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RESUMO 

 

Black Mirror é uma série televisiva, produzida atualmente pela Netflix, que conta 
diversas histórias distópicas, sem linearidade entre cada um dos episódios e que 
retrata uma sociedade tendo que lidar com problemas sociopolíticos envolvendo 
ferramentas tecnológicas que afetam o comportamento dos personagens. 
Apresentamos uma comparação desse universo fantástico com a sociedade atual, 
especificamente a realidade vivenciada no Brasil desde 2016, quando houve o golpe 
contra a Presidenta Dilma Rousseff, levantando a discussão que propomos: a 
similaridade das histórias e dos problemas enfrentados na série e aqueles 
vivenciados na realidade brasileira. Hino Nacional, Odiados pela Nação, Urso Branco, 
Engenharia Reversa e Queda Livre são os episódios utilizados para construir um 
modelo de ciclo vicioso em que o sistema capitalista se mantém e os discursos com 
vários elementos totalitários ganham progressivamente espaço. Discutiremos o que 
faz a narrativa e o universo de Black Mirror serem um pretenso ‘reflexo’ da atualidade 
e não de uma experiência social do futuro. 

 

Palavras-chaves: comportamento humano, capitalismo, totalitarismo, narrativa 

 

 

ABSTRACT  

Black Mirror is a television series, currently produced by Netflix, which tells a lot of 
dystopian stories, without linearity between each episode and portrays a society 
having to deal with sociopolitical problems involving technological tools that affect the 
behavior of the characters. We present a comparison of this fantastic universe with 
the current society, specifically the reality experienced in Brazil since 2016, when there 
was a coup against President Dilma Rousseff, raising the discussion we propose: the 
similarity of the stories and problems faced in the series and those experienced in the 
Brazilian reality. The National Anthem, Hated by The Nation, White Bear, Men Against 
Fire and Nosedive are the episodes used to construct a vicious circle model in which 
the capitalist system holds and discourses with various totalitarian elements 
progressively gain space. We will discuss what makes the narrative and the universe 
of Black Mirror a pretended 'reflection' of the present and not a social experience of 
the future. 
 

Key-words: human behavior, capitalism, totalitarianism, narrative 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O humano já se proporcionou grandes experiências por conta da tecnologia ou 

de alguma ferramenta tecnológica, que definiremos como qualquer elemento de 

auxílio para atividades interpessoais ou individuais em prol do conforto. Voar, realizar 

contas complexas automaticamente, registrar audiovisualmente imagens, respirar 

debaixo d'água ou levar informação instantaneamente são atividades que 

demonstram nosso fantástico desenvolvimento no planeta. 

Uma ferramenta tecnológica muito conhecida no meio da comunicação é o 

cinema, que desde sempre tem sido usado para levantar questões com os mais 

infinitos formatos, tal qual a televisão que hoje se fundiu ao cinema resultando na 

internet. Hoje a internet é nossa maior ferramenta tecnológica por conter dentro de si 

diversas outras. Já não é mais necessário ir ao espaço do cinema para ter acesso à 

um filme, ou ter uma televisão em casa. A internet levou o conteúdo audiovisual para 

as nossas mãos, dentro do nosso menor espelho preto: o smartphone. 

The handmaid's tale (Margaret Atwood, 1985),  Matrix (The Wachowskis, 

1999), V for Vendetta (James McTeigue, 2005), Hunger Games (Suzanne Collings, 

2008), Maze Runner (James Dashner, 2009), In Time (Andrew Niccol, 2011), The 

Purge (James DeMonaco, 2013) e 3% (Pedro Aguilera, 2015) são algumas obras que 

se popularizaram nos últimos anos ao trazer para o audiovisual discussões tão atuais 

e quase premonitórias. Essas obras apresentam uma sociedade em que os 

detentores do poder adequam a população à um regime controlador e com ideais 

totalitários. Tendo influências tecnológicas ou não, esse sistema de vigilância é 

estabelecido para manter um grupo no poder enquanto outro (a maior parcela da 

população) é submetida à este controle. A identificação com esses filmes acontece 

pela percepção da proximidade da narrativa com o tempo atual e pela familiaridade 

entre o nosso comportamento com aquele dos personagens. Entretanto, essa 

percepção é disfarçada na imagem de uma sociedade do futuro, como se houvesse 

uma desvinculação entre a narrativa apresentada e a realidade atual. É nesse sentido 

que a distopia apresentada nessas obras pode ser pensada como parte de uma 

realidade futura, e não como uma trágica ironia de nossa experiência recente.  
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Black Mirror é uma série britânica que retrata o colapso da sociedade em um 

ciclo vicioso, o que nos dá a sensação constante de que a história ficará menos 

agradável e sem a definição de quem é herói e quem é vilão. Isso acontece por se 

tratar de um universo tão familiar ao espectador. Ela apresenta situações em uma 

realidade possível e próxima que faz o espectador ter uma identificação imediata, 

além de não construir uma direção de arte tão distante do mundo atual. 

Interessa-nos pensar, a partir de Black Mirror, a distopia  como conceito 

negativo de uma sociedade futura, gerada por ideias totalitárias, que se expressam, 

principalmente, pelo autoritarismo e pelo abusivo controle da sociedade. Na maioria 

das vezes existem recursos tecnológicos que contribuem para o desenvolvimento do 

regime. Já a utopia é o mundo ideal e distante em sua face positiva, enquanto a 

distopia seria o mundo falho. É por essa razão que tomamos como referência a 

análise do conceito de totalitarismo conforme elaborado por Hannah Arendt1. 

Analisando o nome da série, espelho (mirror) preto (black) é uma referência às 

telas digitais onde consumimos informação. As telas estão no smartphone, no 

computador, no tablet e na televisão, que são as principais ferramentas que utilizamos 

para o consumo de vídeos. A abertura é minimalista e começa com uma barra de 

loading como as que vemos quando um vídeo está sendo processado. Logo em 

seguida aparece o título com letras de fôrma e um som digital engrandecedor que é 

rompido, tanto o texto quando o áudio, por uma trincada na tela. Temos a impressão 

de que a tela foi quebrada e nesse momento, enquanto o texto desaparece, ficamos 

de cara para nós mesmos, refletidos no espelho preto. 

As histórias em Black Mirror se destacam entre as distopias pela proximidade 

com o presente, o que até resultou em um bordão na internet: "Isso é muito Black 

Mirror". A frase é usada quando algo que remete a alguma situação apresentada na 

série é vista como desumana, antidemocrática ou injusta. Em sua maioria são cenas 

que mostram um comportamento conservador ou a tecnologia sendo usada para 

repressão e controle de determinado grupo social. Também pode ser usada para 

representar espanto ao descobrir uma nova ferramenta tecnológica.  

"- Você sabia que a polícia está usando a tecnologia de reconhecimento facial 

para identificar criminosos nas redes sociais?" -- "Isso é muito Black Mirror." 

                                                
1 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo, 2012. 
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Também existem situações em que usamos essa brincadeira quando a 

ferramenta tecnológica é menos popular, como drones que já fazem serviço de 

entrega. O drone já é uma ferramenta popular, porém nem todo país oferece o serviço 

de entrega, seja pela jurisdição quanto aos drones ou pelo valor econômico do 

serviço. Como ainda estamos no início dessa experiência, a situação parece futurista 

e o termo "isso é Black Mirror" poderia ser usado para demonstrar surpresa. É uma 

breve sensação de ter chegado ao futuro, levando em conta que as tecnologias 

apresentadas na série parecem mais desenvolvidas. É um paradoxo instigante e 

muito bem construído. 

Por mais que a série seja vista ou citada muitas vezes como futurista, eu vejo 

Black Mirror como um reflexo do hoje, especificamente da relação entre governo, 

mídia e população, e o que me chama mais atenção é a similaridade do nosso 

comportamento com o dos personagens da história.  

A tecnologia e a ciência já foram vendidas para o humano com a velha ideia 

de serem o caminho para uma utopia ou a felicidade infinita. Mas de uns tempos para 

cá as obras que retratam distopias tem se tornado cada vez mais presentes 

principalmente pela crítica política camuflada no roteiro. É como se cada vez mais 

escritores estivessem criando mundos distópicos com a intenção de nos atentar ao 

mundo em que vivemos. Ainda não podemos prever o futuro mas podemos concluir 

que uma situação ou comportamento já existente tem chances de crescer e se 

expandir, assim como tem de desaparecer, e isso acontece dentro de um período de 

tempo. 

Apesar de ser um serviço como qualquer outro do mercado capitalista, a Netflix 

tem se posicionado de forma bem liberal em suas produções, uma vez que abre 

espaço para os discursos plurais. Ela aborda temas que ainda são tabus, gera 

visibilidade a classes desprivilegiadas e critica diretamente a sociedade capitalista 

com muita sofisticação nas produções. Isso gera uma questão que ultrapassa nosso 

objeto de análise por ser acessível a um grande número de pessoas em razão do 

baixo custo de mensalidade, bem como lidar com temas plurais ao mesmo tempo em 

que atomiza as pessoas, isolando-as em suas vidas privadas. O conflito, portanto, 

liga-se à possibilidade plástica e maleável dos elementos que constroem o 

capitalismo serem ao mesmo tempo inclusivos e excludentes. Nesse sentido, a Netflix 

se opõe ao cinema, que se constituiu como uma experiência coletiva. 
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Como produto audiovisual, Black Mirror causou muito barulho nas redes 

sociais e foi pauta de análise em diversos campos do saber, como o jurídico, o 

antropológico, o pedagógico, o cinematográfico, o social, o biológico, entre outros. O 

modelo seriado de produção mais tradicional que temos é aquele que separa uma 

história em partes menores para que possamos consumir um universo inteiro em 

doses homeopáticas. Parece uma fórmula falha que tende ao tédio mas os roteiristas 

conhecem várias formas de atrair atenção e interesse necessário na hora de contar 

uma história. É comum, por exemplo, que os melhores pontos de virada do roteiro 

fiquem no final do capítulo, assim o espectador se instiga a querer saber mais sobre 

a narrativa e fica ansioso pelo próximo episódio.  

Se levarmos em conta o audiovisual como uma arte mais completa ao 

estimular um maior número de sentidos, temos as séries como as mais longas obras 

cinematográficas. Se contarmos as fanfics construídas em cima de determinados 

títulos, e aceitarmos elas como uma extensão do universo original, podemos dizer 

que o tamanho da obra passa a ser infinito, uma vez que fãs serão sempre capazes 

de postergar a história da forma que lhes parecer coerente. 

Dentre os episódios de Black Mirror, escolhi cinco que me parecem 

complementares para para defender que a série é um reflexo da vida contemporânea, 

do nosso comportamento atual e das ideologias controladoras que tem renascido de 

um falso discurso libertário. Também coloco tópicos tratados em outros episódios 

para engrossar o discurso de "a nossa sociedade é muito Black Mirror" pois acredito 

que se já não somos, estamos prestes a ser. Os episódios são: Hino Nacional, 

Odiados pela Nação, Urso Branco, Engenharia Reversa e Queda Livre.  

Ao mesmo tempo, a distopia de Black Mirror tem elementos da nossa realidade 

e por isso nossa proposta de análise intercruzou a linguagem narrativa desses 

episódios com a experiência da história bem recente vivenciada no Brasil, após 2016, 

quando houve um golpe à Presidenta Dilma Rousseff, e portanto, ao sistema 

democrático brasileiro2. Nossa hipótese é que a leitura de Black Mirror funcionaria 

como uma possibilidade de aproximação da história do tempo presente. E por isso, 

buscamos pensar conjuntamente sobre a dinâmica da sociedade brasileira recente 

com essas narrativas da série. 

                                                
2 MATTOS, Hebe, BESSONE, Tânia, MAMIGONIAN, Beatriz G. (org). Historiadores pela democracia: 
o golpe de 2016 e a força do passado, 2016. 
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Minha proposta, assim, é defender que a presença do termo espelho no título 

da série se relaciona com a possibilidade de que essa narrativa seria um reflexo 

fantástico da sociedade atual, em questões tecnológicas e comportamentais, além de 

revelar um ciclo vicioso de uma relação problemática entre liderança totalitária, mídia 

e indivíduo. Seria o caso de se pensar que a proposta da série é colocar um espelho 

diante da sociedade para que os espectadores possam se observar na realidade em 

que vive, embora pensando que essa narrativa se refere a um futuro distópico. 

