fando e filmando a cena, de longe e silenciosamente. 

ela vai até um posto e encontra um casal que também está fugindo, 

explicando que as pessoas das ruas estão hipnotizadas pelos símbolos que 

aparecem nas telas de seus celulares. eles teriam que ir a algum lugar para 

destruir os transmissores que causam esse fenômeno e parar a persegui-

ção. O rapaz do casal morre na fuga atingido por um tiro. Outras pessoas 

disfarçadas com máscaras de animais aparecem para persegui-las. na fuga 

do posto de gasolina, um carro para e oferece carona, levando-as ao que 

seria um lugar seguro. 

Param em um bosque. O motorista revela-se um inimigo. ele as amea-

ça com um rifle e as leva para um terreno mais afastado no meio do mato. 

a cena é aterrorizante, despontando em um local com muitas pessoas 

mortas cujos corpos estão pendurados em árvores. a moça que está com 

victoria consegue fugir. O motorista mantém victoria refém, a amarra 

a um tronco de árvore e a ameaça com uma serra elétrica. Quando está 
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prestes a matá-la, a moça que estava com eles volta, pega a arma e mata o 

homem. Juntas, pegam a van e vão até o lugar da transmissão, a torre cen-

tral chamada de “White Bear”, de onde sai o sinal que hipnotiza as pessoas. 

elas acessam o interior do local e começam a tentar destruir a central. 

Outros chegam para impedi-las. victoria consegue desarmar um dos que a 

ameaçavam e quando vai atirar para matá-lo, sai do seu rifle uma chuva de 

confetes. luzes acendem e uma estrutura se abre, mostrando um teatro. 

a moça que a ajudava e o motorista do caminhão reaparecem e a colo-

cam em uma cadeira, prendendo seus braços. ela está agora no centro do 

palco, sendo hostilizada pelo público que lota o teatro. O motorista (que 

desempenhou outros personagens do que agora se revela uma encenação) 

explica que aquilo é um show, que eles estão em um parque temático. ele 

informa que ela é uma fria assassina e que junto com seu noivo (o rapaz 

que aparece na foto com ela na casa) sequestraram e mataram uma crian-

ça (também no porta-retratos). O parque temático chama-se “Parque de 

Justiça urso branco”, e ela está presa para sempre ali. tudo se passa nesse 

parque temático. a audiência segue atores que perseguem a condenada. 

eles podem filmar e fotografar tudo, mas não interagir com ela, assim 

como ela teria filmado a morte da criança.

a morte da menina teria sido filmada friamente por victoria através 

do celular do noivo que, depois de preso, se matou na prisão. ela nega e 

diz que foi obrigada por ele. depois de assassinada, a menina foi queima-

da pelo casal. a polícia chegou aos dois ao encontrarem, nas proximidades 

do local do cativeiro, um ursinho branco que pertencia à garota. victoria 

chora, pede perdão, diz que fez tudo a mando do noivo. a plateia, que 

pagou para ver o “show”, grita insultos em polvorosa no teatro. 

ela é então retirada do palco e levada de volta à casa onde estava. esse 

trajeto é feito em um carro que a exibe em uma gaiola de vidro transparen-

te, como em uma vitrine, sendo agredida verbalmente e servindo de alvo de 

objetos (que são vendidos no local para esse fim). ela é recolocada no quarto 

e toda a cena do início é refeita. um dispositivo é colocado em sua cabeça 

para, em trinta minutos, apagar tudo da sua lembrança. ela sofre flashes, 

dores de cabeça e desfalece. no final do episódio, victoria está acordando 

e repetindo as mesmas cenas do início. Pessoas aparecem comprando in-

gressos para assistir ao show no parque. O show recomeça, infinitamente. 
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nesse episódio, a série retorna a temáticas centrais para o entendimen-

to do século XX, a sociedade do espetáculo, o voyeurismo, o reality show, a 

midiatização da violência. Guy debord (1992) mostrou como a sociedade 

do espetáculo tem nas imagens as mais atuais formas de alienação e de 

expansão do capital. O espetáculo é uma estrutura social mediada pelas 

imagens, uma realidade representada como aparência. da mesma forma, 

mas mais de uma década depois, Jean baudrillard (2004), ao analisar a 

versão francesa do reality show Big Brother (Loft Story), indicou como a lógica 

de simulação e da hiper-realidade faz do consumo das imagens uma forma 

de fruição da banalidade de forma obscena e pornográfica.

há, certamente, a presença da estrutura dos mitos gregos que apon-

tam para a espiral do retorno do sofrimento. aqui, a punição não é exer-

cida por uma ação divina, sagrada, mas pelo espetáculo em um parque 

temático, similar ao que assistimos na televisão. O espetáculo é vendido 

para que o público possa participar e usufruir da punição. ele termina 

com uma catarse no teatro e no desfile de escracho, servindo como vál-

vula de escape para a vingança. no parque temático “urso branco”, como 

em um reality show, a supostamente fria assassina é julgada e condenada 

permanentemente: uma punição midiática revivendo mitos de Prometeu, 

ou de sísifo, tendo a mídia como instrumento de catarse e a sua espeta-

cularização como ferramenta de punição e judicialização. O roteiro des-

taca a relação próxima entre justiça e espetacularização, entre vigilância 

e voyeurismo, relações essas que encontramos banalizadas nos meios de 

comunicação de massa e, hoje, no uso indiscriminado do telefone celular: 

um artefato preso ao corpo que tudo filma e fotografa, servindo como 

arma para testemunhar a vida cotidiana.5 

Pior do que ser condenada à morte é ser condenada a sofrer todos os 

dias, como uma punição sem fim. hoje, essas formas de tortura ganham 

novos contornos, como o bullying cibernético, o revenge porn, ou outras for-

mas de vazamento de vídeos e imagens pela chantagem e o ransomware6 

5 Para uma discussão sobre a questão do justiçamento no episódio, ver araújo (2016).

6 “Ransomware” são vírus. a ação de uso é complexa e envolve um ataque a um sis-

tema informático que criptografa o disco rígido e pede resgate das informações 

(normalmente em bitcoins) para liberá-lo. ver ransomware  (2018).



62  |  andré lemos

(veremos isso no episódio “Manda quem Pode”, na terceira temporada) . 

essas ações midiatizadas de fruição da vingança são bastantes corriqueiras 

nos dias de hoje, tanto na internet como em programas de televisão de ca-

çada policial a marginais, muito assistidos nas tardes, no brasil. aqui, esse 

massacre é majoritariamente contra mulheres, pobres e negros. além dos 

reality shows e dos programas policiais, as novas mídias e as redes sociais 

adicionam novos ingredientes às formas de vigilância e espetaculariza-

ção.7 Os processos de midiatização ampliam-se. (hJarvard, 2014)

O público também é objeto desse processo, pois é colocado em posi-

ção muito precisa. O parque temático serve, assim, como um dispositivo 

de domesticação e de disciplina. (fOuCault, 1994) O espetáculo coloca 

também o público na situação de prejulgamento. É como se dissesse: 

“não façam algo parecido e serão vocês que estarão no futuro no lugar de 

victoria”. a circulação do “poder” atinge a condenada, os que condena-

ram e os que usufruem do triste e bárbaro espetáculo. 

a questão de etnia e gênero é sutil, mas relevante no episódio envol-

vendo o público e a condenada. victoria é uma mulher negra e o público 

majoritariamente, senão na sua totalidade, composto de pessoas brancas. 

É uma mulher que filma perversamente uma criança, uma menina de 6 

anos. Joga-se aqui com o ódio racial, com o ódio de gênero, pois maternal 

(uma mulher matando uma criança). É uma mulher negra que é usada, 

condenada e humilhada por um público branco.

C o n c l u s ã o

a questão trazida pelo episódio é de um passado que ainda se arrasta no 

século XXI. Com exceção do artefato que apaga a memória de victoria, 

não há nenhum dispositivo futurista, diferentemente dos episódios an-

teriores. Com ele, seu sofrimento é reinscrito, já que ela não se lembra 

de nada, tendo apenas alguns flashes de memória, ajudando a criar um 

sentimento ainda mais perturbador e cruel de punição.

7 O episódio lembra aqui filmes em que a tv é um instrumento de manipulação, 

como Videodrome, de david Cronenberg (1983).
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a sociedade de “urso branco”, no qual pessoas pagam para se diver-

tirem em um parque temático de justiçamento, poderia muito bem ser 

a mesma e estar no mesmo tempo daquela em que pessoas estão presas 

a um trabalho alienante, funcionando como “baterias” para um sistema 

em que a única saída é ser um astro do showbizz (“15 milhões de Méritos”), 

ou de pessoas abobalhadas na frente da televisão curtindo o espetáculo 

grotesco de sexo forçado entre um porco e o primeiro-ministro do reino 

unido (“hino nacional”). e será, como veremos no próximo capítulo, a 

mesma em que pode emergir um personagem de animação como candi-

dato político (“Momento Waldo”). há algo de muito similar nesse sistema 

dominador pelas garras do espetáculo e banalização midiática das ima-

gens da vida privada. 

Poderíamos estar em 1950, assistindo à concretização de uma socie-

dade industrial, massiva, da cultura do espetáculo televisivo, baseada em 

sistemas tecnológicos centralizados. e não seria forçar muito ver que essa 

é a mesma sociedade de “toda sua história”, que adota um instrumento 

de vigilância de estilo cinematográfico para controlar a vida das pessoas a 

partir de imagens reais de seus deslocamentos, nem estamos lidando com 

a incapacidade de viver a perda, apelando para um humanoide dotado 

de um sistema de inteligência artificial a partir dos rastros deixados pelo 

morto nas redes sociais, como em “volto Já”. Os artefatos com “cara” de 

futuro escondem uma linguagem, um discurso e um imaginário crítico 

das tecnologias de comunicação e informação típicas da sociedade indus-

trial de massa do século passado. 

embora essas questões permaneçam na cultura atual, de fato, Black 

Mirror não é nem um retrato do presente, nem uma distopia do futuro, a 

não ser que possamos pensar que vamos retornar a tecnologias e proces-

sos do século passado. a série é, assim, pelo menos até aqui, uma crítica 

comum à alienação, manipulação e vigilância tecnocientífica de uma so-

ciedade da comunicação massiva, do industrialismo e da vigilância pa-

nóptica. ela não nos ajuda, portanto, a pensar com acuidade o presente e, 

muito menos, a vislumbrar os desafios próprios dos sistemas avançados 

de comunicação e informação. nossa realidade hoje “não é muito Black 

Mirror”, está bem à frente! O próximo episódio é, mais uma vez, a confir-

mação dessa hipótese. 
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nesse sentido, a tese que defendo aqui vai de encontro às de Correo e 

Jiménez, que analisaram as duas primeiras temporadas.

black Mirror propõe um quadro de referência para refletir sobre o pre-

sente levando em consideração o futuro e, simultaneamente, sugere 

pensar sobre as futuras possibilidades, considerando o presente [...]. 

em suma, a proposta de cada um dos capítulos da série é que os espec-

tadores respondam à questão: e se essa fosse a sociedade do futuro? 

[...] no entanto, cada capítulo da série analisa, sugerindo uma reflexão 

sobre o presente e o futuro, o que está por vir, ou o que acontecerá se 

a nossa tecnologia e a sociedade seguirem uma determinada direção.8 

(COrreO, 2014, p. 601 – 603, tradução nossa)

Como mencionado no início desta pesquisa, a distopia busca criar 

uma consciência de um futuro sem esperança. através da análise dos 

capítulos de black Mirror, observamos como a abordagem desse futuro 

é cada vez mais real.9 (JIMÉneZ, 2016, tradução nossa)

8 “black Mirror nos propone un marco de referencia para reflexionar sobre el pre-

sente teniendo en cuenta el futuro y, simultáneamente, sugiere meditar sobre 

las posibilidades futuras considerando el presente [...]. en definitiva, la propuesta 

de cada uno de los capítulos de la serie, es que los espectadores respondan a la 

pregunta ¿y si esa fuese la sociedad del futuro? [...] sin embargo, cada capítulo de 

la serie analiza con la sugerencia de una reflexión sobre el presente y el futuro, lo 

que está por venir o lo que ocurrirá si nuestra tecnología y sociedad siguen una 

dirección determinada.”

9 “Como se mencionaba al principio de esta investigación, la distopía busca crear 

una concienciación sobre un futuro desesperanzador. a través del análisis de los 

capítulos de black Mirror, observamos cómo la aproximación a ese futuro es cada 

vez más real.”
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momento waldo (The Waldo Moment) –  
a política-espetáculo na sociedade midiática

um ator fracassado, Jamie, que anima um personagem de desenho ani-

mado para crianças, diz em determinado momento que “detesta política”. 

esse personagem é Waldo, um urso azul que, na tv, tem por função ficar 

no pé dos políticos, criando momentos constrangedores. Waldo ganha 

notoriedade ao entrevistar o ex-ministro da Cultura, liam Monroe, humi-

lhando-o com tiradas cômicas. 

a repercussão do episódio faz com que a emissora lance uma campa-

nha ousada: colocar Waldo como candidato de oposição ao ex-ministro 

nas próximas eleições. O mote é eleger alguém que não seja como “todos 

os que estão aí”, como os políticos corruptos ou superados, e um cartoon 

poderia fazer melhor do que um político profissional. algo de muito atual 

aparece nesse episódio, principalmente no momento de crise política pelo 

qual passa o brasil, de desencantamento com a política, de descrença nos 

políticos profissionais e de aderência a pensamentos simplificadores e sal-

vacionistas, ou simplesmente de protesto. 

Jamie contesta o desejo da empresa tentando convencê-los de que 

Waldo é um cartoon, e não um político real. e, mais ainda, ele é um ator 

e não quer se envolver com assuntos públicos. no entanto, os detentores 

do direito de imagem do personagem Waldo querem ir em frente com 

o projeto e oferecer essa alternativa cômica, de deboche. Certamente a 

estratégia é contra os profissionais da política, mas também uma maneira 

de ganhar dinheiro com o marketing e a popularização do personagem. 

Os donos da emissora dizem que se Jaime não quiser ir adiante, ele será 

substituído. Waldo entra, assim, na campanha como um candidato que 

não é “profissional”, sustentando não precisar ter programas ou ideias. 

ele não promete nada e, assim, se diz mais real do que os de carne e osso 

que falam muito, têm muitos projetos, mas nunca cumprem o que colo-

cam em seus programas. 

“Momento Waldo” faz uma crítica à sociedade do espetáculo e à me-

diação irreal das imagens, à cena da hiper-realidade cotidiana, ao fracas-

so da representação política, nos quais as pessoas votam jogando com o 
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escárnio e o protesto, “contra tudo isso que está aí”. não há debates con-

sistentes (em um momento, o político pede para que Waldo se posicione e 

ele peida e mostra o dedo, causando uma reação favorável na plateia), não 

há vontade de enfrentar os problemas e parte-se para crenças em pessoas 

em detrimento dos argumentos de fato.

estamos na sociedade do entretenimento, das imagens, da televisão, 

da homogeneização da cultura de massa, da crise de representação e da 

banalização da política. Como no episódio anterior, se não fosse pelos 

telefones celulares, poderíamos dizer que estamos em 1960. Certamente 

esses problemas nos perseguem, mas não há discussão atual sobre as mí-

dias sociais ou os sistemas informatizados sendo utilizados pelos políticos. 

desde a eleição de barack Obama, nos eua, o papel das mídias sociais 

(facebook, twitter, robôs) é uma questão central no debate político. no 

episódio não há nenhuma discussão, pois elas quase não aparecem. não 

há nada sobre o papel das redes sociais no resultado de eleições, na forma-

ção de bolhas influenciando votações, na performatividade algorítmica de 

bots,10 usados para ampliar o alcance das campanhas ou mesmo para disse-

minar “fake news”... em meio a um momento político global marcado pela 

discussão sobre a influência das mídias sociais digitais, “Momento Waldo” 

volta para um debate sobre a tv e a opinião pública, a manipulação mi-

diática e a espetacularização da política em uma linguagem de cultura 

massiva do século passado. todo o debate está centrado na televisão e nas 

telas em praça pública.

C o n c l u s ã o

O retrocesso que parece mover o planeta nesse momento (crescimento da 

direita na alemanha, na Áustria, na holanda, na frança; o brexit; a eleição 

10 Bots são programas desenvolvidos para serem disseminados nas redes sociais. eles 

automatizam ações tais como “postagens”, “reencaminhamentos”, “curtidas”, 

“compartilhamentos”, seguem ou não determinados perfis... esses programas são 

muito utilizados para aumentar a influência de um perfil em redes sociais, ou 

para disseminar notícias falsas. Para mais informações, ver ruediger (2017).
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de trump, o golpe parlamentar e a virada hiperconservadora no brasil, 

para ficar com alguns exemplos) mostra que a análise da dimensão social 

e política não pode ficar restrita à manipulação televisiva e à propaganda 

política feita pela circulação de um caminhão com telão (um simplório 

upgrade do carro de som com megafone das nossas praças do interior do 

país). Certamente, os desafios da cultura política hoje passam por uma 

discussão mais séria sobre as influências do meio digital – “filtro-bolha”, 

“pós-verdade”, bots, mineração de dados para marketing político etc.  

O meio digital em “Momento Waldo” parece ser só uma infraestrutura 

que permite construir um personagem animado, ou fazer funcionar tele-

fones celulares e tela de alta definição.

Waldo é um cartoon, um personagem manipulado, como muitos de 

carne e osso. O marketing político é levado ao extremo, colocando um 

personagem ficcional como candidato a um cargo público, tendo como 

plataforma de ação o escracho, a trollagem, a política de bravata e não pro-

fissional. a política, como discussão pública, é infantilizada, transformada 

em um espetáculo cômico. ele não quer fazer o que é próprio do debate 

político, circular a palavra. (latOur, 2012) O que ele quer é aniquilar a pa-

lavra, o debate, substituindo-a pelo entretenimento e o espetáculo. O epi-

sódio discute o descrédito com a política e o voto de protesto e podemos 

certamente pensar em trump, nos eua, em tiririca, dória e a promessa 

de luciano huck, no brasil, ou mesmo, guardando as devidas proporções, 

no humorista Coluche, na frança, em 1981.11

Waldo vai de encontro ao ideal do político clássico: cheio de princípios 

que se revelam vazios na maioria das vezes, com a boca recheada de pala-

vras bonitas e difíceis, usando uma retórica para ludibriar e ganhar votos, 

a preocupação com a aparência. Por isso ele ganha adeptos (“ninguém 

aguenta mais esses políticos profissionais”, se diz na série e no brasil 

atualmente). Político é aquele que mente. Waldo é o oposto, sem palavras 

bonitas e dizendo o que nenhum deles diz. ele é um objeto idealizado que 

representa um político infantilizado e que angaria votos de protesto. ele 

diz: “sou um personagem de computação gráfica, mas sou mais humano 

que vocês todos juntos”. 

11 ver Candidature de Coluche lors de l’élection présidentielle française de 1981 (2018).
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Waldo se quer personagem do povo, que passa a adorar o espetáculo 

mediatizado. ele é construído no desenho, representado e interpretado 

por um ator profissional em um telão-caminhão, fazendo campanha nas 

ruas, propriedade de uma empresa que detém os seus direitos de imagem. 

uma ampla rede atua na construção dessa encenação da política-espetá-

culo. O clamor popular o torna uma espécie de popstar. seu nome vira 

parte de um grande espetáculo midiático que perpetua até a criação de 

produtos de merchandising. 

Mais uma vez, mais do que apontar para os problemas atuais ou mes-

mo futuristas da cultura digital (a dimensão algorítmica do marketing 

político, do jornalismo, das redes sociais...), assistimos a um episódio em 

que as personagens principais são um desenho animado, os estúdios te-

levisivos com os debates de campanha e caminhões com telões fazendo 

“propaganda em praça pública”. nada mais 1960! Portanto, Black Mirror 

continua no passado. “Momento Waldo” não traz elementos instigantes 

para pensarmos o futuro da política na era de uma cultura de dados, dos 

bots e das redes sociais.  
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natal (White Christmas) – redes sociais, bloqueios  
e mundos paralelos

O último episódio da segunda temporada começa com três cenas descone-

xas, tendo como ligação as tecnologias dos “Cookies” (objetos inteligen-

tes) e do “Olho Z” (como o “Grão” de “toda sua história”). O primeiro faz 

a transposição da mente para objetos que podem ser utilizados para auto-

matizar processos, como os atuais instrumentos da “Internet das Coisas” 

(Internet of Things – Iot) (atZOrI, Iera, MOrabItO, 2010; brattOn, 2016; 

dOurIsh, 2016; MulanI; PInGle, 2016); e o segundo funciona como um 

monitor para bloquear pessoas. “natal” toca em questões centrais do pre-

sente, como os objetos inteligentes e as relações em redes sociais, trazen-

do questões atuais da cultura digital, como vigilância, privacidade, blo-

queio em relações sociais e automação com objetos inteligentes, embora 

com um discurso que enquadra essas novidades em questões do passado. 

C e n a  1

Matt é uma espécie de mentor (coach). ele instrui um jovem a paquerar 

uma mulher em uma festa, podendo ver tudo o que o jovem vê pelo “Olho 

Z”, passando instruções sobre o que falar e como agir.12 Parece que todas 

as pessoas têm esse dispositivo. ele permite também, veremos em outra 

cena, bloquear uma pessoa, tornando-a borrada, sem possibilidade de fa-

lar ou ser vista com nitidez. a atividade de “coaching” deveria ser privada, 

mas a mentoria estava, sem que o instruído soubesse, sendo comparti-

lhada em rede. Pessoas pagaram para ter acesso ao sistema e assistir ao 

evento em tempo real.

O jovem se aproxima da garota e, com informações que Matt vai reti-

rando da rede, ele vai dirigindo-o por comando de voz. O jovem consegue 

12 esse sistema lembra um similar que aparece em Neuromancer (GIbsOn, 1991), o 

“simstim”, que permite que um indivíduo possa viver a experiência como se esti-

vesse no corpo de uma outra pessoa.
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sucesso e chama a atenção dela, que o convida para sua casa. Chegando em 

casa, ela oferece a ele um drink e percebe que ele está falando “sozinho” 

(com o coaching, de fato). a garota diz que também ouve vozes. serve a bebi-

da e o rapaz começa a passar mal. ela também a bebe e ambos acabam mor-

tos. tudo está sendo transmitido em rede, em tempo real. Matt, assustado 

com o desfecho, pede que todos desliguem os equipamentos. Para não ser 

pego pela atividade ilegal, ele destrói os computadores e os discos rígidos 

para fugir de uma investigação (vemos agora que ele está em casa). ele será 

preso e vai ser uma personagem central na terceira cena. O voyeurismo, a 

vigilância e a relação mediada por instrumentos digitais dão o tom aqui.

C e n a  2

uma mulher está em um hospital para se submeter a uma cirurgia para 

implantação e retirada de uma tecnologia no cérebro chamada de “Cookie”. 

