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Resumo
A presente pesquisa busca realizar uma discussão a 
parti r da análise de episódios da série inglesa Black 
Mirror, distribuída pelo serviço de streaming Netf lix. 
A discussão se embasa na teoria da convergência 
de Pierre Lévy. Para a realização desta pesquisa, 
serão uti lizados o método qualitati vo e a pesquisa 
bibliográfi ca. O objeti vo deste trabalho é analisar, 
através de exemplos, como a vida das pessoas está 
infl uenciada pelo convívio em rede. O arti go mostrará 
como as pessoas se comportam na Internet e como é 
importante abrir uma discussão maior sobre o tema.

Palavras-chave: Comunicação. Jornalismo. Black 
Mirror. Tecnologia. Convergência.

Abstract
The present research aims to conduct a discussion 
from the analysis of episodes of the Briti sh series Black 
Mirror, distributed by the service of stream Netf lix. 
The discussion is based on convergence theory by 
Pierre Lévy. For the accomplishment of this research 
we will use the qualitati ve method and bibliographical 
research. The purpose of this research is to analyze, 
through examples, how people’s lives are strongly 
infl uenced by networking. The arti cle will show how 
people behave on the Internet and how important it 
is to open a larger discussion on the subject.

Keywords: Communicati on. Journalism. Epistemology. 
Technology. Convergence.
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Introdução

Uma discussão proposta atualmente 
é sobre as horas passadas em computadores 
e redes sociais a título de saciar desejos e 
vontades de fi car conectado, seja para pesquisar 
informações ou somente para falar com os 
amigos pela Internet. Em virtude desta forte 
presença humana na rede, e não fora dela, os 
convívios sociais são, em muitos casos, perdidos. 
Isto deixa as pessoas cada vez mais solitárias.

Muito do que existe no universo da 
fi cção e do cinema é uma resposta aos avanços 
sociais e tecnológicos, como mostra a série Black 
Mirror, do serviço de streaming Netf lix, em que 
são abordados, em alguns episódios, como a 
tecnologia transforma a vida das pessoas.

Na série, os objetos analisados se 
relacionam por conexões entre si, seja por 
meio da história ou de pontos em comum, bem 
como acontece na cultura de convergência, 
de Henry Jenkins, em que é possível observar 
que uma situação leva a outra. Isso seria uma 
consequência da Internet.

Desde a popularização da Internet e 
de suas ferramentas, estamos ten-
denciados a dividir nossa vida em 
dois planos: o real – que diz respeito 
a tudo o que fazemos fora da rede – 
e o virtual – que compreende nossas 
ati vidades online, as quais precisa-
mos estar conectados para realizar. 
(SANTA HELENA, 2015, p. 15)
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Nesse sentido, este artigo debate a 
possibilidade de conversão da vida em sociedade 
nos moldes atuais para uma sociedade virtual, 
tal como sugerem os episódios da série.

Análise da série Black Mirror: Como a série 
explica as relações da sociedade com o mundo 
virtual

A série britânica Black Mirror, distribuída 
pelo serviço de Streaming Netf lix, trata de uma 
ficção científica criada pelo diretor Charlie 
Brooker, que foca na sociedade moderna e 
como ela refl ete o modo de vida das pessoas em 
função do uso excessivo das novas tecnologias, 
principalmente a respeito das consequências 
do uso destes aparatos e, também, dos efeitos 
colaterais em relações humanas. 

Nosedive

Trata-se do primeiro episódio da terceira 
temporada da série, chamado de Nosedive
(Queda Livre) que conta a história de Lacie Pound 
(Bryce Dallas), uma menina que se torna popular 
em uma mídia social e precisa de likes para ter 
um status em um aplicati vo.

Em um mundo não muito distante da 
nossa realidade virtual, vive a protagonista Lacie, 
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que neste recorte temporal, demonstra o que 
pode ser a desumanização do futuro, pois nessa 
trama, o importante não é a felicidade em si, 
mas o status social, a vida virtual e os likes. Nesse 
mundo idealizado para ati ngir o senti mento de 
pertencimento a um grupo e a si mesma, Lacie 
espera o reconhecimento das pessoas ao seu 
redor, sobre virtudes que ela sequer possui.

