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RESUMO 

 

 

O trabalho apresenta uma discussão sobre as transformações no espaço urbano, incluindo as 
inovações dos dispositivos eletrônicos e digitais, que estão cada vez mais inseridos no 
cotidiano contemporâneo. Nesse sentido, objetiva relacionar os conceitos dos autores 
contemplados como Georg Simmel e Walter Benjamin, principalmente sobre a perspectiva de 
Paris e Londres na modernidade. Como também, elabora um questionamento sobre a 
construção da percepção do indivíduo com Christoph Turcke e suas alterações significativas 
na sociedade da sensação, bem como o sentimento de frustração predominante no regime 
24/7, citado por Jonathan Crary e as possíveis formas de habitar a metropoleletrônica, descrita 
por Massimo Di Felice. Portanto, constrói um pensamento sobre a diminuição das 
experiências livres e autônomas num ambiente social de grande excitação que promove o pré-
prazer como substituto da liberdade e felicidade humana, pontuando tais exemplos na obra 
ficcional 15 milhões de méritos, da série britânica Black Mirror, criada por Charlie Brooker. 
Nesse sentido, conclui com a TAZ, de Hakim Bey, onde a zona autônoma temporária é a 
única possibilidade de resgate do devir humano como ato de resistência aos controles 
impostos pelo capitalismo tardio. 
 

 

Palavras-chave: Percepção. Dispositivos Eletrônicos e Digitais. Experiência Cotidiana. 

Sociedade da sensação. Controle da Autonomia. Devir Humano.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The paper presents a discussion about the transformations in the urban space, including the 
innovations of electronic and digital devices, which are increasingly inserted in contemporary 
everyday life. In this sense, it aims to relate the concepts of the contemplated authors like 
Georg Simmel and Walter Benjamin, mainly on the perspective of Paris and London in 
modernity. As well, he elaborates a question about the construction of the individual's 
perception with Christoph Turcke and his significant changes in the society of the sensation, 
as well as the feeling of frustration prevailing in the 24/7 regime, quoted by Jonathan Crary 
and the possible forms of inhabiting the metropolelectronic, described by Massimo Di Felice. 
Therefore, he constructs a thought about the diminution of the free and autonomous 
experiences in a social atmosphere of great excitation that promotes the pre-pleasure as 
substitute of the freedom and human happiness, punctuating such examples in the fiction 15 

million merits of the British series Black Mirror, created by Charlie Brooker. In this sense, he 
concludes with Taz, by Hakim Bey, where the temporary autonomous zone is the only 
possibility of rescuing the human becoming as an act of resistance to the controls imposed by 
late capitalism. 
 
 

Keywords: Perception. Electronic and Digital Devices. Daily Experience. Feeling Society. 

Control of Autonomy. Human Devour. 
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 “Há uma rivalidade histórica entre as diversas formas da comunicação. Na 

substituição da antiga forma narrativa pela informação, e da informação pela sensação reflete-

se a crescente atrofia da experiência”.1 

Um felino que persegue um feixe de luz, pela sensação de “caça a presa”, renuncia 

todo o ambiente que o cerca em favor do estímulo do movimento luminoso, a repetição dessa 

busca infrutífera altera negativamente o comportamento do mesmo. Assim observamos o 

indivíduo contemporâneo, que busca na convergência de sensações a promessa do gozo 

capitalista. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo se propõe a analisar as transformações na percepção do indivíduo, 

decorrentes da difusão dos dispositivos eletrônicos de tecnologia e digitais que, cada vez mais 

compõem o cotidiano das grandes cidades. Pontuando os principais sintomas de uma 

sociedade excitada e frustrada que parece viver, ou melhor, sobreviver como “engrenagem” 

da “máquina” da exploração, sempre operante, regulando indivíduos autônomos em 

“autômatos”, nesse capitalismo tardio.  

Construindo um pensamento a partir dos autores contemplados neste trabalho, como 

Georg Simmel e Walter Benjamin, que consideram as alterações no espaço urbano em relação 

com a vida no campo. Busca exemplificar como as exigências do atual regime 24/7, citado 

por Joanathan Crary, num ambiente social de competitividade extrema e falta de empatia, 

evidenciam a sociedade da sensação, de Cristoph Turcke onde o cotidiano das grandes 

cidades está recheado de estímulos que nunca saciam a necessidade de prazer instantâneo do 

indivíduo. Bem como, discute sobre as possíveis formas de habitar a metropoleletrônica, 

descrita por Massimo Di Felice e as possibilidades de exercer a potência criativa humana. 

Deste modo, a análise do episódio “15 milhões de méritos”, segundo da primeira 

temporada da série britânica Black Mirror, complementa o questionamento proposto, pois 

demonstra as alterações na dinâmica do convívio social, permeado por dispositivos 

eletrônicos e digitais. Onde o cenário, que se assemelha a um prédio, é composto por telas 

                                                           

1
 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: Um lírico no auge do capitalismo. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 

  1994. 271 p. (Obras escolhidas, v. 3) Tradução de: José Carlos Martins Barbosa; Hemerson Alves Baptista. p. 
  107. 
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com programações audiovisuais quase que obrigatórias, padronizando o comportamento 

individual ao mesmo tempo que entretém, sujeita e isola o personagem, impossibilitando a 

autonomia criativa do mesmo. 

 Escrito por Charlie Brooker e Kanak Huq, a obra prestigiada faz alusão a atual 

sociedade da sensação, por que apresenta uma radicalização do uso de aparelhos eletrônicos 

de convergência virtual, denunciando um regime que não opera apenas pelo lucro do produto 

material, mas pela atenção dos espectadores/produtos. Além disso, se assemelha com as 

exigências de trabalho do capitalismo, que exploram a concentração do empregado a tal ponto 

que, o próprio, perde em sua subjetividade para ganhar em sua especificidade. 

Portanto, o presente estudo relaciona esse discurso com teorias, conceitos e ideias de 

pesquisadores que se debruçam sobre o assunto, compreendendo as transformações da fruição 

do espaço urbano e do cotidiano. Visto que, o indivíduo permanece frustrado em sua busca 

por uma recompensa de felicidade e liberdade que nunca lhe serão concedidas, ao mesmo 

tempo que, jaz vidrado nos estímulos excitantes que estão sempre à mão, literalmente, ou 

sempre à vista. 

Sendo assim, pretende dialogar sobre uma possível recusa a determinados padrões do 

regime 24/7, onde as pessoas assistem a um show, não apenas na tela do computador ou na 

televisão, mas ao vivo, a 10 metros do palco via celular. Tendo os meios de comunicação 

como extensão do corpo, cotidianamente, deixam de explorar seus campos de sensações, pois 

as experiências passam por outra ferramenta antes de passar pelo próprio organismo.  

Num mundo de convergência de imagens, que não se encontram apenas nas fachadas 

luminosas ou nos outdoors, mas também nos aparelhos eletrônicos na palma da mão e no 

próprio indivíduo, que muitas vezes é percebido como “imagem” a ser definida, reproduzida e 

valorada em alta velocidade. A pertinência do estudo encontra-se no ser humano, que não é 

mais aquele que apenas consome e frui dos produtos e serviços ofertados comercialmente, 

mas tornou-se produto da lógica do mercado contemporâneo, a ser remodelado e difundido 

em redes sociais, podendo ser avaliado e mensurado quase que monetariamente nos ambientes 

digitais e servindo como dados para um melhor aperfeiçoamento dos dispositivos que regulam 

a vivência no cotidiano. 

Deste modo, pretende-se discutir alternativas possíveis para um resgate ou despertar 

da potência autônoma do indivíduo diante da atual sociedade de controle, exposta por Gilles 

Deleuze, onde há uma crise do indivíduo, que opera como “divíduo”, uma divisão de si 

mesmo que tem diversas funções ao mesmo tempo. Exemplificando como o uso dos aparelhos 
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de smartphone, dentre outros fatores, alteram o livre relacionamento com o mundo a sua 

volta, pois o sistema em questão delimita as escolhas possíveis de atuação do homem.  

A pesquisa reforça a proeminência do ócio, necessário para crítica, reflexão e 

criatividade que é substituído pela gama de estímulos vivenciados nas metrópoles. Afirmando 

como fuga desse controle, a TAZ, zona autônoma temporária, de Hakim Bey, pois a 

resistência se dará no momento de liberdade absoluta, sem vigilância, o que está cada vez 

mais escasso nesse capitalismo tardio. Onde a alienação humana em favor da produtividade 

ininterrupta da atenção faz padecer a empatia nessa sociedade regida por prazeres 

instantâneos recheada de axiomas paradoxais.  
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2 ALTERAÇÕES DO ESPAÇO URBANO E AS TRANSFORMAÇÕES 

PERCEPTIVAS NA MODERNIDADE 

 

 

Neste capítulo, trataremos das transformações urbanas na modernidade, sobretudo 

com foco em Paris e Londres, da qual os autores contemplados descrevem. Para a análise de 

nosso objeto, é relevante discutir como tais mudanças alteraram a vivência dos indivíduos da 

época, assim como observaremos, mais adiante deste estudo, sobre a percepção dos mesmos 

no contemporâneo das grandes cidades. 

 

 

2.1 HOMEM – ESPAÇO E VIVÊNCIA 

 

 

Metros de extensão em solo de terra, árvores e cercas, plantações e animais vivendo 

e servindo de alimento e subsídio para o homem, que vive com poucas instalações. Neste 

ambiente, acorda-se ao raiar do sol e repousa junto com ele, sente-se a tempestade e escassez 

chegar e tem-se o domínio de diversas habilidades para a sobrevivência no espaço em que 

vive. 

Numa tentativa de descrever a rotina e a percepção do homem que trabalha e vive no 

campo, teríamos que tirar nossa vestimenta acelerada, nossa armadura da frieza e caprichar na 

dose de paciência para saber fruir a experiência. 

No campo existia um acordo recíproco de convivência, pelo bem de si, da terra e do 

outro. Se fosse possível desfazer esta convenção, se algum dos lados desejasse mais lucro, 

mais estímulos, mais velocidade, mais instalações e mais liberdade, este acordo sofreria 

grande impacto.  

Essa possibilidade foi pensada e construída pelo homem ao longo dos anos de sua 

existência, a sobrevivência, que era conquistada através da sua habilidade perceptiva e física 

sobre a natureza, passou a ser conquistada através da sua habilidade intelectual e insensível de 

competir com outros homens. 

Não há ingenuidade em pensar no homem vivendo em plena harmonia com a 

natureza, sabe-se que muito antes do séc. XIX já havia uma minoria que se favorecia pelo 

suor da maioria. O status do poder, do dinheiro e dos títulos já moldavam estruturas sociais 

onde indivíduos travavam lutas por sua autonomia. 
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Tais lutas irrompiam à medida que as técnicas de trabalho, visando o lucro, eram 

impostas ao homem. Pois, a relação que o indivíduo tem com aquilo que ele “produz” ou 

contribui para a “produção” constrói parte da subjetividade do mesmo, assim como a relação 

com o ambiente ao qual está inserido. 

É compreensível julgar que, ao passo que novas tecnologias são desenvolvidas, e 

novos mistérios, como os da ciência, são desvendados, novas formas de viver também vão 

surgindo, e os espaços sociais, simultaneamente, vão sendo construídos e reconstruídos. Mas 

existe uma linha que une este ciclo, de forma bem eficiente: é a linha dos interesses, que tece 

e mantém os sistemas sociais há muitos séculos. 

Cada grupo e subgrupo da sociedade tem ambições próprias, que correspondem a 

interesses do principal grupo dominante, que detém grande parte dos recursos e dos meios 

necessários para sujeitar os membros que ali vivem, do modo que lhe convém. Um sistema 

econômico e social bem conhecido por grande parte das sociedades e que se desenvolve de 

maneira eficiente a si mesmo, é o capitalismo. 

Transformou, construiu, inseriu, apresentou, consumiu e se difundiu com a promessa 

de realizar todos os desejos do indivíduo, e para isso, vem se adaptando ao longo dos tempos, 

se dissolvendo como uma rede, interconectada e quase imperceptível, mas tão profunda, ou 

mais, do que o subconsciente humano, e que assim se tornou, parte constitutiva da 

subjetividade coletiva. 

 

 

2.2 ESPAÇO URBANO E PERCEPÇÃO 

 

 

 Tomando como base as cidades mencionadas por Walter Benjamin em Charles 

Baudelaire, Um Lírico no Auge do Capitalismo2 e Georg Simmel3 em A Metrópole e a Vida 

Mental, podemos apontar transformações significativas desde o séc. XIX no âmbito do espaço 

urbano, das relações de vivência do cidadão e da alteração perceptiva do mesmo. 

 A quantidade de casas aumentou, simultaneamente com o número de ruas, grandes 

edificações, fachadas de lojas, circulação de transportes e de pessoas em larga escala e, em 

cada novo ilustre personagem político, uma nova reforma ou um novo monumento surgiam. 

                                                           
2 Cf. BENJAMIN, op. cit.  
3 SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. In:VELHO, Otávio Guilherme. O fenômeno urbano. 2 ed. Rio 
de Janeiro: ZAHAR, 1973. 132 p. p 11-25. 
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Com isso, todo o ambiente social sofreu grandes mudanças, de acordo com as transformações 

políticas e econômicas. 

 Segundo Simmel4 é possível pontuar as alterações significativas na psique do homem 

que vive na metrópole. E Benjamin5 descreve as diversas mudanças no espaço urbano, na 

vivência social e na produção artística, em que uns indivíduos vão de encontro as 

transformações, outros se opõem à elas, e alguns apenas flanam. 

 A partir de seus conceitos e pontos de vista, vamos elaborar um pensamento sobre os 

impactos causados na potencialidade do indivíduo nesse novo espaço chamado modernidade. 

Um dos fatores marcantes para essas transformações é a divisão de trabalho, que faz com que 

o indivíduo se esforce para disputar com os outros trabalhadores, num crescimento unilateral 

a fim de se tornar menos substituível. 

 Com esse desejo de sobrevivência na cidade, o indivíduo é capaz de “apagar” sua 

personalidade para cumprir as exigências do padrão social, com características próprias de 

uma “peça mecânica”, perdendo aos poucos a sua humanidade, pois a sua especificidade se 

torna mais importante do que a própria felicidade. 

 A fim de preservar a sua história, Benjamin cita que, na França, a burguesia tentava 

manter vestígios de sua existência, criando estojos para os mais diversos tipos de objetos, num 

anseio de manter a si mesmo, algum rastro de sua vida naquele contexto6. Bem como as 

medidas policiais de numerar as casas, e os registros das chegadas e partidas das carruagens. 

 Ou seja, formas de controle, registro e vigilância se inseriam cada vez mais no 

cotidiano das cidades e, mesmo que de início encontrassem resistência, por parte de alguns 

cidadãos, logo se instauravam como lei e assim passavam a constituir hábitos culturais, onde 

cada nova geração se adaptava automaticamente à lógica vigente. 

 Sobre a questão do resquício humano, a relação temporal se desenvolveu pelo medo 

de não existir diante das grandes transformações e do tamanho da massa urbana. Nesse 

sentido, com o surgimento da fotografia (a ser estudado no próximo capítulo), por exemplo, 

tornou-se possível registrar vestígios duradouros e evidentes do ser humano, capturando 

instantes e preservando-os ao longo dos anos. 