Tomando isso como ponto de partida, analisamos a série e viramos esse espelho 

para a sociedade brasileira. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1  

POR DENTRO DE BLACK MIRROR 

 

 

 

A série estreou, no Reino Unido, no dia 4 de dezembro de 2011 pela emissora 

Channel 4, com 3 episódios: Hino Nacional (The National Anthem), Quinze milhões 

de méritos (Fifteen Million Merits), Toda a sua história (The Entire History of You). Em 

11 de fevereiro de 2013 lançou a segunda temporada com 3 episódios: Volto já (Be 

Right Back), Urso Branco (White Bear), Momento Waldo (The Waldo`s moment) e 1 

especial chamado Natal (White Christmas). Em 21 de outubro de 2016 A Netflix se 

apresentou como nova produtora da série e lançou a terceira temporada com 6 

episódios: Queda livre (Nosedive), Versão de teste (Playtest), Manda quem pode 

(Shut Up and Dance), San Junípero (San Junípero), Engenharia Reversa (Men 

Against Fire), Odiados pela nação (Hated in The Nation). Em 29 de dezembro de 

2017, a última temporada foi lançada com mais 6 episódios: USS Callister (USS 

Callister), Arkangel (Arkangel), Crocodilo (Crocodile), Hang the DJ (Hang the DJ), 

Metalhead (Metalhead), Black Museum (Black Museum) totalizando 19 episódios. 

Por se tratar de uma série cujos episódios não possuem uma linearidade, 

podemos assistir aos capítulos aleatoriamente. Entretanto, existe uma série de easter 

eggs (detalhes informativos dentro de um episódio que se referem a outro) que se 

contabilizam com o passar das temporadas, e que criam (para os fãs mais assíduos) 

uma conexão entre os episódios. Isso dá a impressão de que os episódios pertencem 

a um mesmo universo e acontecem em momentos e lugares diferentes.  

Esses detalhes podem ser colocados pelos criadores da série ou roteiristas 

(com a intenção de expandir a trama) ou pelos produtores (apenas para chamar a 

atenção do público para os outros episódios) que dialogam com uma técnica 

publicitária. Assim dividimos em duas possibilidades de interconexão entre os 

episódios: de um lado, há uma citação que pretende aprofundar a história e o universo 

narrativo, criando um mundo comum, e, de outro, uma simples citação (um quadro, 

um carro, uma marca, um personagem, um ambiente) que serve para contribuir com 

a identidade visual proposta na série.  

No caso de Black Mirror, após fazer uma análise dos easter eggs mais 

evidentes, percebi que nem todos têm a finalidade de fundir histórias pela narrativa 
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ou pelo universo, alguns me parecem apenas um elemento arbitrário para gerar 

interação de fãs na internet, deixando a desejar como um complemento ou uma 

extensão da história.  

É o caso da piada deixada para os fãs em Crocodilo, onde dois personagens 

atropelam um ciclista e guardam esse segredo por anos. Futuramente Rob (Andrew 

Gower) mostra para Mia (Andrea Riseborough) uma reportagem sobre o caso que 

eles ocultaram esse tempo todo. Em um close da matéria aparece escrito "Claro, a 

verdadeira pergunta é por que alguém pausaria o que está assistindo só para ler uma 

frase impressa em um artigo de jornal", diz a voz em nossas cabeças, antes de te 

aconselhar a ir compartilhar essa descoberta no Reddit". A rede social citada é uma 

comunidade de fóruns onde o usuário pode votar no conteúdo, e é também o berço 

de várias teorias construídas e debatidas por fãs da série. 

 Em Manda quem Pode, Waldo (urso azul protagonista do episódio Momento 

Waldo) aparece em forma de adesivo no computador de Kenny (Alex Lawther). Em 

Arkangel ele aparece como um urso de pelúcia no carrinho de bebê. Em ambos o 

urso é apenas um personagem animado que se popularizou, um desenho famoso. 

Não são detalhes suficientes para dizer em qual momento da história cada episódio 

aconteceu ou qual veio antes de qual. Por isso é importante olharmos a narrativa por 

um ponto de vista mais amplo, observando o comportamento dos personagens dentro 

da sociedade que a série apresenta. É como identificar o que levou determinada coisa 

a acontecer. Temos uma ação que gera uma reação em cadeia que pode ser infinita 

devido a evolução do humano moderno. 

As invenções se renovam e o comportamento humano muda de acordo com 

essas renovações3. Se observarmos o telefone, por exemplo, saiu de uma ferramenta 

de comunicação sonora para um aparelho inteligente capaz de solucionar casos sem 

ajuda humana.  Quando o celular era apenas um objeto para falarmos com alguém 

que estava longe não perdíamos tanto tempo com ele nas mãos, mas quando 

passamos a interagir com sua tela a relação e o tempo que ficamos segurando ele 

muda completamente.  

O celular passou a oferecer funções cada vez mais próximas de um desktop, 

fazendo com que os computadores se tornassem substituíveis por um aparelho que 

cabe no seu bolso. Quem tem um smartphone não precisa de um computador, mas 

                                                
3 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 2017. 
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essa decisão varia de acordo com a preferência de cada um na forma de se trabalhar. 

Manusear um celular não é o mesmo que manusear um mousepad e um teclado, 

assim como não é o mesmo que manusear um touch screen. Imagine ter que digitar 

um trabalho de cinco páginas em um celular. Há quem ache fácil e há quem prefira o 

bom e velho teclado. Essa decisão tem infinitos porquês mas de um modo geral só 

temos duas escolhas: um computador ou um celular.  

No Brasil, quando vamos ao supermercado, temos duas opções de sacolas 

para carregar nossas compras. A primeira é a sacola plástica descartável que é 

disponibilizada para os clientes quando passam pelo caixa. A segunda é uma sacola 

retornável, mais resistente e ecológica, muitas vezes exposta no caixa. Essa não é 

dada, mas vendida (por um preço justo na maioria das vezes) com o propósito de 

conscientizar a população sobre os problemas ambientais causados pela produção 

excessiva de plástico e sobre a possibilidade de reduzir o consumo de embalagens 

descartáveis. Entretanto a decisão entre utilizar as sacolas descartáveis e 

comprar/levar uma sacola retornável depende de infinitos fatores que vão além da 

consciência ecológica. Mas e se proibimos o comércio e consumo de sacolas 

plásticas? A primeira coisa que pensamos é que a sociedade irá se adaptar a nova 

lei e desenvolver opções mais sustentáveis. Entretanto, podemos pensar na 

quantidade de vezes que esqueceremos essa lei, chegaremos no supermercado 

esperando que existam sacolas descartáveis e ficaremos em apuros no momento de 

levar as compras para a casa. Por isso é uma decisão que deve ser aplicada aos 

poucos, para que o processo de conscientização seja imperceptível. 

Esse exemplo da nossa relação com a sacola é uma forma simplista de 

entendermos como acontece a decisão entre o fácil e o menos fácil (que pode até ser 

visto como difícil). Ter uma sacola retornável e aprender a lembrar de levá-la no 

momento das compras não é nenhuma atividade absurda ou difícil, porém é menos 

fácil que não precisar pensar no assunto. Ser menos fácil é suficiente para optarmos 

em não se conscientizar sobre os problemas causados pelas sacolas descartáveis. 

 

1.1- Hino nacional 

O primeiro ministro Michael Callow (Roy Kinnear), aparentemente criticado 

pela sociedade britânica, enfrenta um chocante dilema quando a princesa Susannah 

(Lydia Wilson), querida pela população por seu posicionamento generoso e amável, 
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e envolvida em ações sociais, é raptada. O sequestrador/artista Carlton Bloom grava 

um vídeo obrigando a vítima a ler um discurso e depois publica no youtube. O texto 

diz que a sua soltura só acontecerá se o primeiro ministro fizer sexo com um porco 

em rede nacional.  

Com a velocidade da internet o vídeo viraliza mais rápido do que os 

representantes do governo podem esperar. Em menos de 10 minutos mais de 50 mil 

pessoas já acessaram e compartilharam. Com isso, acompanhamos três pontos de 

vista: o lado dos civis que acompanham a história pelos meios de comunicação, o 

lado do primeiro ministro e seus companheiros que tentam driblar a situação 

"criminosa" e o lado da mídia que faz a ponte informativa entre o governo e o 

espectador.  

 

1.2- Odiados pela nação 

Após uma tragédia se desenrolar nas mídias sociais, uma detetive, Karin Parke 

(Kelly Macdonald), e sua assistente especializada em tecnologia, Blue Coulson (Faye 

Marsay), fazem uma descoberta assustadora. Um vídeo com o nome Game of 

Consequences (Jogo das Consequências) viraliza na internet como um inquérito 

público onde as pessoas indicam, pela hashtag #DeathTo, quem merece morrer. A 

pessoa com o maior número de menções morre depois de vinte e quatro horas e 

então o jogo recomeça.  

A primeira vítima é Jo Powers (Elizabeth Berrington), uma jornalista que 

escreve um artigo sobre uma cadeirante vista como mártir por boa parte da sociedade. 

Seu artigo é visto como cruel e a colunista passa a receber duras críticas na internet. 

Após Jo Powers, o odiado da vez é Tusk (Charles Babalola), um cantor que 

menospreza um fã de nove anos em um programa ao vivo. Ele diz coisas cruéis que 

rapidamente geram uma revolta no Twitter e as pessoas começam a subir a hashtag. 

E no terceiro dia a vítima é Clara Meades (Holli Dempsey), uma garota que foi 

fotografada fingindo fazer xixi num monumento aos mortos de guerra. 

Visto que existe um peso moral em cima das mortes, a investigação conclui 

ser um justiceiro e descobre que as responsáveis pelas mortes são as abelhas 

drones. Essas abelhas são robôs inteligentes que substituem as abelhas reais, nesse 

caso, já extintas.  Elas aparecem ao longo do episódio conforme vão revelando mais 
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detalhes sobre essa ferramenta tecnológica. Elas são capazes de reconhecer flores, 

identificar padrões, portanto encontrar rostos.  

A reviravolta do episódio é quando o justiceiro faz seu gran finale deixando um 

HD com um programa para controlar as abelhas. Quando a polícia cancela o 

programa quase quatrocentos mil IMEIs são mostrados como alvo. Todos aqueles 

que desejaram a morte de alguém, usando a hashtag, são mortos. 

 

1.3- Urso branco 

Victoria Skillane (Lenora Crichlow) acorda em uma casa e não se lembra de 

nada sobre a sua vida. Observa uma televisão com um símbolo misterioso e se coloca 

pronta a investigar a situação. Conforme explora a casa, percebe signos familiares, 

como a foto de uma criança (imagina que seja sua filha), alguns comprimidos jogados 

no chão do quarto (acredita ter tentado suicídio) ou o símbolo geométrico que aparece 

na televisão. que a deixam ainda mais confusa.  

Ao sair da casa, ela percebe algo ainda pior: as pessoas ficam distantes 

enquanto a filmam andando alucinada pelo bairro. Todos que encontram se recusam 

a falar com ela. Isso se torna perturbador quando um rapaz começa a persegui-la com 

uma espingarda e as pessoas continuam apenas filmando a fuga dessa mulher 

confusa. 

Victoria encontra uma garota, Jem (Tuppence Middleton), e um rapaz, Damien 

(Ian Bonar), com características fugitivas e pede ajuda ao perceber que eles não 

carregam nem armas nem celulares filmantes. Jem faz o papel de educadora, visto 

que Victoria não se lembra de nada, e explica o que aconteceu. 

Segundo Jem, um sinal apareceu em todas as telas do mundo (celulares, TVs, 

computadores, tablets) e depois disso as pessoas passaram a se comportar de 

maneira suspeita. Alguns se tornaram observadores, registrando tudo, enquanto 

outros se tornaram caçadores (pessoas que perceberam que nada aconteceria se 

elas praticassem algum crime). Algumas pessoas, como Jem, Damien e Victoria não 

foram afetados pelo sinal e por isso viraram vítimas dos caçadores. 

Durante essa fuga, Victoria começa a ter flashes de memória que familiariza 

os lugares por onde passa, mas a tensão da fuga é suficiente para que as memórias 

não sejam claras. Essa situação de fuga segue até ela descobrir que está em um 

show e que tudo não passa de uma encenação. 
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Urso Branco é um parque da justiça onde criminosos são torturados em prol 

do entretenimento do cidadão de bem que compra ingressos para acompanhar as 

cenas roteirizadas que acontecem durante todo o dia com Victoria sendo a principal 

estrela. Os visitantes do parque têm o direito de filmar mas não podem falar com 

Victoria nem se aproximar muito por questão de segurança (uma vez que Victoria é 

considerada extremamente perigosa mesmo não lembrando sequer sua identidade). 

 

1.4- Engenharia reversa 

 Stripe (Malachi Kirby) é um soldado do exército em sua primeira missão. Sua 

tropa segue para uma região que foi atacada pelas "baratas" (criaturas 

aparentemente perigosíssimas) e a todo momento a situação é mostrada como uma 

caçada necessária pelo estado calamitoso das cidades. 

 O ódio e o desprezo, tantos dos caçadores quanto dos civis, pelas baratas é 

evidenciado em todo o episódio. As baratas são criaturas que afetam o 

desenvolvimento da espécie humana devido a problemas genéticos. 

 Para essa missão os soldados usam uma máscara (primeira ferramenta 

tecnológica a aparecer) nos olhos que é capaz de projetar holograficamente objetos, 

textos e até mapas tridimensionais. É como um óculos VR (Virtual Reality ou 

Realidade Virtual). 