O início do episódio é uma introdução 
sobre a cultura de que para cada interação, seja 
desde um bom dia, o atendimento em uma loja 
após uma compra ou um passeio, as pessoas 
automati camente atribuem para os indivíduos 
uma pontuação, que varia entre estrelas de 1 a 
5. Essa pontuação sugere o nível de sati sfação 
avaliado por cada ação recebida. A personagem 
principal tem mais de 4 estrelas e vive com 
seu irmão que possui menos de 3 estrelas. A 
série mostra uma sociedade pacífi ca, em que 
aparentemente as pessoas não se conhecem, 
mas falam entre si como se fossem amigos de 
longa data. O que as pessoas estão fazendo é 
visto em um aplicati vo, e nele os personagens 
ganham de 1 a 5 estrelas.

Então, Lacie sai para ir a outra cidade 
e chegar a tempo para o casamento de sua 
amiga, mas grandes imprevistos, como a perda 
de seu voo, começam a acontecer, resultando 
em brigas, xingamentos e, com isso, a perda de 
estrelas que, para ela, são muito signifi cati vas. 
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Quando se aproxima o dia do casamento, sua 
amiga liga para avisar que Lacie não deveria 
ir, pois estava com duas estrelas e que seria 
negati vo para sua reputação. Porém, Lacie vai ao 
casamento mesmo assim. No fi nal do episódio, 
a personagem começou a ver o mundo de outra 
forma e passou se senti r mais à vontade para 
falar o que pensa, mas para as outras pessoas 
ela estava fora de si, e no fi m, ela é presa.

O teórico Henry Jenkins (2009), em sua 
pesquisa sobre cultura de convergência, destaca 
esses comportamentos e cita um conceito 
chamado de “cultura parti cipati va”: quando as 
ideias de comparti lhamentos são organizadas. 
Para Shirky (2011), esse comportamento é 
visto como fenômeno das redes sociais, na 
destruição e produção de informações e 
entretenimento. Murray (2003) pondera a 
“capacidade gratificante de realizar ações 
signifi cati vas e ver os resultados de nossas 
decisões e escolhas”.

A hiper-realidade é um conceito dentro 
do estudo de Jean Baudrillard e é consti tuído na 
conjuntura de imagem, realidade e ideologia, 
algo que não se encontra fundamentado, mas 
sim, nos conceitos citados dentro do hiper-
real. Para a série, a abordagem é correta, pois 
a sociedade dentro do contexto da produção 
deixa claro que as pessoas não vivem sem a 
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aceitação de outras e isso acaba se tornando 
aquela realidade (BAUDRILLARD, 1981).

Dissimular é fi ngir não ter o que 
se tem. Simular é fi ngir ter o que 
não se tem. O primeiro refere-se 
a uma presença, o segundo a uma 
ausência. Mas é mais complicado, 
pois similar não é fi ngir. [...] Logo 
fi ngir, ou dissimular, deixam intacto 
o princípio da realidade: a diferen-
ça conti nua a ser clara, está apenas 
disfarçada, enquanto que a dissimu-
lação põe em causa a diferença do 
verdadeiro e do falso, do real e do 
imaginário. (BAUDRILLARD, 1981, p. 
9-10)

 Tomando como referência a citação 
de Baudrillard, o episódio demonstra como a 
personagem principal fi nge não ter uma vida 
com o seu irmão de poucas estrelas, porque, 
perante a sociedade, ele não é bem aceito e 
o “similar” é fi ngir ter uma vida interessante 
para poder ser aceita.

PlayTest

Trata-se do segundo episódio da terceira 
temporada da série, chamado de Playtest
(Versão de teste) que conta a história de Cooper 
(Wyatt  Russell), um homem que deixa a sua 
casa para viajar pelo mundo, acaba fi cando sem 
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dinheiro e arranja um “bico” em uma empresa 
de games com a versão experimental de um 
jogo de terror imersivo. O que acontece ali não 
passa de uma experiência baseada num sistema 
interati vo de realidade aumentada que forma 
camadas sobre a realidade objeti va, ou uma 
espécie de interface que interage diretamente 
na mente do jogador.

Entretenimento não é a única coisa 
que fl ui pelas múlti plas plataformas 
de mídia. Nossa vida, nossos rela-
cionamentos, memórias, fantasias e 
desejos também fl uem pelos canais 
de mídia. Ser amante, mãe ou pro-
fessor ocorre em plataformas múlti -
plas. (JENKINS, 2009, p. 44)

Jenkins (2009), sob a perspecti va da 
convergência, explora uma concepção bastante 
perti nente, tanto no âmbito social quanto no 
aspecto mercadológico, que analisa a relação 
do personagem em questão com as tecnologias, 
assim como a respeito das moti vações pessoais 
que o levaram tão longe.