O objeto fica na cabeça da pessoa para captar toda a sua mente. depois ele 

é retirado e pode ser colocado em um lugar externo para, por exemplo, 

comandar o ambiente, agindo de acordo com o gosto e hábito pessoal. Os 

objetos dessa “smart home” sabem a hora que a pessoa chega, o que gosta 

de comer, que música ouve, como quer a iluminação etc. 

no episódio, a Ia passa a reivindicar uma singularidade, como se fosse 

a pessoa da qual foram extraídos os dados. ela, personificada em realidade 

virtual, diz que não quer ficar presa no objeto, que precisa sair, que não 

suporta esse tempo que não passa. O “treinador de Cookies” pode diminuir 

ou acelerar a passagem do tempo, fazendo com que o sistema trabalhe 

ou fique em stand by. Para treinar o artefato – ou melhor, convencê-los a 

realizar aquele trabalho –, o treinador faz com que eles percebam que não 

são seres humanos. esse treinador é Matt, da cena 1.

um “Cookie” é uma cópia de um cérebro humano que, através de algo-

ritmos, age como a consciência do próprio indivíduo. esse sistema é uma 

forma mais sofisticada de objeto do que se vem chamando de “Internet 

das Coisas” (Iot). esta é hoje uma rede de objetos com capacidade perfor-

mativa, atuando de forma independente de um comando humano direto, 

tomando decisões e fazendo outros objetos realizarem ações. sensores de 
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luz, de poluição, de estacionamento, objetos inteligentes pessoais e para a 

casa são exemplos de itens da Iot hoje em expansão em projetos de auto-

mação e de “cidades inteligentes”. Podemos defini-la como:

[...] uma infraestrutura de rede global dinâmica com capacidades de 

autoconfiguração baseadas em protocolos de comunicação padrão e 

interoperáveis   nas quais ‘coisas’ físicas e virtuais têm identidades, atri-

butos físicos e personalidades virtuais, usam interfaces inteligentes e 

são integradas de forma transparente na rede de informações.13 (CerP, 

2009 apud leMOs, 2013a, tradução nossa)

esses objetos inteligentes, como os “Cookies”, são sencientes e, portan-

to, dotados do que chamamos de “sensibilidade performativa”. (leMOs, 

2016; leMOs; bItenCOurt, 2017a, 2017b) essas “smart things” reconhe-

cem onde estão (contexto), sabe quem são, ou seja, têm uma identidade 

(IP, chip próprio), agem sobre outros (sendo esses humanos ou não huma-

nos) e respondem às demandas de retorno. a agência desses novos objetos 

se dá por essa sensibilidade que eles produzem de maneira algorítmica.  

O “Cookie” é uma “smart thing” muito mais sofisticada, pois não é uma pro-

gramação ad hoc, mas a extração de informações do cérebro de um sujeito 

se comportando como se fosse o próprio. no caso em questão, o objetivo é 

perscrutar a mente das pessoas, gravar seus hábitos e colocar o dispositivo 

para controlar um ambiente. esse sistema será usado para manipulação 

em algumas situações, como será o caso da próxima cena.

C e n a  3

Joe descobre por acaso que a mulher está grávida (mexendo no lixo, vê um 

teste de gravidez positivo). fica muito feliz com a possibilidade de ser pai, 

mas quando toca no assunto, a mulher diz que não está preparada, que 

13 “a dynamic global network infrastructure with self configuring capabilities based 

on standard and interoperable communication protocols where physical and vir-

tual ‘things’ have identities, physical attributes, and virtual personalities and use 

intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the information network”. 
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não quer ter o filho. eles discutem e ela, rapidamente e de forma radical, 

o bloqueia através da tecnologia do “Olho Z”. Isso significa que ele não é 

mais visto nem ouvido por ela com nitidez, e vice-versa. ele tenta entrar 

em contato para reestabelecer a relação, mas a tentativa é sempre um 

fracasso. Mesmo com a imagem pouco nítida ele percebe que ela levou 

adiante a gravidez e teve o bebê.

O tempo passa e ele vai sempre, de longe, espiar a ex-mulher e a filha 

em uma casa afastada que é do seu ex-sogro. ele não pode ver a menina, 

pois continua bloqueado pela mãe. Joe não entende o porquê de ela não 

aceitar uma reaproximação. no entanto, um acidente de trem mata a mu-

lher e o bloqueio se desfaz. ele pode agora ver a criança pela primeira vez 

com nitidez. ao vê-la pela primeira vez, descobre que ela não se parece 

com ele, pois tem feições orientais. Compreende, então, que a garota não 

pode ser sua filha, mas daquele amigo oriental que frequentava seu apar-

tamento. Irritado, vai até a casa e, na discussão com o ex-sogro, acaba 

golpeando-o na cabeça, matando-o. ele se afasta e vai embora. a menor, 

sozinha na casa, com o avô morto, sai para pedir ajuda e, presa em uma 

nevasca, morre.

I n í c i o

nas cenas iniciais desse episódio, dois homens, Joe e Matt, estão confina-

dos em uma cabana em um ambiente gélido e inóspito, aparentemente 

trabalhando em algo que ninguém mais quer. Matt está fazendo uma ceia 

de natal e questionando Joe sobre o porquê de ele ter ido parar naque-

le lugar. ele não se lembra de como teria chegado naquela cabana. Matt 

começa a contar a sua própria história. diz que ele era uma espécie de 

“guru amoroso” (cena 1), que guiava homens solitários em noites em bus-

ca de uma mulher. em um desses aconselhamentos, Matt testemunhou 

seu cliente sendo assassinado enquanto a mulher se suicidava. sua esposa, 

ao saber que ele foi testemunha de um crime e omitiu o fato, o bloqueia 

através do “Olho Z”. entretanto, Matt diz que esse não era seu trabalho 

de verdade, era apenas um hobby. seu trabalho verdadeiro era treinar os 

“Cookies” para realizarem bem as suas tarefas (cena 2). 
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Joe, ao saber desses dispositivos, fica enojado, pois acredita que isso seja 

uma forma de tortura, de manipulação e de escravidão. ele começa então a 

contar a sua própria história, narrando o que aconteceu com o seu relacio-

namento com beth (cena 3). eles tinham o que ele achava ser um casamen-

to ideal, apesar de alguns problemas com o sogro. após um jantar, como ex-

plicado acima, ele acha o teste de gravidez positivo no lixo, o casal discute, 

beth o bloqueia no “Olho Z” e tudo termina com a morte do sogro e da filha.

após contar a história toda para Matt, confessando o crime, Joe come-

ça a perceber que ele está em uma espécie de mundo simulado. O ambien-

te parece ser, de fato, o ambiente virtual do “Cookie” de Joe, e Matt, com 

a habilidade de treinador, está apenas interrogando-o, sem que ele saiba, 

para fazer com que ele confesse o crime e assim a polícia tenha provas 

para incriminá-lo. no final do episódio, com tudo revelado, Matt pergun-

ta para a polícia se ele está liberado, recebendo a informação de que ele 

está livre, mas ele continuará “listado”, isto é, permanecerá bloqueado do 

convívio social.

C o n c l u s ã o

em “natal”, mas essa parece ser uma constante na série, há a tensão do 

desacoplamento “mente/corpo”. O “Cookie” é como um sistema de Ia, Big 

Data e Machine Learning (códigos que podem gerar outros códigos de forma 

independente). O tema da dualidade corpo/mente aparece aqui como uma 

tensão, pois esse objeto vai reivindicar direitos e tentar se impor como se 

ele fosse a própria pessoa. O “Cookie” extraído da mulher (cena 1) passa a 

reivindicar liberdade. O artefato será usado para manipulação a serviço da 

polícia (cena 3), revelando questões sérias de invasão da privacidade, di-

reito ao anonimato e manipulação. essas questões estão no topo das preo-

cupações hoje com o desenvolvimento da Iot. O dispositivo, junto com 

o “Olho Z”, faz referência a sistemas multiversos, como no filme Matrix. 

(WaChOWsKI, 1999) a cabana é uma realidade simulada na qual se exe-

cuta um diálogo entre as Ia’s para a extração da confissão.

Outro tema importante no episódio é o das relações sociais e dos víncu-

los que se estabelecem tendo no “Olho Z” um instrumento de separação. 
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É muito comum hoje o bloqueio de pessoas em redes sociais, e isso se dá, 

na maioria das vezes, por discordância ou por ameaças (das mais diver-

sas colorações). no episódio, vemos como o bloqueio pode ser facilmente 

acionado por alguém (“não gosto, bloqueio”) ou como punição jurídica 

(ambas apontadas na cena 3). vemos aqui mais uma vez a lógica punitiva e 

de justiçamento simplório na sociedade, como em outros episódios dessa 

e da segunda temporada. e não é à toa que o bloqueio é mais visual do que 

algorítmico, apontando para uma dimensão mais centrada no sujeito e no 

corpo humano. vamos discutir um pouco esse problema a seguir.  

este é um episódio que aponta para questões atuais. O “Cookie” é uma 

espécie de objeto inteligente que pode sugerir um desenvolvimento futu-

ro para a “Internet das Coisas”, indo na direção de uma acoplagem mais 

radical do sujeito com o objeto. aparece também uma possibilidade am-

pliada de bloqueio de pessoas nas redes sociais e fora delas. e, diferente 

do que podemos fazer hoje, os implantes cerebrais podem criar mundos 

paralelos. 

no entanto, há algo da atual cultura de objetos inteligentes que não 

é percebida pelo episódio. Parece haver um desconhecimento da agência 

dos atuais objetos informacionais, fazendo imperar uma visão de que os 

mesmos só exerceriam algum tipo de agência se fossem preenchidos por 

uma consciência, por um “ghost in the shell”. (shIrOW, 1989) há também, 

como nos capítulos anteriores, uma “lógica individual” e uma visão da 

ação centrada fortemente no sujeito “humano”. são essas duas lógicas que 

configuram a materialidade da representação da informação nesses obje-

tos. a Ia apresentada aqui é, portanto, um “clone da pessoa” e a agência 

informacional restrita a introdução de uma consciência no objeto. não há, 

portanto, o reconhecimento sobre as performances digitais e algorítmicas 

desses objetos. O “Cookie” é reconhecido como sujeito da ação por ter de 

ser uma personificação do humano. algo similar aconteceu em “volto Já”.

Os desafios da atual cultura digital não passam pelo implante de uma 

consciência humana nos objetos, mas justamente pela ação dos objetos de 

forma processual e algorítmica sem uma interferência humana direta. Os 

desafios do presente (e certamente de um futuro próximo) não estão liga-

dos necessariamente à “domesticação” de um objeto como domesticamos 

um animal de estimação ou um humano, mas compreender, e politizar, 
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as formas de ação de objetos infocomunicacionais movidos por uma dinâ-

mica digital em processos de aprendizagem internos e sofisticados, cada 

vez mais opacos para os humanos desenvolvedores (os desenvolvimentos 

da Ia – Machine Learning apontam para esse problema). 

hoje há toda uma linhagem de pensadores que apontam para a ne-

cessidade do reconhecimento da agência dos objetos (infocomunicacio-

nais ou não). Os debates sustentados por Karen barad (2007), Graham 

harman (2011) e bruno latour (2012, 2013), para ficar apenas com alguns, 

sustentam essa urgência. assim, uma política dos objetos deve se produ-

zir não por eles serem uma extensão do nosso espírito/corpo, mas por 

serem sujeitos da ação em grande parte realizada de forma autônoma. 

Consequentemente, ao tocar na discussão sobre a Iot, os problemas do fu-

turo não estão tanto na “conscientização” do objeto, mas sim na discussão 

sobre os desafios (políticos, jurídicos, econômicos, pessoais) dessa perfor-

matividade digital. a discussão sobre Iot deve, portanto, alçar voo para 

pensar os objetos como sujeitos da ação, e não por terem um “humano na 

caixinha”, como propõe “natal”. eles são agentes não humanos dotados 

de sensibilidades performativas que implicam em consequências concre-

tas em diversos campos sociais. (fInn, 2017; leMOs; bItenCOurt, 2017a)

Como acontece ao longo dos episódios, o roteiro parece falar do futuro, 

mas o enquadramento é do passado. a discussão não alcança a sofisticação 

necessária para o reconhecimento dos desafios da cultura digital na con-

temporaneidade. aqui podemos mesmo dizer, mais uma vez, que a nossa 

realidade com o uso dos objetos inteligentes “não é muito Black Mirror!”. 

Junto com o episódio “volto Já”, ambos destacam problemas da cultura 

digital contemporânea, com sistemas ainda não existentes, mas não con-

seguem abarcar a radicalidade do contemporâneo. embora as tecnologias 

em questão no episódio possam se aproximar do imaginário coletivo atual 

e sobre o futuro próximo, não só o foco da polêmica é antigo (a agência é 

humana e os objetos, entidades passivas) como a leitura da representação 

sobre a tecnologia parece estar presa às noções de sujeito, indivíduo e 

regimes de expressão amparados em significantes humanos, sejam eles a 

consciência, a linguagem e a comunicação. estamos chamando a atenção 

para a necessidade de pensarmos uma “comunicação das coisas”. (leMOs, 

2013a; leMOs; bItenCOurt, 2017b)
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síntese da segunda temporada

terminamos duas temporadas e estamos mais no passado do que no pre-

sente. de futuro nada se consegue vislumbrar baseado nos problemas já 

identificados da cibercultura contemporânea. se o leitor quiser ter um 

exemplo desses, ficando apenas no brasil, sugiro acessar os trabalhos que 

têm sido realizados nos congressos de comunicação como a Compós, a 

Intercom ou a abciber.14 as duas temporadas estão sugerindo roupagens 

novas em algumas tecnologias de comunicação e informação, mas trazi-

das à baila com discussões velhas. 

Os episódios “urso branco” e “Momento Waldo” não ajudam em nada 

para um debate sobre o contemporâneo, limitando-se a uma crítica à so-

ciedade do espetáculo. “volto já” aponta para o futuro (clonagem), mas, 

mesmo assim, ainda está preso no presente (ação das redes sociais recons-

truindo a memória). “natal” traz questões que começam a aparecer no 

presente, sua conotação é bem mais futurista do que os episódios ante-

riores, mas o debate fica ainda muito aquém da compreensão sobre os 

desafios já atuais ligados à agência dos objetos infocomunicacionais.

de uma forma geral, a função das tecnologias de Informação e 

Comunicação (tIC) nessa temporada é para espetacularização, o monito-

ramento e a vigilância, tendo como pano de fundo a tensão entre a dicoto-

mia corpo/mente, a punição, o voyeurismo, o fracasso das relações sociais, 

a descrença na política e o perigo dos mundos simulados. as tecnologias 

aqui retratadas ainda são pensadas pela lógica massiva, individual, ou cen-

trada na ação do humano. de novo, é bom insistir, muitas dessas questões 

permanecem. a história não faz tábula rasa dos problemas, mas devemos 

convocar outros elementos para pensar o presente e futuro da cultura 

digital. 

analisando as duas primeiras temporadas, retomo mais uma vez o que 

diz di veltz (2015, p. 46, tradução nossa) quando ela explica, equivocada-

mente, que Black Mirror é uma série de ficção-científica que aponta para 

“um futuro paralelo”. esperamos ter mostrado que ela está mais presa ao 

14 ver <http://compos.org.br>; <http://abciber.org.br> e <http://intercom.org.br>.
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passado do que ao presente e passa longe de questões do futuro. em suas 

palavras:

a tecnologia avança a cada minuto e é impossível adivinhar o que o 

futuro trará. black Mirror nos dá um futuro paralelo do que poderia 

acontecer, a mudança de relacionamentos, justiça ou entretenimento 

que a sociedade pode experimentar usando as novas tecnologias: as 

que existem e as que virão.15

diferentemente, vimos episódios que ressaltavam a difusão centraliza-

da da informação e a sociedade do espetáculo (“urso branco” e “Momento 

Waldo”), o bloqueio social, o tratamento do sujeito “individual” e a relação 

de agência computacional pelo acoplamento da mente humana no objeto 

(“natal” e “volto Já”), bem como a lógica centralizada na vigilância panóp-

tica da tecnologia como dispositivo centralizado (“natal”). Pensando no 

presente, ou no que podemos antever de um futuro próximo, essa segun-

da temporada reforça mais uma vez a máxima: “Isso nÃO é muito Black 

Mirror!” 

15 “la tecnología avanza cada minuto y se vuelve imposible adivinar qué deparará 

el futuro. black Mirror nos aporta un futuro paralelo de lo que podría llegar a su-

ceder, del cambio de relaciones, de justicia o de entretenimiento que la sociedad 

puede experimentar haciendo un mal uso de las nuevas tecnologías: las que están 

y las que vendrán.” 
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a terceira temporada é a mais extensa, com seis episódios.  

a série foi aos poucos chegando para uma discussão mais próxima do pre-

sente, mas mesmo assim sem conseguir acertar nos principais dilemas da 

atualidade e menos ainda do futuro. Certamente, ela vai abandonando os 

temas caros à discussão sobre cultura, sociedade, comunicação e tecnolo-

gia no século XX (alienação, trabalho, espetáculo, mídias de massa, bana-

lização da informação, vigilância panóptica). Mas, mesmo quando os dis-

positivos apresentados são “futuristas” (como o “Cogumelo” em “versão 

de testes”; a “Máscara” em “engenharia reversa”; os “daI” em “Odiados 

pela nação”; ou o mundo simulado de “san Junipero”), o tratamento e 

as referências para os problemas apresentados ainda permanecem reféns 

das visões de mundo e da crítica científica e tecnológica do século XX.

Os temas principais dessa temporada são as relações sociais baseadas 

em reputação (“Queda livre”); jogos de realidade virtual, realidade aumen-

tada e arGs (“versão de testes” e “Manda quem Pode”); tensa dualidade 

corpo/mente em discussão sobre a imortalidade (“san Junipero”); eugenia 

e lavagem cerebral por meio de dispositivos mnemônicos (“engenharia 

reversa”); e vigilância distribuída, games em redes sociais, hacking e justiça-

mento (“Odiados pela nação”). assim sendo, alguns assuntos se repetem, 

tecnologias voltam e permanece a mesma roupagem analítica. as principais 

discussões giram em torno das redes sociais, das experiências de imersão 

em games, da punição, do hacking, da vigilância, do controle de consciência 

e da questão da superação da morte tendo na consciência a possibilidade de 

migrar para um mundo artificial. a tônica é bem pessimista, embora alguns 

possam reconhecer um certo “final feliz” em san Junipero.
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queda livre (Nosedive) – recompensa social no 
império das aparências

Imagine uma sociedade em que cada pessoa é enquadrada de acordo com 

os pontos que recebe de outras pessoas, instituições ou serviços. a média 

de um indivíduo é determinante para acessar determinados serviços, ter 

vantagens em lojas, áreas vIP, oportunidades de trabalho.... todas rece-

bem até cinco pontos cada vez que encontram alguém, compram um pro-

duto, ou usam um serviço. nada muito diferente da nossa sociedade em 

que empresas, instituições financeiras e seguradoras avaliam os produtos 

e custos a que podem ter acesso a partir de uma pontuação própria. e nada 

mais atual do que um sistema que utiliza smartphones e redes sociais 

para dar pontos que atestariam sobre a reputação, sinceridade ou con-

fiabilidade de uma pessoa. “Queda livre” conta a triste história de lacie 

Pound,1 que precisa aumentar a sua média de pontos para conseguir um 

financiamento com desconto para comprar uma nova casa. Como a maio-

ria das pessoas, ela vive buscando aumentar sua média.

lacie quer mudar de vida. Como todo mundo, ela quer ter o que todos 

têm em uma sociedade hiperconsumista: coisas, bens, serviços. a cultura 

em que está inserida a estimula e a constrange a buscar sempre mais 

coisas e pontos. no momento, ela quer comprar um apartamento em um 

condomínio chique. Mas, para obter boas condições de empréstimo, ela 

precisa subir a sua pontuação, pois a que tem não permite que ela tenha 

descontos e, sem essa promoção, ela terá dificuldades para pagar o finan-

ciamento. Para ter esse privilégio é necessário ter uma média mínima 

de 4,5. a de lacie é 4,2. ela aceita se comprometer a atingir a meta, caso 

contrário, não terá o benefício. 

Para conseguir mais pontos, Pound precisa causar boa impressão, agra-

dando a todos, bem como evitar se meter em polêmicas e controvérsias 

desnecessárias. as relações passam a ser norteadas por essa busca por 

pontos. a simpatia, a gentileza e a bondade são apenas subterfúgios para 

1 não seria uma indicação a personagem central chamar-se “Pound”: “reclusão”, 

“curral”?
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obtê-los. Para atingir a sua meta de 4,5, a personagem central precisa rever 

seu ciclo social e aumentar a sua popularidade. ela tem um irmão que é 

um “loser”, que parece viver em casa jogando videogame, e tem uma média 

de pontos muito baixa. ele não se importa e tenta fazer ela compreender 

que essa busca alucinada por pontos não é vida, já que não há sinceridade 

nem sentido em uma existência resumida a esse objetivo. Pound não o 

ouve e quer mesmo “subir na vida”. 

ao postar uma foto em sua rede social, esta chama a atenção de sua 

bem-sucedida amiga, naomi, que no passado foi muito próxima a ela, mas 

que roubou o seu namorado e a ridicularizou na escola. naomi vê que ela 

tem 4,2 pontos e a convida para ser sua madrinha de casamento. de fato, 

Pound só foi convidada porque o coach de naomi sugeriu a presença de 

uma amiga de infância na cerimônia de casamento. há relatórios de re-

comendações, mapas de redes de influência, avaliadores de performance 

em redes sociais, como uma espécie de “coach” contratado para ensinar 

às pessoas como elas devem se comportar para conseguir mais pontos.  

O convite vem a calhar. Com convidados com altíssimas pontuações, 

Pound minimiza o passado e busca, aceitando o convite, usufruir da in-

fluência da “amiga” e assim fazer subir a sua pontuação geral. ela prepara 

um texto “sensível e amoroso” para fazer bonito na hora do seu discurso. 

Mas, como em todos os episódios, as coisas vão começar a degringolar no 

momento em que ela sai de casa para ir ao aeroporto, culminando com 

um espetáculo patético e grotesco no dia do casamento. 