 A situação começou com um programa de triagem para checar e registrar o 

DNA da população. Isso foi dado como medidas emergenciais um pouco antes de 

começarem a classificar certos indivíduos como doentes, ou inválidos. Isso gerou um 

ódio que foi incentivado a se desenvolver pela sociedade após essa classificação do 

governo. Com isso a população se polarizou entre saudáveis e não saudáveis 

(baratas). 

 Durante a missão, no primeiro encontro com o suposto inimigo, Stripe 

consegue matar duas baratas. No momento do conflito uma das baratas aciona um 

aparelho parecido com uma lanterna que emite um som e uma luz que causam falhas 

técnicas na máscara de Stripe.  

 Essas falhas se tornam mais frequentes conforme o passar dos dias e o ponto 

de virada esclarecedor do episódio é quando Stripe encontra uma mulher com uma 

criança mas não a reconhece como uma barata. Isso explica que as máscaras servem 

para distorcer o ponto de vista dos soldados, fazendo com que vejam deformações 
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nas pessoas. Esse processo de monstrificação do indivíduo causa um distanciamento 

entre caçador e presa, e permite que os soldados matem mais baratas sem imaginar 

que elas são humanos. 

 

1.5- Queda livre 

Lacie (Bryce Dallas Howard) é uma mulher que vive um mundo movido por 

avaliações digitais feitas por estrelas (como a empresa de transporte privado Uber) 

que definem seu status social e delimitam o acesso a lugares e serviços.  

O smartphone é conectado com uma lente de contato capaz de projetar as 

imagens do celular nos olhos. Essa lente também é capaz de fazer reconhecimentos 

faciais para facilitar a identificação de estranhos, mostrando o nome e a nota que 

equivale ao nome em um texto tridimensional sobre a cabeça da pessoa vista. 

Desesperada para ser notada nas redes sociais e frustrada em dividir a casa 

com o irmão jogador de videogame, ela decide se mudar para uma região mais nobre 

da cidade. Entretanto, para que isso aconteça, Lacie precisa subir sua nota de 4.2 

para 4.5 e entrar em um programa de influenciadores Premium para conseguir 20% 

de desconto e poder alugar a casa. 

Para conseguir mais estrelas, orientada por um analista de reputações 

(Demetri Goritsas), Lacie começa a se aproximar de pessoas com notas altas para 

ser bem avaliada por elas. Nesse momento de aproximação uma amiga de infância 

reaparece com a notícia de seu noivado. Esse casamento então se torna a meta de 

Lacie para conseguir se tornar 4.5 estrelas, visto que o evento reunirá centenas de 

influenciadores da elite. 

O drama da protagonista inicia quando as dificuldades começam a aparecer. 

Deixar o taxista esperando, esbarrar em alguém com café na rua, não dar atenção a 

um amigo necessitado, brigar com o irmão ou se irritar com o serviço do aeroporto 

são casos suficientes para Lacie ser mal avaliada e sua pontuação começar a 

regredir. 



 
 

CAPÍTULO 2  

NARRATIVA E COMPORTAMENTO HUMANO 

 

 

 

A estratégia narrativa é um dos elementos fundamentais para que o 

comportamento humano seja colocado em evidência, porque é a partir do 

intercruzamento das experiências e da encenação dos personagens que podemos 

acessar um universo distópico. A questão, entretanto, é que esse universo geral 

apenas funciona como suporte ou reflexo da realidade dentro do qual as pessoas 

mostram, em atitudes e ações, posturas e comportamentos sociais, o que, neste 

capítulo, constitui nosso objeto de análise.  

 

2.1- Tempo e universo 

A primeira coisa que precisamos pensar é que Black Mirror é uma série sobre 

o tempo atual. Os episódios se concentram em um recorte temporal tão amplo quanto 

uma geração e relatam claramente uma evolução exacerbada da tecnologia num 

ponto mais invasivo do que estamos acostumados. As ferramentas tecnológicas 

passam a ser cada vez mais invasivas ao nosso corpo, tendo acesso a cada vez mais 

partes do nosso cérebro, chegando até o ponto de duplicar a consciência como no 

episódio Natal ou manipulação de memória como em Engenharia Reversa. 

Duas coisas me fizeram classificar esses episódios cronologicamente desta 

maneira. A primeira foi a seleção dos easter eggs de cada episódio, onde muitos 

indicam em que momento cada coisa aconteceu. Todos os episódios parecem estar 

dentro de um recorte cronológico de uns trinta anos, com episódios mais distantes 

entre si e episódios quase simultâneos como Odiados pela Nação e Urso Branco que, 

pelos noticiários, parece acontecer num mesmo momento. A segunda foi a evolução 

das ferramentas tecnológicas utilizadas em cada episódio e como uma tecnologia 

pode ser margem para uma outra ainda mais poderosa e eficiente. É o caso da 

tecnologia granular que aparece em vários episódios da série. Esse tipo de tecnologia 

se baseia em um implante de chip ligado diretamente ao cérebro que registra e 

reproduz imagens tridimensionais no ponto de vista do usuário. Essa ferramenta 
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também necessita de uma lente de contato, que como princípio dos óculos VR, está 

ligado diretamente ao que enxergamos. 

  Começando pelo primeiro episódio dessa seleção, Hino Nacional é um dos 

poucos de toda a série que não possui ferramentas tecnológicas tão modernas. Os 

celulares não possuem telas sensíveis ao toque (touch screen), os carros ainda não 

são autônomos e não existe tecnologia implantada cirurgicamente. Isso faz com que 

seja classificado como o mais primitivo de toda a série. Mas também é importante 

pensar que uma ferramenta tecnológica já existente pode levar um certo tempo para 

se popularizar. É o caso dos carros elétricos que atualmente existem mas não são 

tão comuns nas ruas (pelo menos no Brasil). 

 O easter egg de Hino Nacional mais evidente aparece quando Alex Cairns 

(Lindsay Duncan) contrata Noel (Johann Myers), o melhor em efeitos especiais e 

ganhador de um Emmy por uma série fictícia de sucesso da HBO: Sea of Tranquility 

ou Mar de Tranquilidade. Essa série é citada no último episódio de Queda Livre, 

quando Lacie, em sua jornada até o casamento da amiga, encontra duas garotas 

fantasiadas indo para um encontro de fãs dessa mesma série.  

 Outro easter egg, desta vez mais camuflado. que aparece em Queda Livre é 

um tuíte do ministro Michael Callow, que aparece no computador de Lacie, dizendo: 

"Fui expulso do zoológico de novo". Isso indica que Queda Livre acontece depois de 

Hino Nacional, mas essa referência desqualifica a veracidade da narrativa e reforça 

a ideia da referência ser apenas uma jogada publicitária dos produtores.  

O episódio Hino Nacional relata claramente o constrangimento do primeiro 

ministro e a dificuldade que ele tem em lidar com a situação de ter que fazer sexo 

com um porco, o que nos faz imaginar que ele jamais faria, no futuro, qualquer 

menção ao ocorrido. O que nos faz dá a certeza é o pronunciamento que antecede o 

ato, dizendo que a partir do dia seguinte se tornará crime a posse de imagens da 

transmissão. Não deve ser lembrado. O tuíte ainda tem um tom de humor que não 

condiz nem um pouco com o personagem, mas também não deixa de ser uma 

informação conectiva dos episódios.  

 Odiados pela Nação é o segundo na linha do tempo. Nesse episódio Blue cita 

que não tem carteira de habilitação pois está esperando pelos carros autônomos, que 

aparentemente já são usados, inclusive, pela equipe de investigação onde trabalha. 

Também existem as abelhas drones que são ferramentas tecnológicas desenvolvidas 

para reproduzir a função da abelha real no ecossistema visto que elas se extinguiram. 
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Essas abelhas drones são robôs inteligentes controlados pela por uma empresa 

privada. 

O primeiro easter egg de Odiados pela Nação está em uma série de postagens 

nas redes sociais. O nome do primeiro ministro de Hino Nacional aparece entre os 

assuntos mais populares do twitter, debaixo de uma hashtag bem esclarecedora para 

o debate gerado na série: #freethewhitebearone (Libertem a garota do Urso Branco). 

Significa que o parque da Justiça já está em atividade. 

Victoria Skillane, protagonista de Urso Branco também é citada em uma 

matéria jornalística na TV com a manchete: "Recurso de Skillane recusado pelo 

tribunal". Isso significa que enquanto Victoria é julgada, pessoas se posicionam nas 

redes sociais a favor de sua soltura, não da prisão, mas desse novo modelo carcerário 

que é o parque da Justiça Urso Branco. Outra matéria, também televisionada, diz que 

Victoria Skillane tentou suicídio em sua cela. 

Urso Branco também é mencionado em Odiados pela Nação quando Blue diz 

ter abandonado o caso de Ian Rannoch (namorado de Victoria). O casal é julgado 

pelo assassinato de uma menina de 9 anos e gerou tanta revolta na internet que a 

justiça constitucional não parece suficiente. Parece necessário e cabível torturá-la 

pela magnitude de seu crime e fazê-la sentir na pele a dor da vingança do povo. 

Além das notícias que acompanham a história de Skillane, também vemos 

manchetes falando sobre direitos humanos dos coockies (Natal, segunda temporada), 

um acessório tecnológico que duplica a consciência humana em um hardware que 

pode ser controlado e acessado. Um chip é implantado na têmpora e fica ali por algum 

tempo apenas absorvendo as informações cerebrais humanas e depois retirado para 

então ser acessado e manipulado.  

Já no episódio Urso Branco, quase não temos easter eggs. O único elemento 

evidente é o símbolo que aparece nas televisões e que também é a tatuagem no 

pescoço de Iann Rannoch. O símbolo também aparece no aparelho de realidade 

aumentada do episódio Versão de teste, da terceira temporada, mas a ligação entre 

o parque da Justiça e a empresa de jogos imersivos parece pouco fundamentada. 

Apesar de não existir nenhum apelo tecnológico para definir a narrativa em 

Urso Branco, existe um aparelho que é colocado na cabeça de Victoria toda noite 

para emitir cargas elétrica. Com essa tortura diária suas memórias são apagadas e 

Skillane sequer lembra quem ela é na manhã seguinte. 
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No quarto episódio da nossa lista, temos Engenharia Reversa onde a 

tecnologia granular parece estar mais desenvolvida que em outros episódios. Em 

Odiados pela Nação essa tecnologia ainda parece primitiva e é citada apenas como 

uma ferramenta policial. Em Crocodilo essa tecnologia já começa a se popularizar em 

instituições públicas e privadas e em Arkangel fica acessível para toda população.  

A tecnologia granular é desenvolvida por uma empresa chamada TCKR que é 

bastante evidenciada no final do episódio Engenharia Reversa, quando Stripe passa 

por um dos médicos que explica o funcionamento da máscara em seus visores (lentes 

de contatos). Essa empresa também é citada no episódio Versão de Teste, onde, 

numa revista, tem como manchete a frase "TCKR: Transformando nostalgia em video-

game". Em San Junípero a realidade virtual é construída com o propósito nostálgico, 

mas não por uma empresa de video-game. Isso faz parecer que a mesma empresa 

abriu portas para diferentes segmentos, uma vez que sua tecnologia tornou-se 

sucesso. Na mesma revista tem uma chamada para outra matéria que diz que a 

tecnologia granular já está sendo testada, em Toda a sua História o grão já é um 

acessório comum na sociedade. Todos possuem o implante de tecnologia granular e 

as relações se baseiam nessa nova possibilidade de mundo, onde nossos olhos se 

tornam câmeras e registram tudo que fazemos em alta resolução. Isso permite que 

possamos assistir eternamente nossos registros, dando atenção a pequenos detalhes 

e tornando-os primordiais para a experiência de lembrar. 

Outro easter egg importante é a música "Anyone who knows what love is" que 

aparece cantarolada com ódio por Raiman (Madeline Brewer) em Engenharia 

Reversa, enquanto ela afronta Heidekker (Francis Magee) por ter escondido algumas 

baratas em sua casa. Essa música também aparece em 15 Milhões de Méritos, 

cantada por Abi no show de talentos, e se transformou numa referência forte da série. 

É importante pensarmos que apesar desses detalhes distribuídos pelos 

episódios para interligá-los em um único universo nem sempre parece uma 

ferramenta para nutrir a trama de informações coerentes, às vezes é só para gerar 

interação online e fazer o público manter o nome da série no Trend Topics do Twitter.  

 

2.2- Rede social 

É no Twitter que o reflexo da série começa a se tornar óbvio, já que ele é uma 

ferramenta tão importante em alguns episódios. Se olharmos para as quatro 
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temporadas podemos identificar diferentes reações e situações causadas pela rede 

social e por como ela é usada.  

Em Odiados pela Nação o Twitter é a rede social por onde o crime principal 

acontece. Ele não é só a cena do crime como também é a arma. É a rede social que 

constrói um universo paralelo ao nosso, onde existimos apenas digitalmente.  