Por convergência, refi ro-me ao fl uxo 
de conteúdos através de múlti plas 
plataformas de mídia, à cooperação 
entre múlti plos mercados midiáti -
cos e ao comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comu-
nicação, que vão quase a qualquer 
parte em busca das experiências 
de entretenimento que deseja. 
(JENKINS, 2009, p. 29)
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Todos os momentos que Cooper 
experimentou no teste são simulacros da 
realidade concreta, apenas representações 
imperfeitas como propõe Baudrillard (1981), 
e, por sinal, a procura por experimentos 
equivalentes à realidade vive um momento de 
ascensão por parte de um público, que, cada vez 
mais, deixa de acreditar no real e passa a buscar 
experiências virtuais mais fi éis e próximas do 
que se entende por realidade.

De qualquer modo, esta corrida ao 
real e a alucinação realista não tem 
saída, pois quando um objeto é exa-
tamente semelhante a outro, não é 
exatamente, e um pouco mais. Nun-
ca há semelhança como não há exa-
ti dão. O que é exato é já demasiado 
exato, só é exato o que se aproxima 
da verdade sem o pretender. (BAU-
DRILLARD, 1981, p. 136)

Algo importante de mencionar, é que 
a auxiliar de testes explica para Cooper o que 
eles estão desenvolvendo exatamente: “O que 
estamos desenvolvendo é um sistema interati vo 
de realidade aumentada – são camadas sobre a 
realidade”, ou seja, uma Interface Neurodigital.

Uma característica fundamental do 
sistema é que ele descobre como assustar o 
jogador usando a mente do usuário: um soft ware 
inteligente que aprende e se adapta em tempo 
real, através das ondas cerebrais do jogador e se 
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ajusta melhor às experiências pessoais. Assim, 
produz a sensação de que ele não está tendo 
só uma interação visual gerada pelo jogo, mas 
nessa cena, parti cularmente, ele toca e sente 
sua parceira como se ela esti vesse lá em carne 
e osso.

Nesse momento, ainda em uma 
espécie de transe, dentro de sua mente, a 
auxiliar teve de intervir, pois as experiências 
realizadas elevaram o nível de adrenalina 
e estresse em Cooper, e tudo dentro da 
simulação parecia muito real. As sensações 
de dor, medo, pânico, entre outras. Logo ele 
é atendido pela auxiliar e o dono da empresa 
de jogos.

A convergência midiáti ca

No atual cenário midiático, a 
sociedade experimenta o fenômeno da 
cultura de convergência, no qual as novas 
tecnologias de comunicação vão ao encontro 
das mídias tradicionais, as mídias corporati vas 
e alternati vas (JENKINS, 2009).

Por convergência refi ro-me ao 
fl uxo de conteúdos através de 
múlti plos suportes midiáti cos, à 
cooperação entre múlti plos mer-
cados midiáti cos e ao comporta-
mento migratório dos públicos dos 
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meios de comunicação, que vão 
a quase qualquer parte em busca 
das experiências de entretenimen-
to que desejam. Convergência é 
uma palavra que consegue defi nir 
transformações tecnológicas, mer-
cadológicas, culturais e sociais, de-
pendendo de quem está falando. 
(JENKINS, 2009, p. 29)

A parti cipação dos consumidores é 
uma característi ca marcante dos meios de 
comunicação contemporâneos, obrigando, 
então, uma revisão de conceitos tradicionais 
a respeito das culturas midiáticas. Os 
consumidores são incentivados a buscar 
informações e acabam fazendo a conexão 
entre conteúdos midiáti cos aleatórios.

A convergência não ocorre por 
meio de aparelhos, por mais sofi s-
ti cados que venham a ser. A con-
vergência ocorre dentro dos cére-
bros de consumidores individuais e 
em suas interações sociais com os 
outros. Cada um de nós constrói a 
própria mitologia pessoal, a parti r 
de pedaços e fragmentos de infor-
mações extraídos do fl uxo midiá-
ti co e transformados em recursos 
através dos quais compreendemos 
a vida coti diana. Por haver mais 
informações sobre determina-
do assunto do que alguém possa 
guardar na cabeça, há um incen-
ti vo extra para que conversemos 
entre nós sobre a mídia que con-
sumimos. Essas conversas geram 
um burburinho cada vez mais va-
lorizado pelo mercado das mídias. 
O consumo tornou-se um processo 
coleti vo. (JENKINS, 2009, p. 30)
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Os meios tradicionais não estão 
sendo substi tuídos, mas, sim, transformados 
pelas novas tecnologias (JENKINS, 2009). 
Em resposta a esta convergência de meios, 
surgiu a “narrati va transmidiáti ca”, uma forma 
estéti ca que faz novas exigências aos seus 
consumidores, não admiti ndo qualquer modo 
de recepção indiferente.