Pound começa então a sua “queda livre” e vai perdendo pontos ao 

sair de casa: no táxi, no aeroporto, no aluguel de carros e nas mínimas 

relações com pessoas que encontra na sua odisseia. Os pontos também 

são retirados como punição do estado. em uma discussão no aeroporto, 

um policial tira um ponto na média de Pound por causar tumulto. a tec-

nologia do “Olho Z” continua a fazer parte da série. Olhar para a pessoa 

permite que o outro veja a sua média. 

ela faz de tudo para conseguir chegar à cidade onde haverá o casamen-

to, passando por situações que diminuem cada vez mais a sua nota. no dia 

do evento, ela tem apenas um ponto de média. Quando a “amiga” naomi 

vê a nova situação, retira o convite e diz que jamais poderá ter uma ma-

drinha com essa média. transtornada por tudo que passou e por ter sido 
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preterida em razão de sua pontuação, lacie chega aos trancos e barrancos 

na cerimônia e faz um discurso inflamado sobre como a sua amizade com 

naomi sempre foi baseada no interesse e o quanto ela sofreu durante toda 

a sua vida para ser aceita. acaba presa e, na prisão, pode ser totalmente 

sincera, já que não precisa mais de pontos. ela começa a agredir o compa-

nheiro de cela, um homem negro.2

só os “losers” ou “outsiders” podem se dar ao luxo de serem sinceros, 

pois não dão a mínima para a pontuação. Justamente por isso eles têm 

uma média baixa, como o irmão de Pound, ou a caminhoneira que lhe dá 

carona na estrada no caminho desastroso para o casamento. ela explica 

para Pound que tinha 4,6 e que sua média hoje é de 1,8! essa queda veio 

com a morte do marido, que foi preterido na escolha para experimentar 

um tratamento inovador por uma pessoa que tinha mais pontos do que 

ele. O marido tinha 4,3 e foi preterido por um que tinha 4,4. ela diz que se 

sentiu aliviada em abandonar esse sistema. 

a questão central desse episódio é o monitoramento das relações so-

ciais, as métricas e estratégias para conseguir pontos aumentando a repu-

tação social e a vigilância distribuída pela possibilidade de julgar e punir 

o outro com pontos. todos estão pontuando, julgando e marcando os ou-

tros, tendo esse monitoramento e julgamento com consequências reais 

e práticas. a vigilância institucional, centralizada, panóptica também 

acontece e é fruto dessa vigilância distribuída. O que explica nascimento 

(2009, p. 566) sobre as práticas correntes na rede pode ser entendido como 

aquilo que baliza o sistema social em “Queda livre”:

a vigilância que ocorre no ciberespaço é marcada pelo monitoramen-

to e registro dos rastros comunicativos deixados pelos internautas em 

seu uso cotidiano do meio para a classificação e posterior antecipação 

de comportamentos, preferências, tendências e interesses. trata-se de 

2 há aqui uma questão que toca o racismo. Observando as pessoas e as cores, vemos 

que o episódio é todo feito em tons pastéis e claros e que só pessoas com roupas 

escuras têm baixa pontuação. Mais ainda, no final é com um negro que Pound des-

carrega todo o seu ódio. essa questão aparece em outros episódios, como no “urso 

branco”, ou “15 Milhões de Méritos”, por exemplo. não é central, mas está posta.
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uma lógica que responde, em grande medida, ao imperativo da per-

sonalização dos ambientes digitais e à promoção do consumo através 

da publicidade direcionada – em suma, ao recorrente imaginário da 

minimização dos riscos e da eficácia maximizada.

embora apareçam carros elétricos e estradas inteligentes, smartphones 

com novas interfaces, não há tecnologias verdadeiramente futuristas ou 

inovadoras no episódio. “Queda livre” é como o presente com uma ex-

pansão maior dos sistemas de reputação. Certamente essas questões apon-

tam para práticas que já estão estabelecidas no uso de sistemas tais como 

facebook, twitter, linkedIn, airbnb, uber, tinder, snapChat, Instagram, 

para citar apenas os mais utilizadas no mundo.3 e o sistema está se expan-

dindo. duas matérias recentes na imprensa apontam para essa atualidade. 

no jornal Folha de São Paulo, o texto de Maurício stycer de 17 de se-

tembro de 2017, “número de seguidores nas redes sociais é critério em 

seleção de ator”, afirma que atrizes que têm muitos seguidores nas redes 

sociais têm mais chances de conseguir trabalhos. Matéria da revista Wired, 

do reino unido, de 21 de outubro de 2017, “big data meets big brother as 

China moves to rate its citizens”, chama a atenção para um novo sistema 

de confiabilidade que será imposto a todos os cidadãos chineses, o social 

Credit system, que consiste em dar pontos para as pessoas de acordo com 

suas ações em diversos setores da sociedade. (bOtsMan, 2017, tradução 

nossa) desde 2010 esse sistema é voluntário, mas em 2020 deverá ser obri-

gatório para todos os cidadãos. O sistema avalia a “confiabilidade” dos 

cidadãos a partir de compras online, pagamentos e dívidas, e mesmo re-

lações interpessoais, atribuindo ponto às pessoas: “A própria pontuação da 

pessoa também será afetada pelo que seus amigos on-line dizem e fazem, além de 

seu próprio contato com eles. Se alguém a quem eles estão conectados a postarem on

-line um comentário negativo, sua própria pontuação também será arrastada para 

baixo.”4 (bOtsMan, 2017, tradução nossa) Mais ainda, como em “Queda 

livre”, a pontuação dá acesso a serviços e prioridades: 

3 Para uma discussão sobre redes sociais nesse episódio, ver Oliveira e nogueira (2017).

4 “person’s own score will also be affected by what their online friends say and do, 

beyond their own contact with them. If someone they are connected to online 
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se sua pontuação chegar a 600, eles podem retirar um empréstimo 

Just spend de até 5.000 yuan (cerca de £ 565) para usar para comprar 

on-line, contanto que seja em um site alibaba. se alcançar 650 pontos, 

eles podem alugar um carro sem deixar um depósito. eles também têm 

direito a check-in mais rápido nos hotéis e ao uso do check-in vIP no 

aeroporto Internacional de Pequim. aqueles com mais de 666 pontos 

podem obter um empréstimo em dinheiro de até 50.000 yuan (£ 5.700), 

obviamente, da ant financial services. Obtendo acima de 700 eles po-

dem solicitar viagens de singapura sem documentos de apoio, como 

uma carta de funcionários. e com 750, eles obtêm rastreio rápido de 

seu pedido de visto schengen paneuropeu. (bOtsMan, 2017, tradução 

nossa)5

não é, consequentemente, apenas a lógica do panóptico, (fOuCault, 

2009) mas a da sociedade do Controle (deleuZe, 1992) que emerge desde 

o final do século passado. O objetivo desse novo sistema, cuja sociedade 

atual encontra eco em “Queda livre”, não é confinar o indivíduo para 

vigiá-lo e discipliná-lo, mas ampliar as formas de monitoramento em mo-

vimento, pontuando as performances desse “divíduo” em suas mais varia-

das ações (cliques, likes, estrelinhas, compartilhamentos, compras, usos 

de sistemas financeiros, seguradores, número de seguidores...). O sistema 

fica muito mais inteligente e flexível, pois passa a ser planejado e a usu-

fruir do trabalho feito por todos, já que todas as ações são regidas por 

posts a negative comment, their own score will also be dragged down.”

5 “If their score reaches 600, they can take out a Just spend loan of up to 5,000 yuan 

(around £565) to use to shop online, as long as it’s on an alibaba site. reach 650 

points, they may rent a car without leaving a deposit. they are also entitled to fas-

ter check-in at hotels and use of the vIP check-in at beijing Capital International 

airport. those with more than 666 points can get a cash loan of up to 50,000 yuan 

(£5,700), obviously from ant financial services. Get above 700 and they can apply 

for singapore travel without supporting documents such as an employee letter. and 

at 750, they get fast-tracked application to a coveted pan-european schengen visa”. 

In Wired, online, 21 de dezembro de 2017. 
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pontos atribuídos por pessoas e instituições, cuja média assim produzida 

refletiria as diversas expressões desse “divíduo”. 

em uma vida social com forte mediação técnica, ampla mobilidade in-

formacional e intensa produção de rastros digitais, as formas de controle, 

monitoramento e vigilância passam a ser de todos, proporcionando uma 

melhor inserção das empresas para explorar esse mesmo “divíduo”. esse 

novo regime de “controle” (deleuZe, 1992) permite, portanto, modelar 

previsões de comportamento em todas as áreas da vida social com muito 

mais segurança e ainda oferecendo a todos a impressão de ser um arranjo 

baseado em uma liberdade plena de movimento e de informação. O epi-

sódio amplia o que já acontece na nossa sociedade hoje, apontando para 

a radicalização de relações sociais baseadas na quantificação de confiabili-

dades e gostos, na monetização do “capital social”. 

O capital social em rede (reCuerO, 2009) passa a ser quantificado e 

aferido pelo outro (indivíduo e instituições) em um achatamento de sua 

valoração e em uma ampliação da importância dos resultados. ao olhar 

para alguém que não me pareceu muito simpático, dou uma nota 3. essa 

pontuação, se for para um motorista de uber, por exemplo, traz conse-

quências drásticas como, por exemplo, a sua suspensão pela empresa. em 

uma cena onde lacie tenta consertar o seu carro alugado, o vendedor lhe 

dá uma baixa nota. ela, no entanto, foi delicada e gentil. sem se contentar 

com o ponto atribuído, ela pergunta qual teria sido o motivo. e ele diz: 

“não foi um encontro marcante”. a pessoa fica refém do que os outros 

acham que ela é. 

O valor das relações sempre foi constituído a partir das interações entre 

os atores sociais. Mas agora essa valoração é materializada em pontos e ga-

nha uma radicalidade, pois a média vai interferir diretamente na vida des-

sa pessoa. O capital social e individual é monetizado pelos pontos que vão 

ter consequências imediatas sobre a ação das pessoas no mundo. valorar 

o capital humano e social passa a ser alocar uma nota ao outro, sem mui-

to critério. a média dessas notas passa a agir como um operador que vai 

determinar os rumos da vida. apenas os outsiders, os desviantes, (beCKer, 

1991) têm poucos pontos e atuam como uma reserva moral do sistema.

O conceito de capital social vincula-se às relações em redes mais ou 

menos duráveis. entretanto, independente de sua interpretação, o capital 
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social é monetizado em pontos que valem em toda a sociedade. não é 

apenas um valor simbólico. ele se vincula a uma cultura das aparências. 

Instaura-se uma forma de “felicidade programada” pela monetização da 

simpatia (falsa e interessada). Cada vez mais, ser feliz é ser padronizado, 

ganhando “amigos”, “seguidores”, “likes”, compartilhamentos e pontos 

pelo uso de serviços on-line. esse sistema vai gerar um imperativo de gen-

tileza, cuidado e atenção que se traduz na busca pela felicidade compulsó-

ria, como uma adaptação ao ambiente gerador de pontos e de capital so-

cial. no episódio, todos buscam pontos e aprovação. Como explica freire 

filho: (2010 apud Carrera, 2014, p. 35) “Na era da felicidade compulsória, 

convém aparentar-se bem-adaptado ao ambiente, irradiando confiança e entusias-

mo, alardeando uma personalidade desembaraçada, extrovertida e dinâmica”.

C o n c l u s ã o

“Queda livre” destaca o estabelecimento de relações sociais quantificadas 

pela lógica do algoritmo, tendo como objeto não sofrer punições e, por 

consequência, baixa de score. Comportamento similar identificamos no 

uso dos wearables, nos quais as pessoas seguem mais a lógica do dispositivo 

do que necessariamente a busca por uma melhor saúde corporal. (leMOs; 

bItenCOurt, 2017a, 2017b) na obrigatoriedade de estar sempre bem, 

busca-se relação com quem tem mais pontos, entrando em uma espécie 

de “gamificação”. no episódio, as pessoas parecem zumbis, de cabeças 

baixas, o tempo todo olhando para as suas telas. 

Podemos dizer que, com “Queda livre”, tenta-se ir além do nosso pre-

sente radicalizando ainda mais a lógica dos pontos. Mas vejam que essa já 

é nossa realidade, sendo o enredo apenas uma hipérbole do atual. O exem-

plo citado do sistema na China começou a ser implantado em 2010, um 

ano antes de começar a série, e muito antes da terceira temporada, que 

começou em 2016. O episódio aponta para a radicalização do sistema de 

pontuação que já experimentamos hoje com as redes sociais e os sistemas 

de confiabilidade e reputação. ele mostra a programação algorítmica da 

vida, a forma com que os dispositivos digitais moldam as nossas formas 

de ação (de sociabilidade, certamente), os mecanismos sociais, culturais, 
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policiais, empresariais e comerciais de monitoramento, controle e vigi-

lância. 

no entanto, “Queda livre” parece reforçar a ideia de que as redes so-

ciais são sinônimo de toda a internet. Provavelmente os desafios dos pró-

ximos anos vão bem além da dinâmica de pontuação das redes sociais e 

devem migrar para sistemas mais amplos que vão atingir outras áreas da 

vida pessoal e coletiva. Para além dos pontos em redes sociais, os proble-

mas do futuro estão se aproximando de formas para garantir liberdades 

de ação, a desprogramação algorítmica, o slow computing,6 a garantia de 

proteção da privacidade e do anonimato em meio a performances dos 

objetos e dos dados, não necessariamente ligados a uma lógica de pontos. 

Certamente, este episódio talvez seja o que, até aqui, mais se aproxima 

do nosso presente. É verdade. Quando um motorista de táxi nega o seu 

pedido, ou quando você escolhe outro motorista pela pontuação, quando 

aluga um quarto no airbnb pelas estrelinhas do locador, ou quando fica 

amigo de quem tem muitos amigos, isso tudo nos leva para essa lógica do 

capital social monetizado pela reputação em um ambiente de vigilância 

distribuída. Quando agimos nesse meio (quem não age hoje?), podemos 

dizer, pensando em “Queda livre”, que estamos em meio a essa expansiva 

monetização do capital social, fruto de uma vigilância distribuída e admi-

nistrada por empresas privadas, com consequências em todo o sistema 

social.

Mesmo assim, o episódio já parece estar preso a uma nostalgia das 

redes sociais e dos esquemas de pontuação. Mesmo com uma roupagem 

bem atual, o episódio pode estar vendo o mundo pelo retrovisor. Podemos 

pensar que ele já nasce com um pé no passado (o sistema chinês começou 

em 2010, por exemplo). algumas perguntas se impõem: o esquema de 

pontuação servirá mesmo para o futuro? Podemos reduzir os problemas 

da cultura digital a esse tipo de monetização das redes sociais? O que in-

comoda no episódio é a estética cheia de clichês de um futuro que, mais 

uma vez, se parece muito mesmo com o presente aqui apresentado. e 

assim ele será?

6 sobre “slow computing”, computação lenta, ver The Joy of Slow Computing, de nathan 

schneider (2015).
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versão de testes (Playtest) – terror em realidade 
aumentada

Cooper sai em silêncio, escondido, da casa dos pais para viajar pelo mun-

do. no táxi, a caminho do aeroporto, recebe uma ligação da mãe, mas não 

atende. roda o mundo. em londres, entra em uma rede de relacionamen-

tos pelo celular e marca um encontro com uma garota. Conhece sonja, e 

depois de alguns drinks no bar, acaba na cama do seu apartamento. a mãe 

liga de novo. O rapaz não atende mais uma vez. 

a garota tem muitos videogames em casa. Cooper pega um livro ao aca-

so, A brief guide to singularity.7 a mãe liga mais uma vez e, de novo, fica sem 

resposta. sonja o questiona do porquê de não a atender, e ele conta que 

o pai morreu de alzheimer e que não se entende bem com ela. esse foi o 

motivo de sua partida. Cooper se despede dizendo que vai continuar a via-

gem. na rua, ao tentar sacar dinheiro em um caixa automático, percebe 

que seu cartão de crédito não funciona mais. sem um cartão válido, ele 

resolve procurar sonja para ter abrigo enquanto não resolve esse proble-

ma. ela o acolhe.

em casa, sonja mostra para Cooper uma chamada de emprego como 

cobaia de teste de um novo sistema de jogo eletrônico. ela explica que a 

empresa, saito Gemu, é uma das maiores e mais interessantes do mundo 

e que essa poderia ser uma forma divertida e interessante de ganhar di-

nheiro. a empresa é uma gigante do ramo de jogos de terror. Cooper topa 

e dirige-se para a sede onde serão realizados os testes. 

desde a chegada à empresa, Cooper se comporta como um adolescente 

encantado. a experiência consiste em acoplar um dispositivo neurológico 

e experimentar um jogo de realidade aumentada. O objetivo é testar o 

sistema batendo com a mão em bichinhos virtuais que aparecem em bu-

racos virtuais da mesa, como no jogo Whack-a-Mole (“acerte a Marmota”). 

a prótese cerebral chama-se “Cogumelo” (a referência aqui ao poder alu-

cinógeno do vegetal é direta) e são realizados testes simples. Os objetos 

7 “singularidade” é um termo para descrever a emergência de uma inteligência 

artificial que supera a humana.
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virtuais não são visíveis por outras pessoas. eles são criados na mente de 

Cooper pelo dispositivo.

no download do sistema operacional e do pacote de dados no 

“Cogumelo”, a operadora que recebe Cooper explica que ele não pode 

usar o celular e que o mesmo deve ficar desligado. ele obedece e o passa 

para a operadora. Mas a mesma tem que sair da sala para pegar a última 

folha do formulário que está faltando e é justamente a que ele tem que 

assinar. nesse instante, ele rompe com os padrões de segurança, pega e 

liga o celular para fazer uma foto do dispositivo que será colocado no seu 

cérebro. logo após, recoloca o celular na mesa da atendente, mas o esque-

ce ligado. Quando o sistema está fazendo a instalação das informações no 

seu cérebro, o telefone toca e é a sua mãe mais uma vez. a operadora não 

entende por que o telefone tocou, já que ela o havia desligado. Cooper não 

fala nada. essa interferência vai gerar um “bug” no sistema que só será 

diagnosticado no final do episódio. 

ao terminar esse teste simples, ele é perguntado se gostaria de expe-

rimentar um sistema novo e mais radical. Cooper aceita. O novo sistema 

é um jogo de terror no qual a experiência é produzida pela mente do 

jogador. Cada jogo será uma experiência com cenas e personagens únicos, 

já que com o programa implantado no “Cogumelo” o que aparece é o que 

a sua mente produz de acordo com o que você tem mais medo. O objeti-

vo é ter um jogo no qual o gameplay seja totalmente particular, sendo os 

estímulos customizados de acordo com os traumas passados do jogador. 

O sistema irá assim analisar o seu cérebro para encontrar as melhores 

formas de assustá-lo. ele conversa com saito, o dono da empresa. este diz 

que gosta de jogos de terror pois eles mexem com as emoções. segundo 

o empresário, o jogador sai radiante ao perceber, depois de experimentar 

muito medo, que ele está vivo. aquilo soa estranho. eles carregam um 

novo pacote “neural” de dados no “Cogumelo” acoplado à nuca de Cooper 

e o encaminham para o novo teste. 

O jogo se passa agora em uma casa afastada da sede. ele entra no am-

biente e está acompanhado da atendente. ela explica que não ficará na 

casa, mas estará em contato permanente com ele por um ponto eletrônico 

no seu ouvido. ela o tranquiliza dizendo que tudo que ele ver ou ouvir é 

fruto da sua imaginação, que não é real e que ele não poderá jamais sofrer 
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qualquer dano físico. e se a experiência ficar muito assustadora, a qual-

quer momento ele pode pedir para que ela a interrompa. 

Começa o teste. O sistema acha pontos fracos e começa a sugerir coisas 

para assustá-lo. Cooper tem as primeiras visões: uma aranha (animal que 

ele tem pavor), um colega da escola (com quem brigava e fez nele uma 

cicatriz no nariz...). ele mexe em coisas, explorando a casa. É esse o jogo, 

explorar o lugar e enfrentar seus próprios monstros. em um determinado 

momento, sonja, a amiga que o hospedou, aparece na casa. ela diz que 

ele tem que sair de lá imediatamente e que ele estaria correndo perigo. 

ele a questiona, pois não poderia saber que ele estaria ali. encurralada, 

ela o ataca com uma faca. eles lutam e ele sente fisicamente o contato. 

diferentemente dos outros personagens, tudo parece muito real. ele sente 

dor quando ele o esfaqueia.

Cooper fica muito assustado com o que aconteceu e tenta parar o jogo, 

mas não consegue falar com a atendente. há interferências na comunica-

ção e o contato com ela se perde. Provavelmente as sensações eram fruto 

da sua mente, mas ter sentido fisicamente o contato era muito estranho. 

O contato se reestabelece e ele pede para sair do jogo e da casa, lembrando 

à atendente que ela o havia garantido que não haveria sensações físicas. 

ela diz que é impossível sentir sensações físicas, a não ser que a interface 

neural tenha conseguido reproduzir essas sensações, o que seria inédito. 

Parece ter havido então um bug no sistema, provavelmente causado pela 

interferência do celular quando a mãe ligou no primeiro teste. 

assustado, Cooper insiste para sair e ameaça retirar o cogumelo na 

força. a atendente diz para ele não fazer isso e que irá guiá-lo para um 

ponto de acesso, para que possa sair do jogo com segurança. Mas é men-

tira, e ele acaba sendo encaminhado para um quarto onde se lembra da 

mãe e do pai que morreu vítima de alzheimer. repentinamente, o rapaz 

começa a perder a memória. não sabe mais descrever a mãe, nem nada 

sobre si mesmo. não se sabe se é um erro do sistema, ou o software agindo, 

produzindo o medo de ficar como o pai, sem memória. Cooper não mais 

se reconhece no espelho. a voz da atendente, agora em tom ameaçador, 

diz que ele será como o pai, sem nenhuma lembrança, e que deveria ter 

ligado para a mãe. 
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Gritando para que a voz saia da sua cabeça, a desesperada cobaia hu-

mana tenta arrancar o “Cogumelo” com um pedaço de vidro do espelho 

que quebrou no quarto, os atendentes entram e interrompem o processo. 

Mas eles não conseguem parar o sistema. O software e o pacote de dados 

parecem ter se enraizado no seu cérebro e ele está agora no que parece 

ser um coma, um quadro irreversível. O dono da empresa aparece e pede 

desculpas, ordenando que o coloquem junto com “os outros”. Corta a cena 

e Cooper aparece agora sentado na sala de saito. a atendente retira o 

“Cogumelo” e ele se levanta gritando. saito pede desculpas pela experiên-

cia ter sido mais forte do que de costume. Parece que um erro no sistema 

retirou toda a memória do seu cérebro, como perdemos toda a memória 

dos sistemas computadorizados quando há uma pane elétrica, ou proble-

mas no software em um hard disk.

Cooper aparece agora voltando para casa, subindo as escadas e entran-

do no quarto. lá encontra a mãe chorando. ela o vê, para de chorar e diz 

que precisa ligar para ele, que precisa saber se está tudo bem. ele diz que 

está ali, mas a mãe liga assim mesmo. nova cena e agora o rapaz está sen-

tado, preso, fazendo o download do sistema com a atendente. se contorce, 

a atendente tenta retirar a prótese. são 5h38min, horário que começou o 

teste. O ciclo se fecha. a chamada do celular interferiu na sequência dos 

dados e ele tem morte cerebral, gritando “mãe”.

C o n c l u s ã o

esse episódio é o que mais investe no imaginário dos filmes de terror 

e aborda questões como jogos eletrônicos, mundo virtual, próteses cere-

brais. O sistema é de realidade aumentada (ra), mas as imagens se for-

mam no cérebro do usuário, e não em sistemas que permitem ver a in-

formação a partir de uma interface (celular, tablets, óculos...). a ra é uma 

tecnologia de interpolação de informações eletrônicas em objetos físicos. 

Muitos sistemas utilizam essas tecnologias hoje para ensino, turismo, 

informações urbanas, entre outros. não se trata de mundos simulados, 

como na realidade virtual, mas de “sistemas tecnológicos que permitem 

a sobreposição de informação / objetos virtuais em um ambiente real.  
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a ra mistura camadas eletrônicas de informação a objetos, criando o que 

alguns autores chamam de realidade mista.” (leMOs, 2013c)

em “versão de testes”, os mundos simulados para o jogo são originados 

na própria mente do jogador a partir da prótese neuronal, o “Cogumelo”. 

essa interface, que retira estímulos e produz o jogo a partir do cérebro do 

jogador, traz à tona mais uma vez o debate sobre “ciborgues”, seres híbri-

dos, parte cibernética e parte matéria orgânica. (haraWaY, 2009; leMOs, 

1999) embora seja uma figura da ficção científica, podemos dizer que esse 

hibridismo faz parte da espécie humana. nesse episódio, e em outros da 

primeira e segunda temporadas (com o “Grão”, o “Olho Z” e o “Cookie”), 

próteses infocomunicacionais aumentam a capacidade cognitiva humana. 

de uma forma mais ampla, as mídias e os objetos atuam como essas 

“próteses”, ampliando e produzindo a nossa percepção do mundo. O mito 

do ciborgue, longe de ser uma novidade, está imiscuído na história da 

humanidade. O que se coloca aqui e agora é a nova relação com artefatos 

infocomunicacionais que podem agir diretamente captando e alterando 

informações do sistema nervoso central, como a memória no “Grão”, a 

transposição da mente no “Cookie”, as relações e bloqueios sociais com 

o “Olho Z”, ou a implantação de um sistema de jogo com o “Cogumelo”.