Também pode ser observado que na cidade há meios temporais mais heterogêneos do 

que no campo. Por exemplo, existe a possibilidade de se deslocar de um prédio do século 

XVII, através das ruas do século XIX e adentrar uma edificação do século XVI. Desse modo, 

                                                           
4 Cf. SIMMEL, op. cit., passim. 
5 BENJAMIN, op. cit., passim. 
6 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 43. 
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as próprias ruas das cidades são correntes de história que registram nas calçadas cobertas mais 

uma vez com cimento, e principalmente, nas estruturas arquitetônicas, as impressões da 

experiência social. Pois a cidade se mantém viva no decorrer dos anos e a trajetória dos 

indivíduos que por ela circulam, sejam com passos longos ou curtos, sejam com charretes ou 

bondes, ou mesmo com o transitar do olhar, compartilham experiências que ficam gravadas 

em ambos. 

 Em O Crepúsculo Vespertino (segunda metade do século XIX), Baudelaire usa a 

palavra meretrício, referindo-se a pessoa que é capaz de vender o próprio corpo, sua 

identidade e personalidade em favor dos estímulos ofertados pelas mercadorias, pela cidade. 

 
 

Através dos clarões que o vendaval flagela 

O Meretrício brilha ao longo das calçadas; 

Qual formigueiro ele franqueia mil entradas; 

Por toda parte engendra uma invisível trilha 

Assim como o inimigo apronta uma armadilha; 

Pela cidade imunda e hostil se movimenta 

Como um verme que ao Homem furta o que o sustenta.7 

 

 

Faz menção ao formigueiro, criando a imagem de um comportamento seriado, como 

o trabalhador das fábricas, e os passantes das ruas. Com um caminhar que parece gerar uma 

trilha invisível, mas perceptível àquele que seguirá como padrão, os mesmos passos. A “santa 

prostituição da alma”8, de que fala Baudelaire, é a entrega da própria particularidade do 

homem, que alimenta a engrenagem cotidiana da cidade capitalista. A mesma excitação que 

dá ao viciado pelas drogas, dá ao meretriz, o indivíduo que segue o mesmo caminho da 

multidão.  

 Benjamin afirma que, desde 1845, o preto e o cinza passaram a predominar nos trajes 

masculinos e Baudelaire (em 1846) os compara aos homens que acompanhavam os enterros a 

pé, chamados gatos-pingados:  

 
 

Quanto à roupa, esse invólucro do herói moderno – ... não teria a sua beleza e o seu 
charme próprios...? Não será a roupa de que a nossa época precisa, época que sofre e 
que carrega sobre os ombros negros e descarnados o símbolo de uma tristeza eterna? 
A roupa preta e o redingote não têm apenas sua beleza política, expressão da 
igualdade universal, mas também sua beleza poética, sem dúvida expressão da alma 
pública representada numa imensa procissão de gatos-pingados. [...]9 

 

                                                           
7 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 53. 
8 Cf. BENJAMIN, ibid. 
9 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 76. 
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Podemos figurar que todos estivessem celebrando algum enterro, seja da morte do 

humano na modernidade, da potência do indivíduo na divisão de trabalho, ou da percepção 

sensorial do mesmo diante da padronização do cotidiano. 

 Uma das grandes marcas do urbanismo é o asfalto cinza, e a predominância do cinza 

nos prédios, que parecem refletir o opaco das roupas e dos comportamentos sociais. Assim 

como, o cimento, muitas vezes, é colocado sobre a antiga rua ou a antiga calçada, encobrindo 

aquele tempo e aquela história, que por vezes, parece emergir para respirar. 

 Da mesma forma é o cinza das vestimentas, a uniformização opaca das pessoas, que 

torna as mesmas menos perceptíveis umas às outras e, consequentemente, de si mesmas. A 

diminuição da empatia causa danos à personalidade do indivíduo e, consequentemente, torna 

o ambiente em que vive um local de estranheza. Por vezes, a sua potência criativa dá sinais de 

vida, através de um levante, de uma obra de arte ou de uma percepção maior, e assim, respira 

mais um suspiro. 

 

 

2.3 ESPAÇO URBANO NA MODERNIDADE 

 

 

Com o aumento da população vivendo num menor espaço geográfico, a 

especialização de cada indivíduo tornava-o dependente da especificidade do outro. E com 

isso, cresceu a necessidade de mais mercadorias, serviços e, concomitantemente, maior 

número de lojas. 

Dentre tantos atrativos, a imprensa funcionava como mercadoria e serviço prestado, 

além, é claro, de mão de obra especializada. “Em 1824 havia em Paris 47 mil assinantes de 

jornal; em 1836 eram 70 mil, e em 1846, 200 mil”10, redução de preço, introdução do anúncio 

e do romance-folhetim contribuíram para a sua ampla propagação, assim como a “informação 

curta e brusca começou a fazer concorrência ao relato comedido”11.   

 “A informação precisava de pouco espaço; era ela, e não o editorial político nem o 

romance-folhetim, que proporcionava ao jornal o aspecto a cada dia novo e inteligentemente 

variado da paginação.”12  

                                                           
10 BENJAMIN, ibid., p. 23. 
11 BENJAMIN, ibid. 
12 BENJAMIN, ibid., p. 24. 
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Desta forma, podemos compreender a afirmação de Benjamin13, de que cada nova 

forma de comunicação atrofia a experiência, da narrativa para a informativa, e da informativa 

para a sensação, diminui a capacidade perceptiva do indivíduo e torna o imediatismo mais 

ansiado do que a experiência.  

Sendo assim, os prazeres compartilhados pelos mexericos urbanos resultaram no 

advento da imprensa de bulevar, pois eram nos cafés que se podiam incrementar as 

informações. E no meio de tanta agitação urbana, surgiram os folhetins, onde os 

“fisiologistas” retratavam a vida das pessoas de modo superficial, desde o vendedor, o 

transeunte, até o burguês. Mas este estilo entrou em decadência em 184114. 

A fim de estimular a movimentação das pessoas pela cidade, em 1850 surgem em 

Paris as galerias15. Caminhos cobertos de vidro e com lojas elegantes em ambos os lados 

clamavam ao passante que por ali circulasse, que contemplasse e consumisse esse novo estilo. 

Com os lampiões a gás iluminando-as, as pessoas passaram a se sentir tão à vontade nas 

galerias como em suas casas. 

Era o início do noctambulismo, quando os indivíduos começavam a ter hábitos e 

costumes noturnos, onde as lojas não fechavam antes das dez da noite. E com a chegada da 

luz elétrica, o brilho da cidade mudou drasticamente, o que pode não ter agradado a todos 

num primeiro momento, logo tornou-se costume passear à noite sob a claridade artificial.  

De acordo com as alterações no espaço urbano, novas formas de vivência foram 

surgindo, e estas impactando no ambiente social. De certo que muitas pessoas tentaram se 

impor contra tais modificações, e que em determinados momentos houveram conflitos, mas o 

poder dominante sempre finalizou suas tarefas. E dessa forma, a população se via obrigada a 

adaptar-se à rotina e buscar meios de resgatar a si mesmo. 

 

 

2.4 MEIOS DE VIVÊNCIA  

 

 

Na transição para o século XIX, o aumento no número de pessoas vivendo em um 

mesmo ambiente e sem se relacionar com tanta frequência, se mantendo protegido em seu 

anonimato, fez surgir o papel do detetive com a função de descobrir o que está por trás do 

                                                           
13 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 107. 
14 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 33-34. 
15 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 35. 
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indivíduo misterioso que circula pela cidade. Eis que aparece pela primeira vez, na França, o 

romance policial, de Allan Poe. Quanto a ele, Benjamin afirma que os principais conteúdos 

pareciam querer investigar e apontar para o que sobrou de humano no cidadão que vive na 

multidão16. 

Na Paris de Baudelaire surge o flâneur, figura ociosa que caminhava a passos lentos, 

protestando contra a divisão do trabalho. Dizia-se que levava tartarugas para passear pelas 

galerias, a fim de acompanhar seu passo. 

O flâneur passa a se entorpecer da multidão, sempre aberto, de modo a penetrar, a 

qualquer momento, a personagem de qualquer um, bem como dos espaços e das coisas que o 

habitam. Mantém-se a perceber a realidade através das lentes da massa, fazendo parecer com 

que, de todo o caos circulando nas ruas, ainda vive um brilho de encantamento. 

A rua era a moradia e o refúgio do flâneur, que parece vagar em busca do 

maravilhoso em cada esquina, em cada momento, mas na verdade, não há “pote de ouro no 

fim do arco-íris”, ele que bem o sabe, permanece vagando em um prazer nostálgico. 

Deste modo, diversas figuras e modos de existir surgem na cidade, numa tentativa do 

indivíduo de reconhecer a si mesmo, como se soubesse, inconscientemente, que algo está se 

perdendo.  

  

 

2.5 ARMADILHA DA METRÓPOLE 

 

 

  Podemos afirmar que uma cidade capitalista visa o lucro, isso é explícito, mas o que 

fica menos aparente e que garante que as relações se baseiem na pergunta: Quanto? “Todas as 

relações emocionais íntimas entre pessoas são fundadas em sua individualidade, ao passo que, 

nas relações racionais, trabalha-se com o homem como um número, como um elemento que é 

em si mesmo indiferente.”17 

O que fica evidente na preponderância do “espírito objetivo” sobre o “espírito 

subjetivo”, da qual fala Simmel18, onde o conhecimento e o desenvolvimento vão avançando 

ao longo dos séculos, e a espiritualidade, delicadeza e idealismo vão se retraindo. De fato, 

quanto mais perigosa a cidade se apresenta, mais o indivíduo precisa aprender a viver nela. 

                                                           
16 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 41. 
17 SIMMEL, op. cit., p. 13. 
18 Cf. SIMMEL, ibid., p. 23. 
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Essa discrepância resulta essencialmente da crescente divisão de trabalho. Pois a 
divisão de trabalho reclama do indivíduo um aperfeiçoamento cada vez mais 
unilateral. E um avanço grande no sentido de uma busca unilateral com muita 
frequência significa a morte para a personalidade do indivíduo.19 

 
 
 Para garantir que cada um cumpra com esse objetivo, a metrópole apresenta um 

grande número de estímulos e imagens, onde o cérebro reage diferente do que num local 

pacato, como no campo. Essa reação é uma forma de sobrevivência, que vai diminuindo a 

percepção sensorial do indivíduo para que o mesmo possa se manter nesse ambiente. 

 Simmel afirma que diante do aumento de imagens, como fachadas luminosas, 

quantidades de pessoas e uma paisagem mais móvel do que a da vida no campo, a atividade 

visual está sempre sendo requisitada, mais do que a auditiva. Como é o caso do surgimento 

dos meios de transporte do século XIX, onde passageiros tinham que ficar minutos ou horas 

olhando uns para os outros, totalmente desconhecidos, sem sequer conversarem. 

 Essa estranheza com o outro parece surgir como uma regra de comportamento, que 

por mais que cause inquietação ao indivíduo, o mesmo se mantém em seu padrão rotineiro, 

que em ocasiões raras, interpreta um dos personagens surgidos nas cidades grandes e 

experimenta momentos de empatia com o externo. 

 Num ambiente tão estimulante, o cidadão que ali vive vê os fenômenos mas, em 

grande maioria, eles apenas passam, como uma imagem fosca no ambiente, tendo uma atitude 

blasé, torna-se indiferente ao que está ao seu redor. “Uma vida em perseguição desregrada ao 

prazer torna uma pessoa blasé porque agita os nervos até seu ponto de mais forte reatividade 

por um tempo tão longo que eles finalmente cessam completamente de reagir.”20 

Portanto, estar nesse local e tentar auto preservar-se significa ter um comportamento 

de reserva, pois diferentemente da cidade pequena, onde se sabe o nome de todos os vizinhos, 

na metrópole não se reage a todos os contatos externos, pois se fizesse, “chegaria a um estado 

psíquico inimaginável”21. 

 Essa reserva passa a ser uma atitude cultural geral, que não é expressada apenas 

como indiferença, mas também como repulsa, podendo chegar a um ato violento num 

momento de um contato mais próximo com o outro. Aparece ao indivíduo como uma 

liberdade pessoal, onde sente-se livre no pequeno círculo que o envolve, agindo de acordo 

                                                           
19 SIMMEL, ibid. 
20 SIMMEL, ibid., p. 16. 
21 SIMMEL, ibid., p. 17. 
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com seus próprios interesses, ignorando fenômenos do cotidiano e buscando o 

aperfeiçoamento intelectual. Porém, a oferta de tantos atrativos e a luta pelo lucro que diminui 

a empatia, cria a ilusão de liberdade, quando apenas se está servindo de modelo para a “trilha 

do formigueiro”. 

 

  

2.6 MEIOS DE RESGATE DA PERCEPÇÃO 

 

 

Na grande cidade, o indivíduo não termina nos limites físicos de seu corpo: tanto o 

indivíduo como a cidade são constituídos pela soma de seus efeitos. As ações de outrem, 

assim como o avanço da cidade e sua lógica de funcionamento estão para além de sua 

demarcação geográfica, e consequentemente, temporal. 

 Deste modo, cada ação particular gera efeito sobre si mesmo e mais ainda sobre o 

outro e o espaço ao qual se insere. Para tanto, a serialização aparece como um modo de obter 

os frutos almejados pelo capitalismo: ora, se todos fizerem as mesmas coisas, obtém-se os 

mesmos resultados.  

Daí surge a importância de uma discussão para uma possível recusa a estes padrões 

de consumo/experiência, atitude blasé/empatia, espírito objetivo/espírito subjetivo. 

 
 

Essas centenas de milhares de todas as classes e posições, que se empurram umas às 
outras, [...] passam correndo uns pelos outros, como se não tivessem absolutamente 
nada em comum, nada a ver uns com os outros; e, no entanto, o único acordo tácito, 
entre eles é o de que cada um conserve o lado da calçada à sua direita, [...] Essa 
indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo em seus interesses 
privados, avultam tanto mais repugnantes e ofensivos quanto mais estes indivíduos 
se comprimem num exíguo espaço.22  

 
  

Descrevendo a agitação de Londres, Engels se pergunta se todos não querem ser 

felizes. É a falta de empatia que faz perder-se de si mesmo, o indivíduo parece necessitar, de 

modo vital, conquistar os objetivos que foram incutidos pelo sistema. 

Baudelaire descreve aquele momento da modernidade como uma “multidão 

doentia”23, onde surgiria o herói, reconhecendo no proletário, o “lutador escravizado”. Pois, o 

                                                           
22 ENGELS, Friederich. Die Lage der arbeitenden Klass ein England. Nach eigner Anschauung und 
    authentischen Quellen, Leipzig, 1848, 2 ed. p. 36. (apud BENJAMIN, 1994, p. 114-115). 
23 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 73. 
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homem por natureza tem o potencial para cumprir seu devir, criando possibilidades, e num 

ambiente hostil como o da metrópole, é necessário lutar para permanecer humano. 

 Para ele, o heroísmo não estava nos feitos políticos, mas sim no espetáculo da vida 

mundana: acreditava na potência do cotidiano. Os poetas que fazem surgir o apache na 

imagem de herói, faziam igual aos trapeiros da obra de Baudelaire, catavam do lixo da 

sociedade aquilo que ela descartou, que usou e jogou fora, e exerciam suas tarefas nas horas 

em que os burgueses dormiam24. 

 É justamente no cotidiano que a potência do indivíduo se ativa, ele é o ser que 

necessita do convívio, da troca com o outro e com o ambiente em que vive, para exercer sua 

função natural em sociedade. E é sobre essas implicações e formas de recusa ao regime 

regulador que os próximos capítulos vão trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Cf. BENJAMIN, ibid., p. 78. 
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3 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E ESPAÇOS DE PERCEPÇÃO  

 

 

Neste capítulo trataremos das formas de se comunicar como construtoras da percepção 

do indivíduo, fazendo um panorama desde os rituais de sacrifício das sociedades arcaicas até 

os dispositivos eletrônicos e digitais, pontuando as transformações no espaço urbano e no 

cognitivo humano. Para apreciar o objeto de estudo deste trabalho, edificaremos um 

pensamento a respeito da dependência da sensação no contemporâneo. O imaginário 

tecnológico presente em Black Mirror é tributário das profundas transformações no cenário 

comunicacional das últimas décadas.  