Em Volto Já o personagem principal apresenta sintomas de namofobia quando 

demonstra sua rotina na rede social. É pela quantidade elevada de postagens que o 

computador consegue se comportar como ele. É pelo número de informações sobre 

si que ele deixa na internet: textos, áudios, fotos, vídeos. Tudo isso é informação 

suficiente para ensinar um computador a saber como ele é. 

Em Hino Nacional toda a construção do enredo está em como a população 

reage ao vídeo postado no Youtube. É no Twitter que sabemos em tempo real o que 

os usuários estão pensando sobre determinado assunto. Se expandirmos essa 

comunicação para o Facebook e o Instagram (outras redes de informação 

instantânea)a margem fica muito mais ampla. É muita representatividade digital. 

Segundo o IBGE, 94,2% da população brasileira acessa a internet para troca 

de conteúdos digitais4. Isso significa que essa realidade digital está cada vez mais 

representada, ou seja, cada vez mais numericamente idêntica à população do país. 

Quer dizer que cada vez mais pessoas estão consumindo conteúdo digitalmente.  

Quando Michael Callow é colocado na situação de ter que transar com um 

porco em rede nacional, as pessoas se posicionam em relação ao caso. Elas se 

expressam usando hashtags e criando um volume de opinião. Essa função de diluir e 

fazer proliferar uma informação é construída pelos algoritmos de redes sociais. 

Quanto mais uma coisa é assistida mais pessoas vão assistir porque em mais lugares 

ela vai aparecer. Esse é o funcionamento do Trend Topics, quanto mais hashtag mais 

tempo no topo. 

Nessas redes sociais mais populares a grande maioria se sustenta por 

publicidades pagas, e isso gera os anúncios tão odiados. Pelos usuários do Facebook 

e do Instagram o incômodo é visual porque a propaganda aparece entre uma 

postagem e outra de algum influenciador que esse usuário decidiu seguir por conta 

própria. Isso obriga o usuário a ver algum produto sendo vendido, seja ele um objeto, 

                                                
4 BÔAS, Bruno Villas. IBGE: 94,2% dos brasileiros usam a internet para trocar textos e imagens. Valor, 

21 fev. 2018. Acessado em: https://www.valor.com.br/brasil/5337837/ibge-942-dos-brasileiros-usam-
internet-para-trocar-textos-e-imagens Disponível em: 24 nov. 2018. 

https://www.valor.com.br/brasil/5337837/ibge-942-dos-brasileiros-usam-internet-para-trocar-textos-e-imagens
https://www.valor.com.br/brasil/5337837/ibge-942-dos-brasileiros-usam-internet-para-trocar-textos-e-imagens
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uma pessoa, uma experiência, um personagem, um evento, um espaço ou uma ideia. 

Isso incomoda porque muitos deles não podem ser evitados. Portanto, podemos dizer 

que aqueles que tiverem mais dinheiro poderão comprar mais tempo de publicidade 

e automaticamente mais pessoas serão obrigadas a reproduzir pelo menos cinco 

segundos de seu vídeo. Essa relação publicitária entre espectador/consumidor e 

marca será necessária enquanto houver a necessidade de vender alguma coisa, ou 

seja, enquanto o capitalismo existir5. 

Também percebemos uma unificação de todas essas redes sociais mais 

populares em uma plataforma mais clara e objetiva. Em Queda Livre tudo parece se 

desenvolver em uma única rede de informações que reúne as pequenas postagens 

do Twitter, os álbuns do Facebook, os vídeos do Youtube, as videochamadas do 

Whatsapp e os boomerangs do Instagram. Tudo isso unido a função de avaliação 

com cinco estrelas igual a Uber. 

Em Odiados pela Nação, o jogo da hashtag funciona da mesma maneira que 

o parque da justiça de Urso Branco. O desejo de exterminar o mal ou o feitor da 

maldade está tanto no discurso dos torturadores de Victoria, que a coloca como um 

monstro que precisa pagar com dor e humilhação pelo seu crime, quanto na sede de 

vingança dos postadores da hashtag #MorteA.  

 

2.3- O homem padrão 

Essa revolta da população resulta em uma naturalização de discursos de ódio 

capazes de proliferar como qualquer outra informação num post. Se alguém faz uma 

coisa classificada como ruim você também pode fazer algo considerado ruim se a 

vítima for ela. Existe um peso moral com os valores definidos pelo homem, na maioria 

das vezes branco, heterossexual, classe média e cristão.  

Em Odiados pela Nação o justiceiro, desenvolvedor do jogo de hashtags, é um 

homem branco que foge majestosamente quando o problema com as abelhas se 

agrava.  

Urso Branco tem um espetáculo no parque regido por Baxter (Michael Smiley), 

um homem branco com sede de vingar uma criança morta brutalmente por um casal. 

                                                
5 De forma bastante didática Marx explica o funcionamento do sistema capitalista e como ele está 

ancorado em uma relação que envolve alguns elementos como progresso e vanguarda, adesão e 
exploração, produção e consumo, dentre outros. Ver em MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. O manifesto 
comunista, 2008. 
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Ele é um personagem bastante histérico que me lembrou a maioria das falas do 

presidente americano Donald Trump. 

A figura masculina padrão de Engenharia Reversa é um dos desenvolvedores 

da máscara, Arquette, um homem branco com o discurso exterminista em prol de um 

mundo melhor e mais saudável. 

Paul (Alan Ritchson) o marido bonitão de Naomi (Alice Eve) em Queda Livre é 

a figura do homem (branco, musculoso e loiro) bem sucedido num universo movido a 

avaliações. Ele é o reflexo, do ponto de vista machista, da criatura mais importante 

dentro de uma sociedade. 

Se pensarmos nesses cinco episódios como um ciclo, em Hino Nacional o 

sequestrador é um representante da revolta de um grupo contra o primeiro ministro 

(homem branco e poderoso). O primeiro ministro apesar de ser a vítima do ato 

zoofílico, parece ter sido um inimigo de uma parcela da população, visto que o 

sequestrador consegue, em um primeiro momento, ter o apoio público. Se Michael 

Callow é um político corrupto ou imoral, portanto o vilão, ele deve pagar da mesma 

maneira que as vítimas das abelhas, Victoria Skillane, as baratas e Lacie.  

Michael deixa de ser o vilão para se transformar em vítima quando a sua 

integridade moral está prestes a ruir. Transar com um porco pode ser visto como um 

ato sujo, grotesco, absurdo. Essa situação pode ser comparada com a homofobia no 

Brasil. Quando uma pessoa Lésbicas Gays Bissexuais Transexuais Queer (LGBTQ) 

tem sua sexualidade inferiorizada ou injuriada por não se encaixar em um padrão 

heteronormativo, essa atitude apresenta cada vez mais a estrutura de outros 

preconceitos, que é surge ao negar o diferente daquilo que é exposto como o superior. 

Se a figura masculina caucasiana heteronormativa e rica é endeusada e colocada 

como melhor, qualquer uma que não se enquadre nessa classificação será inferior. 

Se existe a representação do melhor e você não é igual a ele, você é menos. 

Para mim, esse talvez seja o principal easter egg entre esses cinco episódios:  

a masculinidade caucasiana hétero cristã bem sucedida representada num indivíduo 

que naturaliza o ódio e a eliminação das classes inferiores. O patriarcado 

representado em Black Mirror é um reflexo do nosso tempo e das lutas políticas atuais 

no Brasil. 
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2.4- Intolerância  

Para analisar a relação exterminista com o comportamento dos personagens, 

primeiro colocarmos esses cinco episódios divididos em um gráfico com a mesma 

equivalência, onde ambos têm uma função na estrutura totalitária.  

 

O exterminismo designa as características de uma sociedade — 

expressas, em diferentes graus, em sua economia, política e ideologia 

— que a impelem em uma direção, cujo resultado deve ser o extermínio 

de multidões. O resultado será o extermínio, mas isso não ocorrerá 

acidentalmente (mesmo que o disparo final seja “acidental”), mas como 

a conseqüência direta de atos anteriores da política, da acumulação e 

do aperfeiçoamento dos meios de extermínio e da estruturação de 

sociedades inteiras, dirigidas para esse fim6. 

  

Sendo assim, compreendemos que esses personagens formam uma base de 

cinco pontos para a sobrevivência da elite controladora que precisa exterminar aquilo 

que ameaça o seu poderio. É um conjunto de problemas e interesses que se 

complementam para manter uma vida plena aos mais fortes, levando em conta que 

essa força está diretamente ligada a poder, tecnologia, informação, saúde e capital. 

E se alguém tiver todas essas características em mãos, poderá, enfim, tomar o 

controle do jogo para si para continuar no topo da pirâmide social.  

 O fortalecimento de um grupo normativo no poder, participa e reforça a 

segregação entre opressor e oprimido, sem que o sistema seja binário. Desse modo 

o simples esquema que polariza o país entre os que pensam em si e os que pensam 

nos outros se desfaz, e no lugar pode-se pensar em mecanismos plurais de um 

sistema complexo em que há opressor-oprimido, oprimido-opressor, auto-opressor e 

auto-oprimido7. Ambos sabendo que para obter sucesso no mundo contemporâneo 

são necessários cinco princípios básicos: capital, para comprar o melhor do básico, 

                                                
6 MÜLLER, Ricardo. Exterminismo em E. P Thompson: luta de classe e humanismo, Projeto História, 

dez. 2013,  p.8 
7 Essa discussão sobre a relação entre opressor e oprimido é abordada por E. P. Thompson, ao 
analisar o mecanismo de construção social do tempo disciplinar do trabalho medido pelo relógio. 
Também Hannah Arendt analisa como o esquema totalitário não dispõe as pessoas em sociedade em 
uma formulação simples e binária, daí a complexidade da sociedade de controle. Ver THOMPSON, E. 
P. Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial (p 267-304). In Costumes em comum, 2013; 
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo, p 474-527, 2012. 
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saúde, para manter-se estável durante o jogo, informação para conhecer todas as 

formas de se viver, tecnologia, para acompanhar a atualidade e se manter a frente, e 

poder, para que nada disso seja tirado de você. Nesse âmbito, colocando-se como 

um elemento que precisa ser preservado, as decisões administrativas de um país 

tendem a mudar para manter a integridade de uma figura. É o caso da criminalização 

do porte da gravação do primeiro ministro, em Hino Nacional. 

Hino Nacional é o episódio que mostra a sociedade com a ordem e a segurança 

falhas. É a revolta da população contra aqueles que governam o estado centralizada 

em um artista/sequestrador que obriga um líder do governo a se humilhar 

publicamente em troca de manterem viva uma princesa querida por todos. É a 

representação falha do poderio nacional. 

 Odiados pela Nação representa a tecnologia que somos capazes de 

acompanhar a evolução. Aquela que conseguimos ver de onde surgiu e para onde 

pode ir (como a evolução dos telefones para os smartphones). Somos 

constantemente surpreendidos por ferramentas tecnológicas que surgem como uma 

benfeitoria para a civilização, mas que logo se mostra problemática. Isso porque 

existem interesses individuais que controlam o comportamento de um grupo. E o 

crime praticado pelas abelhas drone só existe por causa de um grupo de humanos 

indignados. Um grupo de pessoas que grita por vingança. 

 Urso Branco é uma situação que surge, dentro da lei, a partir da opinião pública 

a respeito de um ato. Um parque da justiça com aval para torturar um criminoso só 

pode existir se um grupo considerável lutar a favor disso e convencer a maior parte 

da população de que isso é a decisão mais justa a se fazer (pensando numa 

sociedade democrática). Nesse aspecto, aquele que conseguir manipular melhor a 

informação, sairá vitorioso e sua ideia será levada para frente, mesmo se ela parecer 

absurda para alguns. 

 Em Engenharia Reversa o que está em risco é a integridade do próprio corpo 

e da própria consciência. Stripe só aceita as circunstâncias de continuar com os 

visores por não conseguir uma oportunidade melhor. Depois que está dentro da 

corporação assassina, mesmo que camuflado como caçadores, essa realidade 

precisa ser eliminada de seu cérebro para que ele possa ter uma consciência tranquila 

e matar sem culpa. Stripe se entrega para Arquette e permite que decidam o que ele 

deve ou não ver, sentir, cheirar e pensar. Essa solução parece menos dolorosa que 

conviver com a realidade de ser um fracassado desadaptado da sociedade que 
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chegou ao nível de matar um falso inimigo. E ser preso revivendo o momento em que 

matou uma pessoa não parece interessante. 

 Queda Livre é a crítica clara ao universo do capital e às desigualdades criadas 

por ele. É a busca árdua de uma mulher por aceitação, visibilidade, conforto, acesso, 

respeito e outros princípios básicos que o humano precisa para viver dignamente. O 

colapso na vida de Lacie acontece quando ela tenta aumentar sua avaliação para 

conseguir mais oportunidades na vida. Visto que ela faz parte de uma sociedade 

desigual, para que uns possam ostentar seus bens e conquistas, outros precisam 

preencher posições inferiores. Como diria uma tia minha: "O rico só existe pelo pobre". 