Outra questão interessante nesse episódio é a interferência do celular 

na disfunção da experiência que culminou com o final trágico de Cooper. 

sabemos que o telefone celular produz interferências graves em outros 

sistemas eletrônicos. há também o perigo do seu uso em situações em 

que a atenção ao que acontece no ambiente é importante, provocando 

acidentes e mortes. “versão de testes” parece querer chamar atenção para 

a dificuldade social de reconhecimento dessas características e, conse-

quentemente, de desligar o aparelho. negligenciar esses fatores pode nos 

afetar fisicamente, e não apenas informacionalmente, causando aciden-

tes fatais, como os de trânsito ou aqueles ocasionados por descuidos de 

pessoas ao realizar selfies. a dependência do telefone celular é apontada 

de forma muito sutil nesse episódio, pois é a sua interferência que cria o 

problema no sistema, levando à morte do jogador. 

assinar um termo de aceite também pode ter consequências drásti-

cas. Cooper tem que assinar, sem ler, um desses para autorizar a expe-

riência. É essa a folha que falta e que faz com que ele tenha tempo para 
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ligar o celular que vai produzir o erro no “Cogumelo”. essa cena parece 

fazer referência a uma ação muito comum na cultura contemporânea, 

na qual aceitamos diariamente os termos de uso dos sistemas ou aplica-

tivos sem mesmo ler ou levá-los a sério. recentemente, a empresa alemã 

Gamestation levou essa ação ao extremo ao colocar coisas absurdas no 

contrato (como doação mensal de uma quantia em dinheiro e a venda da 

alma). Poucas pessoas perceberam. a companhia revelou que a ação era de 

conscientização, justamente, para alertar sobre esse perigo.8

“versão de testes” é um episódio que investe ainda na dimensão psí-

quica do personagem, ao associar a interferência do celular à mãe, ao 

sistema que o coloca diante dos seus medos e à memória do seu pai. há 

algo que uma interpretação psicanalítica poderia muito bem ilustrar (mas 

que não tenho competência para fazer aqui). O pai perdeu a memória 

pela doença de alzheimer e ele, ao se deixar levar pela experiência, perde 

completamente a sua, graças ao mau funcionamento do sistema causado 

pela interferência da mãe, que insistentemente não para de tentar con-

tato com ele. Constantemente perdemos a nossa memória eletrônica por 

bugs, hacking ou problemas de armazenamento, mas aqui a questão parece 

ser bem maior, levando à extinção da memória pessoal em uma relação 

direta com o pai e a mãe.

“versão de testes” é um episódio que, mais uma vez, em Black Mirror, 

aponta para uma relação “corpo/mente”, discutindo a possibilidade de 

uso das emoções em jogos eletrônicos. aparentemente, é uma aposta 

para o futuro, mas, na realidade, iniciativas nesse sentido estão em cur-

so. empresas de jogos eletrônicos têm utilizado sensores específicos para 

utilizar as sensações como respostas a estímulo dos jogadores.9 esse fato, 

portanto, não é uma novidade. 

8 ver arruda (2011).

9 a empresa sony testou um parâmetro de comportamento para o jogo Until Dawn 

(2012). O game Amnesia usou biofeedback cardíaco para respostas de “medo”. O apli-

cativo Cardiogram extraiu dados de usuários do apple Watch enquanto assistiam 

a Game of Thrones. (heaven, 2015; McMIllan, 2015; the sCIenCe..., 2014) devo 

essas informações a elias bitencourt.
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embora apontando certamente para questões atuais, o episódio busca 

o hibridismo de tipo “ciborgue”, do corpo acoplado a instrumentos mi-

diáticos parecendo preso a um imaginário mcluhaniano da “mídia como 

extensão do homem”, (Mcluhan, 1964) quando de fato o presente e o 

futuro parecem apontar para uma relação de informação com novas ma-

terialidades, e não necessariamente com a implantação no corpo. É mais 

plausível pensar em novos acoplamentos que surgirão com ambiente, 

com objetos inteligentes, com bancos de dados...
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manda quem pode (Shut Up and Dance) – punição em 
jogo de realidade alternativa

nesse episódio, o fio da trama é Kenny, um garoto que tem a sua webcam 

hackeada enquanto se masturbava em casa. ele passa a ser chantageado 

por pessoas desconhecidas ao receber um e-mail com um vídeo mostran-

do o seu ato. a primeira cena, no entanto, é de uma mulher colocando 

algo na roda de um carro em um estacionamento. este carro será usado 

mais adiante e saberemos, no final, que essa mulher está sendo também 

chantageada por defender posições racistas. Kenny e outros personagens 

que vão cruzando o seu caminho serão obrigados a cumprir tarefas desse 

jogo perverso: um motoboy que entrega uma encomenda e que se revela-

rá um tarado; um homem de meia idade em um quarto de hotel que havia 

traído sua mulher com uma prostituta; um pedófilo com quem tem que 

lutar até a morte; a mulher racista do estacionamento... 

Os hackers os forçam a entrar em um jogo para que não sejam revelados 

os seus atos ilícitos. todos são obrigados a seguir as instruções precisas de 

tempo, performance e localização para não sofrerem as consequências da 

divulgação em rede do que fizeram. Mas, mesmo seguindo todas as dire-

trizes e cumprindo todas as tarefas, eles são traídos e as informações são 

reveladas no final. O episódio é de fato um jogo de realidade alternativa 

(Alternate Reality Game – arG), no qual quatro personagens veem suas vidas 

momentaneamente entrelaçadas pelas chantagens de um ou mais hackers 

(não é possível saber). 

esses jogos se encaixam em uma categoria maior que podemos cha-

mar de “jogos móveis locativos” (leMOs, 2010a), ou simplesmente “jogos 

locativos”. (andrade, 2016) Como afirmei em artigo sobre o tema, 

Os jogos móveis locativos (Jml), também chamados de ‘pervasive ga-

mes’, aliam tecnologias digitais móveis e sistemas de geolocalização, 

criando interfaces entre os espaços eletrônico e físico para fins de 

jogo. trata-se de uma expressão urbana da cibercultura, mesclando 

cultura dos games, arte eletrônica, ação urbana, tecnologias móveis e 

localização. (leMOs, 2010a, p. 3) 
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segundo andrade, (2016, p. 30) os arG’s 

utilizam o potencial dos meios de comunicação, especialmente as 

novas mídias, para criar uma forte impressão de mundo paralelo na 

mente de seus jogadores. as ações acontecem usando a cidade como 

cenário para uma narrativa contada em linguagem transmídia, bor-

rando as fronteiras entre realidade e ficção. 

as tecnologias móveis são os instrumentos fundamentais do jogo. O 

celular, os mapas digitais, as mensagens de texto e os sistemas de geoloca-

lização são condições necessárias para executar as tarefas. É pelo celular 

(através de mensagens e geolocalização) que tudo acontece. as mensagens 

chegam exigindo que eles mantenham o GPs ligado e o celular por perto. 

“We are watching” e “você foi ativado” atestam a entrada no jogo e o co-

meço da partida. tarefas são realizadas em lugares e tempos específicos 

(explicitando as regras do jogo e o círculo mágico). 

O jogo vazou para fora da narrativa ficcional. O episódio faz uma con-

fusão entre realidade e ficção. Os personagens chantageados participam 

de um jogo, mas as consequências são bem reais, atingindo-os para fora 

do “círculo mágico” (o espaço e o tempo específicos dos jogos), no conta-

to direto com familiares ou com a sociedade. Os hackers constroem uma 

narrativa lúdica, e perversa, envolvendo-os. no final, o meme “trollface” 

aparece mostrando que os chantagistas se divertiram com a destruição da 

vida dessas pessoas.

Outro tema importante é o da vigilância locativa e distribuída. estamos 

expostos diariamente a essa condição com o uso dos diversos dispositivos 

e sistemas digitais: celulares, redes sociais, redes de acesso sem fio, web-

cams, sensores urbanos, câmeras de vigilância, uso de cartões de crédito.... 

estar nos grandes (e mesmo pequenos) centros urbanos é estar submetido 

a um ambiente geral de monitoramento eletrônico por geolocalização. 

nas nossas mais prosaicas ações do dia a dia, olhamos e somos vistos, dei-

xamos rastros e seguimos rastros de outros, e tudo isso como uma nova 

maneira natural de sociabilidade, seja na família, no trabalho, no lazer. 

vigiamos e somos vigiados, monitoramos e somos monitorados, con-

trolamos e somos controlados quando usamos as redes sociais procurando 
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informações, replicando informações, compartilhando, dando likes, colo-

cando fotos, vídeos etc., ou quando interagimos com quaisquer sistemas 

informacionais, como o cartão de crédito, pedágios, supermercados etc. 

essa visibilidade generalizada e taken for granted é uma constante hoje na 

cultura digital. Como afirmei em um artigo: (leMOs, 2010b)

as mídias locativas podem ser, efetivamente, ferramentas de inva-

são da privacidade e de violação do anonimato para fins comerciais, 

militares, políticos ou policiais. O novo regime ‘invisível’ dos bancos 

de dados, de localização e cruzamento de informações, de monitora-

mento de perfis de consumo e dos movimentos pelo espaço urbano 

crescem na mesma medida que a liberdade de locomoção e de aces-

so/distribuição de informação. não é por acaso que esses serviços e 

tecnologias surgem de pesquisas militares, prolongando a vigilância 

estatal, policial, comercial e industrial desde o século XvIII. empresas 

e governos têm utilizado essas tecnologias para a coleta de dados pes-

soais, nem sempre realizada com o conhecimento ou o consentimento 

do cidadão. 

no episódio, hacker(s) invade(m) sistemas pouco seguros das vítimas, 

coletam dados pessoais a partir de ações de malwares em seus espaços pri-

vados, violando privacidade e anonimato, e ameaçam suas vidas ao com-

partilhá-las em rede, tirando proveito desse sistema global de vigilância 

distribuída e/ou locativa. esse é um fenômeno bem contemporâneo, co-

nhecido como ataques com vírus do tipo “ransomware”, criptografando os 

dados das vítimas e pedindo resgate em bitcoins para liberá-los. há várias 

ações desse tipo em andamento no mundo, com repercussões globais.10

10 ver Payão (2017) e novo... (2017) e os links dos resultados da busca no Google para 

ataques de ransomware: <https://www.google.com.br/search?q=ataques+de+ran-

somware&oq=ataques+ramsonw&aqs=chrome.2.69i57j0l2.6094j0j4&sourceid=-

chrome&ie=utf-8>.
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C o n c l u s ã o

O que logo chama a atenção nesse episódio é não haver nenhuma tec-

nologia, ou ação que não aconteça ou não exista hoje (celular, compu-

tadores, mapas e geolocalização). O tema central é algo terrível e bem 

atual: bullying, ransomware, vigilância distribuída e centralizada. O caráter 

moralista é bastante forte, já que o que vemos se desenrolar na história é 

um jogo de realidade alternativa utilizando tecnologias móveis e geoloca-

lização, engendrado por hackers que assumem o papel de justiceiros ao es-

colherem como vítimas pessoas que cometeram delitos de diversos tipos 

(pedofilia, racismo, adultério). elas passam a ser vítimas de chantagem 

que a obrigam a participar do jogo.

O que vemos no episódio é uma vida cada vez mais dependente de 

dispositivos eletrônicos, sujeita a constrangimentos pela vigilância distri-

buída e às ameaças à vida privada, ao anonimato e à segurança dos dados 

pessoais. Mais uma vez, Black Mirror não fala do futuro, mas do presente, 

sem nenhum elemento novo, chamando a atenção para o que já acontece 

diariamente: invasão de sistemas, roubo de informação, ameaças, ativi-

dades ilícitas pela internet (racismo, pedofilia). e novamente vem à tona 

o desejo de justiçamento, com a punição severa e pública aos “culpados” 

(como nos episódios, “hino nacional”, “urso branco”, “15 Milhões de 

Méritos”, ou “Queda livre”, por exemplo), condenados pelos hackers. 
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san junipero (San Junipero) – imortalidade da mente 
em um mundo simulado

na localidade chamada de san Junipero, Yorkie e Kelly se conhecem em 

um bar e acabam se apaixonando. este é um ambiente criado em um 

sistema de realidade simulada, tendo como objetivo servir de extensão 

da vida, onde pessoas mortas podem viver eternamente, ou pessoas com 

o corpo debilitado podem viver experiências impossíveis na “vida real”. 

existem vários tipos de ambientes disponíveis. 

san Junipero é um mundo construído para o entretenimento. É uma 

“cidade baladeira”, como diz Kelly. Os frequentadores podem escolher tam-

bém a época em que visitam o local. aparecem vestígios das décadas de 

1970 a 2000 em diversas expressões da cultura pop: na música, na moda, 

nos objetos (fitas cassete, arcade games, aparelhos de tv dessas épocas), 

nos tipos de jogos eletrônicos, nos videoclipes. a permanência no sistema, 

para os vivos, é limitada a cinco horas por semana, “para não viciar”.11  

uma empresa, a tCKr systems, administra esse “mundo virtual”, ainda 

em teste, permitindo que pessoas possam viver em lugares específicos, 

com características próprias, escolhidas por elas. todo o sistema é uma 

espécie de realidade virtual, de um mundo simulado em uma “cloud” para 

onde vão as consciências fora de um corpo que sofre ou que já morreu. 

as personagens principais do episódio, Kelly e Yorkie, estão em seus 

últimos dias de vida: Yorkie, branca, ficou tetraplégica após um aciden-

te de carro e é mantida viva por aparelhos. Já Kelly, negra, deve morrer 

em breve, vítima de câncer. seus corpos estão na mesma faixa etária (em 

torno de 70 anos). a primeira quer morrer logo, cometer eutanásia e fi-

car para sempre em san Junipero. Já Kelly não quer, a priori, fazer essa 

opção. ela pretende apenas curtir um pouco mais a vida, quer frequentar 

um pouco o lugar para se divertir e depois morrer “para sempre”. ela 

11 O perigo do vício ao sistema, que aparece no limite de cinco horas por semana, 

remete ao vício pelos atuais aparelhos digitais, como o telefone celular. Para um 

retrato da geração que não se afasta desse aparelho, ver tWenGe, 2017. 
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pretende seguir o marido e a filha que optaram por não continuar nesse 

mundo alternativo. 

Yorkie, em sua condição vegetativa e sem poder se expressar, vive um 

dilema. ela precisa de alguém que possa autorizar a eutanásia. ela não é 

casada e não tem mais parentes responsáveis. na sua imersão no universo 

simulado, ela deixa claro que quer cometer a eutanásia e sair desse sofri-

mento físico. um dos enfermeiros do hospital aceita se casar com ela para 

poder autorizar a eutanásia. Kelly acaba comovida com a situação e decide 

visitá-la, presencialmente, no hospital onde está internada. ao chegar lá 

ela a pede em casamento e o ato é consumado. Kelly autoriza o procedi-

mento. a cena a seguir mostra Yorkie em san Junipero, já livre do corpo e 

feliz. Kelly diz que não ficará com ela nesse lugar. as duas discutem e Kelly 

vai embora. a tensão se estabelece em saber se Kelly irá ou não ficar com 

Yorkie após a sua morte.12 O final feliz quebra a sequência de desfechos 

pessimistas da série. Como mostram nascimento e santos: (2017, p. 12)

no final da história em San Junipero, Kelly decide viver o resto de sua 

vida ao lado de Yorkie. É então que ela se prepara para partir defini-

tivamente à cidade virtual e ir ao encontro da amada. em seguida, 

aparecem as cenas das personagens curtindo uma a outra, dançando, 

sorrindo, aparentando extrema felicidade. 

Os temas centrais, como em “volto Já” e “natal”, são a morte e a se-

paração corpo/mente. não há artefatos futuristas, apenas um dispositivo 

que permite plugar a pessoa ao mundo simulado, como outros presentes 

nos episódios passados. uma prótese similar ao “Grão”, colocado tempo-

rariamente na cabeça dos que vão se submeter à experiência, permite 

acesso à “cloud”. Os ambientes são construídos com o objetivo de separar 

corpo e espírito, podendo assim ampliar ou preservar a vida quando o 

corpo não mais se sustenta. a mente, desconectada do corpo, pode viver 

para sempre. aqui, a discussão sobre a imortalidade vem acompanhada de 

questões homoafetivas e interétnicas.

12 Para uma análise sobre a narrativa do episódio, ver nascimento e santos (2017).
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O sistema criado permite adentrar uma experiência fortemente imer-

siva. embora Kelly viva a experiência apenas para se divertir, não que-

rendo sentir nada e, assim, evitar mais sofrimento, Yorkie diz que “tudo 

é tão real” e que agora ela pode viver e exercer a sua sexualidade, já que 

tão jovem sofreu o acidente, estando há décadas nessa situação. O episó-

dio traz, assim, questões sem solução desde que a humanidade existe: a 

imortalidade (viver sem sofrer para sempre, como no paraíso), a saída do 

ciclo do sofrimento, a luta pela eterna juventude (puer aeternus), a circula-

ção por entre regimes diferenciados: noturno (o inferninho da cidade) e 

diurno (o bar comportado da cidade).

em san Junipero, é possível viver em festa e libertar-se de um corpo 

sofrido. O mundo simulado é construído para permitir uma vida plena do 

espírito. há outros lugares disponíveis. a dualidade corpo/mente, a busca 

por uma vida do espírito eterna é a discussão central. ela está diretamente 

ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e infor-

mação inéditas, mas voltadas para questões ancestrais, e não para dilemas 

propriamente atuais. 

C o n c l u s ã o

este talvez seja o único episódio que aponta para o futuro, mas trazendo 

um tema atemporal, como a morte, a imortalidade, a vida em um paraí-

so fora das dores e mazelas do corpo, e do mundo preso à dimensão da 

fisicalidade. O episódio aponta para o futuro, mas um futuro em que o 

desacoplamento da mente e do corpo é tão radical que hesitaria em co-

locar esse como um dos desafios centrais do século XXI. fazer o “upload” 

da consciência para a “cloud” não parece ser um problema concreto da 

sociedade digital em 2017. talvez a perspectiva seja tão futurista que nem 

se coloque como um problema que devamos dedicar energia e atenção.  

O episódio revela um sistema tecnológico de construção de mundos simu-

lados para o espírito totalmente inexistente, mas reeditando uma velha 

utopia e a busca por um mundo do espírito, ou o que theillard de Chardin 

(1955) chamou de “noosfera”.  
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Interessante notar que há ainda um caráter conservador da experiên-

cia. a consciência transposta é a mesma que habitava o corpo e tende a 

reproduzir o que fazia ou não conseguiu fazer enquanto o corpo ainda vi-

via a sua plenitude fora do sistema. as pessoas parecem não poder, ou não 

querer, ser o que não são. esse trecho retirado das redes sociais (reddit) 

por nascimento e santos (2017, p. 14) corrobora o que foi dito:

a versão de ‘você’ que reside permanentemente em san Junipero é 

apenas um cookie – White Christmas usa a mesma tecnologia, mas por 

uma razão totalmente diferente. tenho certeza de que esses episódios 

estão relativamente próximos de uma linha de tempo. você está real-

mente morto enquanto o cookie consegue aproveitar a simulação. você 

é informado de que você consegue viver para sempre, mas o outro 

lado é que não é realmente você. É apenas uma inteligência artificial 

copiada. talvez?

diferentemente das redes sociais atuais, nas quais não há o descola-

mento corpo/espírito, em san Junipero não se trata de um local para a 

vida de avatares (personagens diferentes) habitando uma esfera aberta 

em possibilidades de experimentação (outras identidades, outra forma 

corporal, outro universo em que as leis da física não funcionem...), mas 

consciências descorporificadas com o objetivo de exercer aquilo que não 

se pode mais fazer no mundo “real” devido às limitações de seus corpos 

doentes e velhos. 

no fundo, as pessoas não mudam muito e o mundo imaginado é o 

mesmo que temos no constrangimento do corpo. não é à toa que todas 

as pessoas são jovens em san Junipero, dando a entender que o “céu” é 

um céu de jovens, insistindo no mito e no ideal de juventude e beleza. 

Conservador, o episódio ainda reforça as instituições sociais, como o ca-

samento, por exemplo, mesmo que seja homoafetivo. O final parece uma 

homenagem ao filme Thelma e Louise (ridley scott, 1991), como se a esco-

lha pelo suicídio fosse a única possibilidade para a entrada em um novo 

mundo: o paraíso.
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engenharia reversa (Men Against Fire) – eugenia e 
ciborgues

“engenharia reversa” tem por base dois livros. O primeiro, Men against 

fire: The problem of Battle Command (que dá nome ao episódio em inglês), foi 

escrito em 1947 pelo historiador militar da segunda Guerra Mundial e ex-

combatente da Primeira Guerra Mundial, s.l.a. Marshall. ele entrevistou 

mais de cem mil combatentes da segunda Guerra e concluiu que, a cada 

quatro soldados, apenas um atirava com a intenção de matar. a obra alte-

rou o treinamento militar e o número de mortes aumentou na Guerra do 

vietnã. O segundo, On Killing: The Psychologycal Cost of Learning to Kill in War 

and Society, de dave Grossman, foi publicado em 2009, e chama a atenção 

para questões relativas ao impacto psicológico a que estão submetidos os 

soldados em situação de guerra e as doenças pós-traumáticas subsequen-

tes. (vIsCOntI, 2017)

nesse episódio, um implante, a “Máscara” (similar ao “Grão”, ao 

“Cookie” e ao “Olho Z”, ou mesmo ao dispositivo de san Junipero), é intro-

duzido na cabeça de militares para que estes possam ser mais eficientes 

em combate. O dispositivo permite que eles sejam controlados pelo exér-

cito, tendo suas memórias manipuladas. O objetivo maior é fazer com que 

os soldados enxerguem os inimigos como monstros e sejam mais objeti-

vos e letais em combate, sofrendo menos. a tese é que, se eles não reco-

nhecem a humanidade do adversário à sua frente, será mais fácil e menos 

traumático exterminá-lo. 

as “Máscaras” são implantadas diretamente no cérebro e permitem 

que os soldados recebam informações de combate, plantas de terrenos, 

dados digitalizados. eles podem acessar um sistema em realidade aumen-

tada, permitindo, além de informações de guerra, o controle, por parte 

do exército, do sono e das lembranças das suas vidas. a justificativa do 

sistema é não perder mais vidas pela indecisão, compaixão ou dúvida dos 

soldados em combate. esses soldados-ciborgues seriam menos afetados 

por sentimentalismos e, portanto, mais eficientes. Mais ainda, eles não 

sentiriam remorsos, diminuindo o trauma pós-combate. a “Máscara” cria 

assim uma “persona”, um duplo produzido do sujeito moldado como uma 
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máquina de guerra cuja mente é fruto de uma manipulação por instru-

mentos de comunicação e informação.

acompanhamos a história de stripe, um militar em suas primeiras 

missões como caçador de “baratas” (a forma monstruosa fenotípica dada 

aos inimigos pela “Máscara”). O exército tem que aniquilar esses seres, 

que, segundo a narrativa construída pelo poder e veiculada para os sol-

dados e para a população, passam doenças e ameaçam a existência da 

humanidade. Os soldados veem as “baratas” como humanoides de ros-

tos demoníacos, deformados e com dentes afiados. a “Máscara” inibe que 

eles tenham pena, sintam cheiros, ou ouçam os gritos quando estão em 

batalha. as “baratas” são denunciadas também pelos aldeões que, mesmo 

sem dispositivos implantados, são manipulados pela informação e reco-

nhecem nesse povo uma ameaça. O implante seleciona as memórias a 

fim de que os militares não lembrem de acontecimentos dolorosos. e eles 

têm recompensas. se matarem “baratas”, eles são presenteados com bons 

sonhos eróticos. 

na sua primeira missão, stripe acaba tendo o seu dispositivo infectado 

por um vírus produzido por insurgentes, passando a sofrer interferências 

no sistema. em um determinado momento, ele começa a ver as “baratas” 

como pessoas normais, compreendendo a manipulação a que foi, junto 

com seus colegas, submetido. ele foi programado, mas não se lembra de 

ter autorizado (o esquecimento desse procedimento já é um dos efeitos 

da implantação da “Máscara”). O responsável, para provar sua autoriza-

ção, mostra um vídeo em que ele aparece aceitando se submeter ao novo 

dispositivo. ele torna-se, por vontade própria, um “personagem”13 criado 

pela lavagem cerebral feita pelo exército por intermédio desse artefato. 

stripe vai questionar o sistema em um tom bem religioso (“toda vida 

deve ser mantida”, ele diz), mas é reenquadrado no final, assim como 

outros personagens da série: bing, no episódio “15 Milhões de Méritos”; 

victoria, de “urso branco”; Pound, de “Queda livre”; ou Joe, de “natal”. 