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO DA PERCEPÇÃO A PARTIR DOS RITUAIS DE SACRIFÍCIO 

 

  

 Se buscarmos o significado da palavra percepção no dicionário, encontraremos que é 

o ato ou o resultado da compreensão das coisas do mundo e do interior de nós mesmos, 

através dos sentidos humanos, ou seja, formas de perceber. Para construir um pensamento 

sobre esta questão, analisaremos a constituição da percepção como hábito cultural que vai 

passando de gerações a gerações e vai se reformulando à medida que as formas de 

comunicação vão se alterando.  

Sabemos que o homem, desde os tempos da proto-história, teve que aprender a 

sobreviver a climas extremos e a predadores, alimentar-se e vestir-se. Sobretudo, o homem 

teve que aprender a se socializar e a amenizar o pavoroso de sua vida, de forma que fosse 

possível prolongar sua existência.  

Deste modo, podemos citar dois fenômenos importantes da vivência humana, de 

acordo com Christoph Turcke. Uma das formas de apreender o mundo é a fórmula aristotélica 

para o primeiro ato de nomear, tode ti25, literalmente, este algo. Imaginando que ao ver algo 

assustador ou no mínimo estranho, o homem teria, então, usado dos sinais e da fala para 

indicar tal fenômeno e, neste processo, estaria tornando-o familiar e consequentemente menos 

pavoroso, constituindo assim o processo de formação da atenção26. 

                                                           
25 Cf. ARISTÓTELES, Kategorien. V, 3b. 
26 Cf. TURCKE, Cristoph. Sociedade Excitada: filosofia da sensação. 2 ed. São Paulo: Unicamp, 2014. p. 129 
    -131. 
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Estendendo essa ação ao longo dos anos, pontuamos a linguagem dos gestos, a 

linguagem verbal, a religião, a escrita, a imprensa, os dispositivos eletrônicos, entre outras 

ferramentas e tecnologias desenvolvidas pelo homem a fim de trazer elementos desconhecidos 

para o habitual e, assim, compreender e permanecer no mundo.  

Outra forma de assimilação é o processo de repetição, que complementa o ato de 

amenizar o pavoroso, pois somente com a continuada ação que é possível criar o hábito como 

uma constituição cognitiva.  

Podemos utilizar o conceito “neurose traumática” de Freud27, que nas palavras de 

Turcke “é uma torturante compulsão à repetição”28 a fim de que o organismo consiga se 

proteger contra os estímulos. A pesquisa de Freud trilhava um caminho pelos desejos 

libidinosos escondidos nos sonhos mas, na Primeira Guerra Mundial, teve que se concentrar 

no pavor, que “é o nome que se dá ao estado em que entramos quando nos vemos diante do 

perigo sem que estejamos preparados para ele”29. Numa abrangência mais filosófica do que 

fisiológica, Turcke elabora um pensamento a respeito da compulsão à repetição já nos rituais 

de sacrifício das sociedades arcaicas, que eram repetidos a fim de suportar o pavoroso, o que 

no início se fazia com semelhanças e depois passou a se realizar com equivalências, como 

veremos mais pra frente. 

 
 
Pode ser sua imitação, mas também uma parte física ou um acessório dele, ou algo 
proveniente de sua vizinhança espacial ou temporal. A dança da chuva é tão 
“semelhante” à chuva quanto o dente do mamute, ao mamute, a lança ao guerreiro, a 
pedra ao cume da montanha, o mensageiro do infortúnio ao infortúnio.30  
 
 

Deste modo, analisando a contemporaneidade, podemos identificar esse processo de 

imitação por semelhança no cotidiano das grandes cidades, onde a notícia de atos violentos ou 

de lugares perigosos é transmitida em diversos jornais diários, ao ponto de tornarem-se 

banais, fazendo com que os cidadãos não se apavorem mais, mesmo com notícias 

extremamente brutais, disseminando o medo e protegendo contra o pavor. 

De qualquer modo, seja nomeando, imitando, criando objetos ou pinturas similares, 

produzindo rituais ou alimentando uma insaciável sede de conhecimento, o homem é dotado 

de grande potencial criativo, pois esse é o seu devir humano, “o corpo é metamorfose, é 

                                                                                                                                                                                     

 

27 Cf. FREUD, Sigmund. Jenseits des Lustprinzips, Studienausgabe. Frankfurt, 1975, vol. III. p. 222. (apud 
    TURCKE, 2014, p. 122). 
28 TURCKE, op. cit., p. 121. 
29 FREUD, op. cit., p. 223. 
30 TURCKE, op. cit., p. 144. 
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contínuo devir [!], incessante atividade de composição/decomposição de forças que tendem a 

realizar aquilo que podem”31   

 

 

3.2 “SER É SER PERCEBIDO” E A DIFUSÃO DA PROPAGANDA COMO FATORES 

PERCEPTIVOS 

 

 

A lei de base da lógica da notícia começou a se inverter, desde os “Novos Jornais”32 

do século XVI, “a ser comunicado, porque importante” para “importante porque 

comunicado”, dando origem ao “ser é ser percebido”33, pois se é importante porque 

comunicado, logo todo indivíduo que se considere ou que queira ser considerado importante, 

tem que ser percebido. Essa inversão pode parecer sutil, mas ao longo de sua repetição, assim 

como Turcke descreve a compulsão traumática à repetição, a premissa do “ser é ser 

percebido” passa a integrar a percepção do indivíduo.  

Turcke diz que “sob condições econômicas de desregulamentação, o comercial 

converte-se em regulador da informação. Sob uma alta pressão generalizada de notícias, é ele 

que marca o padrão da comunicação de efeito mais forte”34. A internet potencializou a 

operação da vida de cada indivíduo com a mesma rigorosidade de um gestor de uma empresa. 

As criações de perfis pessoais, canais de vídeo e a sincronização com as principais redes de 

divulgação de informação (curtas e diretas, nem sempre verdadeiras) são formas de fazer 

propaganda de si mesmo, divulgando seus pontos de vista, suas qualidades e defeitos (apenas 

as que deseja divulgar) e competindo pela atenção de mais “globos oculares”35. 

O que era de direito da economia capitalista se tornou das comunicações e passou a 

ser das relações interpessoais, e por isso mesmo “estético-psicológico-fisiológico”36, é uma 

aparência atrativa que tem uma funcionalidade viva que exporta comportamentos humanos. 

                                                           
31 FADINI, Ubaldo. “Deleuze e noi”. In: Felicità nel divenire. Milão: Millepiani, Mimesis, 1996. p. 35. (apud 
    FELICE, 2009, p. 165). 
32 HABERMAS, Jurgen. Strukturwandel der Offentlichkeit. Frankfurt, 1990. p. 73. (apud TURCKE, 2014, p. 
    97). 
33 Cf. BERKELEY, George, Eine Abhandlung uber die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Hamburgo, 
    1979 p. 26. (apud TURCKE, 2014, p. 39). 
34 TURCKE, op. cit., p. 28. (A privatização de firmas estatais, nos EUA em 1980, que culminou com o aumento 
    do desemprego, entre outros efeitos negativos, os únicos recompensados foram os “realizadores”, “cujo 
    truque é prosperar, apesar do desemprego em massa, ou por causa dele”. TURCKE, Cristoph, op. cit., p. 22). 
35 Cf. CRARY, Jonathan. 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono. 2 ed. São Paulo: UBU, 2016. p. 85 
36 TURCKE, op. cit., p. 28. 
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Dessa forma, pode-se vender não apenas um produto ou uma mercadoria, mas uma ideia, uma 

identidade, uma personalidade, uma forma de vivência etc.  

A ampla disseminação da propaganda gera a “[...] expansão dos níveis de 

alienação[...]”37 ou podemos dizer, perda da razão ou redução da capacidade perceptiva, 

“[...]as imagens dos outdoors e aquelas publicitárias em geral são a expressão de uma dupla 

ausência, aquela do sujeito e da verdade.”38 Podendo afirmar que a publicidade é capaz de 

insinuar e conduzir a subjetividade do indivíduo e do coletivo social e que por meio da 

imagem potencializa seu poder de sujeição, numa cidade atravessada por dispositivos 

eletrônicos e discursos audiovisuais, se alastra por espaços e tempos fluidos. Logo, pode-se 

constatar também, que numa metropoleletrônica39 a “expansão dos níveis de alienação” ganha 

um up grade e não um “resultado de um diálogo deslocativo e de uma interação simbiótica 

[sic] entre os pós-sujeitos e as pós-máquinas informativas”40. 

Turcke afirma: 

  
  

Quando o comercial se transforma na ação comunicativa por excelência, ele passa a 
ser equivalente à presença social. [...] Fazer propaganda de si próprio torna-se um 
imperativo da autoconservação. [...] Mesmo em todas as formas de interação 
humana vale o seguinte: quem não chama a atenção constantemente para si, quem 
não causa uma sensação corre o risco de não ser percebido.41  
 

  
Observamos que algumas ações do homem se tornam comuns por meio do 

aprendizado social, e sobre diversos pontos antropológicos, muitas formas de andar e falar são 

apreendidas por meio da imitação e repetição até se tornarem comuns, como descreve o 

antropólogo social Marcel Mauss em As Técnicas do corpo42, e o mesmo vale para as formas 

de se comunicar e de se relacionar com os outros ao seu redor. 

 “A tecnologia vai tão fundo no indivíduo que cada um não pode senão 

metamorfosear-se em um transmissor de si próprio”43, é como se o indivíduo conseguisse 

canalizar suas energias, seu biológico, mental e espiritual para o único propósito de 

sobrevivência de si, emitir.  

                                                           
37 FELICE, Massimo Di. Paisagens pós-urbanas: O fim da experiência urbana e as formas comunicativas do 
    habitar. São Paulo: ANNABLUME, 2009. (Coleção Atopos). p. 137. 
38 FELICE, ibid. 
39 Cf. FELICE, ibid., p. 162. 
40 FELICE, ibid., p. 254. 
41 TURCKE, op. cit., p. 37. 
42 Cf. MAUSS, Marcel. As técnicas do corpo. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac e Naify, 2003. p. 
    399-422. 
43 TURCKE, op. cit., p. 45. 



28 

 

Diversas alterações na percepção do indivíduo já vinham ocorrendo, desde o advento 

do telégrafo, telefone, televisão, entre outros, mas é com os meios de comunicação digitais 

(internet, computadores, smartphones) que essa compulsão a emitir “adquire o caráter de uma 

condição existencial”. Esse metamorfosear-se carrega consigo o sacrifício do próprio corpo 

físico, do devir humano em troca da pura fluidificação divina e utópica de liberdade, que 

resulta na busca infrutífera pela satisfação completa. 

“A potencialização mensurável da irradiação pessoal traz consigo uma imensa 

despotencialização”44, pois o homem pode sentir-se inferior, caso não se metamorfoseie em 

um transmissor de si próprio nesse “algo mais” de alta velocidade, conectividade e 

deslocamento instantâneo. “Impossível permanecer igual ou preservar a própria identidade em 

um contexto em que a velocidade altera nossas percepções do espaço-tempo”45, se perdemos 

nossa identidade, muito provavelmente perdemos o nosso devir. 

Na sociedade da sensação, um exemplo dessa perda é o programa Big Brother e sua 

capacidade de audiência e as mais de 20 mil pessoas que se candidatam numa “vontade tão 

livre e espontânea quanto a das mariposas voando em torno da lâmpada”46. Uma comparação 

magnífica a todos os indivíduos que se metamorfoseiam em um transmissor de si mesmo, 

como essas mariposas que voam encantadas e hipnotizadas pelo brilho da luz, que pelo desejo 

de estar sobre os holofotes, matam a própria potência perceptiva.  

 

  

3.3 RACIONALIZAÇÃO DO MERCADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA 

SOCIALIZAÇÃO 

  

 

 Desde a origem do sacrifício, a primeira equação explícita de troca pode ser 

observada. Mas, quando o sacrifício humano começa a se tornar tão insuportável, têm-se a 

necessidade de substituir por algo “mais equivalente”, como por exemplo, um boi, uma 

ovelha, um pedaço de animal ou mesmo um metal, “a compulsão pela repetição começa a se 

tornar manifesta como compulsão à substituição”47. Da mesma forma, hoje observamos 

diversas equivalências ao dinheiro, como quantidade de seguidores, de visualizações, de 

curtidas, de atenção, entre outras. 

                                                           
44 TURCKE, op. cit., p. 47. 
45 FELICE, op. cit., p. 191. 
46 TURCKE, op. cit., p. 57. 
47 TURCKE, ibid., p. 203. 
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 O mercado surge do sagrado, na mudança das oferendas aos deuses para o clero48, e 

com a expansão do comércio internacional no século XIV o mercado foi se ampliando e se 

tornando um espetáculo de massa, passando a ser uma instância socializadora. 

Construções de galerias e meios para tornar as ruas iluminadas funcionaram tanto 

quanto lojas e shoppings abertos num horário mais extenso, e com a internet, essa expansão se 

potencializou, pois o mercado passou a operar 24 horas por dia, 7 dias na semana, com lojas 

online, propagandas ininterruptas e diversos outros estímulos constantes controlando a 

experiência sensorial e perceptiva do indivíduo. 

 O mercado se expandiu, integrando não só as relações de compra e venda, mas 

principalmente as relações sociais. A administração da própria vida como a administração de 

uma empresa, e não se trata apenas da vida profissional, mas da vida pessoal, incluindo as 

tarefas mais banais do cotidiano e da vida privada. É como se fosse necessário para a 

sobrevivência dessa “firma” particular uma economicidade que não está apenas na quantidade 

de dinheiro ganho, mas também na quantidade de curtidas e comentários que uma publicação 

pessoal “angariou”, ou seja, na quantidade de globos oculares que atraiu. E com isso, o 

mesmo indivíduo que tenta sobreviver nesse cenário midiático, tem de fazer o mesmo com os 

demais perfis de seus contatos e celebridades, gerando um ciclo vicioso. 

 Nessa racionalidade mercantil49 que constitui as formas de construir e manter uma 

sociedade que o capitalismo produz pobreza por meio do excesso. A superprodução de todos 

os tipos de bens para o maior lucro do mercado, foi arquitetado estrategicamente com um bom 

funcionamento a curto prazo de diversos produtos. Como exemplo, os eletrodomésticos 

duravam muito mais no século passado do que nos dias de hoje, sem falar de impressoras e 

celulares que tem um tempo de vida útil que não chega a 5 anos, em grande maioria.  

Além das “novidades” sempre aprimorando todos os itens à venda, atraindo o desejo 

de consumo para o que há de mais rápido, mais potente, mais bonito, mais e mais, esse é o 

excesso que produz a pobreza. E “na metropoleletrônica a comunicação e o consumo estão 

em qualquer lugar”50, expandindo a racionalidade mercantil. 

Num ambiente com estímulos ofertados em grande escala e por tempo ininterrupto, 

seria necessário algo mais para manter os olhos abertos a tantos atrativos. Iluminar cidades, 

ruas públicas, outdoors etc. não seria o bastante para sujeitar o indivíduo 24 horas por dia e o 

                                                           
48 Cf. TURCKE, op. cit., p. 211. 
49 Cf. TURCKE, ibid., p. 62. 
50 FELICE, op. cit., p. 204. 
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modelo panóptipo51 sugerido por Jeremy Bentham para iluminar cada pessoa e ter acesso às 

atividades e interesses de cada um também não teria o efeito desejado, mas um aparelho de 

smartphone se mostrou muito eficaz. 