 Em uma sociedade capitalista o dinheiro se torna sinônimo de poder, e isso vai 

permitir que grupos de oposição se formem para levantarem seus pontos de vista 

sobre a vida em comunidade. Se eles estiverem sendo prejudicados, certamente não 

ficarão revoltados enquanto seus corpos não forem violados, desde que 

simbolicamente eles não sintam esse mecanismo como opressivo. Portanto, a 

passagem do sistema binário de opressão para uma análise cujo enfoque perceba os 

elementos simbólicos e os espaços de adesão para o aparecimento e manutenção 

dos meios de controle e vigilância é fundamental, tal como explica Marx e Engels ou 

mais recentemente Thompson8. 

 Caso um grupo mais forte se veja como superior a outro, não há muito o que 

fazer para evitar que haja opressão ou repressão. Ela acontece pela necessidade de 

existir e de ser mais que o outro. Foi assim que sobrevivemos ao longo da história. 

Todas essas relações opressivas são formas de impor uma ideia ou comportamento 

a partir de uma força, que inclusive pode ser conquistada e reforçada facilmente. 

Basta dar o básico para que que um grupo sobreviva e existirá alguém para trabalhar 

para você. E quanto mais você tem a oferecer, maior é o número de interessados. 

Esse é o start no jogo do capitalismo: todas as pessoas inserem-se em uma 

sociedade que está construída em muitas bases diversas, mas que possuem um 

conjunto nuclear de mesmos objetivos: a existência do capitalismo pressupõe, assim, 

uma adesão das pessoas a um modo de existir para ter poder, para consumir sempre 

um produto mais novo, para ser ouvido e se expressar, ter saúde e o dinheiro para 

conseguir manter os elementos simbólicos que julgamos necessários a um certo 

                                                
8 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista, 2008; THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina 
de trabalho e capitalismo industrial (p 267-304). In Costumes em comum, 2013 
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status social, que por sua vez, compreendemos como parte do que é o mundo dos 

elementos básicos de direito .  

 

2.5- Brasil 

. É possível que uma parcela da população brasileira esteja passando por uma 

crise existencial devido aos temas que nos interessam e que, de certa forma, mostram 

que compartilhamos das manifestações culturais ao redor do mundo ou pelo menos 

daquelas que constituem a cultura ocidental. É uma crise construída por discussões 

que crescem, visto que o modelo de sociedade capitalista ao qual fazemos parte 

oscila de acordo com o comportamento de cada geração mas se mantém opressor. 

Eu digo que hoje a crise é existencial pois o que está em risco, de fato, é a existência 

de grupos desprivilegiados.  

 George Orwell define o que é o fascismo e diz que muitos regimes já foram 

citados como fascistas. Ele também reforça que "é óbvio que há diferenças muito 

grandes, algumas delas fáceis de apontar, mas não fáceis de explicar, entre os 

regimes chamados fascistas e aqueles chamados democráticos". Significa que o 

totalitarismo se adapta à democracia a partir do controle de massas.  

Orwell ainda completa que: 

 

[...] todo aquele que lança indiscriminadamente a palavra “fascista” em 

todas as direções está agregando a ela alguma medida de significado 

emocional. Por “fascismo” eles estão se referindo, de maneira grosseira, 

a algo cruel, inescrupuloso, arrogante, obscurantista, antiliberal e 

anticlasse trabalhadora. Com exceção de um número relativamente 

pequeno de simpatizantes do fascismo, quase todo inglês vai aceitar 

“troglodita” como sinônimo de “fascista”. É a coisa mais próxima de uma 

definição a que chegou essa tão abusada palavra. Mas o fascismo 

também é um sistema político e econômico.9  

 

Já o dicionário do Google é um pouco mais incisivo ao definir a palavra. 

                                                
9  ORWELL, George. O que é Fascismo. Quando uma palavra se transforma em palavrão. Piauí, abr, 

2017. Disponível em:  https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-que-e-fascismo/ Acessado em 26 nov. 
2018. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-que-e-fascismo/
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Movimento político e filosófico ou regime (como o estabelecido por 

Benito Mussolini na Itália, em 1922), que faz prevalecer os conceitos de 

nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um 

governo autocrático, centralizado na figura de um ditador.10 

 

Essa palavra tem aparecido nos gritos de resistência aos regimes opressores 

que frequentemente se levantam com discursos de ódio atualmente. Na primeira 

metade do século XX, esse foi o caso vivenciado na Alemanha nazista e hoje, 

guardadas as diferenças históricas e aquelas relacionadas entre as sociedades 

totalitárias e as sociedades em que há elementos do discurso totalitário, é o caso de 

Bolsonaro e das pessoas que compõe a maior parcela eleitoral no Brasil11. Em ambos 

os casos, podemos perceber como o mecanismo democrático permite que haja 

eleições em que, pela força da insatisfação da população pelo partido no poder em 

vigor, discursos e práticas políticas com vínculos totalitários ascendam ao poder. 

Usando a palavra fascista para definir um candidato com um discurso 

totalitarista, entendemos que o que está em risco é a democracia e a liberdade de 

expressão, e isso (pelo menos no Brasil) também pode ser visto como propaganda 

partidária. 

Em 25 de outubro de 2018, Lucas Altino escreveu para O Globo12:  

 

A juíza Maria Aparecida da Costa Bastos, da 199ª Zona Eleitoral 

(Niterói) do TRE-RJ, determinou [...] a imediata retirada de uma faixa 

com os dizeres "UFF Antifascista" na fachada do prédio do curso de 

Direito da universidade. Na sua decisão, a juíza diz que a mensagem 

seria propaganda negativa contra Jair Bolsonaro (PSL).  

 

                                                
10 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?ei=pTEAXIeFOIqXwgSolY7oAg&q=fascismo+significado&oq=fasci
smo+sign&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.19531.23734..24844...1.0..0.179.1533.4j10....2..0....1..gws-
wiz.......0i131j0i67j0i131i67j0i10i67j0i10.XkGaC6C_Nus Acessado em 26 nov. 2018. 
11 Guardado o princípio da pluralidade, entendemos que não necessariamente um eleitor do Jair 
Messias Bolsonaro seja um claro defensor de violações aos direitos humanos, assim como não se 
pode dizer que um eleitor de Fernando Haddad, seja um defensor dos direitos humanos. 
12 ALTINO, Lucas. Juíza eleitoral determina retirada de faixa 'UFF Antifascista' de universidade. O 
Globo, 25 out. 2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-eleitoral-determina-retirada-
de-faixa-uff-antifascista-de-universidade-23186076  Acessado em: 26 nov. 2018. 

https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-eleitoral-determina-retirada-de-faixa-uff-antifascista-de-universidade-23186076
https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-eleitoral-determina-retirada-de-faixa-uff-antifascista-de-universidade-23186076
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Isso naturaliza o título dado ao candidato do PSL aceitando a possibilidade de 

um candidato fascista na disputa da presidência e autorizando um discurso 

totalitarista sem que isso seja qualquer risco a democracia brasileira. 

Evidente que, quando o debate começa a se polarizar entre pessoas a favor 

de liberdade do corpo e pessoas que pedem ordem moral, os conflitos passam a se 

intensificar gerando situações de intolerância e violência. Violência pelos dois lados. 

Os libertários ferem com a exposição de seus corpos e os ordinários com a 

intolerância. E essa intolerância, que não permite a diversidade, acaba muitas vezes 

sentindo-se autorizada a impedir que o outro exista. Isso pode acontecer na maneira 

de silenciar uma discussão (normalmente vindo de um discurso vazio que se repete 

debilmente, um grito ou um soco) no qual os argumentos acabam e é necessário 

tomar medidas mais drásticas. 

Na realidade mais imediata do Brasil, circulou no Twitter, a hashtag 

#chegademimimi, onde a direita diz que o politicamente correto é desnecessário e 

irritante, compete com a #elenao onde manifestantes defendem os motivos e a 

importância de se ter uma política inclusiva e plural ao invés de uma política 

excludente e totalitária. E é nesse ponto em que a política Brasileira se reflete ao 

universo de Black Mirror. Bolsonaro se classifica dentro dos cinco episódios 

selecionados aqui. Em Hino Nacional ele seria o político atacado por um um civil.  

Durante sua campanha, o candidato do PSL levou uma facada que o 

impossibilitou de ir aos debates mas não de vencer a eleição. Michael Callow passa 

por uma situação humilhante, mas no fim consegue mais aprovações, como se a 

humilhação levasse o eleitor a ter piedade, vendo-o como vítima de um crime. E esse 

crime se torna de responsabilidade do inimigo, ou seja, o esfaqueador, os comunistas 

ou um artista. No caso da eleição brasileira de 2018, além dos eleitores que possam 

ter se compadecido do candidato em virtude do ato de violência que lhe foi infligido, 

outros eleitores podem ter aderido ao seu discurso em função de um controle ético 

que se estabeleceu entre os mecanismos de comunicação e o sistema de justiça 

eleitoral, para evitar uma exploração do caso, fosse ela difamatória ou favorável ao 

então candidato.  

Também podemos pensar que houve seguidores, melhor dizendo, eleitores, 

que compartilharam do comportamento dos personagens de Momento Waldo. Nesse 

episódio, narra-se a candidatura de Waldo, que ao perceber sua incapacidade 

intelectual para debates políticos, resolve agir como um garoto mimado e termina 
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suas respostas com piadas ou acusações absurdas. Waldo representa apenas a 

revolta daqueles que são incapazes de entender a complexidade do sistema 

capitalista em que vivemos e os jogos de interesses que acontecem entre os mais 

poderosos e faz com que a população apenas obedeça, pela identificação que o riso 

e a ironia permitem como sistema de subversão e revolta. Já na eleição de 2018, no 

Brasil, podemos pensar que, além de reproduzir as frases do líder ou candidato, 

muitos eleitores de Bolsonaro declararam-se militantes da mudança, que muitos 

acreditaram possível apesar de o candidato jamais ter dito como a faria em seu plano 

de governo, nem em suas raras aparições na televisão. Quando Bolsonaro aparecia, 

ele mobilizava o silêncio, a ironia, o ataque e a agressão como mecanismos de revolta 

que pudessem gerar formas de adesão às injustiças que nos circundam e desse 

modo, acreditamos que, em semelhança ao episódio de Black Mirror, o eleitor possa 

ter aderido ao discurso do candidato como forma de expressar a sua indignação. 

 Esse tipo de indivíduo que não consegue prosseguir com um debate por 

incapacidade intelectual é um típico eleitor bolsonarista, pois seus argumentos não 

são suficientes para desenvolver uma discussão. E a revolta desses eleitores com o 

politicamente correto acontece devido às correções feitas por pessoas que disseram 

ficar ofendidas com alguma coisa. Quando alguém diz que "isso é mimimi", ela está 

querendo diminuir e deslegitimar o posicionamento de alguém que se ofende. E num 

estado livre, esses eleitores acreditam poder expor uma opinião mesmo se isso ferir 

a integridade ou existência de alguém. Esse tipo de indivíduo acredita que reproduzir 

preconceito é uma escolha, uma questão de opinião. Isso porque são incapazes de 

compreender a origem de seu próprio preconceito. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3  

RELAÇÕES ENTRE INDIVÍDUOS 

  

 

 

 Tendo analisado comportamento das pessoas em sociedade, compreendemos 

que também é importante perceber a forma segundo a qual a sociedade se compõe 

em meios desiguais, entrelaçando os indivíduos em uma rede de sociabilidade. Isso 

implica em perceber que mesmo em sociedades liberais, os mecanismos totalitários 

podem se inserir nas formas mais plurais de construção dos espaços democráticos e 

de defesa de direitos humanos. É justamente por isso que as formas de desigualdade, 

os mecanismos de construção da opinião pública e a garantia da liberdade de 

expressão, por exemplo, podem se converter em parte de um projeto de controle cujo 

mecanismo não pode ser reduzido ao sistema binário opressor-oprimido. Por isso, 

nosso objetivo, neste capítulo, é pensar a pluralidade das relações entre os indivíduos 

e das formas institucionais que as constituem. 

 

3.1- Sociedade desigual 

Uma das coisas fundamentais ao funcionamento do sistema capitalista é o 

consumo. Alguém precisa consumir para que exista um mercado produtor que atenda 

as demandas do consumidor. É um ciclo como o ovo e a galinha. Um depende do 

outro para existir. O consumidor precisa do produto que vai ser produzido pelo 

produtor para satisfazer o consumidor. E assim cria-se uma teia de consumo onde 

sempre haverá um novo mercado, ou pelo menos enquanto durar o estoque do que 

se vende.  