Black Mirror parece colocar sempre uma tônica forte em uma sociedade do 

13 a palavra “personagem” vem do latim “persona”, papel social desempenhado por 

alguém. esta palavra deriva de um tipo de máscara usada no teatro. esse objeto faz 

a voz do ator “soar diferente”: “per sonare”. ver Persona (teatro) (2018). 
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espetáculo, da vigilância e da punição como impossibilidade de sair do 

sistema implantado, reeditando críticas comuns da sociedade de massa, 

do controle, do trabalho.

“engenharia reversa” aborda, assim, a questão da memória e da ma-

nipulação da consciência a partir de próteses neurológicas com artefatos 

infocomunicacionais, trazendo mais uma vez à tona a discussão sobre os 

ciborgues (que aparece em outros episódios – “toda sua história”, “natal” e 

“versão de testes”). Podemos dizer que há dois tipos: os protéticos, que têm 

seus corpos ampliados pela hibridação com tecnologias e objetos microele-

trônicos; e os interpretativos, que têm as suas consciências formadas pela 

ação dos bens simbólicos, das mídias e das diversas formas de comunica-

ção mediada. (GraY et al., 1995; leMOs, 1999) Os soldados de “engenharia 

reversa” são ciborgues dos dois tipos. Os aldeões são do tipo interpretativo. 

essa temática, embora com uma roupagem futurista, remete para proble-

mas atuais e mesmo de constituição da espécie. somos, em uma certa me-

dida, ciborgues protéticos e interpretativos, já que existimos em relação 

híbrida com artefatos (cada vez mais caracterizados como tecnologias de 

comunicação e informação) e temos a nossa subjetividade e memória cons-

truídas de maneira também híbrida com as formas e conteúdos midiáticos.

O episódio aponta ainda para a resistência a esse estado de coisas, e 

essa aparece com roupagens de uma cultura “cyberpunk” (leMOs, 1993), 

formada pelas “baratas” que desenvolvem gambiarras eletrônicas (dispo-

sitivos) com softwares específicos (vírus), com a finalidade de criar disfun-

ções na “Máscara” usada pelos soldados e mostrar a aberração do sistema 

de manipulação cerebral ao qual estão submetidos. apoiados por um ati-

vista, heidekkar,14 as “baratas” se escondem e desenvolvem esse artefato 

que, ao projetar uma luz no olho do soldado, inocula um vírus que afeta 

o dispositivo, fazendo com que o soldado passe a ver as “baratas” como 

humanos. “dispositivo” é aqui um termo utilizado no sentido foucaultia-

no, (fOuCault, 1994) significando, ao mesmo tempo, um objeto, uma 

função, uma política, um valor social, um código... de uma forma mais 

14 ele mora em uma cabana e o nome parece ser uma referência direta ao filósofo 

Martin heidegger. O filósofo alemão escreveu sobre os perigos da técnica, vinculou-

se ao nazismo e tinha uma cabana na floresta negra. ver heidegger (1958, 1964).
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ampla, todo objeto é um dispositivo, ou um “artefato”. (aGaMben, 2009) 

Para foucault, (2015, p. 364-365) um dispositivo é:

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições fi-

losóficas, morais, filantrópicas. em suma, o dito e o não dito são os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabele-

cer entre esses elementos. […] em terceiro lugar, entendo dispositivo 

como um tipo de formação que, em um determinado momento histó-

rico, teve como função principal responder a uma urgência. O disposi-

tivo tem, portanto, uma função estratégica dominante. 

tanto a “Máscara” do exército quanto a gambiarra dos ativistas são 

dispositivos nesse sentido. eles colapsam uma rede de dimensões plurais 

(técnica, política, cultural, mnemônica), apontando para o caráter mul-

tifacetado dos objetos, indo muito além de sua dimensão unitária e ma-

terial. (harMan, 2011; latOur, 2012) a “Máscara” produz assim uma 

subjetividade específica (perda de sensibilidade) e uma política de exter-

mínio do outro (eugenia).15 a gambiarra e seu vírus, ao atingirem stripe, 

vão despertar uma reação humanista e religiosa, uma subjetividade que o 

faz agir politicamente, questionando o sistema, a ponto de dizer que não 

mais quer fazer parte dele. ambos os objetos são, consequentemente, dis-

positivos complexos que agem para além de uma dimensão meramente 

“técnica”. Como todos os objetos técnicos, eles são uma rede “pontuali-

zada” em uma unidade com agência expandida em diversos domínios, 

gerando formas particulares de associação. (latOur, 2012; leMOs, 2013) 

C o n c l u s ã o

em “engenharia reversa” vislumbra-se uma tecnologia utilizada para 

produzir supersoldados com o intuito de otimizar o extermínio do outro 

15 sobre eugenia e saúde pública no episódio, ver Pereira (2017).
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em nome de um bem maior. O tema central do episódio é o controle da 

mente e do corpo por ferramentas infocomunicacionais mobilizados para 

projetos de eugenia. É possível aqui fazer um paralelo com nossa história 

recente e vincular esse imaginário ao extermínio dos judeus na segunda 

Guerra Mundial. O Caso eichemann aponta justamente para um processo 

de aniquilação do outro movido por uma lógica aparentemente racional, 

administrativa, a serviço de uma ação para “salvar o mundo”. a esse tipo 

de enquadramento “amoral” arendt (1999) chamou de “banalização do 

mal”. bauman (1998) conceitua essa ação como “adiaforização”, ou seja, o 

afastamento moral em relação ao outro. a moral só se produz quando nos 

colocamos no lugar do outro, e não apenas quando seguimos procedimen-

tos aparentemente racionais. Como diz visconti, (2017, p. 159) propondo 

essa correta vinculação:

O dever moral só conta com a responsabilidade humana essencial e 

incondicional pelo Outro e muitas vezes posturas morais são posturas 

de resistência. a administração da moralidade pela sociedade moder-

na se dá através da produção social da distância, da substituição da 

responsabilidade moral pela técnica, da tecnologia de segregação, da 

soberania dos poderes do estado. tudo isso em conjunto trabalha para 

produzir a cegueira moral, a abdicação de condutas éticas para deter-

minado grupo humano.

trata-se aqui de exterminar as ervas daninhas para produzir ações hi-

gienistas por intermédio de uma hibridização do humano com tecnologias 

de informação e comunicação sofisticadas. as “Máscaras” são chamadas 

de “dispositivo amigo” pelo exército, já que fazem parte de um proces-

so racional, para o “bem da humanidade”, enquadradas em uma ideolo-

gia de racionalização do extermínio. essa “cultura do jardim” (bauMan, 

1998) consiste em exterminar as ervas daninhas para o bem do conjunto. 

vemos, portanto, sistemas que tentam incorporar uma dimensão de neu-

tralidade quando de fato estão materializando visões de mundo, posições 

políticas e interesses bem particulares.16 

16 Para uma discussão sobre moralidade nesse episódio, ver visconti (2017).
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embora não com o uso de dispositivos como a “Máscara”, é conhecido 

o trabalho de formatação do exército. O consumo de drogas em tempos de 

guerra para promover euforia, anestesia, perda de sensibilidade em rela-

ção ao outro é também algo que se aproxima dos efeitos produzidos pelo 

dispositivo. há uma relação entre drogas – artefatos – disciplina. todas são 

tecnologias, dispositivos, manipulados em torno de uma ideologia. 

O episódio aponta para uma tensão entre o sistema e o “outro”, e essa 

polarização está bem presente hoje nas relações em redes sociais e nos fil-

tros-bolhas que exibem disputas bastante agressivas e de demonizações e 

extermínio do outro sem grandes recursos argumentativos. Os algoritmos 

de curadoria das timelines são, em alguma medida, análogos aos modos de 

funcionamento do sistema ideológico da “Máscara”. O fortalecimento do 

ódio pela relação identitária tem sido uma tônica dos novos movimentos 

sociais na internet. O episódio descreve ainda práticas de apropriação da 

tecnologia que surgem desde o início do desenvolvimento da informática 

nos anos 1970, quando as “gambiarras” foram virando microcomputado-

res e redes telemáticas. Isso continua até hoje com software livres, movi-

mento maker e outras formas de reciclagem e ativismo....

“engenharia reversa” parece falar do presente, mas aponta para algo 

bem estabelecido e pouco há de elementos que nos permitam pensar no 

futuro. O exército utilizar esse tipo de tecnologia para a guerra e a aniqui-

lação do inimigo parece ser algo absolutamente corriqueiro e não apre-

senta nenhuma novidade. hoje, mais do que próteses neuronais, temos 

algoritmos e sistemas de análise de dados que estão gerando estereotipias 

e, consequentemente, formas de aniquilação da diferença. O uso de Big 

Data e formas sofisticadas de vigilância são questões mais importantes 

do que ampliar a potência mortal individual. Com uma roupagem nem 

tanto futurista, o episódio nos diz pouco sobre o presente e mais sobre o 

passado. Como aponta visconti: (2017, p. 1)

O episódio retratado nesse texto, Engenharia reversa (Men against fire), 

nos coloca questionamentos e desconfortos que o sociólogo Zygmunt 

bauman há muito tempo nos alertava: de que não aprendemos nada 

com o holocausto e de que a sociedade estaria em perigo até hoje, do 

mesmo jeito que estava em perigo em 1933. 
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odiados pela nação (Hated by the Nation) – vigilância, 
rede sociais e internet dos animais

“Odiados Pela nação” acompanha a dupla de detetives Karin e blue tentan-

do desvendar a ligação entre duas mortes e a perseguição que as vítimas 

sofreram nas redes sociais na semana do crime. uma jornalista famosa foi 

assassinada depois de escrever um artigo muito polêmico em sua coluna 

contra uma deficiente física. essa matéria gerou muitos comentários de 

ódio na internet. ela aparece morta, depois de tentar arrancar a sua ca-

beça com uma faca. O marido, em depoimento, fala que ela reclamara de 

dores insuportáveis. Outros casos aparecem cujas mortes são similares: 

pessoas reclamam de fortes dores de cabeça e depois morrem. em uma 

ressonância magnética, uma das vítimas morre dentro do aparelho. no 

seu cérebro estava alojada uma “abelha-drone” feita de metal, portanto, 

totalmente incompatível com esse tipo de exame. 

Karin e blue descobrem, pesquisando as redes sociais, que existem duas 

conexões fortes entre as mortes. em primeiro lugar, todas foram vítimas 

de campanha de ódio na internet e todas tiveram como causa da morte o 

ataque das “abelhas-drone”. analisando os assassinatos, as duas investiga-

doras descobrem que as abelhas são de uma empresa que as desenvolveu 

para ajudar na polinização do planeta, já que as abelhas “de verdade” 

estão em extinção. esses insetos robôs são os drone autonomous Insect 

(daI), com autonomia para voar e polinizar flores, funcionando de for-

ma totalmente autônoma em relação a uma intervenção humana direta.  

a análise feita por Karin e blue mostra que houve um ataque ao sistema 

de programação desses drones, e que as abelhas estão sendo usadas para 

matar as vítimas de ódio na internet. 

ao tentar proteger uma das vítimas, as inspetoras Karin e blue consta-

tam que as abelhas perseguem determinadas pessoas e não outras, sendo, 

portanto, capazes de identificar visualmente suas vítimas. essa identifi-

cação não é por localização, pois pessoas no mesmo lugar não são ata-

cadas; só a que foi votada nas redes sociais e assim eleita como vítima. 

logo, deduzem que há um sistema de reconhecimento facial que não de-

veria existir. Isso faz com que seja descoberto que o governo aproveitou 
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o desenvolvimento dos daI para ampliar, secretamente, seus sistemas de 

vigilância. O governo introduziu, em cada robô-abelha, câmeras com soft-

wares de reconhecimento facial a fim de proporcionar um monitoramento 

fino da população. O objetivo, como no capítulo anterior, é produzir segu-

rança social, dentro de uma racionalidade burocratizante, segundo a qual 

a liberdade individual é menos importante do que a segurança coletiva.  

as abelhas-drone seriam, como a “Máscara”, um dispositivo “amigo”.

as detetives descobrem que quem está por trás do hacking é um ex-fun-

cionário da empresa que produziu os daI. ele decide atacar a sociedade 

em vários níveis, e em vários públicos, criando um jogo que tem como 

terreno principal as redes sociais. um usuário com o avatar de uma abelha 

começou a divulgar um vídeo com a mensagem: “use #deathto postando 

nome e foto da pessoa. Quem for  mais votado até às 17h será morto”.  

as pessoas com mais menções com essa hashtag eram atacadas pelas abe-

lhas. ele havia modificado o padrão de deslocamento dos drones que, ago-

ra, procuram e matam as pessoas mais odiadas na internet. O estado tam-

bém será atingido, já que as mortes só são possíveis dado o desvio feito 

nos daI. O jogo vai se complicar ainda mais quando o hacker deixa uma 

selfie no código. O que parecia ser uma pista para pegá-lo transforma-se 

em um gatilho para ampliar a sua capacidade mortal. O sistema vai agora 

guiar as abelhas pelo código IMeI dos dispositivos das pessoas que posta-

ram as mensagens de ódio. as abelhas atacam e matam os haters (387 mil 

pessoas). 

abelhas-drones são produzidas para melhorar a polinização e ajudar 

a recuperação florestal do planeta, guiadas de forma autônoma. O que 

parece ser um sistema ecológico vira um sistema de vigilância locativa 

(leMOs, 2010b) e massiva. Portanto, esse episódio tem como tema central 

a vigilância governamental e, mais uma vez, o justiçamento por intermé-

dio de um jogo em redes sociais, tendo o ódio das pessoas em circulação 

viral como mote principal. Os haters são um fenômeno social mundial 

contemporâneo. recentemente, um jornalista da esPn brasil deu queixa 

ao Ministério Público de são Paulo contra haters que o perseguiam.17

17 ver almeida (2017).
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C o n c l u s ã o

O tema da vigilância é uma questão nevrálgica para a sociedade digital 

contemporânea. e essa vigilância é distribuída, locativa e realizada por 

robôs-insetos fazendo uma alusão à Internet das Coisas e a um campo 

interno desta que é a “internet dos animais”. a cultura contemporânea 

está assistindo a um processo em expansão de formas de vigilância tan-

to centralizadas, panópticas (fOuCault, 2009), com câmeras de vigilân-

cia, controle eletrônico centralizado em empresas etc., como também 

formas mais sutis de monitoramento, distribuído por sistemas eletrôni-

cos espalhados pelos diversos dispositivos (que deleuze, 1992, chamou 

de “sociedade do controle”), e pelas redes sociais nas quais todos olham, 

monitoram e podem controlar o que os outros fazem, dizem e locais que 

frequentam, como vimos em “Queda livre”, por exemplo. a vigilância 

distribuída ganha também novos contornos com os diversos sensores es-

palhados pelo espaço urbano.

Os governos, depois das revelações de snowden e assange, são vistos 

com desconfiança, já que eles usam táticas hackers e não divulgadas de 

controle da vida social, tendo sempre como justificativa o bem-estar e a 

segurança social. esse tipo de ação pode minar o contrato social e insti-

tuir uma “algocracia”, (danaher, 2016) que utiliza sistemas algorítmicos 

complexos para controle social. sobre o controle social, a transparência é 

necessária e práticas como a adotada pelo governo no episódio são mui-

to corriqueiras. em artigo recente apontei esse problema: (leMOs, 2017, 

tradução nossa) 

O snoop bill do reino unido de 2015 é um exemplo. ele foi lançado 

para ajustar o contrato e autorizar legalmente o que os serviços secre-

tos estavam fazendo ilegalmente (vigiar eletronicamente os cidadãos e 

usar técnica de hackeamento). assim, colocando o contrato em regime 

de visibilidade (vigilância em massa e ações de pirataria no quadro 

legal), essa iniciativa pode ser vista como uma tentativa de manter 

o contrato social. [...] essa falta de transparência pode gerar suspei-

tas e inseguranças, ameaçando o já enfraquecido contrato social (e a 

confiança nas instituições públicas e privadas). Como explica Owen 
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(2015): ‘Se os algoritmos representam um novo espaço não governado, um bem 

público incognoscível escondido e potencialmente em constante evolução, eles são 

uma afronta ao nosso sistema democrático, que exige transparência e respon-

sabilidade para funcionar. Um nó de poder que existe fora desses limites é uma 

ameaça à noção de governança coletiva propriamente dita’.18

O desenvolvimento do que se tem chamado de “internet dos ani-

mais” aponta para um rápido desenvolvimento nessa área. hoje o mo-

nitoramento de diversos animais (gado, cavalos, cachorros, gatos, entre 

outros) com chips intracutâneos e conectados à internet é uma realidade. 

recentemente, uma notícia da bbC apontou para uma experiência em 

teste no reino unido (em Manchester) que usa abelhas como cobaias de 

uma “internet dos animais” que as aproxima, relativamente, dos daI.19 

apicultores estão colocando sensores nos corpos dos animais para moni-

torar a polinização e o deslocamento das mesmas. a internet dos animais 

faz parte da Iot (como vimos na análise do episódio “natal”), podendo 

filosoficamente entender um animal como um objeto ou coisa. (harMan, 

2011)

a Iot é hoje uma das áreas de maior desenvolvimento da cultura digi-

tal hoje. ela se caracteriza por ser uma rede dotada de objetos com capa-

cidade infocomunicacional independentes de uma ação humana direta. 

a questão de privacidade, da vigilância, da segurança de dados pessoais 

é um dos temas mais importantes da discussão da Iot e “Odiados pela 

nação” mostra bem a situação presente na qual governos e pessoas vi-

giam-se mutuamente em uma nova configuração social que tem como 

18 “If algorithms represent a new ungoverned space, a hidden and potentially ever

-evolving unknowable public good, then they are an affront to our democratic 

system, one that requires transparency and accountability in order to function. 

a node of power that exists outside of these bounds is a threat to the notion of 

collective governance itself.”

19 “bees in Manchester are having computer chips glued to their bodies, to help bee-

keepers track when they enter and exit the hive.” ver Bees ‘go online’ in Manchester, 

no site da bbC. (Cellan-JOnes, 2017)
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base uma conectividade e uma agência expandida de objetos “inteligen-

tes” no tecido social.

sintetizando, podemos dizer que as principais questões desse episódio 

são a polarização dos debates em redes sociais, principalmente os de ódio; 

a questão do meio ambiente inserido na nova fase biológica do planeta 

(o “antropoceno”);20 a vigilância governamental central e distribuída; as 

formas de desvio e o perigo da vulnerabilidade e falta de segurança dos 

sistemas frente à possibilidade de ataque de hackers; os games com con-

sequências drásticas (como o recente “baleia azul”) e a possibilidade de, 

ao manipular os sistemas eletrônicos, fazer valer a justiça pelas mãos de 

justiceiros sem apoio legal.

“Odiados pela nação” é o episódio mais longo da série nessas três tem-

poradas. a discussão situa-se em questões muito atuais e vislumbra-se 

algo que deve nos preocupar no futuro: o uso da Iot e da internet dos ani-

mais para a vigilância distribuída. O ódio da internet e as polarizações que 

foram usadas como gameplay estão presentes nas redes socais hoje e essas 

ações devem aumentar. Portanto, nesse último episódio da última tempo-

rada, Black Mirror começa a colocar os pés no presente, trazendo algo que 

possa realmente nos fazer pensar no futuro tendo em vistas os desafios 

atuais, e não como reincidência do passado, como foi o tom até aqui. 

20 “antropoceno” é a nova era geológica do planeta terra. Para saber mais, ver artaxo 

(2014).
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síntese da terceira temporada

a terceira temporada ainda está muito ancorada no passado, com aborda-

gens similares ao que temos no presente e parece, no seu último episódio, 

trazer à baila problemas pertinentes ao estado atual da cultura digital. no 

entanto, diferentemente das duas primeiras, podemos dizer que quatro 

episódios tratam do presente (“Queda livre” e “Manda quem Pode”), e do 

presente apontando para problemas de futuro (“san Junipero” e “Odiados 

pela nação”). ela se apresenta também como a única temporada que al-

guns consideram que tem um episódio com final feliz: “san Junipero”. 

Os temas centrais foram propostos, como mostrei nos capítulos, com 

algumas tecnologias inéditas, mas com um viés analítico ainda preso no 

século passado. foram eles: as redes sociais e a reputação social; cibor-

gues; manipulação das mentes (melhorar a jogabilidade, ou para ampliar 

a eficiência mortífera dos exércitos); hacking de justiçamento (para matar 

os que fazem mal à sociedade ou os odiados pelas redes sociais). Os te-

mas se repetem em relação às duas temporadas passadas e dão a tônica 

da série: memória, relação corpo/consciência, hibridização, sociedade do 

controle, vigilância, justiçamento.

nessa temporada temos o único episódio que apresenta um dilema da 

cultura contemporânea, e que deve se transformar em um tema de preo-

cupação para os próximos anos: “Odiados pela nação”, como vimos no 

último capítulo desta seção. Podemos dizer também que “san Junipero” 

apresenta um artefato futurista, mas que o tema convocado é tão ances-

tral que não seria importante para um diagnóstico da época atual ou que 

deveria nos preocupar nos próximos anos. ele está tanto à frente, com te-

mas tão arraigados nos mitos e nas religiões, que poderíamos classificá-lo 

como “atemporal”. 
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a esperada quarta temporada, que foi ao ar pela netflix no 

dia 29 de dezembro de 2018, não traz uma perspectiva nova para a série. ela 

tem seis episódios que continuam no registro do passado, apenas tocando 

em problemas mais contemporâneos. Os temas continuam a ser a memó-

ria, a vigilância, as relações sociais mediadas, sem acrescentar nenhuma 

novidade temática ou força dramática. alguns episódios parecem mesmo 

roupagens novas daqueles de temporadas passadas, como “arkangel”, que 

lembra “toda sua história”; “hang the dJ”, que pode ser comparado a “san 

Junipero”; ou “black Museum”, semelhante a “natal”. O que vemos nessa 

temporada é a continuidade da série em sua visão dos impactos das tec-

nologias de comunicação e informação na sociedade, que estão longe de 

qualquer perspectiva futurista ou mesmo da atualidade. Com essa quarta 

temporada, podemos afirmar que Black Mirror é definitivamente uma cole-

tânea de histórias com aparência futurista, mas com um enquadramento 

das críticas à sociedade tecnológica típicas do século XX.