Diante de um smartphone, cada indivíduo se sente tão livre tendo acesso a tantos 

recursos e explorando o mundo sem ao menos dar um passo, confinado em uma serialização 

de comportamentos individuais e sociais, cada um em seu “invólucro” particular se sente na 

posição da torre central panóptica, livre da contaminação dos outros, tão particular e tão 

verdadeiro com seus perfis pessoais. Uma armadilha coberta pelas incríveis promessas de 

“satisfação garantida ou sua vida no anonimato de volta”, algo quase impossível de acontecer, 

pois não basta excluir perfis e e-mails da rede, eles não somem definitivamente, o consumo de 

tudo e todos nunca é consumado. 

 

 

3.4 DIVISÃO E SEGMENTIZAÇÃO DE TRABALHO E EXPLORAÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO  

 

 

3.4.1 Integração que exclui 

 

 

 Diante da invasão dos aparelhos de televisão nos lares domésticos, teve-se a 

oportunidade de ver e saber muitas coisas e ter a “companhia” de pessoas de diversas regiões 

do planeta dentro de casa. Instantaneamente, “a tela que me liga ao mundo todo é também a 

divisória que me separa dele, fazendo o próprio domicílio assemelhar-se a um posto anônimo 

de quarentena e gerando um novo estado: o do excluído completamente integrado.”52 

 Essa mesma cena pode ser observada na tela dos computadores e smartphones, 

principalmente nas páginas de perfis pessoais. Uma pessoa que acompanha as publicações de 

outra, curtindo e até mesmo comentando, pode se sentir próxima a ela, mas com o passar do 

tempo, uma relação unilateral a tornará excluída. 

 Isso se assemelha ao “pré-prazer”53: a relação social através dos dispositivos de 

comunicação muitas vezes não é recíproca, o que desencadeia numa satisfação incompleta, 

                                                           
51 Cf. CRARY, op. cit., p. 25. 
52 TURCKE, op. cit., p. 71. 
53 Cf. FREUD, Sigmund. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Studienausgabe. Frankfurt, 1972, vol. V. p. 115. 
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tornam-se rasas e imprescindíveis para não sucumbir ao desânimo absoluto, essas pequenas 

doses de interação se perpetuam e impregnam no comportamento coletivo. 

 Meios técnicos de comunicação já existem há muito tempo: carta, telefone e internet 

são exemplos de formas secundárias de se comunicar, mas quando há predominância de 

alguma delas, então torna-se tortura do isolamento. Na verdade, antes da internet, a 

sociabilização não se restringia “às formas de interação face to face”54, como afirma Felice, 

com as ligações telefônicas já era possível manter amizades e laços familiares, e antes mesmo 

da luz elétrica, as cartas já eram utilizadas para se corresponder nos relacionamentos 

amorosos, por exemplo. 

A questão de utilizar somente a internet como forma de socializar é ainda 

diferenciada por outro ponto, pois geralmente se faz mais de uma coisa ao mesmo tempo 

enquanto se está na rede e numa velocidade acelerada, o que torna difícil afirmar que essa 

seria uma maneira saudável de manter amigos e não se sentir sozinho. 

 Assim como a Revolução industrial, no século XVI, realizou a “integração” da 

população rural, integrando mendigos e nômades numa nova classe de trabalho, também 

“excluiu” de suas vidas a liberdade de escolha55. Fez a massa de proletariados se tornar refém 

das novas exigências de sobrevivência das quais dependiam as máquinas a vapor, sempre 

operantes.  

E, assim, o capitalismo vem caminhando desde então, integrando e excluindo, num 

sistema que nunca cessa de progredir, antes sobre o suor derramado de seu operário, às vezes 

por seu sangue, e agora nesse capitalismo tardio, sobre as lágrimas que não derramam de seus 

“usuários”, mas que umedecem seus globos oculares, num piscar de olhos tão rápido quanto 

as sensações que pulsam diante deles. 

  

 

3.4.2 Exploração da concentração ou sacrifício da percepção 

 

  

 Na cultura ocidental contemporânea de “alto nível de objetivação”, da escrita, do 

dinheiro, da indústria e do ambiente digital, relacionado com a preponderância do “espírito 

objetivo” de Simmel, o “sacrifício humano” ocorre quando se dá mais importância em “ser 

                                                           
54 FELICE, op. cit., p. 158. 
55 Cf. TURCKE, op. cit., p. 235. 
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percebido” e “estar conectado” do que à própria saúde mental e física, pois metamorfoseiam-

se para um quase “não humano”. 

 Assim como a lagarta se mantém “presa” para metamorfosear-se em borboleta, o 

indivíduo se mantém “preso” diante de seu temor pela “morte” para metamorfosear-se em 

“mariposa”. Sentindo-se livre e percorrendo inúmeros campos abertos, voando alto e 

visitando jardins maravilhosos, quando na verdade está vidrado na luz, tão obcecado na 

sensação luminosa que a morte de sua percepção é anestesiada. 

 Mesmo com o equivalente do dinheiro nas relações de troca, não se pode afirmar que 

o capitalismo não sacrifica nenhuma vida e não dissemina o pavor. Mas o fazem sob o “véu” 

das sensações. Podemos afirmar que ainda existem muitos trabalhadores que exercem funções 

com meios técnicos arcaicos, de grande desgaste físico. Porém, cada vez menos a força 

muscular é exigida e cada vez mais os movimentos oculares e as pontas dos dedos são 

solicitados aos dispositivos eletrônicos, constituindo a “exploração da concentração”56, “a 

racionalização da exploração que se coloca em movimento – escravos no lugar de vítimas de 

sacrifício, servos no lugar de escravos – atinge, na modernidade, seu apogeu histórico: 

trabalhadores assalariados em vez de servos.”57 

 Nessa exploração, o proletariado é sugado por um salário incompatível com a 

promessa de felicidade do capitalismo, e ela não se mantém apenas nas relações de trabalho, 

mas também, no tempo livre, nos momentos que deveriam ser do ócio e da criatividade.  A 

globalização da exploração da concentração perfaz as relações sociais em todos os seus 

níveis, até mesmo de modo introspectivo, e portanto a frase de Karl Marx se encaixa 

perfeitamente, a exploração do “cérebro humano, dos nervos, dos músculos e dos órgãos 

sensoriais”58. 

 Sobre este ponto, as sociedades de controle de Deleuze59 se tornam claras. Não é 

preciso manter um indivíduo num ambiente fechado ou numa instituição para que seja 

condicionado ou disciplinado, com a difusão das televisões, computadores e aparelhos de 

smartphones, as telas se transformam no principal meio de controle. E nelas, as propagandas 

suplicam “consuma esse mais novo aparelho de celular com câmera de alta resolução, feito 

para você que sabe o valor de cada momento!”. E com isso fica quase impossível não ceder à 

                                                           
56 TURCKE, ibid., p. 274. 
57 TURCKE, ibid., p. 280. 
58 MARX, Karl. Das Kapital I. 1973. p. 85. (apud TURCKE, 2014, p. 272-273). 
59 Cf. DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: Conversações. Tradução de Peter 
    Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 1992. 232 p. (Coleção TRANS). Cap. 5,  p. 219-226.  
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sugestão de se manter de olhos atentos a todas as novidades, a todas as sensações. “Essa é a 

forma do progresso contemporâneo – o encarceramento e o controle implacáveis do tempo e 

da experiência”.60 

 

 

3.4.3 Tempo livre “Ocupado” – Um produto capitalista 

  

 

 Uma das características do capitalismo tardio é o uso do tempo livre, onde o período 

de descanso ou lazer deve estar sempre “ocupado” para ter valor. Encontramos aqui um 

paradoxo, “o tempo livre ocupado”: nesse modelo uma pessoa é mais prestigiada por ter uma 

agenda mais conturbada, onde as esferas do trabalho e do lazer são permeadas pela ideia do 

lucro e pela busca de ser percebido no ritmo 24/7.  

 O próprio ócio, necessário para reflexão e criatividade é substituído pela gama de 

estímulos vivenciados nas grandes cidades. Isso pode ser observado em apenas um dia de 

circulação pela cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, passando por filas de bancos, pontos 

de táxis e até mesmo praças públicas. Muitas pessoas que há menos de 10 anos estariam 

conversando umas com as outras, fazendo um jogo de palavras cruzadas, lendo um livro ou 

apenas admirando a paisagem e sentindo a brisa do ar, agora estão com suas cabeças 

inclinadas olhando para a tela luminosa que se apresenta diante delas. 

 O próprio flâneur que circulava pelas galerias parisienses se difere no 

contemporâneo, as pessoas andam no parque e até mesmo atravessam as vias de automóveis 

com o celular na mão, sem falar dos motoristas que utilizam esse recurso fascinante enquanto 

dirigem pela cidade, seja para utilizar o GPS, responder uma mensagem ou confirmar a 

reserva do restaurante. Pouco se sabe sobre o céu que está bem acima de suas cabeças quando 

lhes são apresentadas infinitas imagens de diversos locais do mundo na palma da mão. 

 Com os aparelhos de smartphones cada vez mais difundidos e consumidos, é possível 

ver uma pessoa que dorme com o celular ao lado do travesseiro e é capaz de interromper seu 

sono para checar uma nova mensagem. Dormir é uma necessidade biológica, que muitos 

cientistas já trabalham para torná-la dispensável, mas faz parte do ritmo do corpo e é uma das 

poucas coisas comum a natureza que “atrapalha” o grande desenvolvimento do capitalismo 

neoliberal, do desejo pelo lucro imensurável às custas da alienação humana. 

                                                           
60 CRARY, op. cit., p. 49. 
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3.5 DEPENDÊNCIA DA SENSAÇÃO 

 

 

3.5.1 Sociedade da sensação 

 

 

 De acordo com Turcke, a sensação é constituída pela percepção e pelo “algo 

objetivo”, que seria o que chama a atenção, e ela se dá no momento em que ocorre a 

“interpretação e a intensificação recíprocas”61 do primeiro com o segundo. Não podemos 

afirmar que esse “algo objetivo” seja algo exclusivamente material ou tampouco externo ao 

indivíduo: as sensações podem partir de estímulos do ambiente físico, digital, ou do próprio 

ambiente corporal e neuronal do indivíduo. 

 Fala-se de uma sociedade da sensação ao invés de A sociedade do espetáculo, de 

Guy Debord62, pois de acordo com Turcke, esta última trata-se de: 

 
 

[...] um projeto que tangencia, de modo genial, o espaço, o tempo e a história, e que 
raramente aprofunda a análise, como se isso não fosse necessário, como se o 
trabalho de base da crítica social já tivesse sido feito e bastasse saber o que são o 
capitalismo e o fetiche da mercadoria e a única coisa que restasse fosse descobrir 
seus disfarces mais recentes. Isso é muito ingênuo. Tão certo se deve ter um 
conceito de capitalismo para conceituar suas mudanças, tampouco sua estetização 
espetacular é apenas uma nova roupagem que se precisa tirar para “desmascará-lo” 
como um velho conhecido.63  

 
   
 O que nos ajuda a compreender o argumento de Turcke é relacionar o sensacional no 

contemporâneo com a epifania do sagrado para povos arcaicos. Por exemplo, se compararmos 

um espetáculo como o solstício de inverno naquela época a um eclipse solar ou mesmo uma 

tsunami nos dias de hoje, vamos observar que não é possível reunir toda a massa complexa de 

uma sociedade que atua no regime 24/7, como as sociedades arcaicas reuniam sua população 

homogênea.  

Não se trata da importância do evento e sim da percepção dos indivíduos, pois, no 

contemporâneo, os acontecimentos se tornam news, flashes de excitação que somem tão 

                                                           
61 Cf. TURCKE, op. cit., p. 77. 
62 Cf. DEBORD, Guy. Die Gesellschaft des Spektakels. Hamburgo, 1978 [1967]. 
63 TURCKE, op. cit., p. 11. 
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rápido quanto aparecem64. E isso vale para diversos tipos de eventos, incluindo grandes 

tragédias, ataques terroristas, alterações nas leis de um país e até mesmo um eclipse solar, a 

questão é que essas sensações são tão rápidas que não chegam a se configurar a um 

espetáculo. 

 Na sociedade da sensação o ambiente habitado não é apenas o de construções 

arquitetônicas65, e mesmo que se queira supor que o cotidiano ainda sobrevive, readaptando-

se no ciberespaço, parece um equívoco, se compreendermos que o cotidiano se dá no local 

onde não há vigilância, onde os percursos não são computados para planejar as possíveis 

escolhas de seus habitantes. Não há espaço para o anonimato que fertiliza as possibilidades 

cotidianas nessa sociedade excitada/de controle.  

Entretanto Felice afirma que “a experiência visual e eletrônica nos abre ao devir, à 

metamorfose que nos faz fluxos, informação, mensagem, hibridando os nossos sentidos, 

amplificando-os e modificando a nossa visão, nossos ouvidos e nossas percepções”66. 

Compreendendo o argumento dito anteriormente neste capítulo de que todas as 

transformações na capacidade comunicacional do indivíduo afetam a sociedade, um ambiente 

tão proveitosamente harmonioso iria resultar num aumento da empatia, numa diminuição das 

desigualdades e das violências físicas, psicológicas e sensoriais dos membros que nela vivem. 

Analisando o bairro, a cidade, o estado e o país em que vivemos, esse ambiente 

descrito por Felice parece não coincidir com a realidade, mesmo que as metamorfoses e 

hibridações sejam comuns, a abertura ao devir se dará no momento de recusa do indivíduo de 

se transformar num emissor de si próprio, um indivíduo produto sempre buscando um 

“upgrade” de si mesmo para satisfazer as exigências da lógica de consumo em voga nesse 

“capitalismo tardio”. 

  

 

3.5.2 Da sugestão ao vício, estratégias de um capitalismo tardio 

  

 

 Observamos dois imperativos com o advento da fotografia, no século XIX, o 

“Façam-se imagens!” e o “Olhe para cá!”, pois uma nova propriedade é dada a toda natureza, 

                                                           
64 Cf. TURCKE, ibid., p. 166. 
65 Cf. FELICE, op. cit., p. 157. 
66 Cf. FELICE. Ibid., p. 168. 
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a propriedade de se tornar imagem, e o “ser é ser percebido” passa também a “ser é ser 

tomado”, tanto pelo mercado como pela retina artificial.  

O imperativo “olhe para cá!” é absoluto, pois não dá chance do olho humano fugir 

dele, como um choque traumático “dissolvido em uma infinidade de minúsculas picadas de 

agulha ópticas, [...] volatizado e refinado até se tornar irreconhecível.”67 Torna-se meio de 

comunicação por excelência porque está em toda parte, e se torna irreconhecível por que a 

assimilação das imagens deixa de ser um choque e passa a integrar a percepção do indivíduo. 

 Observamos um ponto de possível divergência em Felice, que sugere um benefício 

dos dispositivos tecnológicos para o indivíduo, como “estabelecido o caráter ‘conectivo’ da 

nossa inteligência, que define as mídias como tecnologias da mente indispensáveis à 

construção da nossa percepção e ao desenvolvimento das nossas atividades cerebrais”68. 

Levando em consideração que o sistema nervoso passa a perceber os fenômenos a sua volta 

através da imagem e o que, provavelmente, ocasionou na preponderância da imagem sobre o 

texto, constatamos que os dispositivos eletrônicos de conectividade e a imersão no cyberspace 

por um simples apertar de botões excluem movimentos neuromusculares e de tensão.  