Como a indústria do consumo explora o desejo do consumidor para que se 

tenha sempre mais, é normal que a desigualdade social seja tão evidente, visto que 

tivemos uma escravidão abolida tão recentemente. O grupo escravizado, quando 

conseguiu sua liberdade, se viu em uma sociedade capitalista já existente e precisou 

começar sua vida do zero, sem ajuda de ninguém e em uma sociedade racista por 

consequência dos anos escravagistas.  

A desigualdade racial é bastante evidente no Brasil e como diz Irene Gomes e 

Mônica Marli (IBGE 11/05/2018) "[...] o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma 
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democracia racial".13 Segundo a pesquisa do IBGE em 2016 a taxa de analfabetismo 

para brancos era de 4,2% enquanto para pretos ou pardos era de 9,9%. E de 1835 

crianças de 5 a 7 anos que já trabalhavam, 35,8% eram brancas e 63,8% pretas ou 

pardas. 

Além da representatividade no elenco e nas equipes, a Netflix tem sempre o 

cuidado de não colocar figuras de classes mais oprimidas (negros, LGBTQ , mulheres 

ou outra categoria) para representar papéis opressores. Em Black Mirror todas os 

personagens que tendem à vilania são brancos, heteronormativos e de classe média. 

As vítimas tendem a ser mulheres, negros e adolescentes vulneráveis na internet. 

No Brasil isso reflete nos nossos líderes no governo. Segundo Daniel Silveira 

para o G1 "Em 20 de dezembro de 2017, [...] as mulheres representavam 16% dos 

senadores e 10,5% dos deputados federais em exercício".14  Sendo assim, quem 

administra o país na verdade é um grupo de homens heterossexuais, de maioria 

branco e financeiramente estável. Isso significa que as políticas que possam ameaçar 

toda essa facilidade de oportunidades pode incomodar. 

Se atualmente a grande maioria dos governantes do país se encaixam dentro 

de um padrão normativo social, não é de se estranhar que suas políticas públicas 

sejam excludentes. Não existe, nesse ambiente governamental, pontos de vista de 

outro recorte social que não seja do homem branco heteronormativo. É comum, por 

exemplo, o discurso de que cota racial é uma solução racista, quando na verdade, as 

cotas são as principais responsáveis por levar um corpo preto para dentro das 

universidades públicas que sempre foram majoritariamente ocupadas por brancos da 

classe média. 

Se o branco escravizou o negro, se os cristãos criminalizaram a sexualidade, 

se o rico ascendeu do esforço dos pobres, por que então é tão difícil tornar os espaços 

democráticos e plurais? Porque a sociedade não acredita na própria história. Não 

acreditam porque a informação é diluída com tantas outras que deixa de ter seu peso 

histórico. Se o branco rico cristão é o estereótipo dos homens que regem um país, 

eles só conseguirão se manter no poder se uma parcela significativa continuar 

                                                
13 GOMES, Irene e MARLI, Mônica. IBGE mostra as cores da desigualdade. Agência IBGE Notícias, 

11 mai. 2018. Acessado em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade 
14 SILVEIRA, Daniel. Em ranking de 190 países sobre presença feminina em parlamentos, Brasil ocupa 
a 152ª posição. G1 Rio. 7 mar. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-
de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml. 
Acessado em: 26 nov. 2018 

https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml
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acreditando no que eles dizem e no que eles representam para as tomadas de 

decisão de uma nação. 

Os movimentos que apoiam minorias oprimidas quando começam a crescer, 

faz com que o movimento normativo principal da sociedade comece a diminuir. Se 

temos cada vez mais pessoas LGBTQ se definindo como tais, o número de 

heterossexuais tende a cair, sei aceitarmos a sociedade como homofóbica. Imagine 

um grupo de 100 pessoas diferentes (50 homens e 50 mulheres). Seus interesses 

sexuais variam, mas todos vivem em uma sociedade que criminaliza pessoas que se 

relacionarem com pessoas do mesmo sexo. Por uma questão de segurança, alguns 

optarão em fingir um interesse pelo sexo oposto, e se fizerem isso bem feito jamais 

descobrirão sua verdadeira identidade, portanto jamais poderão criminalizá-los.  

Se alguns LGBTQ começam a se posicionar contra essa lei de criminalização, 

e isso se tornar um movimento crescente, é esperado (em um estado democrático) 

que as leis se adaptem a esse novo grupo de pessoas que reivindica novos 

atendimentos às suas necessidades.  A sociedade civilizada e harmônica (muito bem 

representada em Queda Livre) precisa ser acessível a todos, porém, sendo uma 

sociedade capitalista, esse acesso tem um custo que nem todos podem pagar. 

 Para manter essa desigualdade, o capitalismo se adapta a novos formatos, 

sempre baseando seus movimentos em desejos, que as pessoas têm e a partir dos 

quais, dada a natureza plural e movente dos desejos, o sistema se retroalimenta em 

mecanismos maleáveis. É a criação de elementos desejosos, com o propósito de te 

fazer melhor e mais feliz, que mantém a população em um ciclo vicioso de consumo 

quase inconsciente. Nós vemos um produto e precisamos criar rapidamente uma 

necessidade que possa se encaixar com o produto na vitrine. O mercado testa, a todo 

momento, o que está agradando ou não.  

Esse estudo que as empresas precisam fazer em cima do mercado é o que vai 

definir muitas vezes, o desempenho e a interação da marca com o público. No caso 

da moda, isso é feito, na maioria das vezes, semestralmente (com as coleções 

primavera-verão e outono-inverno) para que a marca se mantenha alinhada aos 

debates atuais. Isso porque as marcas descobriram a força que há em ouvir seus 

consumidores.  

Mas assim como a grande massa não tem acesso a estratégias de marketing 

de grandes marcas, ela também não tem acesso a estratégias governamentais, ou, 

planos de governo. O fato deles serem publicado na internet não é suficiente para 
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dizermos que todos o compreenderão. Muitas pessoas não saberão interpretar o 

texto, que além de longo usa palavras rebuscadas que politizam o argumento para 

ter uma cara mais profissional e atingir apenas as pessoas com mais vocabulário 

político. Podemos imaginar um estudante de ensino superior revoltado ao ler um 

plano de governo de um candidato que proponha mudanças drásticas ou que possam 

prejudicar alguma classe, mas é muito mais difícil imaginar que um adulto 

desescolarizado, ou aquela avó dona de casa, conseguirão ler todas as páginas sem 

se confundir.  

É comum que uma pessoa não entenda, mesmo que superficialmente, de 

política mas é raro uma pessoa que não entenda de consumo, porque isso nos é 

ensinado desde sempre. Existe um número que trocamos por coisas, e para 

administrar esse número, a política tem uma variação de nomes difíceis que precisam 

se encaixar em um imenso quebra-cabeça para fazer sentido. O consumo tem um 

princípio básico que é: ter dinheiro para poder comprar o que julgar necessário.  

Assim como a política se complexibiliza na construção do estado democrático, 

a publicidade simplifica o desejo que mantém o consumidor ativo. Primeiro você 

descobre o que o cliente quer e então você produz exatamente o que ele vai querer 

comprar. Essa pode ser uma receita infalível se existir uma equipe acompanhando os 

desejos e necessidades da população, e como eles se modificam rapidamente. E 

ainda é preciso perceber em que momento desejo se transforma em necessidade. 

"Eu quero" é muito diferente de "eu preciso". 

 Para construir uma sociedade segregacionista e desigual é importante que a 

população acredite que a situação de sentir inferioridade (econômica, estética, social, 

sexual ou racial) não é tão ruim quanto parece e a esperança de que pode melhorar 

precisará ser sempre reforçada. 

 Para que essa desigualdade se mantenha é necessário que as pessoas 

pensem que ela não existe, afinal ninguém se preocupará com um problema 

desconhecido. E o que define o pensamento de um grupo é a informação. 

  

3.2- Opinião pública 

 Existem elementos que alteram a o tipo de capitalismo, como tragédias 

naturais, viralização na internet, necessidades físicas e até consumo consciente. São 

coisas que fazem as marcas repensarem seu posicionamento e sua relação com o 
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público. No caso de marcas que apoiam um candidato para um cargo no governo, 

existe também um interesse financeiro ou moral. 

 A publicidade, como braço do desenvolvimento de uma marca, precisa estar 

atenta às novidades (o que o povo pensa) do mercado e principalmente as 

tecnologias - que são plataformas de comunicação, pois é desses objetos que 

nascerá o desejo pelo produto. 

 O primogênito de Black Mirror é o episódio Hino Nacional, em que Michael 

Callow precisa transar com um porco para salvar uma princesa querida pela nação. 

É o primeiro episódio dessa seleção e representa a relação informativa com a 

sociedade. É sobre como as mídias passam a informação do que está acontecendo 

dentro do governo. É um embate entre ativo e passivo, onde um indivíduo cria uma 

situação com apenas duas alternativas: transar com o porco ou não transar. É uma 

escolha colocada para o primeiro ministro com a possibilidade de uma possível 

tragédia (a morte da princesa Suzanne), mas que logo recebe intervenção de dentro 

da própria máquina pública. Michael é ameaçado de perder sua segurança e de seus 

familiares e a dupla escolha se transforma em uma única possibilidade. Se não 

recuperarem a princesa a salvo até a hora da transmissão, o ato irá acontecer.  

 A violência e pressão imposta sobre Michael não chega para o espectador que 

está acompanhando a história pela internet ou pela televisão. É uma carga particular 

que afeta a integridade do primeiro ministro, afetando também sua relação 

matrimonial (como é apresentado no final do episódio e em uma matéria, no 

computador da empresária racista, dizendo que o primeiro ministro está se 

divorciando). Apesar do ato ferir a integridade física e moral de Michael, governo e 

mídia conseguem controlar as informações para poderem definir a imagem do 

primeiro ministro. Assim ele não perde o poder (como político), as grandes mídias não 

perdem seu lugar na sociedade (como provedoras de informação), e a sociedade 

segue fazendo o que são orientadas a fazer: assistir. 

 Acredito que a elite de uma nação, que eu definiria como um coletivo entre 

representantes públicos eleitos democraticamente ou não, líderes religiosos, donos 

de grandes empresas capitalistas e até celebridades influentes, precisa trabalhar 

junta para manter as desigualdades do país. E isso é o que Black Mirror reforça em 

todos os episódios. Eles nos lembram que a sociedade é desumana e que o caminho 

para uma vida utópica é cheio de obstáculos e indivíduos poderosos com o controle 

da informação. No Brasil, desde a eleição de Bolsonaro, representantes dessa elite 
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já têm demonstrado apoio futuro presidente. É o caso de Sílvio Santos, que 

homenageou o Bolsonaro em uma transmissão ao vivo em sua emissora aberta, SBT.  

 Em Hino Nacional o governo controla a informação que pode sair da imprensa 

até o limite, e quando a informação finalmente escapa pelos canais mais populares, 

é necessário que se faça uma pesquisa de opinião para mostrar interação com a 

população. Isso faz com que tenhamos a sensação de representatividade, além de 

dar o tom realístico para a história. Isso porque somos seres capazes de ler 

expressões visuais e por conseguirmos identificar padrões. Se nos identificamos com 

as pesquisas que são feitas instantaneamente, como é o caso das hashtags do 

Twitter, novamente caímos em uma dupla possibilidade. As pesquisas são a favor ou 

contra? Se elas forem a favor nós ficaremos tranquilos e se elas forem contra nós 

ficaremos mais apreensivos. E a intensidade dessa apreensão varia de acordo com 

a quantidade de informação que você tem sobre o caso. Quanto mais você sabe dos 

riscos, mais doloroso é aceitar uma derrota. 

 Se todas as pessoas soubessem da arrogância de Michael Callow enquanto 

lidava com a situação, será que elas continuariam sendo piedosas com ele nas 

pesquisas? Se as mulheres vissem a secretária do primeiro ministro sendo ameaçada 

fisicamente por um momento de fúria pelo próprio ministro, elas continuariam sendo 

piedosas com ele nas pesquisas? 

 Pois é essa uma parte do problema. Existem pessoas no poder do estado, que 

na maioria das vezes pertence à elite, que conscientes de seus privilégios (por não 

arriscar perdê-los) se envolvem em relações complexas e até mesmo cruéis para se 

protegerem e protegerem os seus. É natural também que muitos não se posicionem 

politicamente pois isso poderia gerar uma perda econômica significativa. Para as 

celebridades os fãs, para as igrejas fiéis, para políticos eleitores e para jornais leitores. 

E se no jogo do capitalismo a quantidade de dinheiro pode definir a sua integridade 

ou a perda dela, é natural que alguns optem por ficarem neutros durante essa 

polarização. Isso permite que seu nome não seja ligado a nenhum dos lados do 

confronto. Apesar dessa imparcialidade sabemos que em uma polarização conflituosa 

alguém sairá numericamente vitorioso, seja pelo número de votos ou pelo número de 

socos. 