O primeiro episódio, “uss Callister”, discute a já batida e superada se-

paração entre o mundo virtual e o real, relatando a fuga de uma pessoa 

inibida e perseguida no dia a dia que encontra no escape para o mundo 

virtual a possibilidade de se vingar, repetindo a máxima banal de que o 

mundo dos computadores é uma farsa, um mundo “virtual” para frustra-

dos que não se adaptam ao mundo real. O segundo, “arkangel”, retrata 

uma sociedade vigilante na qual o implante cerebral de uma tecnologia 

em teste permite monitorar a vida de uma pessoa com rastreadores, ofere-

cendo possibilidades de ver o que o vigiado vê (um bio-upgrade das câmeras 

de vigilância). em meio a uma panóplia de captores de dados em redes 

sociais e outros dispositivos produzindo vigilância de dados distribuída e 

invisível, o episódio parece pensar vigilância como sendo uma forma de 

manter o outro controlado a partir de monitoramento visual. O terceiro, 

“Crocodile”, mostra um dispositivo que pode extrair a memória de uma 

pessoa para rastrear acidentes. no caso, esse “relembrador” consegue des-

vendar uma série de assassinatos. Mais uma vez, a forma de vigiar não está 

em dados captados das mais diversas ações no cotidiano (como hoje, com 

redes sociais e com a Internet das Coisas), mas na gravação visual dos acon-

tecimentos como uma memória cinematográfica. nada mais século XX. 
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O quarto episódio, “hang the dJ”, apresenta novos sistemas de namo-

ro virtual que usam algoritmos complexos para fazer com que pessoas 

com alta compatibilidade fiquem juntas. nesse episódio, vemos a agência 

dos algoritmos fazendo os participantes se comportarem de determinada 

maneira para uma melhoria do sistema. esse é, ao meu ver, o único que 

traz um debate contemporâneo. O quinto, “Metalhead”, é o mais estranho 

de todos, o primeiro da série em preto e branco e sem relação direta com 

os problemas da sociedade contemporânea nos moldes dos outros. ele 

mostra, sem muitas explicações, a caça de um robô a uma humana. se 

assistido fora do contexto, dificilmente diríamos que ele faz parte da série. 

O sexto e último episódio, “black Museum”, é o mais complexo e dramati-

camente interessante da temporada. ele trata da migração da mente para 

outros corpos ou objetos, culminando em um processo de justiçamento 

nos moldes de “urso branco”, “Odiados pela nação”, ou “Manda quem 

Pode”. 

Como em episódios da terceira temporada, todos esses da quarta tra-

tam de mostrar formas de vigilância e tentativas de superar (e ao mesmo 

tempo voltar para) o corpo através da possibilidade de download e upload da 

consciência. Os temas centrais continuam a ser a memória, a vigilância e 

o controle digital da vida. até objetos e tecnologias de outras temporadas, 

como os “Cookies”, retornam e se fazem presentes em praticamente todos 

os episódios, como uma fixação por dispositivos acoplados ao cérebro. 

assim, muitas das questões apontadas nos últimos seis capítulos como 

temas centrais (vigilância, controle, dualidade corpo e mente, ciborgue 

etc.) são reedições daquelas presentes em outras temporadas. Os novos ca-

pítulos parecem, assim, ser apenas “mais do mesmo”. Certamente a den-

sidade de cada tópico varia em função dos episódios, mas como tratamos 

das principais questões anteriormente, não retornarei aqui ao debate. 

entendo que elas já foram suficientemente discutidas.
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USS Callister – a vingança em um mundo virtual

a quarta temporada começa voltando ao passado. se a terceira apontava 

para a possibilidade de uma discussão sobre os dilemas presentes e futu-

ros das tecnologias de comunicação e informação, a quarta parece voltar 

aos anos 1970, com referência à série Star Trek e aos anos 2000, com dis-

cussões sobre o mundo virtual e os jogos multiusuários on-line e de reali-

dade mista. as tecnologias não têm nada de futurista, apenas mantendo o 

dispositivo de conexão neuronal semelhante ao “Grão” e à “Máscara” de 

episódios passados (“natal”, “toda sua história”, “san Junipero”). esse pri-

meiro episódio é sobre a possibilidade de vingar as frustrações do mundo 

“real” no mundo “virtual” em um jogo de realidade mista, no qual a ação 

no mundo real tem repercussão no mundo virtual. 

O episódio começa com uma cena que é uma versão da série Star Trek. 

descobre-se mais tarde que isso é um jogo no qual o líder da nave é o 

programador que colocou seus colegas de trabalho forçadamente para se 

submeterem às suas ordens e realizar permanentemente sua vingança.  

a partir de amostras de dna, ele consegue fazer o upload dos duplos digi-

tais dessas pessoas para o jogo, sem explicar muito como; além do corpo 

clonado, a consciência também passaria para esses clones. Pressupõe-se 

que a clonagem do corpo seria correlata à clonagem da consciência, apon-

tando assim para a sua indissociabilidade. Mas é de fato uma falha, já que 

a série insiste sempre em um descolamento da mente e do corpo.

na “vida real”, as pessoas que aparecem no jogo são funcionários (além 

do filho de um funcionário) da empresa Callister. elas zombam do diretor 

técnico, robert daly, fundador da empresa junto com o seu sócio que 

cuida dos negócios, Walton. daly é o mago dos algoritmos e trabalha com 

um jogo multiusuário. O carro-chefe da empresa é o jogo Infinity. O gênio 

da programação, que busca “o mistério da realidade infinita” nesse jogo 

de multiusuários on-line, vive sendo inferiorizado e zombado por todos, 

inclusive por Walton. assim, para se vingar e mostrar um poder que não 

consegue desempenhar na empresa ou na sua vida cotidiana, daly cria 

uma versão privada do jogo. aparentemente, o jogo estaria off-line, mas 

vemos que se trata de uma versão realmente privada, com uma conexão 
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às redes para atualização (no final do episódio, o acesso a essa conexão à 

rede se dá pela ida até um “buraco de minhoca” espacial que permite à 

equipe hackear o jogo e salvar todos os clones do controle de daly). 

Com o dispositivo de “assimilação” de pessoas (a partir do escanea-

mento de amostras do dna que ele retira escondido de copos, pirulitos...), 

ele cria um duplo virtual transferido irreversivelmente e forçadamente 

para o jogo. Como chefe da nave e mestre dos algoritmos do jogo, ele 

exerce agora o poder total, sublimando a sua fraqueza no “mundo real”. 

as coisas vão mudar quando entra no jogo nanette, uma especialista em 

computação que acha brechas no sistema, se revolta e consegue livrar-se 

dos domínios de daly. Interessante apontar que as pessoas no mundo vir-

tual sabem quem são no mundo real, mas quando estão no mundo real, 

elas desconhecem a manipulação de seus clones no mundo virtual. O seu 

comandante exibe um comportamento moralista na nave e nas missões: 

os clones não têm sexo, deve-se sempre salvar os que estão em perigo, há 

regras para matar o inimigo (não se pode matar sem piedade). 

a casa de daly é uma casa smart (sensores de presença para iluminação, 

visor eletrônico na porta...), mas por incrível que pareça, o “Grão” é usado 

para manipular ícones no desktop. Mais ainda, para entrar no jogo ele tem 

que colocar a interface na cabeça e sentar-se em frente ao computador. 

em meio a discussões e desenvolvimentos de Iot, o sistema parece bem 

rudimentar. Para conseguir sair do jogo, nanette precisa invadir a casa 

de daly para recuperar as amostras de dna. Interessante notar que ela 

consegue invadir a casa com muita facilidade. daly é um programador 

genial que mora em uma casa futurista, mas que não tem nenhum sis-

tema de alarme contra a invasão de intrusos,1 ou mesmo um firewall no 

computador. Mais do que uma falha de roteiro, isso pode reforçar ainda 

mais a tese de separação entre o mundo real e o virtual. não há nenhum 

procedimento de segurança, seja na casa, seja no jogo. ele só desconfia da 

“invasão” de nanette quando a versão “real” da moça avisa que recebeu 

uma mensagem no celular. 

assim, reeditando a polarização entre o “virtual e o real” típica dos de-

bates dos anos 1990, o episódio apresenta o mundo virtual, o ciberespaço, 

1 agradeço à bolsista hilza Cordeiro por me chamar a atenção sobre esse aspecto.
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como uma tecnologia que liberta o humano de sua existência frustrante, 

material, real. Pela reconstrução de um mundo paralelo, o fraco daly pode 

se vingar de todos, recriando a si mesmo e aos outros. O rapaz, gênio, mo-

lestado pelos colegas e sem forças para reagir ao bullying no espaço físico, 

cria um mundo simulado para onde pode fugir e fazer aquilo que não 

consegue na vida real. 

a recriação do outro (os clones virtuais) passa pela técnica de escanea-

mento do dna, retornando à materialidade do corpo. nada de presente ou 

futuro aqui. Os clones não são remontados pelas informações que deixam 

nos diversos sistemas digitais que os cercam: redes sociais, empresa onde 

trabalham, dados financeiros, etc. a reconstrução do clone virtual huma-

no se dá a partir de uma perspectiva essencialista do humano, o dna. essa 

parece ser mesmo a tônica do episódio: uma busca essencialista do huma-

no e do mundo (real). Como vimos em capítulos anteriores, não há cisão 

entre o real e o virtual e os mundos construídos eletronicamente nada 

mais são do que formas de acesso à informação. (benedIKt, 1992; leMOs, 

2002; lÉvY, 1995) Portanto, em meio a discussões sobre a complexidade 

das nossas relações com objetos, redes sociais e com a superação dessa 

dicotomia, o episódio volta mais uma vez ao passado.

no final, a batalha para acesso ao “buraco de minhoca” (uma ode às 

aventuras das jornadas nas estrelas) e a destruição do mundo virtual faz 

de “uss Callister” uma bela homenagem a Star Trek. 
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Arkangel – vigilância excessiva e perda

“arkangel” conta a história de sara, uma menina que se perde em um 

parquinho quando era uma criança e esse evento motiva sua mãe a adotar 

um novo sistema (“em teste e gratuito”) que implanta um dispositivo em 

sua cabeça, permitindo um amplo monitoramento através de um tablet. 

O dispositivo passa informações de geolocalização, dados vitais, mostra 

o que ela vê em tempo real e também permite borrar cenas que possam 

ser consideradas pelos pais como traumáticas (violentas, eróticas, sujas...). 

na cena do implante, na demonstração, aparece uma cena do episódio 

“engenharia reversa” na qual um soldado ataca uma “barata”. sara recebe 

o implante e a mãe segue todos os seus passos para protegê-la. ela não vê 

nada de violento, erótico ou assustador. a imagem vista é borrada pelo 

dispositivo. ele também serve como instrumento de vigilância dos outros, 

quando em uma cena a personagem acaba por salvar o avô de uma crise 

cardíaca (a mãe pode ver a cena pelos olhos de sara – ela era a câmera!). 

sara cresce e se torna uma adolescente que começa a ter comporta-

mentos estranhos, pois não vê sangue e cenas mais pesadas. a mãe a leva 

a um psicólogo. na consulta, ele explica que o dispositivo da arkangel 

está proibido na europa e será em breve proibido lá também (parece ser 

os eua). ele não pode ser retirado, mas a mãe pode parar de monitorar 

a filha com o tablet. ela faz isso e sara agora é uma adolescente como ou-

tra qualquer. no entanto, no primeiro sinal de preocupação a mãe volta 

a usar o sistema sem que a filha saiba. uma noite ela sai com amigas e 

mente. a mãe não sabe onde ela está e, usando o sistema, a vê transando 

com o namorado. ela continua o monitoramento secreto e agora flagra a 

filha cheirando cocaína. depois detecta, pelo alarme no tablet, que ela está 

grávida. a mãe coloca abortivos na vitamina. sara passa mal na escola e 

descobre que foi por causa do remédio. ela não sabia que estava grávida. 

desconfiada, comprova que continuava a ser monitorada. em uma discus-

são por causa da insistente e secreta vigilância, sara agride a mãe com o 

dispositivo e sai de casa.

nesse episódio, dirigido por Jodie foster, o tema da vigilância retor-

na e, mais uma vez, como em “toda sua história”, o dispositivo serve 
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para fixar uma memória visual, como se resgatar a memória fosse apenas, 

hoje, rever o que as pessoas fizeram através de uma fita rebobinada. em 

“arkangel”, parece que estamos diante de um sistema de vigilância sofis-

ticado, quando, na realidade, nada do que vivemos de mais crucial hoje, 

ou seja, as memórias algorítmicas dos nossos rastros em diversos sistemas 

eletrônicos que alimentam bancos de dados e Big Data, sequer aparece. 

até mesmo o dispositivo é um tablet tipo iPad que é desbloqueado com pin 

de números.2 O sistema é mais sofisticado do que isso, já que ele coleta 

dados orgânicos da menina, como o aumento de cortisol quando ela vê o 

avô passando mal, os batimentos cardíacos e consumo de droga quando 

ela cheira cocaína, ou a mudança com a gravidez. 

no entanto, nada disso é destacado no episódio. todo o roteiro é mon-

tado em cima da insistência em mostrar a menina como uma câmera de 

vigilância humana. O debate sobre esse tema está colocado a partir do que 

se vê e na possibilidade de rastrear a memória pelo que fica registrado 

sobre o que é visto. O destaque aqui é a vigilância panóptica do século 

XX, como apontamos em outros episódios de outras temporadas, como 

“toda sua história”, na primeira; “volto Já”, na segunda; ou “Odiados pela 

nação”, na terceira. nada de novo, portanto: apenas um sistema que tudo 

monitora por câmera. no mais, nada que aponte para os desafios atuais 

em termos de vigilância de dados hoje, e muito menos no futuro. a sedu-

ção do episódio é grande e pode levar a pensar que é isso que nos espera 

em um futuro próximo. no entanto, as ameaças atuais ao usarmos redes 

sociais e demais sistemas informatizados no dia a dia permitem um con-

trole muito mais performático do que o de saber onde uma pessoa está, 

com quem ou o que está fazendo, para “vigiar e punir”. a vigilância de 

dados, fluída e locativa, agindo no presente e criando perfis no futuro, é 

muito mais preocupante hoje.

2 O uso desse equipamento “primitivo” pode ser um recurso do roteiro para fazer 

conexão com o presente. Quase todos os episódios têm dispositivos similares, já 

que a série é sobre os “black mirrors”. eles têm que se fazer presentes. O dispositi-

vo em “hang the dJ”, por exemplo, atua também como um instrumento para a 

discussão desses espelhos, já que seria totalmente dispensável como interface de 

contato com o sistema.
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Para que algo seja ameaçador em Black Mirror deve passar pela mate-

rialidade do corpo. Como a performatividade algorítmica não tem uma 

materialidade fisicamente perceptível, é como se ela não existisse. Para 

dar vida a essa expressão corporal, os dispositivos devem ser implantados 

no corpo. Portanto, esse não humano (que é performático e efetivo em 

sua materialidade digital), para Black Mirror, só atua se incorporado literal-

mente como uma realidade tangível. O foco é nas performances de dispo-

sitivos do século XX, ancorados em uma certa materialidade do humano 

(consciência, corpo, visão, memória). não que elas não existam, mas elas 

já são há muito conhecidas. O que se destaca hoje, e nos convoca a pensar 

nos próximos anos, não é a câmera de vigilância (apenas), mas a agência 

das materialidades digitais (do algoritmo, dos sistemas de profiling, da pro-

cedimentalidade dos dados etc.) que a série, por estar presa a esquemas 

epistemológicos do século XX, não consegue ver. Por isso a nossa realidade 

“não é muito Black Mirror”. a série aponta para esquemas de vigilância da 

sociedade de massa e não da sociedade do controle, informacional, digital. 

Consequentemente, os problemas presentes e futuros da vigilância estão 

muito mais acoplados a essa dimensão das materialidades digitais do que 

o exposto nesse episódio (um corpo câmera de vigilância) e na série como 

um todo. 

vejam, por exemplo, esse depoimento na matéria The man who can’t 

face the internet. (WaKefIeld , 2017) O relações públicas Jonathan hirshon 

diz que faz tudo nas redes sociais, mas que não mostra nunca o rosto para 

proteger a sua privacidade. Ora, isso é pensar que a vigilância se dá, ape-

nas e mais fortemente, nesse nível visual do corpo. não é o caso. sistemas 

de captação de dados em redes sociais, sistemas públicos, Internet das 

Coisas, bancos, empresas, etc., têm sistemas de coleta de dados que são 

muito mais sofisticados, correlacionais, proativos. se ele quisesse fugir da 

vigilância para garantir a sua privacidade seria mais fácil adotar uma ação 

oposta: mostrar apenas o rosto e sair de todos os sistemas e redes sociais. 

um rosto sem dados é um rosto sem face. Mas, dados sem rosto são um 

rosto projetado. Certamente, os dados que ele deixa não precisam do seu 

rosto e, provavelmente, vão gerar o seu rosto de forma muito precisa. ele 

parece ter saído de Black Mirror, pois insiste na abordagem de ações de vigi-

lância presas à captura de memórias visuais e de manutenção do controle 
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do outro pela visão. esse controle certamente existe, mas não é o que nos 

preocupa mais hoje, já que é explícita (vemos as câmeras) e não invisível, 

algorítmica e disseminada. O episódio está, com roupagens futuristas, no 

passado.

vemos aqui elementos como superproteção, vigilância visual, disposi-

tivos implantados e controle por tecnologias móveis. esses são os debates 

ligados às tecnologias de comunicação e informação no episódio, todos 

sob o registro da vigilância panóptica, sem sequer apontar para proble-

mas do futuro ou do presente da vigilância de dados.3 Isso não quer dizer 

que esse problema não seja um objeto de preocupação. Certamente é. 

entretanto, o que destaco aqui é que o tema vem sendo debatido desde 

o século XX e que nossos problemas o abrangem, mas vão muito além. 

Quando alguém diz que a série traz problemas de um futuro que está já 

entre nós, o argumento é falacioso, pois o debate nem chegou ao presente. 

a vigilância visual e panóptica está em ação há muitos anos e o controle 

certamente tende a aumentar. Mas o que nos deve preocupar não é se 

estamos vendo ou não o que as pessoas fazem. Isso nem é tão importante, 

pois pode-se ter acesso a comentários, fotos, deslocamentos, interações – 

tudo registrado como dados em todos os passos e pensamentos de uma 

pessoa, sem necessariamente a ver. esses dados, catalogados, assimilados 

e processados por sistemas inteligentes podem fazer previsões e exercer 

um controle social muito mais efetivo. 

empresas não querem, necessariamente, ver o que você está fazendo, 

ou o seu rosto, como no exemplo do relações públicas na matéria da bbC, 

mas sim ter acesso a todos os dados que voluntariamente e involuntaria-

mente deixamos em diversos sistemas. e somos hoje obrigados a lidar 

com muitos deles no nosso dia a dia. Isso não aparece no episódio. Olhar 

sara é da ordem do acaso e da sorte (ver ela transando ou cheirando cocaí-

na depende da sorte do momento), mas ter acesso a todos os dados que ela 

deixa em diversos sistemas e redes sociais é organizado, estruturado, pro-

gramático, performativo e muito mais efetivo. O que empresas, governos 

3 sobre controles parentais ostensivos, veja o aplicativo Mama bear <http://ma-

mabearapp.com> e os wearables <http://www.myfilip.com> e “Mimo smart” <ht-

tps://www.mimobaby.com>. agradeço a elias bitencourt por essas informações.
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e pessoas estão fazendo agora, e farão no futuro com os nossos rastros 

digitais processados por algoritmos inteligentes (machine learning),4 é que 

é falar do presente e do futuro. Mas com esse episódio e os dois anteriores, 

a série continua efetivamente chamando a atenção para problemas do 

século XX.

4 Machine learning, ou aprendizado de máquina (aprendizado automático), é a capaci-

dade que os programas computacionais têm de aprender sem ser explicitamente 

programados. hoje esse aprendizado é bastante utilizado em algoritmos de carros 

automáticos, em recomendações de sites, como amazon ou netflix, nas redes so-

ciais, como twitter ou facebook. Para mais, ver aprendizado de máquina (2018).
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Crocodile – os não humanos produzem agência

Mia e rob estão em uma balada. bebem e usam drogas. no retorno, eles 

atropelam um ciclista em uma estrada deserta na Islândia (daí as ações 

frias dos personagens ou a referência ao animal que dá nome ao episódio). 

rob sugere dar fim ao corpo e à bicicleta. livram-se dos dois jogando-os 

em um lago gelado. Passam-se 15 anos. Mia é uma arquiteta de renome. 

rob descobre em uma matéria de jornal que a viúva do ciclista ainda o 

espera e que sua vida parou desde o acidente. Com culpa, procura Mia 

quando esta vai fazer uma conferência na cidade e está hospedada em 

um hotel. diz que parou de beber e que quer escrever uma carta anôni-

ma para a senhora contando o acontecido. Mia abre uma cerveja e tenta 

dissuadi-lo, mas ele diz que a decisão está tomada. ela o agarra e o mata 

batendo sua cabeça no chão. Olha pelas janelas no exato momento em 

que um pedestre é atropelado pelo carro automático de entrega de pizzas 

e vê um consultório odontológico no prédio do outro lado da rua.

Mia resolve dar sumiço no corpo de rob. Coloca-o em um carro de 

serviço de quarto e sai com ele pelos corredores do hotel e pela garagem. 

Curiosamente, não há nenhuma câmera de vigilância gravando a cena. 

ela sai e joga o corpo em um poço de uma obra em que é a responsável 

técnica. volta para sua casa e aparentemente está tudo resolvido.