A narrati va transmidiáti ca é a arte 
da criação de um universo. Para 
viver uma experiência plena num 
universo fi ccional, os consumido-
res devem assumir o papel de ca-
çadores e coletores, perseguindo 
pedaços da história pelos diferen-
tes canais, comparando suas ob-
servações com a de outros fãs, em 
grupos de discussão online, e cola-
borando para assegurar que todos 
os que investi ram tempo e energia 
tenham uma experiência de en-
tretenimento mais rica. (JENKINS, 
2009, p. 49)

A caracterização da narrati va trans-
midiáti ca, como forma de intermidialidade, 
também aparece com Claus Clüver (2006):

Um caso especial, que necessita de 
esclarecimentos mais precisos, é o 
da diferenciação entre relações in-
termidiáti cas e textos intermídias. 
Da forma como aparece em diver-
sas contribuições no livro de Hel-
big, o conceito de “intermidialida-
de” cobre pelo menos três formas 
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possíveis de relação:
1. Relações entre mídias em geral 
(relações intermidiáti cas);
2. Transposições de uma mídia 
para outra (transposições intermi-
diáti cas ou intersemióti cas);
3. União (fusão) de mídias.
(CLÜVER, 2006, p. 24)

Por que as pessoas se importam mais com a 
vida virtual do que com a vida real?

Com o crescimento da virtualização, as 
pessoas produzem conteúdo e expressam suas 
próprias ideias, gerando um processo criati vo 
nas corporações com os próprios interesses 
do seu público, o que Jenkins (2009) chama 
de “convergência de cima para baixo”.

Seria isso, então, a convergência entre 
o mundo real e o mundo virtual? Jenkins 
(2009) refere-se à convergência como fl uxo de 
conteúdo através das múlti plas plataformas de 
mídia, ou seja, um local leva ao outro, deixando 
cada vez mais as pessoas hiper-conectadas no 
mundo virtual.

Convergência é uma palavra que 
consegue defi nir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, cul-
turais e sociais, dependendo de 
quem está falando e do que imagi-
nam estar falando. (Neste livro mis-
turo e equiparo termos de diversos 
planos de referência. Acrescentei 
um glossário ao fi nal do livro para 
ajudar a guiar os leitores). (JENKINS, 
2009, p. 29)
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A parti r das refl exões de Jenkins (2009), 
pode-se observar que o fl uxo de conteúdo nas 
redes é algo existente e consistente, que, a 
parti r do momento em que as redes sociais 
fi zeram-se mais importantes que as relações 
humanas, as pessoas passaram a se fazer mais 
presentes no meio digital. Adotou-se, então, 
a prática das marcações que direcionam o 
conteúdo de um perfi l para o outro, criando 
conexões/convergência dentro das redes e dos 
perfi s de amigos.

Meu argumento aqui será contra a 
ideia de que a convergência deve 
ser compreendida principalmente 
como um processo tecnológico que 
une múlti plas funções dentro dos 
mesmos aparelhos. Em vez disso, a 
convergência representa uma trans-
formação cultural, à medida que 
consumidores são incenti vados a 
procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos de 
mídia dispersos. (JENKINS, 2009, p. 
29-30)

No entanto, essa questão abre espaço 
para a discussão sobre as pessoas estarem cada 
vez mais sozinhas no mundo, fora da Internet e, 
ao mesmo tempo, conectadas no mundo virtual.

Diante da refl exão do que pode ser 
entendido como mundo real e o mundo virtual, 
é necessário compreender a dimensão que 
aponta elementos conceituais distintos de 
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cada um. A ideia de mundo virtual pode ser 
compreendida como hábitos e interações que 
o sujeito prati ca quando está conectado, e as 
coisas que o sujeito realiza fora dela. 

Para os autores, o virtual se manifesta 
como uma representação do que é real de 
fato, ou seja, a tecnologia é capaz de criar 
camadas de dados sobre a realidade, e projetar 
elementos que podem apresentar característi cas 
fi éis, mas apenas em forma de dados e não 
essencialmente. Já a nossa concepção de 
mundo real não está sujeita ao experimento 
de camadas sobre a realidade, pois a percepção 
sensorial reconhece e pode nos situar sobre a 
presença fí sica no mundo material através de 
nossos senti dos, considerando que o virtual só 
pode ser estabelecido a parti r das experiências 
concretas com o real.