 Enquanto a elite se esforça para manter o controle de seu poderio, uma 

ferramenta tecnológica bastante poderosa tem crescido cada vez mais: a internet. É 

nela que a grande massa de informação tem circulado. Entretanto, com a criação das 



37 
 

inteligências artificiais, é possível que robôs tomem conta dessa massa de 

informação. É o caso da campanha de Bolsonaro que foi alavancada fortemente por 

influências robóticas e por campanhas de caixa dois. 

 Segundo Trending Botic, uma ferramenta lançada pelo Congresso em Focoem 

parceria com a FCB Brasil, o nome de Jair Messias apareceu em 276.767 tuítes 

gerados por robôs. Isso representa 68% do total de citações a candidatos. Se 

levarmos em conta que “empresários têm bancado a compra de distribuição de 

mensagens em massa contra o PT por whatsapp (REUTERS, Exame)” podemos 

pensar numa possibilidade de fraude ou golpe nas eleições15. 

 Além da questão dos robôs ser quase uma afronta à democracia, o discurso 

mentiroso do presidente em relação ao kit-gay também foi uma jogada forte para 

Bolsonaro conseguir se levantar entre os mais moralistas da população. O TSE 

proibiu Bolsonaro, segundo a Exame16, de dizer sobre o assunto (por ser mentira) 

mas ele ignorou a proibição e voltou a discursar, inclusive na entrevista ao vivo ao 

Jornal Nacional no momento do resultado das eleições. 

 Se a verdade no país tivesse o capital, a informação e o poder a seu favor, o 

mundo talvez fosse um pouco melhor. A onda de notícias falsas que tem se tornado 

assunto em grandes plataformas de comunicação é um resultado da acessibilidade 

da rede de internet. Estamos todos ligados em uma mesma plataforma onde podemos 

reproduzir ou criar nossas próprias informações. Qualquer pessoa com uma conta no 

Facebook pode escrever uma matéria, colocar uma foto apelativa e uma manchete 

sensacionalista que rapidamente a notícia viraliza. Isso porque compartilhamos 

informações falaciosas.  É pelos mais citados do Twitter que nós sabemos a opinião 

pública. Em Hino Nacional as pesquisas são feitas pelas redes sociais, um processo 

mais rápido se comparado às pesquisas eleitorais de 2018 no Brasil. 

 A revista Galileu publicou uma matéria sobre notícias falsas na internet e relata 

o tamanho do desequilíbrio que podemos causar em uma sociedade ao compartilhar 

notícias falsas. 

 

                                                
15 BOLSONARO é o presidente mais citado por robôs no Twitter, mostra nova ferramenta do 
Congresso em Foco. Congresso em Foco. 26 set. 2018. Disponível em: 
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/bolsonaro-e-o-presidenciavel-mais-citado-por-robos-no-
twitter-mostra-nova-ferramenta-do-congresso-em-foco/ Acessado em: 26 nov. 2018. 
16 TSE determina que vídeos de Bolsonaro sobre "kit gay" sejam removidos. Exame. 16 out. 2018. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/16102018013220-tse-tse-determina-que-videos-de-
bolsonaro-sobre-kit-gay-sejam-removidos/ Acessado em: 26 nov. 2018. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/bolsonaro-e-o-presidenciavel-mais-citado-por-robos-no-twitter-mostra-nova-ferramenta-do-congresso-em-foco/
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/bolsonaro-e-o-presidenciavel-mais-citado-por-robos-no-twitter-mostra-nova-ferramenta-do-congresso-em-foco/
https://exame.abril.com.br/brasil/16102018013220-tse-tse-determina-que-videos-de-bolsonaro-sobre-kit-gay-sejam-removidos/
https://exame.abril.com.br/brasil/16102018013220-tse-tse-determina-que-videos-de-bolsonaro-sobre-kit-gay-sejam-removidos/
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Um tweet da agência de notícias norte-americana Associated Press, em 

2013, divulgou a notícia que o então presidente Barack Obama havia 

ficado ferido em uma explosão. Rápido a notícia se espalhou. De nada 

adiantou a agência afirmar que a conta havia sido hackeada: apesar da 

notícia não aparecer em mais nenhum lugar, em minutos US$ 130 

bilhões sumiram das bolsas de valores do país17. 

 

 Esse é apenas um exemplo, dentro de um universo amplo de uma sociedade 

midiática em que a informação circula cada vez mais rápida e poderosamente.  

 Na sociedade atual, os mecanismos que constituem as formas de circulação e 

adesão à informação, além de serem mais velozes, também são mais reduzidos em 

suas formas. Esses dois elementos, velocidade e resumo da informação, compõem 

uma forma de linguagem da qual as pessoas participam ao se imaginarem cada vez 

mais ocupadas e portanto, incapazes de dedicar cada vez mais tempo à leitura de 

textos longos. No entanto, essas mesmas pessoas não querem necessariamente 

abdicar do direito à informação, justamente porque compreendem que a opinião 

pública é um exercício do poder democrático que lhes é garantido pela noção de 

cidadania. O dilema vivenciado, segundo compreendemos, pode ser traduzido na 

dificuldade em conjugar a cidadania e os mecanismos opinativos em formas mais 

criteriosas, fruto de uma atividade reflexiva mais sofisticada, com um acesso cada vez 

mais limitado à informação, a julgarmos que os meios midiáticos mais populares 

trazem, geralmente, apenas notícias condensadas. Encobre-se, assim, os processos 

de opressão e se constitui na sociedade na sociedade uma rede de espetáculos em 

que os homens se alheiam ao mundo justamente ao se pensarem cada vez mais 

inseridos nele18. Segundo o Instituto Glia19, a presença do TDAH (Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade) é mais forte entre classes mais baixas. Isso nos 

faz imaginar que não são as crianças da elite que sofrem com a dificuldade de 

concentração, mas sobretudo os grupos populares, muito embora, com esses dados, 

                                                
17 NOTÍCIAS falsas são mais compartilhadas do que as verdadeiras. Galileu, 9 mar 2018. Disponível 
em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/noticias-falsas-sao-70-mais-
compartilhadas-do-que-verdadeiras.html. Acessado em: 26 nov. 2018. 
18 DEBORD, Guy. A sociedade espetáculo, 1997. 
19 LENHARO, Mariana. No Brasil, 4,4% têm déficit de atenção. Estadão 12 mai. 2011. Disponível em:  

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-4-4-tem-deficit-de-atencao-imp-,718134. 
Acessado em: 26 nov. 2018. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/noticias-falsas-sao-70-mais-compartilhadas-do-que-verdadeiras.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/noticias-falsas-sao-70-mais-compartilhadas-do-que-verdadeiras.html
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-4-4-tem-deficit-de-atencao-imp-,718134
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pouco se possa afirmar sobre a forma midiática de circulação da informação ou a 

qualidade do que chamamos opinião pública. 

 Esse indivíduo que recebe a menor parcela de poder, de capital, de 

informação, de recursos tecnológicos e até mesmo de saúde, terá muito mais 

dificuldade em compreender o sistema capitalista no qual estamos inseridos. 

 Hino Nacional nos dá o maior exemplo de controle do poder público e da 

opinião pública, e como a máquina é controlada pelos representantes da elite. E não 

é tão difícil demonizar ou santificar a imagem de alguém quando se tem as 

ferramentas necessárias para difundir uma informação, seja ela verdadeira ou falsa. 

Se os donos do poder e do capital estão dispostos a lutar por seus lugares na 

sociedade, nem Marielle20, nem Lula21, nem 22Gandhi conseguem derrubá-los. 

 A imagem de Lula, por exemplo, passou de pai dos pobres (por reduzir a 

pobreza em 50,6%23) para chefe da quadrilha 24como foi a manchete da Veja de 

setembro de 2016. Isso porque existe um grupo capaz de manipular a opinião pública 

com pequenas estratégias midiática. Se em um momento ele é herói e em outro 

momento ele é vilão, possivelmente existe uma falha na informação que está sendo 

passada. A sociedade só pode opinar sobre um assunto se tiver completo 

esclarecimento sobre ele. Caso contrário, será um julgamento vazio e sem 

fundamento. O problema é que a maioria da população não tem tempo para analisar 

um caso complexo a fundo pois são desprovidos de tempo e outros privilégios. Se os 

responsáveis pela informação do país decidem tomar um lado, seja por dinheiro ou 

por ética, consequentemente a população aceitará o que lhes for dito.   

Michael Callow manteve sua imagem intacta pela ajuda das plataformas de 

comunicação, que inclusive reforçaram a imagem de homem de família de margarina, 

nos anos seguintes ao atentado. A opinião pública depende da quantidade de 

informações que a população é capaz de digerir sobre um caso. 

 

                                                
20 Marielle Franco foi uma socióloga e vereadora do Rio de Janeiro, eleita pelo PSOL, e assassinada 
no dia 14 março de 2018, em um atentado ao carro onde estava. 
21 Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil de 2003 até 2010 pelo PT.  
22 Gandih foi um grande ativista pacifista e líder espiritual da Índia. 
23 ENNES, Juliana Governo Lula reduziu pobreza do país em 50,6%, mostra estudo. O Globo 03 mai. 
2011. Disponível em:  https://oglobo.globo.com/politica/governo-lula-reduziu-pobreza-do-pais-em-506-
mostra-estudo-2775537 Acessado em: 27 nov. 2018. 
24 PEREIRA, Daniel. Delator confirma: Lula era o chefe da quadrilha do petrolão. VEJA, 2 set. 2016. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/delator-confirma-lula-era-o-chefe-da-quadrilha-do-
petrolao/ Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://oglobo.globo.com/politica/governo-lula-reduziu-pobreza-do-pais-em-506-mostra-estudo-2775537
https://oglobo.globo.com/politica/governo-lula-reduziu-pobreza-do-pais-em-506-mostra-estudo-2775537
https://veja.abril.com.br/brasil/delator-confirma-lula-era-o-chefe-da-quadrilha-do-petrolao/
https://veja.abril.com.br/brasil/delator-confirma-lula-era-o-chefe-da-quadrilha-do-petrolao/
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3.3- Direito de odiar 

Além do caso do primeiro ministro, a hashtag #MorteA também ficou entre os 

mais comentados no Twitter. Isso acontece com qualquer notícia que viraliza nas 

plataformas de comunicação e me faz entender o Trend Topics como o maior reflexo 

da globalização, visto que mostra a reação da população em tempo real. 

Sobre o caso #MorteA, o que está em pauta não é mais a velocidade da 

informação, pois já sabemos que ela tende a crescer e se tornar cada vez mais 

instantânea. O que entra em pauta é o discurso viralizado e o direito de fazê-lo, 

mesmo que o mesmo possa ferir a integridade de um indivíduo. Não se trata de 

viralizar, se trata do conteúdo que viraliza. 

Em Odiados pela Nação, a hashtag se populariza entre as pessoas indignadas 

com atitudes grosseiras, preconceituosas ou ofensivas. São a parcela indignada que 

acha que pessoas ruins devem pagar, ou morrer. São pessoas tão sedentas de justiça 

que pedem por vingança. A justiça tem princípios humanistas que respeitam todo o 

indivíduo igualmente perante a lei. A vingança tem a intenção de fazer o indivíduo 

sofrer tanto quanto ele fez sofrer, ou mais. 

Na internet nós somos capazes e temos a liberdade de expor nossa opinião 

das mais diversas formas, seja curtindo e compartilhando conteúdos com os quais 

concordamos, seja produzindo conteúdo relacionado ao que pensamos. De todo 

modo, qualquer usuário ativo em uma rede social é um formador de opinião desde 

que uma única pessoa veja o que você publica. 

Em 2018, tendo mais de 90% da população se comunicando pela internet, a 

comunicação pode ser considerada instantânea. Mas mesmo com essa ferramenta 

em mãos a população ainda tem dificuldade em conferir a veracidade de um 

conteúdo. Essa fábrica de fake news só continua funcionando porque estamos presos 

em uma sociedade injusta que nos inquieta e nos distrai. Isso nos polariza porque 

falta tempo de reflexão ao mesmo tempo que sobra distração. O universo visual e 

sonoro ao qual somos expostos é construído para ser atrativo, visto que tudo está a 

venda ou está comprado, e, portanto, lucrativo. Ele precisa interagir com cada um 

individualmente. Assim como as placas de trânsito têm um brilho que reluz com farol 

do carro para se comunicar com os motoristas, um objeto com cores vivas tem que 

brilhar para impressionar uma criança e uma joia tem que brilhar muito para causar 

interesse e ser dada como valiosa por um humano adulto. 
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Por consumirmos cada vez mais informações, elas se tornam descartáveis 

rapidamente. O tempo de uma notícia pode variar de acordo com o impacto e o 

processo de desenvolvimento do caso. Mas pode ser superficial o suficiente para 

durar menos que o rolar o feed. 