 
 

A tendência é de que os sentidos retrocedam na forma de reflexos condicionados e 
desaprendam a reunir as sensações, para que elas sejam conservadas em imagens 
mentais internas, ou então não mais se afetem mutuamente. [...] Reduzida a mera 
reação, a uma sensação esporádica e pontual, a percepção sensorial torna-se sem 
apoio e abstrata, tal como ocorre com a construção conceitual apartada de seu fundo 
imagético.69 

   
 
 Já que as imagens capturadas retiram a capacidade de abstração do sistema nervoso, 

pois o mesmo se adapta às abstrações reais altamente técnicas, este habitar parece provocar 

mais uma dependência à sensação resultando num dano à percepção sensorial do que uma 

relação harmônica. Entretanto Felice propõe “pensar as formas comunicativas do habitar, 

entendidas como as práticas e os significados originados a partir das interações simbióticas 

[sic] e poiéticas de sujeitos-mídias e territórios”70. 

 Adotando o significado de que “simbióticas” classificariam uma relação onde ambas 

espécies são beneficiadas, a frase de Felice estaria em perfeita harmonia com a proposta deste 

trabalho, ao agrupar as palavras “sujeitos-mídias” como alguém subordinado à mídia. Pois é 

exatamente a linha de pensamento construída a partir de Simmel, se a percepção é prejudicada 

                                                           
67 TURCKE, op. cit., p. 195. 
68 FELICE, op. cit., p. 64. 
69 TURCKE, op. cit., p. 287. 
70 FELICE, op. cit., p. 65. 
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por algo, e se este algo, como será visto em seguida, vira objeto de dependência do indivíduo, 

logo, o indivíduo é sujeitado pelo algo, ou seja, a mídia, ou melhor ainda os dispositivos 

eletrônicos de excitação.  

 Antes de a imagem se tornar um vício, o processo de desenraizamento da Revolução 

Industrial e a erosão da sociedade pré-moderna fizeram surgir os “destiladores de fundo de 

quintal”. E nem mesmo o decreto do príncipe inglês Johan Georg para prender todo portador 

de bebida destilada impediu a “epidemia de destilado”71, sobretudo na Inglaterra, século 

XVIII. 

 A bebida destilada era mais barata que o vinho e a cerveja e, no início, era uma 

forma de amenizar as consequências negativas que afligiam os cidadãos/trabalhadores da 

época, com o passar do tempo, se tornou instrumento de sujeição. Tanto dos soldados nos 

séculos XVII e XVIII, a fim de torná-los membros de uma tropa mecânica, com pequenas 

doses diárias fornecidas a eles, quanto dos trabalhadores, para que suportassem a rotina e 

retornassem todos os dias ao trabalho, onde até o final do século XIX, donos de fábricas 

distribuíam aguardente a seus funcionários, muitas vezes como parte do salário72. 

 Podemos compreender que o próprio vício foi uma sugestão da sociedade. Assim 

como o álcool serviu para a modernidade, a imagem e os dispositivos eletrônicos o fazem na 

contemporaneidade. De um modo geral, ambos são baratos, acessíveis e de rápida absorção. 

“Se a arquitetura da metrópole é visual, múltipla e dissolvente, assim é também o olhar do seu 

morador-observador”73, desse modo, uma visão dissolvida também é uma visão em desordem. 

Ou seja, a velocidade das paisagens não condiz com a percepção humana, a 

readaptação a qual Felice cita74, está mais inclinada a uma sobrevivência do sistema nervoso 

da qual Simmel comenta75, do que propriamente uma “evolução da percepção”, o homem se 

adapta para sobreviver, desde o tempo em que morava nas cavernas, ou mesmo quando 

encontra-se confinado numa prisão como em Guantánamo76, não é por que estão vivos que 

quer dizer que estão em plena liberdade e potência de seu devir. 

 Podemos utilizar o exemplo do controle remoto, utilizado por Turcke77 para elucidar 

a falsa ideia da livre escolha do espectador, que pode a qualquer momento trocar de canal, 

como se os programas estivessem implorando por sua audiência. Quando na verdade, o 
                                                           
71 Cf. TURCKE, op. cit., p. 235. 
72 Cf. TURCKE, ibid., p. 236. 
73 FELICE, op. cit., p. 130. 
74 Cf. FELICE, ibid., p. 20. 
75 Comenta sobre a atitude blasé como uma “autopreservação em face da cidade grande” (SIMMEL, op. cit., 
    p. 17). 
76 Cf. CRARY, op. cit., p. 17. 
77 Cf. TURCKE, op. cit., p. 70. 
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indivíduo sente-se sobrecarregado ao ter que escolher uma dentre tantas ofertas audiovisuais, 

sabendo que estará abrindo mão de todas as outras. Observamos esse padrão na vida 

cotidiana, a quantidade de estímulos é tanta, que o indivíduo sente-se sempre frustrado, 

achando que não está percebendo algo importante, que está perdendo alguma coisa, quando o 

que mais perde é a si mesmo. 

 Com o uso dos aparelhos de smartphone, isso fica ainda mais claro, pois ele funciona 

um pouco como um controle remoto, que pode “transportar” o usuário para lugares, tempos e 

sensações variadas instantaneamente. Com isso, o indivíduo tem a impressão de estar no 

controle, uma vez que é ele quem “comanda” para onde ir, sentindo-se livre e vivo, não 

percebe o quanto está deixando de lado para essa “navegação”. E assim como um controle 

remoto aumentou o tempo diante da TV e tornou o espectador mais sedentário, os 

smartphones também aumentaram o tempo de conectividade e uma certa despreocupação com 

o corpo, já que o principal é metamorfosear-se em uma emissor de si mesmo. 

 Esse controle que o indivíduo tem nas mãos e, num futuro pode passar a ser um 

simples impulso nervoso, na realidade tira o domínio de si próprio, habituando-se ao 

redemoinho de estímulos, apaga diversos campos da potência criadora e da reflexão crítica. O 

sistema nervoso “ilumina” o desejo pela “luz” (telas, imagens, sensações), que nunca é 

saciado, sendo incapaz de ter a satisfação completa, o “espectador/usuário/produto” alimenta-

se ininterruptamente dessas sensações geradas pela aparelhagem midiática e pela sociedade 

excitada. 

 E, deste modo, afeta-se a percepção, “cria-se aqui um imenso potencial de distração, 

um tipo de percepção que não mais sente a si própria como tal, porque está à disposição”78, o 

que podemos compreender como a falta de atenção naquilo que está diante de si, seja por 

causa de uma imagem, som ou sensação. Essa distração constante demonstra como a 

percepção do indivíduo é regida, não é pela necessidade de um estímulo específico, mas sim 

pelo vício que pulsa de dentro do sistema nervoso, é assim que se vive no regime 24/7, onde 

estar na correnteza de pulsações excitantes é o que importa. 

Uma mentalidade com “um presente cada vez mais congelado e desprovido de 

futuro”79, um comportamento temporal onde a perspectiva do futuro não é o que move o 

indivíduo, e sim a necessidade instantânea que motiva suas ações e com elas o “prazer” 

imediato sem contrabalancear com as consequências, resultando numa sociedade 

despreocupada com o bem comum. “Impossível permanecer igual ou preservar a própria 

                                                           
78 TURCKE, ibid. 
79 CRARY, op. cit., p. 44. 
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identidade em um contexto em que a velocidade altera nossas percepções do espaço-tempo”80, 

se perdemos nossa identidade, muito provavelmente perdemos o nosso devir, e por essa razão 

que o indivíduo na sociedade da sensação precisa de algo que substitua o que lhe foi privado. 

 Deste modo, as manifestações do “sagrado inflacionado por meio da técnica 

moderna”81 garantem a veneração de seus usuários ao mesmo tempo em que os controlam e 

os mantêm sempre temerosos da ausência de seu poder de salvação, porque mesmo que seja 

falso, é o único capaz de aliviar o “cárcere da experiência cotidiana”82. Salvam-nos de serem 

condenados ao esquecimento. 

Uma vez que para haver dominação é preciso sugestão, e quanto mais eficaz, melhor 

é disseminada como subjetividade coletiva, o meio para fazê-la é de suma importância. Com o 

álcool sendo extremamente embriagador e a cerimônia religiosa estando carregada de incenso, 

o meio que tem o imperativo “olhe para cá” parece ser o mais apropriado, pois “possibilita a 

propaganda ‘correta’ que esclarece ao proletariado sobre sua situação social e lhe imputa sua 

tarefa histórica”83, seu efeito irradia para o comportamento comunicacional da sociedade. 

 Podemos compreender como as transformações no âmbito da lógica do mercado 

tornaram possíveis e, de certa forma, obrigatórias, as alterações na percepção do indivíduo do 

seguinte modo: Para sair da esfera sacra, se emancipou profanamente; para se expandir pelos 

territórios, tornou-se assíduo e abrangente; para conquistar o globo, criou indústrias; para 

manter tais indústrias, reuniu forças de trabalho; e para manter o proletariado, disponibilizou 

um salário de fome; para domesticar esses trabalhadores, ofertou álcool e distraiu com 

imagens; para potencializar os trabalhadores em consumidores 24 horas por dia, presenteou 

com sensações ininterruptas.  

E assim se solidificou as estacas da Revolução Industrial que ergueram a sociedade 

da sensação. No próximo capítulo, pontuaremos os assuntos tratados até esta etapa do 

trabalho na obra ficcional “15 milhões de méritos” que, não por acaso, teve sua difusão por 

um site de conteúdos audiovisuais, onde se faz necessária uma assinatura mensal para ter o 

livre direito à escolha, ao pause, ao avançar, ao retroceder etc. 

 

 

 

 

                                                           
80 FELICE, op. cit., p. 191. 
81 TURCKE, op. cit., p. 255. 
82 TURCKE, ibid., p. 254. 
83 TURCKE, ibid., p. 255. 
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4 ATROFIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA COTIDIANA EM “15 MILHÕES DE 

MÉRITOS”  

 

 

Neste capítulo pontuaremos elementos das transformações do espaço urbano, e dos 

dispositivos eletrônicos e digitais que perfazem a comunicação e a fruição desses espaços no 

contemporâneo em relação ao episódio “15 milhões de méritos”, da série Black Mirror. 

Pretendemos edificar, assim, um pensamento sobre o dano causado na percepção do indivíduo 

e no ambiente que o cerca, através dos conceitos estudados nos capítulos anteriores e da sua 

brilhante alusão na obra ficcional. 

 

 

4.1 MAPEANDO 15 MILHÕES DE MÉRITOS  

 

 

4.1.1 Motivação 

 

 

Compreendendo o pensamento construído neste trabalho sobre alterações da 

percepção do indivíduo no espaço urbano e as consequências negativas para ambos no 

contemporâneo. Incluindo os fatores que contribuíram para essa alteração sensorial, como 

racionalização do mercado e o choque imagético, podemos começar esta etapa questionando 

por que então, dedicar um capítulo inteiro a uma obra ficcional audiovisual, na qual 

profissionais qualificados elaboraram, encenaram e editaram diversas cenas e divulgaram em 

canais de circulação, como por exemplo, a Netflix.  

Por meio da Netflix, podemos assistir a diversos conteúdos selecionados pelo próprio 

site, disponibilizados por determinado tempo, e por uma assinatura mensal paga com cartão 

de crédito. E, como diferencial, durante as exibições escolhidas pelo espectador, o mesmo 

pode controlar o conteúdo da maneira que quiser, à sua livre escolha, podendo deixar 

registradas as suas ações em um perfil exclusivo, e o melhor de tudo, sem a interrupção de 

comerciais (aqueles típicos que descontinuam a programação na TV) em momento algum.  

Mas para retomar o nosso questionamento inicial, vamos retroceder uns 236 anos, 

século XVIII, quando o artista britânico Joseph Wright, conhecido como Wright of Derby, 
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pintou Arkwright´s Cotton Mills by Night (Os moinhos de algodão de Arkwright à noite) em 

1782.  

 

 

 
Figura 1: Arkwright´s Cotton Mills by Night (Os moinhos de algodão de Arkwright à noite), de Wright of Derby, 

1782. 

 

 

Sobre ela, Crary comenta: 

 
 

A estranheza da pintura deriva em parte da inserção discreta, mas notadamente não 
pitoresca, de prédios de tijolos de seis a sete andares numa paisagem rural de 
bosques selvagens. Segundo historiadores, são estruturas sem precedentes na 
arquitetura inglesa. Mais inquietante, no entanto, é a elaboração de uma cena 
noturna na qual a luz da lua cheia, iluminando um céu repleto de nuvens, coexiste 
com os pequenos pontos de luz das janelas dos moinhos de algodão, iluminadas por 
lâmpadas a gás. A iluminação artificial das fábricas anuncia a instauração 
racionalizada de uma relação abstrata entre tempo e trabalho [...]84 

 

                                                           
84 CRARY, op. cit., p. 70. 
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Assim como esta tela faz Crary pensar não “na racionalização da manufatura, mas 

sim num fenômeno mais geral de homogeneização do tempo, concebido como um processo 

ininterrupto que ultrapassa limitações sociais e naturais”85, podemos ver a obra ficcional da 

série Black Mirror (espelho negro) e pensar nessas mesmas questões levantadas por Crary e 

pelos autores contemplados neste trabalho. 

Não significa que, queremos aqui, esboçar o futuro da sociedade da sensação, 

fazendo uma previsão do que está prestes a acontecer com as relações de trabalho e o tempo 

livre, mas sim apontar como as alterações na percepção do indivíduo, regidas pelo 24/7, 

afetam a experiência do mesmo. Tendo no imaginário contemporâneo sobre as tecnologias 

uma de suas manifestações.  

Podemos fazer sugestões a fim de referenciar o título da série, como um reflexo, uma 

advertência ou um modelo das formas de existência do capitalismo tardio, mas optamos por 

pontuar essas referências na própria vivência da obra ficcional. O episódio apreciado aqui, 

assim como outros da mesma série, demarca com técnicas audiovisuais as interferências 

eletrônicas e digitais cada vez mais incisivas na vida humana, que talham na percepção do 

indivíduo novas formas de apreender o mundo.  

 

 

4.1.2 Estrutura do episódio 

 

 

O título original 15 million merits, em português 15 milhões de méritos, foi escrito 

por Charlie Brooker (criador da série) e Kanak Huq, e dirigido por Euros Lyn. É o segundo 

episódio da primeira temporada da série britânica Black Mirror, que estreou em 2011 e até 

2018 tem um total de 4 temporadas com 19 episódios independentes, abordando temas do 

cotidiano, mas sempre utilizando as tecnologias digitais de entretenimento, punição, 

vigilância etc. A análise será feita do episódio disponível no portal Netflix, versão dublada. 

A vivência se dá em um ambiente fechado, que cria a ideia de um prédio, sem janelas 

ou luminosidade natural, impossibilitando saber se é dia ou noite. Os deslocamentos são feitos 

caminhando ou por meio de elevadores que percorrem os andares. No momento em que os 

personagens principais se apresentam86 fica subentendido que, ao completar 21 anos, os 

                                                           
85 CRARY, ibid., p. 73. 
86 A partir de agora, o tempo para a localização (aproximada) da cena citada aparecerá assim: 17min. 41seg. 
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personagens teriam direito à escolha (a qual seria avaliada), e que existem outros andares 

com, provavelmente, setores diferentes daquele apresentado.  

Todo o espaço está organizadamente setorizado, o dormitório individual em andar 

diferente, o refeitório coletivo, o banheiro unissex e o andar do programa de show de talentos, 

além de diversos outros andares que não são mostrados, há ainda o andar que ficará em 

evidência no final do episódio. Mas o setor que mais aparece é o que tem inúmeras bicicletas 

dispostas lado a lado em dois corredores e com telas digitais à frente. 

 

 

 
Figura 2: Dormitório de Bin visto de cima, amanhecer animado com tema de fazenda. O único móvel é a cama. 
 

 
Figura 3: Refeitório, as telas nas laterais são para selecionar os alimentos embalados individualmente. 
 