O homem que foi atropelado é procurado pela agente de seguro que 

quer desvendar o atropelo já que ele, músico com muitos shows marca-

dos, não poderá tocar e pede uma alta indenização. ela vai culpar a em-

presa de entrega de pizza, mas precisa de mais dados e testemunhas. as 

câmeras de vigilância públicas não estavam funcionando (algum adoles-

cente as vandalizou) e as do carro automático também não. essa ausência 

de câmeras é muito estranha em um episódio que busca justamente dis-

cutir vigilância. trata-se, na realidade, de um padrão da série. vigilância 

é sempre a vigilância do olhar com a extração de imagens da memória, 

onde qualquer pessoa pode vir a ser uma “câmera” de vigilância (como no 

capítulo anterior). Mais uma vez a ênfase está nas tecnologias do audiovi-

sual e até a interface do dispositivo se assemelha às antigas televisões-rá-

dio portáteis dos anos 1990.
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a agente de seguro usa então um equipamento chamado “relembra-

dor”, dispositivo que, com a ajuda de uma acoplagem neuronal (tipo o 

“Grão”) registra tudo o que a pessoa viu. ela precisa achar mais testemu-

nhas. Como a cena do acidente se passa perto de uma fábrica de cerve-

ja, a agente usa também uma cerveja para que as testemunhas sintam o 

cheiro e possam se lembrar da cena. a dimensão corporal da memória é 

mais uma vez realçada. uma cascata de testemunhas vai aparecendo até 

chegar à arquiteta: o rapaz atropelado vê uma moça passando, essa moça 

tem o rosto escaneado pelo celular da agente e é encontrada para novo 

depoimento. neste, ela vê um flash saindo da janela de um consultório 

odontológico. a investigadora conversa com o dentista, que fotografa um 

rapaz nu em um dos quartos de hotel e vê, na janela, Mia, depois de ter 

cometido o assassinato. 

ela busca informações de Mia no hotel, sem sucesso. no entanto, me-

lhorando a imagem da memória do dentista, chega até ela. a música de 

“15 Milhões de Méritos” volta. a agente vai até a casa de Mia e a faz usar 

o “relembrador”. Com isso, vê a cena do atropelamento do músico, a cena 

do assassinato de rob e até o atropelo do ciclista no início do episódio.  

a agente percebe e tenta sair rapidamente da casa, mas Mia, desconfiada, 

prende e mata a mulher. antes disso, usando o aparelho na agente, Mia 

vê que ela tinha falado para o marido onde iria. a arquiteta vai até a casa 

da agente e mata seu marido. Quando está saindo, vê um bebê no berço 

e, achando que ele poderia reconhecê-la pelo dispositivo, mata a criança 

também. Mas a criança era cega. O marido da agente tinha dado ao filho 

um hamster. O animal vê a cena e, com a ajuda do “relembrador” no 

hamster, a polícia chega até Mia.5

5 talvez o título do episódio seja uma referência a um conto homônimo de 

dostoiévski de 1864, que conta a história de um funcionário público que é engo-

lido por um crocodilo que estava em uma exposição. O dono do animal se nega 

a retirar o funcionário da sua barriga, pois isso mataria o réptil, fonte de riqueza 

para seu dono. a análise que se faz da obra é de que ela retrata a falta de visão 

humanista e a aversão a qualquer mudança do estado social vigente. há uma crí-

tica à modernização da rússia por parte do escritor. talvez o título possa ser visto 
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O episódio trata mais uma vez da vigilância e da memória, mas como 

no episódio passado, ou em outros de outras temporadas (“toda sua 

história”, por exemplo), a vigilância não é a dos dados, da Iot ou do Big 

Data. nenhum equipamento foi usado para rastrear as pessoas, nada de 

celular, de rastros digitais de telefonemas, de objetos urbanos com Iot 

que poderiam dar mais informações, como temos hoje em funcionamen-

to. a vigilância e a memória não são as dos dados e dos algoritmos, mas 

dos sentidos visuais e olfativos (o uso da cerveja e o desfecho vindo da me-

mória visual do hamster), voltando ao mesmo debate de uma vigilância 

panóptica e de uma memória linear, cinematográfica. O episódio reforça 

a ideia de que a prova material legítima é a “imagem da memória”, e não 

os dados, os registros de entrada e saída nos estabelecimentos, os depoi-

mentos colhidos das testemunhas. a materialidade que conta é mais uma 

vez uma “fotografia da memória”. 

novamente, Black Mirror perde a oportunidade de fazer um debate atual 

sobre os problemas mais atuais ou do futuro da vigilância de dados e vol-

ta a pensar, mesmo com ares de futurismo, com o carro automático, em 

uma vigilância de câmeras e de registro visual dos fenômenos. Continua, 

portanto, com roupa moderninha, mas presa nos dilemas do século XX. 

como uma referência a Mia, que mata seus opositores, de forma fria, para não ver 

ameaçado o seu status quo. 
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Hang the DJ – “tudo tem uma razão” algorítmica

difícil não comparar esse episódio com “san Junipero”, da terceira tem-

porada, embora “hang the dJ” não tenha a mesma força dramática. Como 

aquele, este retrata uma história de amor, inter-racial, desenvolvida em 

um mundo simulado e que termina com o final feliz ao som de uma das 

músicas mais populares nos anos 1980. nesse episódio, vemos avatares 

digitais dos protagonistas interagirem como dados em uma plataforma/

ambiente regida por um algoritmo de encontro; a interface por voz cha-

ma-se “Conselheira”. a história termina em um encontro físico dos clones 

virtuais em uma festa ao som da música Panic, da banda britânica the 

smiths (na qual a frase “hang the dJ” aparece), com a probabilidade de 

99,8% de chance de dar certo. 

O episódio começa com o encontro de frank e amy através de um dis-

positivo que se parece com um disco que cabe na palma da mão, comanda 

todas as ações por voz e dialoga com o usuário (como a siri da apple, ou 

alexa da amazon), desde o local do encontro, o tempo em que podem 

ficar juntos, as regras do que se pode ou não fazer, o local para passarem 

a noite, o que vão comer…. Interessante notar como o dispositivo é gran-

de e desconfortável. Quando frank joga squash, ele fica fixado no cós do 

short. em meio a dispositivos vestíveis já de melhor usabilidade (pulsei-

ras, relógios), usar um dispositivo como esse é inverossímil, embora pos-

samos vê-lo como um exercício estilístico e de exibição também de “black 

mirrors”. assim, ele seria uma forma, um pouco ultrapassada, de mostrar 

a “presença” do digital.

tudo está programado e os personagens gostam dessa situação, pois 

não precisam decidir nada. O primeiro encontro é muito tenso e não ter-

mina em paixão. Os dois continuam. experimentam novos encontros com 

novos parceiros e o sistema diz que ela tem que ficar nove meses com o 

atual e ele, um ano. depois ela passa para outro com apenas 36 horas, e 

assim sucessivamente. frank passa por um ano de tédio com sua parceira. 

ao final, ele reclama que teve que viver um ano com alguém que ele des-

preza e pergunta: “foi útil para o sistema?”, e o sistema responde: “tudo 

tem um motivo”. e eles não podem mudar de parceiros antes do período 
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estipulado, pois este, diz a voz do dispositivo, é usado para fazer com que 

o sistema funcione melhor e encontre o parceiro ideal para ambos. O algo-

ritmo, assim, dita o tipo e a duração dos encontros a fim de produzir mais 

dados para a sua inteligência (sistema de machine learning). em uma festa 

do sistema, um casal sobe no palanque e diz: “tenham fé no sistema, pois 

vale a pena: valeu para nós”.

Os dois experimentam o tédio nessas relações, mas tudo está sendo fei-

to para que o programa funcione melhor e possa indicar o que na realida-

de eles já sabem: querem ficar um com o outro. Os algoritmos os juntam 

mais uma vez. tudo parece perfeito. eles combinam não olhar o tempo 

que resta no dispositivo, mas frank não aguenta. O sistema tinha dado 5 

anos, mas como ele rompeu o pacto, o tempo começa a decrescer e acaba 

em 20 horas. ele pergunta para a conselheira por que isso está aconte-

cendo e ela responde: “tudo tem uma razão”. efetivamente, essa perda 

faz com o que desejo de frank, aliado à culpa por ter causado a perda do 

período em que iam passar juntos, o aproxime ainda mais de amy. 

eles jogam pedras no lago que quicam no máximo 4 vezes. ele está tris-

te. Conta o que aconteceu, propõe romper com o sistema, pular o muro 

(ela diz que não há nada além do muro – que parece uma referência sinto-

mática ao Show de Truman e à espetacularização, mais uma vez, das mídias 

de massa), mas os vigias aparecem ameaçando-os. ela fica chateada e vai 

embora. eles têm novos(as) parceiras e nada os satisfaz. 

em um determinado momento, o sistema finalmente indica que o par 

ideal deles foi achado e que a união se dará no dia seguinte. eles não po-

dem questionar. É aceitar ou sair do sistema. a conselheira diz para amy 

que ela pode rever alguém do passado, que isso ajuda psicologicamente. 

ela diz que quer rever frank e pede à conselheira para contar até qua-

tro, jogando o dispositivo na piscina (que quica 4 vezes antes de afundar). 

assistindo ao episódio, até então parecia que tudo se passava no mundo 

real, mesmo com o estranhamento de um muro citado sem explicação. 

Mas logo perceberemos que eles estavam em um mundo virtual, como 

em “san Junipero”. 

amy propõe a frank romper com o sistema. ela percebe que tudo não 

passa de um teste e que eles têm que se rebelar para ficarem juntos. eles 

são sempre vigiados por pessoas que monitoram tudo, como uma espécie 



134  |  andré lemos

de guarda-costas. um dos vigilantes vem em direção a ela para atacá-la 

com uma arma elétrica (taser). ela coloca a mão na frente e, de repente, 

todos ficam paralisados. O mundo fica congelado. eles vão até o muro e 

sobem por uma escada para passar para o outro lado. O mundo abaixo se 

apaga e luzes que vêm por baixo dos dois os transportam para um local es-

tranho, feito de dados, duplos deles mesmos. dispositivos acima indicam 

números. subitamente, eles se desfazem (como que se transformando em 

dados) e o sistema fixa: “1000 simulações concluídas”, “998 rebeliões re-

gistradas”. tudo não passava de simulação em um algoritmo que tinha 

que ser realmente contestado para que a certeza fosse produzida e os dois 

ficassem juntos. Corta a cena e eles estão em uma festa. ela pega agora o 

que parece ser um celular, no qual um aplicativo6 mostra a foto de frank 

e o índice: 99,8% de compatibilidade. O mesmo aparece no celular dele. 

toca Panic, do the smiths. eles se olham, sorriem. acaba o episódio.

Interessante ver que o que temos aqui nada mais é do que uma ampli-

ficação dos aplicativos de encontros, agora em uma versão mais radical, 

em um mundo no qual os dados das pessoas são personificados em clo-

nes virtuais dos mesmos e que eles podem experimentar contatos como 

se fossem no mundo físico. Pesquisa recente, coordenada pelos pesqui-

sadores Josué Ortega, da universidade de essex, no reino unido, e por 

Philipp hergovich, na universidade de viena, na Áustria, mostra como 

esses aplicativos estão alterando as relações nos eua, criando mais re-

lacionamentos inter-raciais, com casamentos mais duradouros. (fIrst..., 

2017) segundo a pesquisa, por não se conhecerem de forma tradicional, 

pelos laços fortes, cria-se a possibilidade de novos formatos que têm fun-

cionado melhor, pois duram mais e ampliam os círculos de sociabilidade. 

segundo depoimentos:

Isso tem implicações significativas. ‘as pessoas que se encontram on-li-

ne tendem a ser completamente estranhas’, dizem Ortega e hergovich. 

e quando as pessoas se encontram dessa maneira, elas estabelecem 

links sociais que anteriormente não existiam. a questão que Ortega e 

6 O mesmo aplicativo aparece nos episódios “uss Callister” e em “versão de testes”, 

da terceira temporada.
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hergovich investigam é como isso muda a diversidade racial da socie-

dade. [...]. Os pesquisadores simularam o que acontece quando links 

extras são introduzidos em uma rede social. a rede é composta por 

homens e mulheres de diferentes raças distribuídas aleatoriamente. 

neste modelo, todos querem se casar com uma pessoa do sexo oposto, 

mas só podem se casar com alguém com quem existe uma conexão. 

Isso leva a uma sociedade com um nível relativamente baixo de ca-

samento inter-racial. [...] a equipe mede a força dos casamentos me-

dindo a distância média entre parceiros antes e depois da introdução 

do namoro on-line. ‘nosso modelo também prevê que os casamentos 

criados em uma sociedade com encontros on-line tendem a ser mais 

fortes’, dizem eles.7 (fIrst..., 2017)

Menos radical do que “san Junipero” (personagem em estado terminal, 

relacionamento homossexual, feminino, inter-racial, tendo como palia-

tivo a possibilidade de viver para sempre em um mundo simulado, uma 

espécie de paraíso eletrônico para as consciências sem corpo), “hang the 

dJ”, mostra a força dos atuais aplicativos de relacionamento e, sem sa-

ber, aponta para o que a pesquisa citada parece confirmar: possibilidade 

de relacionamentos inter-raciais e mais duradouros. Podemos dizer que 

esse episódio fala do presente, embora com uma roupagem romântica, 

com cenas de rupturas com o sistema, típicos de filmes adolescentes. Mas, 

7 “that has significant implications. ‘People who meet online tend to be complete 

strangers,’ say Ortega and hergovich. and when people meet in this way, it sets 

up social links that were previously non-existent. the question that Ortega and 

hergovich investigate is how this changes the racial diversity of society. [...] the 

researchers start by simulating what happens when extra links are introduced 

into a social network. their network consists of men and women from different 

races who are randomly distributed. In this model, everyone wants to marry a 

person of the opposite sex but can only marry someone with whom a connection 

exists. this leads to a society with a relatively low level of interracial marriage. […] 

the team measure the strength of marriages by measuring the average distance 

between partners before and after the introduction of online dating. ‘Our model 

also predicts that marriages created in a society with online dating tend to be 

stronger’, they say.”
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definitivamente, a agência dos algoritmos em redes sociais e aplicativos é 

uma das questões centrais da sociedade contemporânea. 

Interessante ver que o algoritmo reconhece que, para uma relação 

amorosa dar certo, há a necessidade de rebeliões contra a imposição do 

próprio sistema. a agência procedimental dos algoritmos não define as 

compatibilidades previamente, com base nos dados gerados, mas espera 

por manifestações que poderíamos dizer afetivas e humanas, como rebe-

lião e revolta. Isso pressupõe uma consciência autorreflexiva que sistemas 

de inteligência artificial ainda não desenvolveram de forma comparável 

à humana. Consequentemente, o machine learning do sistema se dá, certa-

mente, pela quantidade de dados que o mesmo coleta, processa e analisa, 

mas a sua finalização, para apontar uma alta compatibilidade, só acontece 

com uma ação “humana” de ruptura e subversão às regras. O sistema in-

clusive testa os participantes, informando que eles não podem romper o 

contrato, mas é essa ruptura que oferece a resposta.
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Metalhead – perseguição implacável

nesse episódio, uma mulher, bella, e dois homens, tony e Clark, vão a um 

galpão para recuperar uma caixa (sn 95dY42), quando são atacados por 

um robô em formato de cachorro. a única coisa que sabemos é que bella e 

os companheiros entram em um galpão para pegar algo e salvar alguém. 

em um diálogo, ainda no carro, um dos companheiros diz: “Isso é loucura, 

ele vai morrer de qualquer jeito. vai morrer. não vamos conseguir salvá

-lo. ele tem poucos dias de vida”. bella responde: “se facilitarmos os dias 

dele, eu me contento. Prometi à minha irmã que o ajudaria. nós todos 

prometemos. e vai haver mais coisas ali. baterias de todos os tipos”. ele 

responde: “está bem”. 

bella e tony entram, Clark fica do lado de fora tentando ligar um carro. 

ao encontrarem a caixa, um robô-cachorro aparece e lança rastreadores 

que atingem seus corpos. tony manda bella ir embora e tenta lutar com o 

robô. É atingido no braço, cai e depois é morto pelo robô com um tiro na 

cabeça. bella foge. Clark, que estava tentando desbloquear o sistema ele-

trônico de um outro carro do lado de fora, liga o automóvel e parte. bella 

também entra no carro em que chegaram e parte em disparada. O robô 

consegue alcançar Clark e o mata. depois persegue bella. ela para na beira 

de um precipício e a máquina entra no carro para matá-la. a personagem 

consegue se desvencilhar e o carro cai no barranco. Parecia ser o fim do 

autômato, mas o mesmo escapa com uma das pernas quebradas (o que 

não o impede de continuar a caçada). 

bella entra em uma mata e, à margem de um rio, consegue retirar com 

uma faca o rastreador que tinha se alojado em sua perna. ela faz contato 

por rádio com pessoas, mas não consegue ouvi-las direito, só ruídos. Pede 

que assobiem se a estiverem ouvindo, o que acontece. ela fica feliz e conta 

o que aconteceu no armazém. 

Pode dizer a ali que sinto muito? ela disse que estávamos loucos e 

ela estava certa. só queríamos ajudar o Jack. sei lá, arrumar algo para 

ajudá-lo. sei que ele está sofrendo. [...]. se eu não conseguir voltar, 
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pode passar um recado para o Graham? eu o amo. Pode passar essa 

mensagem? tenho que desligar. vou tentar voltar. 

não sabemos quem é bella e quem são essas pessoas. O robô percebe a 

comunicação em um primeiro momento e depois consegue segui-la pelos 

rastros de sangue da ferida na perna, causada pela retirada do rastreador.

bella busca agora um lugar para se abrigar. encontra uma casa e entra. 

há uma pessoa morta na cama com um rifle. ela pega a arma e consegue 

recuperar as chaves do carro parado do lado de fora. O robô a encontra 

e tenta matá-la com uma faca. bella consegue fugir até o carro e, com 

a arma, atinge-o algumas vezes. Mas a máquina, antes de morrer, lança 

rastreadores que se incrustam em seu rosto. sem esperança de conseguir 

escapar de novos robôs que estarão em breve a caminho, decide se matar. 

a câmera sai do ambiente, passa pelos locais por onde os eventos acon-

teceram mostrando novos autômatos já em investigação e acaba no gal-

pão, onde está um dos amigos mortos. vemos agora o interior e a caixa 

que eles estavam procurando, agora caída no chão, aberta, revelando o 

seu interior: ursinhos de pelúcia. Por que amy precisaria de ursinhos de 

pelúcia? Os ursinhos podem revelar o desejo de satisfazer desejos infan-

tis que significariam ainda um resquício (piegas) de humanidade em um 

mundo pós-apocalíptico; ou uma referência a “urso branco”, da segunda 

temporada da série? não podemos afirmar nada. nada é explicado e pa-

rece que estamos em um futuro no qual os robôs dominam tudo e caçam 

os humanos, que se organizam para resistir. Mas não há pistas ou dados 

sobre as personagens, ou o contexto, apenas a tensão dramática da perse-

guição, como em um videogame. É uma caçada apenas.

a trama é boa, pois mantêm a tensão desde o início. esse é também 

o primeiro episódio da série totalmente em preto e branco. aqui não há 

paródia do presente, mas uma distopia de um futuro apocalíptico domi-

nado por robôs que nunca desistem em suas implacáveis caçadas. O ca-

chorro-robô lembra o aibo, da sony,8 e é como muitos já em construção, 

8 ver aIbO (2018). O primeiro modelo surge em 1999 e, depois de algumas descon-

tinuidades, a última versão surge em novembro de 2017. (bYfOrd, 2017) - 
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como o da empresa boston dynamics,9 não revelando nada de inovador 

nesse campo, apontando para o uso desse tipo de dispositivo como uma 

máquina de guerra. O final é, mais uma vez, pessimista, sendo que o epi-

sódio destoa dos anteriores por não ser uma paródia do presente, por não 

trazer uma discussão evidente sobre as mazelas da sociedade tecnológica 

contemporânea e por ser também o primeiro exibido em preto e bran-

co.10 “Metalhead” se parece com histórias de ficção científica dos anos 

1950, ou com aquelas de perseguição de robôs mais recentes, como em O 

Exterminador do Futuro ou Guerra dos Mundos. fora do contexto da série, difi-

cilmente diríamos que esse episódio faz parte de Black Mirror. se levarmos 

em consideração que a série trata as novas tecnologias de comunicação e 

informação olhando para o retrovisor, esse episódio resgata um tema caro 

à fC, a saber: o domínio maquínico (robôs) sobre os humanos. O episódio 

sugere, sem muitos detalhes, que tudo se passa em um mundo pós-apoca-

líptico, sem saída para a humanidade. Por outro lado, poderíamos dizer 

que esse talvez seja o mais Black Mirror de todos os episódios e de todas as 

temporadas. Certamente não em termos de estilo, mas em termos de coe-

rência epistemológica sobre os problemas da cultura digital. “Metalhead” 

seria, assim, a mais evidente expressão da ideologia tecnofóbica da série. 

9 sobre o robô da boston dynamics, ver <https://www.youtube.com/watch?time_

continue=6&v=4PatWufuqqu>.

10 embora não seja verdade, muitos acreditam que os cachorros enxergam em preto 

e branco. uma hipótese é que o episódio seria em preto e branco para indicar que 

ele é filmado a partir do ponto de vista do animal. agradeço à bolsista vitória 

Croda por me chamar a atenção sobre esse ponto.
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Black Museum – vingança de múltiplas consciências

“black Museum” fecha a quarta temporada e é, sem dúvidas, seu episódio 

mais complexo. Como em outros de temporadas anteriores (“natal”, “san 

Junipero”, “versão de testes”, “engenharia reversa”), este trata de neuro-

ciência e de possibilidades futuras de transferência de consciência e sen-

sações de um corpo a outro, de um cérebro a outro, de um cérebro a uma 

cloud, de um cérebro a um objeto. a história descreve tecnologias e pro-

cessos sem similares na realidade, investindo mais uma vez na separação 

entre corpo e mente. Como em outros episódios, as experiências nunca 

dão certo. nessa história, um final vingativo mostra mais uma vez o cará-

ter justiceiro da série, no qual hackers (como nos episódios “Manda quem 

Pode” e “Odiados pela nação”, da terceira temporada) decidem fazer justi-

ça pelas próprias mãos. ele é o mais completo dessa temporada, aludindo 

a outros episódios da temporada atual e de temporadas passadas. 

O episódio conta a história de três tentativas de transferência de cons-

ciências, todas propostas por um representante de neuropesquisa da em-

presa tCKr, rolo heyes. depois dos fracassos das experiências, ele decide 

montar um museu com instrumentos criminológicos autênticos, muitos 

deles usados pelo mesmo em suas experiências. O empreendimento fra-

cassa e em um dia bem vazio ele recebe a visita de nish, uma mulher 

jovem, negra, que viajando pelo deserto americano para com o objetivo 

de abastecer seu carro (com um painel solar portátil). a fim de passar o 

tempo de espera do carregamento da bateria (3 horas), ela decide visitar o 

“black Museum”. no interior, aparecem a máscara usada pelos atores que 

perseguiam a condenada em “urso branco” e o pirulito do menino rapta-

do em “uss Callister”, além de cadáveres das “baratas” de “engenharia 

reversa” e uma das abelhas-robôs de “Odiados pela nação”, por exem-

plo.11 há no episódio um espaço dedicado à memória dos objetos e esses 

são, justamente, os objetos “futuristas” apontados em outras temporadas. 

11 Para outras referências cruzadas ou easter eggs, veja: “every easter egg hidden in 

season four of ‘black Mirror’”, em Mufson (2018).
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heyes conta para nish três histórias: a do dr. dawson, a do casal Jack 

e Carrie, e, por último, a do prisioneiro condenado injustamente à morte, 

Clayton leigh. tecnologias que apareceram em episódios passados reapa-

recem ou são citadas, como o “Cookie” (em “natal”). em um determinado 

momento, nish faz menção direta ao episódio, dizendo que lembra desse 

dispositivo que podia colocar a mente de pessoas doentes e idosas em uma 

cloud. 

a primeira experiência relatada é a do médico dawson. frustrado por 

perder muitos pacientes, heyes visita o médico e sugere que ele conheça e 

teste uma nova tecnologia, que consiste em passar sensações físicas de um 

corpo para outro sem que o receptor sofra os malefícios dessas sensações. 

assim, um médico poderia sentir as dores dos pacientes e identificar com 

maior acuidade a doença, dando um diagnóstico preciso e resolvendo o 

caso. Interessante notar que a IbM tem um supercomputador de inteli-

gência artificial, Watson (quase o nome do médico), que “lê” uma grande 

quantidade de artigos e livros de pesquisa médica (todo o material pro-

duzido no mundo sobre um determinado assunto) e, com os sintomas 

colocados pelos médicos, dá um diagnóstico muito preciso, ajudando na 

indicação dos procedimentos a serem tomados para ajudar o paciente.12 

Big Data ajudando no diagnóstico e procedimento.13 no episódio, vemos 

um retorno ao corpo. a tecnologia é usada para que o médico sinta o que 

sente o paciente, sendo, portanto, muito pouco segura. Menos do que cha-

mar a atenção para a potência do Big Data, o episódio insiste na separação 

e reimplantação de uma mente em um corpo, nesse caso e nos outros do 

episódio. 

dawson aceita implantar um receptor no seu crânio, sem possibilidade 

de reversão da experiência. em um primeiro momento, ele consegue sen-

tir e precisar melhor o diagnóstico, salvando muitos pacientes, mas, pou-

co a pouco, ele começa a desviar o uso do sistema. Coloca o captor (uma 

12 há ainda o aplicativo ada, que usa de Ia e Big Data para fazer diagnósticos <https://

ada.com>. a startup foi financiada por um grant da união europeia. (agradeço a 

elias bitencourt por essa informação).