No livro “Simulação e Simulacro”, de 
Jean Baudrillard (1981), é possível compreender 
de que forma a sociedade se inter-relaciona e 
como ela passou a viver na pós-modernidade.

As pessoas já não se olham, mas exis-
tem insti tutos para isso. Já não se 
tocam, mas existe a contatoterapia. 
Já não andam, mas fazem jogging. 
Por toda a parte se reciclam as fa-
culdades perdidas, o corpo perdido, 
a sociabilidade perdida, ou o gosto 
perdido pela comida. Reinventa-se a 
penúria, a ascese, a naturalidade sel-
vagem desaparecida. (BAUDRILLARD, 
1981, p. 22)
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A parti r deste ponto, é possível dizer 
que as pessoas estão mais preocupadas com 
o mundo virtual, ou com as relações sociais 
dentro da rede, do que com o mundo real, 
com os contatos sociais fí sicos. Pois, conforme 
pontua Baudrillard (1981), a realidade da 
sociedade é representada por símbolos e 
signifi cados, ou seja, as pessoas estão vivendo 
uma simulação da realidade.

Não é quando se reti ra tudo que 
não resta nada, mas quando as 
coisas se revertem sem cessar e a 
própria adição já não faz senti do. 
O nascimento é residual se não for 
retomado simbolicamente pela ini-
ciação. A morte é residual se não 
for resolvida no luto. O valor é resi-
dual se não for reabsorvido e vola-
ti lizado no ciclo das trocas. A sexu-
alidade é residual quando se torna 
produção de relações sexuais. O 
próprio social é residual quando se 
torna produção de relações sociais. 
Todo o real é residual, e tudo o que 
é residual está desti nado a repeti r-
-se indefi nidamente no espectral. 
(BAUDRILLARD, 1981, p. 179)

Considerações Finais

No decorrer do arti go, foi possível 
observar que as pessoas estão cada vez mais 
conectadas, o que ocorre em decorrência do 
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crescimento da rede. A sociedade passou a 
viver muito mais hiper-conectada, gerando 
dúvidas sobre como o ser humano está se 
comportando dentro das redes sociais.

Com a convergência, os produtos 
midiáticos estão ficando cada vez mais 
familiares, o que diminui a probabilidade 
de rejeição do público-alvo. Este é o caso 
das franquias que estão lucrando nas telas 
de cinema: as adaptações de histórias em 
quadrinhos.

A convergência midiáti ca, mencionada 
por Henry Jenkins, é a realidade existente nos 
meios de comunicação. Alguns exemplos disso 
são a TV, o rádio e os jornais, que hoje em dia 
podem ser vistos por meio da Internet.

Isso ocorre, por exemplo, com a TV, 
que atualmente oferece serviços de streaming, 
e com o rádio, que está migrando para o 
virtual. Outro grande exemplo são os podcasts, 
que estão à disposição a qualquer hora e em 
qualquer lugar do mundo. Os meios midiáti cos 
estão facilitando a vida da sociedade e, para 
alguns, essa facilidade acaba no comodismo 
a um ponto em que ela se torna dependente 
daqueles meios.

A parti r desses conceitos, percebe-se 
que as pessoas estão cada vez mais conectadas 
em rede e isso está pautado na realidade do 
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convívio em sociedade, em que cada vez 
mais as pessoas estão tendo contato através 
das redes e menos contato fí sico.

Referências

BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. 
Tradutora Maria João da Costa Pereira. 
Lisboa: Relógio D’água, 1981.

CLÜVER, C. Inter Textus / Inter Artes / 
Inter Media. In: Aletria: Revista de Estudos 
de Literatura. V. 14, nº 1. Minas Gerais: 
Periódicos UFMG, 2006.

JENKINS, H. Cultura da Convergência. 2 ed. 
São Paulo: Aleph, 2009.

MURRAY, J. Hamlet no Holodeck. O Futuro 
da Narrati va no Ciberespaço. São Paulo: 
UNESP, 2003 (1997).

SANTA HELENA, A. K. V. Os mundos real, 
virtual e hiper-real de Jean Baudrillard. 1 
ed. Paraíba: Periódicos UFPB, 2015.

SHIRKY, C. A Cultura da Parti cipação. Ed. 
Zahar, 2011.



360360

www.editoraemeritus.com.br