 
Figura 4: Banheiro coletivo com telas em ambas as paredes, tanto nas pias, quanto nos mictórios. 
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Figura 5: Setor das bicicletas com telas de frente para cada trabalhador/ciclista. 

 

 

Observando seu funcionamento, entendemos a lógica onde os “ciclistas” geram 

energia e recebem méritos por seu trabalho, estes são acumulados em um banco de dados 

particular e podem ser utilizados para avançar a programação televisiva, comprar novos 

pacotes de produção audiovisual, se alimentar, utilizar pasta de dente, fazer compras para seus 

avatares, e claro, comprar o ingresso dourado e garantir a chance de participar num programa 

de show de talentos Hot Shot e assim ter a oportunidade de mudar de vida e ir morar em outro 

andar com privilégios.  

Podemos pensar que se configura como sociedades disciplinares, por se tratar de um 

ambiente fechado e dividido por setores, mas pelas formas de armazenamento de dados, 

controle e pela quantidade de estímulos, está mais inclinado a uma sociedade da sensação. 

As pessoas que pedalam convivem no mesmo espaço das pessoas que limpam, as 

primeiras usam roupas cinzas, iguais, como uniformes. Já as segundas usam roupas amarelas, 

também idênticas entre si. Através de um comercial, é possível perceber que existe um 

ambiente em que há possibilidade de escolher outras roupas e usar acessórios. Entretanto, ao 

mostrar os dormitórios dos “ciclistas”, observamos apenas uma cama e telas que vão do chão 

ao teto nas quatro paredes, onde o nascer do Sol se dá numa paisagem digital e animada, e até 

mesmo as portas são digitais. 

 

 

4.2 “CONTRIBUIÇÃO” POR MÉRITOS OU EXPLORAÇÃO 
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O trabalho principal apresentado na obra é o das bicicletas, onde os personagens 

pedalam e pedalam, sem sair do lugar, gerando energia, e, automaticamente aumentando o 

número de méritos de seu cadastro. Ao mesmo tempo, estão usufruindo de doses ininterruptas 

de imagens à sua escolha, desde seu avatar pedalando num mundo digital, até programas de 

humilhação aos “obesos”, jogo de violência, show de talentos e pornografia, ou seja, todo o 

“salário” acaba sendo revertido para o próprio “prédio”.  

Determinada cena apresenta uns 25 blocos, onde estão dispostas inúmeras bicicletas 

em cada um87, como se fosse uma usina elétrica, onde as principais máquinas são os 

personagens. Existe até um placar com a liderança dos “trabalhadores” que mais pedalam, 

identificando-os através do perfil de seus avatares. Isso demonstra como a competitividade é 

inserida no comportamento de cada integrante. 

 

 

 
Figura 6: Visão ampla de, no mínimo 25 setores de bicicletas. 

 

 

Pode ser comparado ao regime de trabalho do capitalismo tardio, mantendo os 

indivíduos se empenhando, aprimorando a si mesmos, onde a promessa que possibilita a 

vitória dos mais capacitados nunca é cumprida. E assim vive a classe de trabalhadores 

predominante na sociedade da sensação, “pedalando” sem sair do lugar, vidrado nas telas 

luminosas e servindo de energia para o funcionamento de sua própria exploração.  

Uma busca alucinada, às vezes como mariposa, às vezes como “objeto de coleção”, 

mas sempre como “engrenagem”, vive, ou melhor sobrevive, na lógica dos méritos, 

recebendo recompensas e punições. 

                                                           
87 22min. 25seg. 
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Um dos personagens que está pedalando, em determinado momento, tem um mal-

estar88 e em outra cena não retorna ao seu posto, outra personagem diz que ele foi se 

apresentar no vigésimo segundo andar89. E mais adiante ele aparece com nova função, a de 

faxineiro90, ou seja, se o personagem não conseguir dar conta do serviço, é punido com um 

cargo mais baixo. 

 Sobre este ponto, pode ser observado durante o episódio que os personagens têm o 

hábito de jogar lixo e toalhas sujas no chão. Talvez seja um meio de manter os faxineiros 

sempre por perto, para que os “ciclistas/trabalhadores” se lembrem do que pode vir a 

acontecer, caso não produzam o suficiente, numa ameaça constante. 

 

 

4.3 CAPTAÇÃO DE GLOBOS OCULARES 

 

 

“As imagens eram arquitetura interna”91 das Igrejas, desde a época medieval e 

Renascença, projetando o indivíduo para o âmbito religioso, inclusive dogmatizando com 

pinturas e figuras, onde a altura do teto que podia ser vista de dentro dava a impressão de 

chegar até o céu, ou seja, parecendo possível a salvação nessa atmosfera. 

  Da mesma forma, o ambiente do episódio é “recheado” por telas, com cores e luzes 

em movimento, que projetam no indivíduo um estado de excitação e dependência, mantendo-

os padronizados e talhando em suas percepções as diretrizes de uma sociedade da sensação. A 

perspectiva da grande subida até a salvação, que seria o andar da liberdade de escolha e dos 

privilégios, é passada através dos visores digitais, pela propaganda de uma vida melhor. 

Existem telas em todos os cômodos, inclusive no banheiro individual e no coletivo. 

No dormitório, as telas ocupam as quatro paredes e para ter a privacidade do áudio, cada 

pessoa coloca um micro fone de ouvido. O único lugar em que elas não aparecem é no 

elevador e no refeitório, neste último, as telas são para escolher e comprar produtos 

alimentícios embalados individualmente. 

 

 

                                                           
88 07min. 20seg. 
89 11min. 24seg. 
90 12min. 40seg. 
91 FELICE, op. cit., p. 124. 
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Figura 7: Banheiro individual, Bin selecionando pasta de dente na tela acima da pia. 

 

 
Figura 8: Banheiro individual, cena seguinte, propaganda de conteúdo erótico aparece na tela acima da pia. 

 

 
Figura 9: Dormitório de Bin, visto de frente, todas as quatro paredes são um visor do chão ao teto. 
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Crary expõe a afirmação do dr. Eric Schmidt no final de 1990, de que o século XXI 

seria o da “economia da atenção”92, onde a disputa lucrativa seria a do maior número de 

visitas, de acessos e de “globos oculares”.  

No episódio, fica nítida essa atenção do espectador/consumidor onde pular 

programação televisionada gera penalidade, reduzindo o número de méritos. E o sistema de 

controle é tão visceral, que se um personagem fechar os olhos durante uma programação, 

aciona um barulho ensurdecedor com uma ordem sonora “Retomar visualização! Retomar 

visualização!” e a tela fica toda vermelha, até que os globos oculares estejam atentos 

novamente93. A sujeição através das imagens se manifesta de modo extremo, por meio da 

obrigação, é a exploração da concentração em cada momento sobrevivido. 

 

 

4.4 HOT SHOT E O EFEITO MARIPOSA 

 

 

Na propaganda sobre o programa de show de talentos, o locutor diz ao apresentar os 

grandes talentos com seus próprios streamings diários, “Todos começaram aqui [aparece o 

setor das bicicletas] como você, se esforçando para dar o melhor por um presente mais 

brilhante. Todos contribuindo como você, esperando-se tornar um Hot Shot94.  

Em uma entrevista com a recém celebridade Selme Telse lhe é perguntado o que ela 

mais gosta no seu novo estilo de vida e ela responde, “Eu amo escolher minhas roupas e eu 

amo ouro. Eu sinto que ele expressa quem eu sou de verdade. E eu amo olhar lá pra fora, é tão 

lindo, que às vezes eu queria que todos pudessem ver”95. 

Interrompemos essa publicidade para fazer uma pequena inserção e entender como 

funciona este programa de show de talentos: O século XV (Renascença), foi a época em que 

surgiram os “gabinetes de curiosidades”96, ou mesmo galerias inteiras, que mantinham 

expostos em destaque, objetos fora do comum como minerais, plantas, animais, esculturas 

antigas, objetos de arte, instrumentos e máquinas científicas. Não pelo poder de cura ou 

                                                           
92 Cf. CRARY, op. cit., p. 84. 
93 09min. 20seg. 
94 08min. 
95 12min. 30seg 
96 Cf. TURCKE, op. cit., p. 90-91. 
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significado histórico, mas pela excentricidade que representavam, objetos retirados de seu 

lugar comum para se tornarem “troféu” ou objeto de pesquisa, constituindo assim a imagem 

daquele que o coleciona, e aumentando sua sede para novas raridades. 

  
 

[...] Os enigmas têm de ser decifrados para que percam sua natureza surpreendente. 
As raridades, diferentemente, tornam-se por si só cotidianas; as novidades, por si só 
antiquadas; é necessário apenas que se conviva com elas por certo tempo. [...] 
Justamente por que o novo e o raro se esgotam rapidamente, cresce o apetite para 
novas raridades e novidades. [...] O interesse pelo raro e pelo novo pode [...] passar a 
funcionar sistematicamente, transformando-se no motor de uma forma de 
apropriação do mundo dotada de vontade própria e avançando por meio de uma 
realimentação97.  

 
 
 Avançando algumas centenas de anos, no século XXI, podemos fazer um paralelo 

dos “gabinetes de curiosidades” com as redes sociais, onde cada pessoa tem para si e divulga 

fotos, vídeos, publicações, reportagens etc., como uma grande coleção de sensações, que na 

maior parte das vezes são rapidamente esquecidas após cumprirem seu papel de emissão, e 

por isso o desejo insaciável de emitir e perceber novas sensações. 

Sendo assim, acontece com as curiosidades “primeiramente sua neutralização: de um 

pecado a um impulso básico de toda percepção; agora, sua ascensão: de um impulso 

fisiológico a uma força sistêmica.”98 Entendendo sistêmico como aquilo que é capaz de afetar 

inteiramente um organismo, a curiosidade que era tida como um pecado, foi se desenvolvendo 

para um hobby ou uma moda, com os gabinetes de curiosidade, tornando-se um impulso 

habitual. E a ascensão seria o momento em que esse impulso se tornou a própria percepção, 

parte constitutiva do cognitivo, passando a comandar as ações do indivíduo.  

Voltando para o foco deste capítulo, relacionamos os “gabinetes de curiosidades” 

com o programa de show de talentos Hot Shot, como uma grande galeria, onde expõem-se 

“objetos” e julga-se o que é raro, o que é excêntrico e o que tem valor. 

 

 

                                                           
97 TURCKE, ibid., p. 92. 
98 TURCKE, ibid., p. 98. 
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Figura 10: Programa Hot Shot, visão do palco com jurados à frente, e logo adiante está a plateia de avatares. 

 

 

Assim como Turcke afirma que as formas de êxtase já existiam para que se 

pudessem amenizar o pavor da morte no sacrifício, também diz que, nos dias de hoje, 

“dispomos das dosagens e instrumentos necessários para pôr seres vivos imediatamente e, se 

necessário, contra sua vontade, sob efeito da hipnose, do álcool, de heroína ou qualquer outra 

forma de embriaguez”99. 

 Isso se assemelha à bebida “oferecida” aos candidatos do show de talentos, que seria 

para relaxar os mesmos durante a apresentação, seu nome é “complacência”. Mas ela 

entorpece a tal ponto, que fica fácil persuadi-los a aceitar algo que em seu estado são, talvez 

não aceitassem. O próprio bombardeamento audiovisual a que são submetidos já adormece 

suas capacidades reflexivas e críticas. 

Com telas luminosas, que não estão na palma da mão, como observamos hoje no 

cotidiano das grandes cidades, mas sempre ao alcance dos olhos e os dispositivos de 

rastreamento e identificação continuamente em funcionamento, o banco de dados opera em 

perfeita sincronia com cada movimento do personagem. É necessário apenas fazer 

movimentos com as mãos para que os dispositivos atendam ao comando. 

A propaganda perpassa desde a criação dos avatares, as programações televisivas, e 

vai até o grande show de talentos. Isso aumenta a competitividade e contribui para a alteração 

da percepção do indivíduo. Como afirma Turcke, torna-se um critério para a “competência 

                                                           
99 TURCKE, ibid., p. 149. 
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comunicativa”100. Podemos interpretar isso como uma aptidão para se comunicar, ou seja, 

como a principal ferramenta social para se relacionar com os demais. 

 A questão do “o que não causa sensação não é percebido”, que na sociedade da 

sensação foi determinada pelo pulsar dos choques imagéticos, se destaca neste episódio. Os 

personagens metamorfoseiam-se como emissores de si próprio, assim como as mariposas, são 

hipnotizadas pelos holofotes do Hot Shot e sua promessa de uma vida melhor, mesmo que 

para isso, dilacerem sua subjetividade.   

A relação das pessoas com os jurados assemelha-se com os rituais de sacrifício 

arcaicos, como formas de reparação aos deuses. No episódio pode-se pensar numa possível 

reparação ao dano causado ao próprio ser vivente, pois ele se metamorfoseou em um quase 

não humano e precisa amenizar essa “autoflagelação”. Assim como no capitalismo na 

sociedade atual julgam-se os vencedores e perdedores nessa grande concorrência dos mais 

fortes ou dos que “fizeram por merecer”, no episódio há o privilégio de poder apontar e julgar 

dos juízes, classificando-os como qualificados ou descartáveis. 

   

 

4.5 ESTRUTURA DO CONTROLE DA EXPERIÊNCIA SENSORIAL 

 

 

Crary reforça que um dos principais objetivos do sistema capitalista contemporâneo é 

a submissão e o isolamento do indivíduo101. O que facilita que a “máquina panóptica” opere 

perfeitamente é sujeitar cada um a fazer parte desta engrenagem. Assim como no episódio, 

quanto mais isolado o indivíduo se encontra e quanto mais alienado temporal e espacialmente, 

mais suscetível à submissão ele se apresenta.  

Os dormitórios individuais assemelham-se a celas de prisão, a rigorosidade da rotina, 

o enclausuramento que impossibilita saber se é dia ou noite, as telas e os micro fones de 

ouvido e a setorização de cada um, bem como a promessa a uma vida melhor e a ameaça de 

ser faxineiro, são elementos de um ambiente perfeito para a submissão e alienação. 

Desta forma, os seus méritos só aumentam quando o personagem trabalha, 

contribuindo para aquele sistema, e todas as outras atividades, como se alimentar, se 

higienizar, comprar pacotes audiovisuais, pular programações televisivas, participar da 

audição no Hot Shot gera penalidades, com isso reduz-se a quantidade de méritos.  

                                                           
100 TURCKE, ibid., p. 23. 
101 Cf. CRARY, op. cit., p. 51. 
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Essa forma de desativação da memória coletiva a que se refere Crary102 contribui 

perfeitamente para manter o padrão comportamental, singularizando ainda mais o indivíduo. 

A reserva a que se refere Simmel103 atribui ao indivíduo liberdade, por isso a satisfação e a 

ilusão de ser autônomo, quando se metamorfoseia em um quase autômato, ou o que está mais 

acessível, um avatar.  O armazenamento de dados no episódio, que assim como na vida real, 

facilita a vida dos indivíduos/usuários/produtos, também torna mais eficaz esse processo de 

controle. 

Assim como os dispositivos na vida real, a vivência e as telas espalhadas por todos 

os ambientes no episódio, permitem que pessoas próximas fisicamente habitem universos 

totalmente diferentes, o que acarreta numa experiência não totalmente compartilhada. 

“Inúmeras, antigas e polivalentes modalidades de troca social foram transformadas 

em sequências rotineiras de solicitação e resposta”104, possibilidades de troca social, de 

experiência do cotidiano alterados para as novas exigências de disponibilidade e 

acessibilidade e os distanciamentos entre os indivíduos reconfiguram essas relações, 

empobrecendo a experiência humana e contraindo a potência dos mesmos. Isso está 

relacionado tanto ao episódio quanto a nossa sociedade capitalista. 