13 Para mais informações, ver “Watson health: tecnologia a favor da medicina de 

precisão” (2017). 
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rede de eletrodos que se instala temporariamente na cabeça de quem vai 

passar os estímulos) na parceira sexual e consegue sentir, ao mesmo tem-

po, o seu orgasmo e o da parceira, aumentando assim suas sensações. ele 

começa a ficar viciado na sensação de dor e, em uma intervenção com 

uma paciente tendo um infarto, ele fica sentindo o prazer pelo sofrimento 

corporal e a deixa falecer. dawson então procura a ajuda de heyes, que diz 

que não pode fazer nada no momento e que ele deveria se retirar tempo-

rariamente da medicina. ele se retira, começa a se mutilar para sentir dor 

e depois ataca um morador de rua sentindo, ao mesmo tempo, a dor dele 

e o medo, aumentando ainda mais o seu prazer. É preso e passa o resto 

da vida em coma induzido. essa parte lembra muito o episódio “versão de 

testes”, da terceira temporada. 

a segunda história é a do casal Jack e Carrie. eles se encontram em 

uma festa, ficam juntos e, depois de algum tempo, nasce Parker, o filho do 

casal. eles vivem felizes com o garoto, mas em um passeio em um parque 

Carrie se afasta para fazer uma foto deles, é atropelada e fica em coma por 

um longo período, sem possibilidade concreta de cura. heyes procura Jack 

e diz que sua empresa tem uma tecnologia que pode ajudá-lo. ela permite 

que o cérebro de Carrie possa ser baixado, comprimido e implantando no 

cérebro de Jack. O cérebro em cena é representado pela pessoa sentada 

em uma poltrona em um mundo virtual, como se estivesse dentro de um 

recipiente transparente similar ao do episódio “natal”. Jack teria, assim, 

o cérebro de Carrie dentro de sua cabeça, podendo conversar com ela. 

Mais ainda, ela poderia, através do corpo dele, sentir o que ele sente, ver e 

sentir o contato com o filho. no hospital, eles estão usando um comunica-

dor digital para pessoas em coma que acende uma luz verde ou vermelha 

permitindo à pessoa em coma dizer “sim” ou “não”. Quando heyes faz a 

proposta, ela diz “sim”, acendendo a luz verde. Jack aceita. O procedimen-

to de extração digital de um cérebro (similar ao que é feito em “natal”) vai 

fazer com que o corpo de Carrie passe por uma eutanásia. 

tudo começa bem, com Carrie participando da vida em casa, como 

se estivesse lá. em determinado momento, ela pede para Jack ler mais 

rápido uma história em quadrinho, e pode-se perceber que a história é 

“15 Milhões de Méritos”. aos poucos, a relação vai ficando difícil dada 

as diferenças e as brigas constantes entre eles. Jack procura heyes, que 
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propõe como alternativa pausar a ação do cérebro de Carrie no seu através 

de um aplicativo de celular. ele aceita. ela reage, mas é submetida a um 

novo regime. Jack conhece outra mulher e começa a se relacionar com 

ela. Carrie passa a poder sair da pausa apenas nos finais de semana, como 

em um regime jurídico de visita. Mas a situação não melhora e Jack e sua 

namorada procuram mais uma vez por heyes, que sugere que ele desins-

tale Carrie. ele não aceita, pois seria o mesmo que matá-la, mas propõe 

outra solução: colocar a mente de Carrie em um macaco de pelúcia. este 

poderia falar duas coisas: mamãe te ama e mamãe quer um abraço. ela 

reage negativamente, mas não pode mudar a situação. aos poucos, o me-

nino vai esquecendo o brinquedo, abandonando-a. O macaco de pelúcia 

está no black Museum e Carrie continua presa a ele. heyes informa que 

a Onu proibiu a migração da mente para objetos tão rudimentares (eles 

precisariam expressar no mínimo cinco tipos diferentes de sentimentos), 

e também proíbe a desinstalação, pois seria como matá-la, mas não diz 

nada de prendê-la para sempre em uma redoma em um museu (!). há ago-

ra, como diz heyes, direitos humanos para os “Cookies”.  

O ar condicionado do museu não está funcionando e heyes começa a 

suar muito. nish lhe oferece água. ele bebe todo o conteúdo da garrafa. 

O calor é muito forte, mas eles continuam a visita. heyes diz a nish que 

agora ela vai conhecer a maior atração do museu, o holograma virtual 

com a consciência real de um preso condenado e morto na cadeira elétri-

ca, Clayton leigh. heyes queria, depois de demitido da empresa, montar 

um museu com hologramas de celebridades mortas, como uma espécie 

de Madame tussauds com holograma e consciência real, mas problemas 

de direitos de empresas ou de autor o inibiram. então ele procurou os 

condenados à morte. heyes encontra leigh e propõe a ele que, caso seja 

condenado (o que acontece), ceda sua mente para a experiência em troca 

de assistência financeira para sua família. leigh aceita, é morto por eletro-

choque e sua consciência passa a ficar presa em uma cela no museu, sendo 

submetido aos visitantes, que podem dar-lhe choques (ele sente realmen-

te a dor). a máquina fornece depois do choque um souvenir em forma de 

chaveiro com o rosto em holograma do preso gritando de dor. Muitos sá-

dicos visitam o museu. Quando começa a perder clientes, heyes autoriza 

supremacistas brancos (leigh é negro) a torturá-lo por mais tempo do que 
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ele pode suportar, fazendo com que o personagem vire um vegetal sem ex-

pressão – e nesse estado, nem os racistas têm mais interesse em torturá-lo. 

heyes começa a se sentir mal. nish propõe que ele se sente e começa 

a contar quem ela é e o que está fazendo ali. ela é filha de leigh e veio 

para o aniversário do pai. Conta que muitos protestos foram realizados na 

época de sua condenação, pois parece ter havido uma fraude na análise de 

dna do seu pai. a mãe, ao ver o marido daquele jeito no museu, se suici-

da. heyes passa mal. ela diz que o envenenou, que invadiu o sistema do 

ar condicionado. ela coloca o “Cookie” em heyes e transfere a mente dele 

para o holograma do pai, acionando o choque máximo. depois de muito 

tempo acionado, o holograma do pai desaparece, mas a mente de heyes 

fica para sempre presa no “Cookie” (como em “natal”, do condenado), so-

frendo permanentemente a dor do choque. sai da máquina agora um sou-

venir com o rosto em holograma de heyes sofrendo. nish sai do museu, 

pega o macaco de pelúcia contendo o cérebro de Carrie e vai ao carro. 

antes, coloca fogo no museu. ao entrar no carro, olha pelo retrovisor, se 

vê e pergunta se a mãe estaria satisfeita. sentada na cadeira, na cloud, ela 

diz que sim. Percebe-se que o cérebro da mãe está na cabeça de nish. ela 

dá partida no carro e vai embora. a vingança delas estava consumada.

Certamente, esse é o episódio mais complexo e denso da quarta tem-

porada. ele volta ao tema da memória, das sensações corporais e da trans-

ferência de consciência para objetos, outros corpos ou mesmo para a 

cloud. O episódio faz a série voltar ao tema cartesiano da separação entre 

corpo e mente, insistindo mais uma vez na justiça pelas próprias mãos a 

partir da manipulação eletrônica de dispositivos, como nos episódios ana-

lisados anteriormente, particularmente, “Manda quem Pode”, da terceira 

temporada, e “urso branco”, da segunda. embora essas possibilidades de 

transferência de consciência não existam, o argumento do episódio está 

ancorado na disputa entre corpo e mente, na migração da mente para 

um corpo, quando na realidade estamos vendo sistemas mais complexos 

de inteligência distribuídos em múltiplos sistemas. Com tecnologias do 

futuro, o episódio está preso, como os cérebros no “Cookie”, no passado.
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síntese da quarta temporada

O fim da terceira temporada deixava entrever que a série começaria a 

tratar dos problemas centrais da nossa sociedade tecnológica, com a vigi-

lância distribuída, o ódio nas redes sociais, mas volta, nessa temporada, a 

se concentrar no passado, em dilemas do século XX, e mesmo a fazer epi-

sódios como se fossem continuações dos anteriores das outras tempora-

das. definitivamente, a nossa realidade “não é muito Black Mirror”. vemos 

que há um certo esgotamento e os episódios parecem retomar questões já 

debatidas nos anteriores. Inclusive, os dispositivos são os mesmos. não há 

nenhuma novidade temática nessa quarta temporada. 

O primeiro episódio, “uss Callister”, reedita visões equivocadas so-

bre a suposta separação do “mundo real” do “virtual”, no qual frustrados 

podem se vingar do mundo. O segundo, “arkangel”, trata do problema 

da vigilância sob um registro visual e cinematográfico há muito supera-

do por regimes de rastros digitais e de vigilância distribuída. O terceiro, 

“Crocodile”, discute a memória e de novo a vigilância em um sistema de 

arquivo visual, e não de dados, perdendo uma excelente oportunidade de 

discutir a memória em tempo de monitoramento de dados, geolocaliza-

ção e dispersos por objetos inteligentes no cotidiano. O quarto, “hang the 

dJ”, é o que mais se aproxima do presente, apontando para a força dos 

aplicativos de namoro pela internet, mostrando como a lógica dos algo-

ritmos é preponderante em muitos sistemas, fazendo o usuário agir para 

alimentar a própria lógica deles em processos de machine learning. O quin-

to, “Metalhead”, foge do padrão dos episódios de todas as temporadas, 

apontando para uma perseguição de um robô a humanos em um mundo 

pós-apocalíptico, podendo estar situado nos anos 1920, quando Kapek cria 

o termo, ou nas ficções científicas dos anos 1950. Mas de uma forma ou 

de outra, não trata de questões da sociedade tecnológica contemporânea 

de forma mais incisiva, como pretende nos outros episódios. O último, 

“black Museum”, volta a recolocar a questão da separação entre mente 

e corpo, insistindo nesse conflito sob a forma de novas incorporações, 

como em episódios passados (“natal”, “san Junipero”, “versão de testes”, 

“engenharia reversa”), ou retorna ao tema de justiçamento por hackers, 
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crackers ou ativistas (como em “Manda quem Pode”, “Odiados pela nação”, 

“urso branco”). de uma forma ou de outra, revisita temas já discutidos 

e retornam à velha dicotomia corpo/mente. nessa temporada, podemos 

identificar um papel mais ativo das mulheres como protagonistas, e uma 

posição mais positiva dos negros nas histórias.

 Por último, gostaria de reforçar que o que aponto aqui não desmerece 

a força dramática, a qualidade dos roteiros nem o interesse em assistir aos 

episódios. não estou julgando essa temporada (nem as outras) por esse 

prisma. apenas aponto nesse ensaio como as tecnologias de comunicação 

e informação são tratadas e como, diferente da visão de muitos, sob esse 

aspecto, a série Black Mirror não tem nada de futurista, de fato pouco fala do 

presente e, mesmo apresentando tecnologias que ainda não existem, seu 

argumento é centrado no debate clássico (crítica frankfurtiana, destaque 

da sociedade do espetáculo, reforço da ideia de homogeneização cultural, 

ênfase na separação do corpo da mente, memória cinematográfica, 

vigilância panóptica…) da sociedade eletromecânica e das mídias de 

massa do século XX.



Conclusão





Isso (não) é muito black mirror  |  149

a terceira temporada aproximava-se do presente e, 

nesse sentido, dava a entender que, na quarta, as questões do presente e 

do futuro sobre a relação entre a cultura contemporânea e as tecnologias 

de comunicação e informação estariam mais evidentes. Mas isso não acon-

teceu. a quarta temporada continua com o mesmo registro crítico, re-

vestindo tecnologias aparentemente futuristas, mas com enquadramento 

crítico do passado. de todos os episódios da quarta temporada, apenas um 

deles discute efetivamente questões do presente. nenhum fala do futuro.

Isso não significa, é bom insistir, que essas questões não são ainda 

preocupantes. são. Mas o nosso ponto aqui é que a tese de que a série fala 

do futuro não se comprova e que problemas centrais da cultura digital 

não são sequer apontados. Black Mirror parece convocar a materialidade do 

corpo (aquilo que nos faria “humanos”) como o principal alvo das novas 

tecnologias de comunicação e informação. nessa temporada, esses alvos 

são o dna (“uss Callister”), a intimidade e a vigilância visual (“arkangel”), 

as memórias gravadas visualmente (“Crocodile”), as paixões e relaciona-

mentos em redes sociais (“hang the dJ”), a empatia e a exterminação ro-

bótica (“Metalhead”) e a consciência e as percepções migrando de corpos 

(“black Museum”). 

Black Mirror começa com três episódios, basicamente falando da socie-

dade de massa e do espetáculo; depois lança uma segunda temporada com 

quatro episódios ainda presos à discussão sobre espetáculo midiático e 

político, entrando na questão da memória de dados, das redes sociais, 

da reputação e da vigilância distribuídas com instrumental analítico da 

sociedade de massa. a terceira, discutindo o presente, parece começar a se 

afastar do passado, terminando com um episódio que parece partir para 

o futuro. no entanto, a quarta volta a discussões de vigilância panóptica, 

a questões de controle visual, esquecendo as dimensões mais radicais e 

importantes da performatividade dos dados e dos algoritmos em sistemas 

cada vez mais intrusivos. volta a questões de separação de mente e corpo, 

como se estivesse apenas atualizando os episódios das outras temporadas. 

não há uma mudança temática nem de estrutura analítica das tecnologias 

exibidas. a esperança de que essa temporada estivesse mais ancorada nos 

problemas da atualidade, e, quem sabe, nos fazendo pensar mais sobre o 

futuro, foi soterrada.
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Certamente, os autores tiveram a intenção de, ao introduzir alguns 

artefatos que ainda não existem, indicar ao público que o objetivo da série 

seria falar de um futuro próximo. autores e o público em geral aderiram a 

essa percepção, equivocada. a expressão “Isso é muito Black Mirror” revela 

esse “sucesso”, pois aponta para uma realidade à qual estaríamos chegan-

do muito rapidamente. no entanto, como mostramos nos capítulos sobre 

os episódios de toda a série, as discussões ainda estão presas a problemas 

do século XX, passando longe das principais questões referentes às tec-

nologias de comunicação e informação da atualidade. O quadro síntese 

abaixo apresenta de forma esquemática e resumida a tese aqui defendida. 

Podemos constatar que o sentimento de que a série fala do futuro não se 

sustenta diante de uma análise mais cuidadosa.

a primeira temporada foi totalmente voltada ao passado, com os temas 

da midiatização massiva, da sociedade do espetáculo, do trabalho fordis-

ta, da memória linear e analógica, típica de uma cultura do audiovisual, 

apresentando tecnologias bastante conhecidas, com exceção do “Grão”, 

implantado nos personagens do terceiro episódio, “toda sua história”.  

a função das tIC é monitoramento e vigilância, basicamente. 

a segunda começa a discutir questões da sociedade digital atual, apon-

tando para problemas com os rastros digitais das redes sociais, os blo-

queios e punições nessas mesmas redes, mas com um arcabouço teórico 

e com uma visão crítica do passado. ainda retoma temas caros ao século 

XX, como a sociedade do espetáculo e os parques temáticos. Memória, 

voyeurismo, espetacularização da política e dualidade mente/corpo são 

problemas apresentados, certamente interessantes e atuais, mas a roupa-

gem não destaca no que eles realmente se transformaram hoje. 

a terceira temporada mergulha mais no presente e vislumbra, no úl-

timo episódio, questões que nos perseguirão no futuro, como a vigilância 

distribuída, locativa e por objetos inteligentes. temos realidade aumen-

tada, virtual, mundos alternativos, ciborgues, arGs e drones permeando 

questões como reputação social, vigilância distribuída, o hacking, a vida 

após a morte e a eugenia. 

a quarta volta ao tema da vigilância do tipo panóptica a partir do con-

trole sobre o corpo e do monitoramento visual (“arkangel”, “Crocodile”); 

reforça a dicotomia, já bastante superada, entre o mundo virtual e 
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o mundo real, sendo aquele o lugar para o retorno do oprimido (“uss 

Callister”); retorna, como na terceira temporada, à discussão sobre sepa-

ração entre corpo e mente, destacando o tema dos ciborgues, da migração 

da consciência para corpos, para um mundo de dados ou objetos (“black 

Museum”); aparece pela primeira vez o tema da robótica em um mundo 

pós-apocalíptico exibido em preto e branco, mas sem nenhuma novidade 

sobre a tecnologia, reeditando histórias de ficção científica já consagradas 

(“Metalhead”), e, por fim, fala das redes sociais, dos sistemas de controle 

baseados em machine learning, alterando as formas de relação social (“hang 

the dJ”). 

abaixo, um quadro com uma síntese da série.

EPISÓDIOS TECNOLOGIAS 
FUNÇÃO  
DAS TIC

TEMAS CENTRAIS
ÊNFASE 

TEMPORAL
DISCUSSÃO 

T1 – Hino 
Nacional

TV, Celular, Redes 
Sociais

Monitoramento,  
Manipulação

Sociedade do 
Espetáculo, Mídias 

de Massa 
Passado

Midiatização Televisiva,  
Fake News, Viralização em 

Redes Sociais

T1 – 15 
Milhões de 

Méritos

Telas Interativas, 
Redes Sociais

Trabalho, Controle
Sociedade do 

Espetáculo
Passado 

Sociedade do Trabalho 
Fordista

T1 – Toda sua 
História

“Grão” (implante 
neurológico)

Monitoramento, 
Vigilância, 
Memória

Memória Passado 
Memória Audiovisual, 

Vigilância

T2 – Volto Já
Clones, 

Inteligência 
Artificial

Monitoramento,  
Vigilância

Memória, 
Imortalidade, 
Corpo/Mente

Passado
Clonagem, Rastros Digitais, 

Relação Mente/Corpo, 
Memória

T2 – Urso 
Branco

Celular, Dispositivo 
para produzir 
esquecimento

Vigilância, Punição
Vigilância, Punição, 

Voyeurismo 
Passado 

Sociedade do Espetáculo, 
Parque Temático, Controle 
Social, Espetacularização 

da Política

T2 – 
Momento 

Waldo

Cartoon, TV, Mídias 
Sociais

Marketing Político
Espetacularização 

da Política
Passado

Sociedade do Espetáculo, 
Espetacularização da 
Política do Século XX

T2 – Natal

“Cookies”, “Olho 
Z”, Internet das 
Coisas, Mundo 

Virtual

Monitoramento das 
Relações Sociais

Dualidade Mente/
Corpo, Bloqueio 

Social
Passado

Bloqueio em Redes Sociais, 
Vigilância, Controle Social
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EPISÓDIOS TECNOLOGIAS 
FUNÇÃO  
DAS TIC

TEMAS CENTRAIS
ÊNFASE 

TEMPORAL
DISCUSSÃO 

T3 – Queda 
Livre

Celular, Redes 
Sociais

Monitoramento das 
Relações Sociais

Reputação 
Social, Felicidade 

Programada
Presente 

Relações Sociais, Redes 
Sociais, Capital Social

T3 – Versão 
de Testes

Videogame, 
Realidade 

Aumentada 

Controle Corpo e 
Mente

Realidade Virtual, 
Games, Modificação 

Cerebral
Passado

Psiquismo, Mundo 
Simulado, Games

T3 – Manda 
quem Pode

Jogo de Realidade 
Alternativa (ARG), 
Celulares, Redes 

Sociais

Monitoramento, 
Vigilância 

Hacking, Punição, 
Monitoramento

Presente
Justiçamento, Hacking, 

Redes Sociais, Vigilância

T3 – San 
Junipero

Mundo Simulado Mundo Alternativo Imortalidade Futuro
Vida após a Morte, 

Separação Mente e Corpo

T3 – 
Engenharia 

Reversa

“Máscara” 
(implante 

neurológico), 
Realidade 

Aumentada, Vírus

Eugenia, 
Amplificação do 

Corpo

Militarização 
da Tecnologia, 

Ciborgue, Hacking
Passado 

Lavagem Cerebral, Controle 
Social, Eugenia

T3 – Odiados 
pela Nação

Drones, Internet 
das Coisas, 

Internet dos 
Animais, Redes 

Sociais

Vigilância 
Distribuída, 

Hacking

Vigilância, Hacking, 
Ódio em Redes 

Sociais
 Presente

Vigilância Distribuída, 
Polarização em Redes 

Sociais 

T4 – USS 
Callister

Jogos 
Multiusuário, 

Mundo virtual, 
Leitor de DNA

Manipulação, 
Vingança, Mundo 

Alternativo

Games, Real x 
Virtual, Hacking, 

Programação
Passado

Vingança a partir de 
possibilidades de controle 

em mundo virtual

T4 – Arkangel

Dispositivo 
de Controle 

Implantado no 
Cérebro

Vigilância, 
Controle, 

Manipulação da 
Memória

Memória, Controle 
Social, Vigilância, 
Monitoramento e 

Controle

Passado
Vigilância Panóptica, 

Controle Visual das Ações

T4 – Hang 
the DJ

Redes Sociais, 
Cloud, Duplos 

Digitais

Relacionamento 
Social, Encontro 

Amoroso, 
Performatividade 

Algorítmica

Agência de 
Sistemas 

Algorítmicos, Redes 
Sociais, Duplos 

Digitais em Mundos 
Simulados

Presente

Agência Algorítmica em 
Redes Sociais, Redes 
Sociais de Encontros 

Amorosos 

T4 – Crocodile
“Relembrador”, 

Tecnologia 
Neurofisiológica. 

Vigilância, 
Manipulação da 

Memória

Memória, Controle 
Social, Vigilância, 
Monitoramento e 

Controle

Passado
Vigilância Panóptica, 

Controle Visual das Ações
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EPISÓDIOS TECNOLOGIAS 
FUNÇÃO  
DAS TIC

TEMAS CENTRAIS
ÊNFASE 

TEMPORAL
DISCUSSÃO 

T4 – 
Metalhead

Robótica
Mundo Pós-
Apocalíptico, 

Homens x Robôs

Dominação do 
Homem pela 

Máquina
Passado

Destruição da Humanidade 
em um futuro pós-

apocalíptico controlado 
por robôs

T4 – Black 
Museum

“Cookies”, 
dispositivo 

neurológicos de 
separação mente 

e corpo

Superação do corpo 
por novos processos 
de transferência de 

consciência

Manipulação 
da Consciência, 

Separação Corpo e 
Mente

Passado
Vigilância, Transferência de 

Consciência para superar 
falências do corpo

reforçando a hipótese assumida neste livro, Black Mirror é uma série 

que aparentemente fala do futuro quando na realidade está colocando 

tecnologias novas com roupagens velhas, olhando o presente pelo retrovi-

sor, repetindo análises que foram próprias a uma crítica da sociedade tec-

nocientífica do século XX. apontamos os problemas que devem nos fazer 

pensar hoje a nossa relação com as tecnologias de comunicação e informa-

ção que a série, infelizmente, não consegue destacar. seria mais apropria-

do dizer que nossa sociedade contemporânea “não é muito Black Mirror” 

não por estar aquém dos problemas apontados, mas porque os desafios 

e problemas da atual cultura digital não foram sequer vislumbrados. 

Certamente que esses problemas do século XX continuam, mas aqui a 

série “chove no molhado”. há uma certa miopia e um aparato que vê o 

mundo com as lentes da crítica da cultura de massa. ela não nos ajuda, 

portanto, a enxergar os dilemas e desafios da contemporaneidade.
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