Observando o cotidiano do episódio e fazendo uma relação com afirmação de Crary 

sobre “vida cotidiana” com o “aglomerado instável e impreciso de tempos, comportamentos e 

locais que constituem de fato camadas da vida não administrada [grifo do autor], vida 

descolada, ao menos em parte, de imperativos disciplinares” 105, destacamos a quantidade de 

ações diárias em que é exercido um controle, seja na quantidade de pasta de dente que usa, no 

chapéu novo para o seu avatar ou comprando comidas em embalagens individuais 

selecionadas através de um visor digital, todos esses gastos estão sincronizados com os dados 

pessoais, o trabalho e a exigência audiovisual, tudo isso faz parte de uma “privatização da 

experiência individual”106. 

No regime 24/7, o indivíduo se organiza segundo os processos de sujeição, o que o 

torna insensível ao que está fora dessa organização, deixando de trocar experiências com o 

coletivo e com o ambiente. E na obra ficcional fica evidente o que causa sensação e o que é 

despercebido ou o que é esmagado pela percepção afetada. 

                                                           
102 Cf. CRARY, op. cit., p. 54. 
103 Cf. SIMMEL, op. cit., p. 18. 
104 CRARY, op. cit., p. 67. 
105 CRARY, ibid., p. 78. 
106 CRARY, ibid. 
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Mas “como permanecer humano diante de um mundo desolador, quando se 

desfizeram os laços que nos conectam e vigoram formas malévolas de racionalidade?”.107 

Quando pensamos em “como permanecer humano” supomos que algo que é próprio de sua 

natureza está sendo roubado, impedido ou subjugado. 

 Se não estão permanecendo humanos, então estão se transformando em outra coisa, 

se na sociedade atual podemos afirmar que existe um metamorfosear-se em emissor de si 

próprio, no episódio podemos citar produtos/avatares, pois a percepção e a experiência, bem 

como a perspectiva de futuro e o seu devir são consumidos pelo sistema em funcionamento. E 

tudo que lhe é privado precisa de um substituto para ocupar seu lugar, mesmo que não 

satisfaça as reais necessidades, mas que seja o suficiente para não se deixar sucumbir a um 

estado de abandono de si próprio. 

Como pode ser observado em Simmel, a vida na metrópole contém paisagens e 

experiências diversificadas que estimulam a percepção108, assim como sugerido por Felice109, 

porém, um grande número de estímulos ofertados ao mesmo tempo por um período tão longo, 

esgaça a capacidade de reagir a novas sensações, como se a percepção chegasse ao seu ápice e 

sem ter mais para onde ir, transforma-se na atitude blasé.  

Da mesma forma que existe uma preponderância da visão sobre a audição na cidade, 

“o 24/7 incapacita a visão, por meio de processos de homogeneização, redundância e 

aceleração”110, ou seja, um excesso de conteúdos similares numa velocidade incompatível 

com a percepção humana são ofertados, com poucas chances de recusa. 

O consumo pela estética e aparência se encontra no cyberspace, com seus avatares 

moldados, “criando a si próprio”, “reinventando-se”. E o momento da interação social é tão 

acessível que nem precisa sair do próprio dormitório, o show de talentos Hot Shot tem a 

plateia composta pelos avatares, que podem interagir com o evento e expressar seus 

sentimentos, sentados em suas próprias camas. 

 

 

                                                           
107 CRARY, ibid., p. 101. 
108 Cf. SIMMEL, op. cit., p. 12. 
109 Cf. FELICE, op. cit., p. 210. 
110 CRARY, op. cit., p. 43. 
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Figura 11: Trabalhador/ciclista assistindo ao Hot Shot do seu quarto, interagindo com o programa. 

 

 
Figura 12: A interação é transmitida para o seu avatar que reage na plateia. 

 

 

4.6 O REAL PARA QUALQUER UM TRANSFORMADO EM PIADA  

 

 

Em determinada cena, a personagem principal Abi Kan faz um pinguim de origami, e 

o apoia em sua bicicleta, mas um funcionário da faxina o recolhe e joga no lixo, dizendo 

“detrito, desculpa”111. 

 

 

                                                           
111 16min. 09seg. 
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Figura 13: Faxineiro jogando o pinguim de papel de Abi no lixo. 

 

 

Observamos que 15 milhões de méritos é um dos poucos capítulos da série Black 

Mirror que não apresentam nenhuma obra de arte (com exceção das músicas) e nem livros. O 

primeiro episódio da terceira temporada, Queda Livre, apresenta somente um objeto 

decorativo de parede que se assemelha a duas asas na casa da personagem principal112, e no 

quarto episódio dessa mesma temporada San Junipero também não aparecem quadros ou 

esculturas, apenas no final, um objeto decorativo de um cavalo e no canto direito uns objetos 

que se assemelham a livros113.  

Questionando o porquê de não ter obra de arte alguma em 15 milhões de méritos, 

podemos deduzir que seja coincidência ou mesmo distração de seus criadores. Mas neste 

trabalho proposto, ficamos com a alternativa de Turcke, “para Benjamin, tais choques 

[audiovisuais] se caracterizam como o coveiro da arte [...]”114. E analisando com este último, 

podemos pensar a respeito da extensa inibição do devir humano apresentado nesta obra 

ficcional, onde o choque audiovisual contribui para a ruína da percepção. 

Na afirmação de Argan, “quando se fala em crise e em morte da arte, fala-se também 

em crise e morte da cidade”115, compreendemos então, que só é possível constituir um espaço 

de vivência que possibilita experiências completas em seu habitar, se o indivíduo puder 

exercer sua potência criativa. 

                                                           
112 Episódio Queda Livre (2min. 20seg). 
113 Episódio San Junipero (56min. 34seg.). 
114 TURCKE, op. cit., p. 259. 
115 ARGAN, Giuliu Carlo. Cidade ideal e cidade real, In: História da Arte como História da cidade. São Paulo. 
      Martins Fontes, 1998. p. 78. 
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No episódio, a real busca pelo “espírito subjetivo”116 é engolida pela grande oferta e 

procura da excitação, numa tentativa de se sentir vivo, o prazer erótico e o prazer do 

entretenimento rápido denotam a crise da experiência absoluta e cavam, com suas 

recompensas de méritos, a cova do “humano”.  

Desde o início do episódio, o personagem principal Bing Madsen se comporta de 

maneira automática, não demonstrando alegria ou prazer, nem mesmo ao comer, jogar ou ao 

comprar um pacote pornô, o primeiro momento em que demonstra interesse por algo, é 

quando ouve Abi cantar no banheiro coletivo117. 

Ao conversarem, Bing diz que gostou de ouvir Abi cantar e durante o diálogo deseja 

lhe dar de presente um bilhete para que ela participe do show de talentos118, mas ela tenta 

convencê-lo a gastar os 12 milhões de méritos em outra coisa para ele. 

Bing diz, “Mas são só coisas, futilidades, você tem uma coisa real[!]... Quer coisa 

melhor para investir? [...] Bom... Eu olho em volta e só quero que alguma coisa real aconteça, 

só uma vez”.119 Então, Abi aceita, e é a primeira vez que o personagem Bin sorri, 

verdadeiramente satisfeito. Na hora de comprar o bilhete, percebe que o valor é de 15 milhões 

de méritos, e com isso, iriam lhe sobrar apenas 9 mil e 400, mas conclui a compra e Abi 

recebe o presente virtual em seu dormitório.  

Podemos citar como vigilância o fato de que a personagem fica menos de 5 minutos 

na sala de espera para a audição, enquanto haviam pessoas que estavam há vários dias 

aguardando. Um dos “funcionários” fala com alguém por um microfone e pergunta “A 

bonitinha? Ah, sim”120. E os dois seguem para o palco, antes de entrar, é oferecida a bebida 

“complacência” que a faz relaxar, em outras palavras, a deixa dopada121. 

Porém, no momento em que Abi está cantando, o jurado Hope a interrompe e diz 

“Essa foi, sem sombra de dúvida, provavelmente, a melhor canção que tivemos nessa 

temporada”, e enquanto o público de avatares fica eufórico, Hope diz: “Mas, eu devo dizer, na 

verdade, eu estou com Wraith nessa”, Wraith é o jurado que antes de Abi cantar, diz para ela 

levantar a blusa e que ela é “quente”122.  

Hope diz que a voz de Abi é boa, mas que a todo momento que ela esteve cantando, 

só a imaginava em um cenário erótico. Tenta convencê-la a aceitar a oferta de ser atriz pornô, 

                                                           
116 Cf. SIMMEL, op. cit., p. 23. 
117 13min. 29seg. 
118 20min. 32seg. 
119 21min. 45seg. 
120 28min. 20seg. 
121 29min. 40seg. 
122 34min. 16seg. 
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e o jurado Wraith diz “Você nunca vai ter que pedalar de novo, mas nem por um minuto [...] 

esquece a vergonha e todo aquele ‘ti ti ti’, a gente medica contra isso, você terá prazer para 

sempre”123. 

Abi fica confusa e Hope, impaciente com a demora para se decidir, lhe diz que 

milhões de pessoas estão investindo um bom tempo nas bicicletas, “Enquanto você fica aí 

parada na luz que eles estão gerando, e hesita”, diz então que talvez o lugar de Abi seja 

mesmo na bicicleta por que não parece disposta a sair dela. E a plateia de avatares grita 

“Aceita! Aceita! Aceita!”124, e Abi diz “Acho que sim”. Bing tenta entrar no palco, mas os 

seguranças o expulsam. 

Quando Bing está em seu dormitório e aparece uma programação pornográfica, o 

mesmo não consegue passar este conteúdo porque não possui méritos suficientes, e então 

aparece Abi em sua estreia erótica125, Bing fecha os olhos e o alarme escurecedor soa, o 

mesmo abre os olhos e tenta sair, mas a porta não abre, soa “Portal desabilitado durante o 

comercial!”. Então, Bing começa a bater nas telas, chegando a quebrar o vidro de uma delas e 

guarda um pedaço para si. 

A partir da cena seguinte126 pedala exaustivamente, economiza os méritos ao 

máximo, inclusive, comendo sobras, treina passos de dança e, quando acumula 15 milhões de 

méritos, para de pedalar e compra o bilhete para participar do Hot Shot. Bing vai para audição 

com um pedaço do vidro da tela que quebrou e a caixinha vazia da bebida “Complacência” 

que Abi havia tomado, para que fosse possível alegar que já havia bebido a mesma na hora de 

se apresentar e assim não ser dopado.  

Durante sua performance, puxa o vidro e o posiciona na direção da garganta e diz 

que se não o deixarem falar, ele se mata127. Então Bing diz:  

 
 

[...]Eu quero que vocês me ouçam, mas me ouvir mesmo e não fazer cara de quem 
está ouvindo como vocês fazem toda vez, quero cara de que estão sentindo ao invés 
de processando. [...] Tudo o que vocês veem aqui em cima não são pessoas, vocês 
não veem pessoas aqui, é tudo forragem. E quanto mais falsa a forragem mais vocês 
amam, por que forragem falsa é a única coisa que funciona, forragem falsa é tudo o 
que conseguimos digerir. Na verdade, nem tudo, dor é real, malícia é real, e isso a 
gente engole. É, coloca um homem gordo num poste e nós vamos rir dele “à beça” 
porque nós temos o direito, nós cumprimos a nossa pena e ele está folgando então 
“há, há, há” pra ele.128 

                                                           
123 36min. 40seg. 
124 38min. 10seg. 
125 41min. 36seg. 
126 44min. 10seg. 
127 51min. 51seg. 
128 52min. 40seg. 
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E sobre esta fala, podemos observar como todo o episódio demonstra essa 

insensibilidade. A meritocracia contida na sua diretriz transforma as pessoas nessa “forragem 

falsa” que causa “dor” e difunde a “malícia” para que este ciclo se mantenha. E continua: 

 
 
Por que estamos tão alucinados pelo desespero que não conhecemos coisa melhor. 
Tudo o que sabemos é forragem falsa e comprar “merda”. É como conversamos um 
com o outro, é como a gente se expressa, comprando “merda”. Eu tenho um sonho, 
o nosso sonho é comprar para o nosso avatar um chapéu novo, um chapéu que nem 
existe, que nem está lá. Compramos “merda” que nem está lá. Mostre uma coisa 
real, grátis e bonita, não podem. Isso nos quebraria, estamos muito insensíveis, 
nossas mentes não aguentariam.129 
 
 

Podemos identificar a racionalização do mercado que está não apenas no consumo 

por produtos e serviços “que nem estão lá”, mas que também constituem o ato de se 

comunicar. O mesmo vemos na atitude blasé da qual fala Simmel, tornando os indivíduos 

insensíveis, as “mentes não aguentariam” porque as excitações ininterruptas por longo 

período estiraram os nervos ao máximo, até não conseguirem reagir a novas sensações. 

 
 
São poucas as maravilhas que suportamos, é por isso que quando encontram alguma 
coisa boa, seja qual for, vocês dosam em porções magras, aí nos mostram depois de 
aumentada, empacotada e bombeada por 10 mil filtros pré-definidos, até que não 
seja nada mais do que uma série de luzes sem sentido. Enquanto corremos, entra dia 
e sai dia, indo para onde? Dando força para o quê? Todas as celas pequenas e telas 
pequenas, as celas grandes e telas grandes.130 
 
 

Neste trecho do discurso, observamos o poder do capitalismo de transformar tudo em 

mercadoria, processando e retirando o “espírito subjetivo” a fim de transformar qualquer coisa 

ou pessoa em produto lucrativo. E cada personagem, assim como cada indivíduo da nossa 

sociedade da sensação, é uma engrenagem, com seu único direito de estar “preso” e de ser 

“entretido”. 

 
 
[...] “fodam-se” por sentarem aí e lentamente piorarem tudo, vocês e seus holofotes e 
suas caras hipócritas [...] por levarem a única coisa que já me aproximou de qualquer 
coisa real, por manipularem ela e transformarem num osso, numa piada.131 

 
 

                                                           
129 53min. 12seg. 
130 53min. 45seg. 
131 54min. 02seg. 
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 Aqui, Bing demonstra a participação dos jurados nesse ciclo do capitalismo que 

destrói a pureza do que existe e transforma-a em produto vendável ou descartável, assim 

como fizeram com Abi. Ao final de um discurso de desabafo e revolta, alguns segundos de 

silêncio se passam, até que o jurado Hope diz “Essa foi, sem sombra de dúvida, a coisa mais 

sincera que eu já vi nesse palco desde que o Hot Shot começou”132, e de repente, a plateia de 

avatares grita entusiasmadamente. E continua “Mesmo não tendo compreendido tudo, eu acho 

que estou certo em dizer que nós sentimos, até mesmo eu, [...] eu saquei de onde você vem e 

eu gosto dessas coisas”, Bing o interrompe e diz, “Mas não são coisas, são...” e Hope 

complementa, “São verdades, não estou certo? Suas verdades, convenhamos, mas verdades 

mesmo assim. E você está certo, autenticidade está, terrivelmente, em falta. Quero ouvir você 

outra vez”, então Bing pergunta “Como assim?” e o jurado Hope responde “Um bloco em um 

dos meus streamings, onde você pode falar exatamente assim”, os outros jurados concordam, 

chegam a dizer que adoram essa paixão e que o “lance” de cortar a garganta é um bom truque. 

Para resumir esta cena, que de certa forma, surpreende o espectador, contemplamos 

Simmel:  

 
 

[...] as correntes da vida, quer seus fenômenos individuais nos toquem de forma 
simpática, quer de forma antipática, transcendem inteiramente a esfera para qual é 
adequada a atitude de juiz. Uma vez que tais forças da vida se estenderam para o 
interior das raízes e para o cume do todo da vida histórica a que nós, em nossa 
efêmera existência, como uma célula, só pertencemos como uma parte, não nos cabe 
acusar ou perdoar, senão compreender.133  

 
 
 Entendendo essas “forças da vida” como as diretrizes do 24/7, na sociedade em que 

vivemos, e que se estendem em todos os níveis da mesma, “a atitude de juiz” é a do jurado, 

que qualifica as pessoas e propõe “30 minutos, 2 vezes na semana”, e mais uma vez a plateia 

de avatares como “parte do toda da vida histórica”, grita “Aceita! Aceita! Aceita!” Enquanto 

Bing tenta decidir, meio atordoado, a jurada Charity diz “Melhor que bicicleta”. 

E assim, sem “acusar ou perdoar”, Bing aceita e na próxima cena aparece em um dos 

visores dos “ciclistas/trabalhadores” que sempre compra utensílios para seu avatar, e fala em 

seu programa, com o pedaço de vidro quebrado apontado para o próprio pescoço: 

 
 

15 mil novos itens de guarda-roupa para avatares lançados só na semana passada, 
que, efetivamente, traduzimos como 15 mil novos meios de matar o tempo na sua 
cela antes de você explorar a vida pós- morte, que não existe de qualquer jeito. Mas 

                                                           
132 54min. 37seg. 
133 SIMMEL, op. cit., p. 25. 
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com alguma sorte isso vai ajudar a aliviar a dor do banco, não é? Sabe quais são as 
únicas coisas que me impedem de cortar a minha garganta agora mesmo? Pode ser 
que eu não morra na hora. E, antes de eu ir, eles achariam um meio de cobrar do 
meu cadáver meio morto, contorcido, 20 mil méritos por terem que limpar as 
paredes. Enfim, Aguenta firme aí, se for capaz... “Estamos todos juntos nessa”, eles 
dizem... Está certo...  [ameaçando cortar sua garganta] Adeus para sempre... [abaixa 
o vidro] Até a mesma hora na semana que vem.134 

 
 
A transmissão é finalizada e então, aparece Bing em seu quarto, maior e com móveis, 

levanta-se de sua cama e guarda o pedaço do vidro que quase usou para cortar a garganta, em 

uma caixa preta, ao lado dele, um pinguim de madeira, algo para se lembrar de Abi. E os dois 

objetos, assim como Bing disse, duas coisas, que não são nada, mas que carregam significados 

do que um dia, foram alguma coisa de real em sua vida. 

 

 

 
Figura 14: Bing encerrando transmissão ao vivo em seu novo dormitório. 

 

 
Figura 15: Bing guardando o pedaço de vidro na caixa preta, ao redor, pode-se observar que o dormitório é maior 
que o antigo e dispõe de mais móveis e objetos de decoração. 
 

 

E agora, Bing bebe um suco em seu quarto, contemplando uma vista real com 

árvores e pássaros voando135. Ganhou privilégios por realizar um trabalho que exige menos 

                                                           
134 58min. 08seg – 59min. 05seg. 
135 59min. 50seg. 
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esforço físico, e mais uma concentração, a de falar suas “verdades” em uma transmissão ao 

vivo, duas vezes por semana.   

 

 

 
Figura 16: Bing contemplando a sua vista de paisagem natural em seu novo dormitório. 

 

 

 Podemos compreender a música escolhida para a apresentação de Abi, Anyone Who 

knows what love is, de Irma Thomas, 1964, em português “Qualquer um que saiba o que é o 

amor”, como uma afirmação do “amor”, mesmo que pareça tolo, ou que as circunstâncias 

estejam desfavoráveis, ainda assim, “o amor” é possível a qualquer um.  

 O que se relaciona com a afirmação de Bing sobre esta música, dizendo que Abi tem 

algo real, que está na letra da música e também na sinceridade da interpretação de Abi é o que 

fez o personagem sentir-se vivo de verdade e não apenas como uma “engrenagem”. A 

esperança num real que o fez sintonizar consigo próprio, esse “amor”, “real”, “empatia” é o 

que existe de mais verdadeiro dentro de cada ser humano e que, em 15 milhões de méritos, 

bem como, na realidade em que vivemos, está sendo soterrado com inúmeras “necessidades 

fúteis”. 

 Na próxima etapa deste trabalho, vamos pensar em possíveis estratégias para que a 

potência do indivíduo “respire”, com pequenas ações necessárias. Pois assim como Frederich 

Engels afirmou, em 1848, sobre a multidão londrina empurrando umas às outras pelas 

calçadas, “tiveram que sacrificar a melhor parte de sua humanidade”, abismado com àquela 
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situação pergunta então, “não são todos seres humanos com as mesmas qualidades e aptidões, 

e com o mesmo interesse em serem felizes?”136. 

 Dois séculos se passaram, inúmeras inovações tecnológicas, descobertas científicas e 

um mundo cada vez mais “acessível”, podemos dizer “sem acusar”, pois em 1848 não era do 

choque audiovisual que Engels falava, tão pouco do uso de smartphones e computadores, e 

sim da falta de empatia que a classe operária estava demonstrando naquela época, porque o 

sistema já os padronizavam e os sujeitavam a uma vida de submissão e de produção, ou seja, 

tornavam-nos engrenagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 ENGELS, op. cit., p. 36. (apud BENJAMIN, 1994, p. 115). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, refletimos sobre as mudanças na estrutura da 

sociedade do século XIX. A partir de Paris, é elaborado e difundido um novo modelo de 

organização urbana. Surge a ordenação das casas, das ruas, das lojas, dos sistemas de 

transporte, e, com ela, surgem também as experiências no espaço urbano da modernidade, 

vivências que se tornaram possíveis com novas formas de fruir o espaço como a iluminação 

das ruas e as grandes galerias. É nesse contexto que emerge a armadilha da metrópole que 

torna o homem mais intelectual e também mais insensível. 

Já no segundo capítulo, pontuamos que as transformações cruciais iniciam-se com a 

Revolução Industrial no século XVI, integrando a massa de trabalhadores. Abordamos uma 

visão mais crítica sobre a mercantilização que se expandiu e passou a constituir as formas de 

sociabilização, assim como a propaganda e o choque imagético, caminhando para a sociedade 

da sensação em que vivemos hoje. 

Podemos afirmar, diante do estudo aqui proposto, que muitas inovações e alterações 

realizadas tornaram possíveis novas formas de se relacionar com o mundo e facilitaram a 

difusão de informações e conhecimentos gerando grandes benefícios para a humanidade, mas, 

por outro lado, automaticamente excluíram formas de se relacionar, como também 

diminuíram a empatia do ser humano, bem como a preocupação consigo mesmo e com o 

ambiente que o cerca.  

No terceiro capítulo, pontuamos os conceitos dos autores contemplados na obra 

ficcional 15 milhões de méritos, como as formas de vigilância, a ordenação dos espaços e das 

pessoas, as promessas falsas de uma vida melhor, o “dilaceramento” do devir humano, o 

poder da propaganda e o alto índice de competitividade. Analisamos ainda o isolamento 

individual de pessoas tão próximas fisicamente e a impossibilidade de não ser “engrenagem”, 

o choque audiovisual ininterrupto como potência alienante e a ausência de obras de arte e 

livros.  

Percorrendo essa trilha, utilizamos o exemplo do flâneur que circulava pelas ruas de 

Paris, sempre aberto às pessoas, às coisas e aos espaços ao seu redor, onde a rua era sua 

moradia. A figura clássica do flâneur se transformou no ipod-flâneur137 que circula pela 

metropoleletrônica fruindo-a através dos dispositivos eletrônicos, com paisagens 

                                                           
137 FELICE, op. cit., p. 184. 
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diversificadas e velozes. E, no episódio analisado da série Black Mirror, se torna um micro 

fone-flâneur se deslocando pelos elevadores, onde as paisagens não estão mais no ambiente 

que o cerca, mas apenas em sua mente e nas telas sempre à frente.  

Sabemos, contudo, que 15 milhões de méritos se trata de uma obra ficcional, mas a 

sua construção nos remete a diversos pontos já vividos no cotidiano das sociedades da 

sensação e, principalmente, incita a uma reflexão sobre nós mesmos diante da apropriação de 

dispositivos eletrônicos e de alta conectividade digitais como extensões do próprio corpo e 

mais, da própria mente. 

Quanto a este ponto em particular, podemos observar que existe uma diferença na 

forma de perceber o mundo e de estar aberto a ele, e que essa alteração que pode parecer sutil 

ou catastrófica, resulta numa perda de si mesmo, pois antes do indivíduo poder ser autônomo 

ele só pode ser entendido em relação ao que está fora dele138, já que a alteridade é de grande 

importância na sustentação de uma sociedade. 

De acordo com Felice, os dispositivos eletrônicos de conexão deslocam “para sempre 

a experiência do habitar das formas arquitetônicas-urbanas para àquelas informativas e 

metageográficas da megalópole”139, mas, ainda que esses facilitadores proporcionem 

múltiplas e fluidas vivências em espaços informativos, propomos pensar em meios 

emancipatórios da percepção do indivíduo para resistir à dependência das tecnologias digitais. 

 “Na experiência do habitar metropolitano o espaço não é mais dado, pronto ou 

manipulável diante de nós; ao contrário, ele precisa ser adquirido e dotado de um significado 

através de uma mediação tecnológico-comunicativa, que nos impõe uma perspectiva.”140. A 

afirmação de Felice faz sentido, uma vez que o indivíduo tem uma percepção estabelecida por 

esses dispositivos, ou seja, é como se não fosse possível habitar a metrópole sem eles, já que 

“precisa” dessa mediação. Entretanto, discordamos dessa necessidade quando ela exclui 

outras formas de habitar. 

E é justamente este o ponto discutido desde o início do trabalho, a eliminação de 

formas de se comunicar resultaria numa recusa ao próprio devir humano e, consequentemente, 

em uma sociedade cada vez mais excitada, onde o pré-prazer se sobreporia às experiências 

absolutas e o nível de frustração aumentaria cada vez mais. 

                                                           
138 Cf. CRARY, op. cit., p. 30. 
139 FELICE, op. cit., p. 157. 
140 FELICE, ibid., p. 122. 
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Entendendo o habitar não como um morar e sim como um comunicar141, podemos 

afirmar que a sociedade será mais bem estruturada para que cada indivíduo viva a sua 

potência criativa se a base de suas comunicações estiver de acordo para tal. 

Na frase de Foucault, em Vigiar e Punir, “Somos bem menos gregos que pensamos. 

Não estamos nem nas arquibancadas nem no palco, mas na máquina panóptica, investidos por 

seus efeitos de poder que nós mesmos renovamos, pois somos suas engrenagens”142. 

Se não estamos nas arquibancadas nem no palco, realmente não estamos numa 

sociedade de espetáculo, mas na sociedade da sensação, onde somos engrenagens. Deste 

modo, tão imbricado, fica quase impossível sair dela. Deixar de acelerar essa máquina, para se 

tornar “freios de emergência”, somente é possível num ato temporário (TAZ). 

“Marx afirmou que as revoluções são as locomotivas da história mundial. [...] Talvez 

as revoluções sejam o acionamento do freio de emergência da humanidade que viaja nesses 

trens.”143. Essa ideia de freio parece ser um meio de resistência, já que dificilmente pode-se 

viver sem a irradiação audiovisual no contemporâneo. Desse modo, a TAZ (zona autônoma 

temporária) seria uma forma de frear essa “máquina panóptica” em que vivemos, uma vez que 

somos engrenagens, não podemos viver fora dela, então precisamos aprender a viver nela, e 

não apenas sobreviver com pequenas doses ininterruptas de pré-prazer. 

“A TAZ começa com um simples ato de percepção”144, assim como observado no 

personagem Bing ao sentir algo de real na canção de Abi e ao conseguir se expressar perante 

os jurados, esses foram atos autônomos de percepção, mas temporários, pois em pouco tempo, 

já estavam agindo como engrenagens novamente. 

Na realidade em que vivemos, inúmeras são as formas de controle e acesso a 

informações pessoais, como cadastros em lojas, localizador nos aparelhos celulares e um 

banco de dados surpreendente, tamanhas são as formas de capturar e armazenar informações 

particulares que, como menciona Crary, “nos transformam em local permanente de coleta de 

dados e vigilância”145.  

Por essa razão, a Zona Autônoma Temporária não é necessária apenas nos espaços 

em que somos dominados e vigiados, mas em nossas próprias ações, nossos corpos e até 

                                                           
141 FELICE, ibid., p. 56. 
142 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir, nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29 ed. 
     EDITORA VOZES. Petrópolis, 2004. p. 178. 
143 BENJAMIN, Walter. “Notizen und Vorarbeiten zu den Thesen. Uber den Begriff der Geschichte”. Ges. 
     Schriften [Obras completas], 1974, vol. 1, p. 1232. (apud TURCKE, 2014, p. 303). 
144 BEY, Hakim. TAZ Zona autônoma temporária. Tradução Patricia Decia e Renato Resende. Digitalização: 
     Coletivo Sabotagem: Contra-Cultura. (Original São Paulo: Conrad do Brasil, 2001) p. 6. 
145 CRARY, op. cit., p. 114. 
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mesmo em nossos pensamentos, uma vez que o indivíduo livre tão almejado não tem 

autonomia sobre si mesmo neste capitalismo tardio. 

“O regime 24/7 mina paulatinamente as distinções entre dia e noite, claro e escuro, 

ação e repouso. É uma zona de insensibilidade, de amnésia, de tudo que impede a 

possibilidade de experiência”146, ou podemos concordar que esta sociedade excitada 

potencializa a experiência como afirma Felice147. De qualquer modo, observamos que, em 

muitos níveis, a experiência é prejudicada e se faz necessário encontrar meios para garantir a 

autonomia, mesmo que temporariamente. 

Uma das formas possíveis segue o exemplo da vacina: “alimentar o organismo com 

substância tóxica em doses pequenas, de tal modo que ele a domine ao invés de ser por ela 

subjugado”148. Utilizando todas as facilidades e conectividades ofertadas nessa sociedade da 

sensação, sem deixar que elas dominem a qualidade “comunicativa/habitativa” e a percepção 

do indivíduo, ativando os freios de emergência com frequência, criando suas próprias TAZ.  

Turcke esclarece que o conformismo daqueles que dependem das imagens contém 

em si uma revolta latente, assim como aqueles que se lançam em aventuras e drogas pesadas 

num ato de resistência, também carregam consigo uma reação conformista149. Portanto, não 

propomos aqui nem uma recusa total aos dispositivos eletrônicos de conectividade digitais e 

tampouco uma entrega de si próprio, um render-se enquanto engrenagem. 

Propomos uma reflexão sobre o uso dos dispositivos eletrônicos e digitais, sobre a 

difusão de um pensamento de lucro e competitividade que se estendeu para todas as relações 

sociais, e com isso propomos uma recusa a este estado de submissão e dependência do regime 

24/7 para que as novas gerações saibam lidar com as novidades que ainda estão por vir, sem 

deixar de permanecer humano. 

Para que essas formas de habitar que surgiram no século XX se complementem às 

demais, e que o indivíduo exerça sua potência criativa, se faz necessário criar TAZ em 

diversas áreas do cotidiano, pequenos momentos de liberdade e autonomia da humanidade “A 

TAZ é ‘utópica’ no sentido que imagina uma intensificação [grifo do autor] da vida cotidiana 

ou, como diriam os surrealistas, a penetração do Maravilhoso na vida.”150. 

 

 

                                                           
146 CRARY, op. cit., p. 26. 
147 Cf. FELICE, op. cit., p. 65. 
148 CRARY, op. cit., p. 303-304. 
149 CRARY, ibid., p. 301. 
150 BEY, op. cit., p. 14. 
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