No Brasil temos uma polarização entre dois grupos, a esquerda e e direita, que 

foi construída desde 2013 quando tivemos a primeira grande manifestação. Com o 

passar dos anos essa polarização foi se modificando conforme abraçava grupos e 

classes diferentes e se definindo de uma forma violenta. Um peso moral e religioso 

foi imposto por um discurso quase cômico de que a esquerda era um risco à família 

tradicional brasileira. Os movimentos sociais nascidos por causas e grupos diferentes 

passaram a ser deslegitimados com a acusação de vitimismo, ou seja, aqueles que 

reclamavam de opressão estavam sendo silenciados por uma #chegademimimi. 

A classe que vem sendo acusada de preconceitos e que preza pela família 

tradicional brasileira é a mesma que luta pelo porte de armas, pois querem ter o direito 

de defender seus patrimônios. Isso pode ser visto como apenas o direito de se 

defender com uma arma mortal independente da história do outro ser relevante ou 

não. Nessa sociedade o indivíduo não tem história quando cometeu um crime. Ainda 

mais se for um crime violento, pois a justiça e a vingança parecem dançar numa linha 

tênue. Por isso, o imediatismo desse grupo que busca soluções para os seus 

problemas não de um coletivo, faz com que simplifiquem demais uma situação mais 

elaborada. Uma informação precisa de fontes e dados muito mais que uma gramática 

jornalística realista, mas por necessitar mais tempo de leitura ou atenção acabam 

sendo deixadas de lado por uma janela popup ou um gif de gatinho. É esse ritmo 

acelerado com que nos comunicamos que nos impede de refletir sobre o que 

realmente importa para uma sociedade estável e igualitária. 

Black Mirror deixa explícitas as distrações do humano moderno. Documentar 

a própria vida em uma rede social (Queda Livre), comprar objetos digitais para seu 

avatar digital (15 Milhões de Méritos), tecnologias caras que nos proporcionem prazer 

ou conforto (Volto Já), jogos ou experiências imersivas (Hang the Dj, Uss Callister, 

San Junípero, Natal e Versão de Teste) são as distrações que causam tanta 

identificação entre cliente e produto. É importante lembrar que tudo a que temos 

acesso é comprado. A internet, a educação, a informação, o aparelho que vai te levar 

a informação, espaços e experiências são alguma das coisas que é preciso consumir 

para se desenvolver intelectualmente num grupo. E aqueles que ditam as regras 
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estão no topo de uma pirâmide social pouco diferente da que existia na idade média. 

Com a nobreza e o clero acima dos trabalhadores e servos. 

Distraídos, reproduzimos ódio por sermos afetados com informações que 

geram reações instantâneas. Quando descobrimos uma tragédia, reagimos conforme 

o grau de moralidade que aplicamos sobre a situação. Isso se dá pela velocidade com 

que as hashtags são levantadas com a indicação de morte a alguém. É um ódio que 

dura menos de vinte e quatro horas para poder se encaixar com o ódio do dia 

seguinte. É como um jogo viciante de fazer justiça sem sair de casa. Basta que 

tenhamos um indivíduo com um crime cruel para podermos ensiná-lo sobre a lei. 

Em A sociedade contra o Estado, Clastres diz que a relação entre a lei e o 

corpo vem de quando se marcava uma pessoa com ferro e fogo para que fosse 

lembrado o crime cometido. Algumas vezes esse crime sequer era dito para a pessoa 

que estava sendo marcada com ferro quente por alegarem que a dor pode ser 

suficiente para a educação 25. 

O sofrimento causado a alguém, seja ele físico como em Odiados pela Nação, 

ou psicológico como em Urso Branco, se faz parecer merecido devido ao ato 

inadmissível. Seja um ato ofensivo ou um assassinato ambos são dignos de punição. 

Se a facada de Bolsonaro for mesmo verdadeira, ele então se torna uma vítima desse 

ódio sobre ódio.  

 

3.4- Responsabilidade do crime 

De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos aprovada pela 

ONU (Organização das Nações Unidas) todo ser humano tem direito à vida, igualdade 

perante a lei e liberdade de expressão, essa que muitas vezes é confundida com o 

direito de odiar sem cogitar a possibilidade do ódio ser o gatilho para uma violência 

capaz de eliminar o primeiro direito. No entanto, há em nosso mundo um grupo de 

peças de comunicação em que a temática é abordada, o que serve de indício de que 

a temática da violação dos direitos humanos ainda é uma prática social. Existe, por 

exemplo, uma charge da Mafalda em que ela diz que quando matarem todos os 

criminosos sobrarão apenas os assassinos, o que serviria para retratar o discurso 

                                                
25 CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra o Estado, 2012. 
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mais tradicional de diminuir a menoridade penal sem analisar os problemas sociais e 

educacionais que falham nas classes menos privilegiadas26.  

 

 

Fonte: http://www.gazetadigital.com.br/variedades/celebridades/sandra-annemberg-apaga-
postagem-polemica-sobre-pena-de-morte/550916. Acesso em 28 out.2018. 

 

Compreendemos que se trata mais uma estratégia imediatista para resolver o 

problema da desigualdade e violência, superficialmente sem dar atenção à 

profundidade dos casos. Mais uma vez a história do indivíduo é deixada de lado 

enquanto seu ato criminoso é exposto na ribalta para que haja linchamento em praça 

pública27 como foi o caso de Elison Santos, de 19 anos que foi retirado da delegacia 

por civis e linchado até a morte. Na matéria do Globo eles não deixam claro na 

manchete que Elison foi assassinado, mas evidencia que ele teria matado três 

pessoas no mesmo dia. Matar alguém que praticou um crime é se tornar um criminoso 

também.  

                                                
26 BOLSONARO defende a redução da maioridade penal e fim das 'saidinhas' nas prisões. Jornal 
Nacional, 15 out. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/15/bolsonaro-defende-reducao-da-
maioridade-penal-e-fim-das-saidinhas-nas-prisoes.ghtml Acessado em: 27 nov. 2018. 
27 RODRIGUES, Iryá. Suspeito arrancado de delegacia no AC e linchado por populares teria matado 
três pessoas no mesmo dia, diz polícia. G1 AC, 28 set. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/09/28/suspeito-arrancado-de-delegacia-no-ac-e-linchado-
por-populares-teria-matado-tres-pessoas-no-mesmo-dia-diz-policia.ghtml Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/15/bolsonaro-defende-reducao-da-maioridade-penal-e-fim-das-saidinhas-nas-prisoes.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/15/bolsonaro-defende-reducao-da-maioridade-penal-e-fim-das-saidinhas-nas-prisoes.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/09/28/suspeito-arrancado-de-delegacia-no-ac-e-linchado-por-populares-teria-matado-tres-pessoas-no-mesmo-dia-diz-policia.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2018/09/28/suspeito-arrancado-de-delegacia-no-ac-e-linchado-por-populares-teria-matado-tres-pessoas-no-mesmo-dia-diz-policia.ghtml
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As abelhas que são usadas para matar os mais citados pela hashtag, indo até 

a parte do cérebro específica que causará maior dor no indivíduo são o reflexo de que 

não se trata de pagar na mesma moeda, mas em uma muito pior. É necessário que 

haja sofrimento pois só a dor é capaz de ensinar. 

Quando Clastres, fala de memória e lei e disserta sobre ritos de passagem, ele 

diz que "a sociedade dita a sua lei aos seus membros, inscreve o texto da lei sobre a 

superfície dos corpos”28. É o peso da dor como ensinamento para o que não deve ser 

feito. O animal, sendo humano ou não, deverá entender que se fizer determinado ato 

será punido e sentirá dor, para que essa resulte em obediência. 

O jogo das consequências, que é fonte dos crimes de Odiados pela Nação, é 

didático, intuitivo e banaliza o mal como se fosse uma abertura de série que fica 

tocando em looping na nossa cabeça depois de uma maratona no fim de semana. O 

vídeo publicitário do jogo me lembra o aplicativo de Nerve (2016) que divide os 

usuários entre Watchers (observadores que pagam para ver) e players (jogadores 

que tentam ganhar dinheiro e glória) e por um método de verdade ou consequência 

distribui desafios que colocam a integridade do jogador em risco. 

A linguagem, quando se fala de crueldade, precisa ser clara, porém é melhor 

que não haja uma noção de identificação que faça com que o receptor se imagine um 

sanguinário, daí um controle do peso dramático. Isso facilita a aceitação da tortura, 

porque não se aparenta a crueldade com o ar da violência indiscriminada, e sim como 

uma solução corretiva para a imoralidade. 

Além da ideia de naturalizar a crueldade e tornar, a tortura por exemplo, algo 

cabível em uma sociedade justa, somos cobertos por uma enxurrada de pequenos 

delitos capazes de nos desesperançar na visão de um mundo melhor. Na internet é 

possível encontrar infinitos vídeos e imagens chocantes, desde o acidente de 

Mamonas Assassinas até imagens de pessoas sendo decapitadas. Os vídeos 

aparecem clandestinamente, vez ou outra, pelas redes sociais mas logo são 

denunciados e excluídos por conter imagens de violência. Entretanto, um candidato 

brasileiro construiu seu nome justamente homenageando um torturador. 

No programa Roda Viva, Jair afirma que seu livro de cabeceira é Verdade 

Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra. O mesmo já havia mencionado o 

torturador na sessão da câmara que aprovou o impeachment de Dilma Rousseff 

                                                
28 CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado, p.198, 2012. 
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(primeira mulher presidente do Brasil e vítima da violência de Ustra durante o período 

da ditadura no Brasil). Mas como Jair reforça o discurso de que Dilma e Lula (os dois 

principais líderes eleitos à presidência da república pelo PT) são terroristas, a sua 

posição parece justificável. Se alguém instaura o terror dentro de uma nação, ele deve 

ser punido como terrorista. 

Segundo Cristiane Sampaio, em sua matéria para o Brasil de Fato, a proposta 

de alteração da Lei Antiterrorismo pode criminalizar movimentos populares e ainda 

personificar a imagem do terrorista. Isso facilita o reconhecimento do inimigo proposto 

pelos detentores do novo governo, aparentemente interessados nisso29. Enquanto a 

imagem do inimigo é nomeada de comunista, não é suficiente para enxergarmos uma 

figura materializada. Mas se caracterizamos como terrorismo um grupo de 

manifestantes que se pronuncia publicamente por insatisfações políticas, a imagem 

começa a se materializar em um tipo de pessoa. Neste caso, em qualquer grupo que 

se reunir para protestar. 

O julgamento de Victoria levou os usuários das redes sociais a se pronunciar 

com a #freewhitebearone, mostrando que existiu uma resistência quanto a ideia de 

se construir um parque da justiça. Essa é uma preocupação possível quando existe 

um grupo a favor de violência corretiva. Na Alemanha, onde o nazismo tanto fez 

sofrer, temos hoje uma extrema direita se fortificando como nos anos quarenta. Em 

uma entrevista para a rede de televisão MDR, segundo a Folha de São Paulo30, a 

prefeita de Chermitz, Barbara Lwdwid, lamenta a possibilidade de uma manifestação 

violenta onde indivíduos causam apenas terror.  

Para conviver em uma sociedade justiceira é preciso saber andar na linha. Em 

Urso Branco o que acontece com Skillane é a forma de impor a lei e mostrar que os 

criminosos irão pagar pelos seus atos. A intenção principal é gerar o medo para que 

a população obedeça a seus líderes. Como um cachorro precisa obedecer seu dono 

se quiser ganhar um biscoito. 

 

                                                
29 SAMPAIO, Cristiane. "PL que endurece Lei Antiterrorismo pretende criar o terrorista", afirma jurista. 
Brasil de Fato, 20 nov. 2018 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/11/20/pl-que-
endurece-lei-antiterrorismo-pretende-criar-o-terrorista-afirma-jurista/ Acessado em 27 nov. 2018. 
30 ALEMANHA denuncia extrema direita por 'caça' aos imigrantes. Folha de S. Paulo, 27 ago 2018. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/merkel-denuncia-extrema-direita-por-
caca-aos-migrantes.shtml Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://www.brasildefato.com.br/2018/11/20/pl-que-endurece-lei-antiterrorismo-pretende-criar-o-terrorista-afirma-jurista/
https://www.brasildefato.com.br/2018/11/20/pl-que-endurece-lei-antiterrorismo-pretende-criar-o-terrorista-afirma-jurista/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/merkel-denuncia-extrema-direita-por-caca-aos-migrantes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/08/merkel-denuncia-extrema-direita-por-caca-aos-migrantes.shtml
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3.5- Observadores 

Quando o posicionamento de um grupo é violento e ameaçador, a oposição é 

obrigada a ficar mais atenta. Os conflitos começam a ser mais quentes e os casos 

mais graves não demoram a aparecer. Moa, um mestre capoeirista que foi morto com 

12 facadas por um eleitor do Bolsonaro após declarar apoio ao PT, se tornou mais 

um símbolo de resistência nessa polarização sangrenta que tem deixado o brasileiro 

com os nervos à flor da pele. Isso significa que enquanto houver opressão, haverá 

resistência. Isso fortalece os movimentos para que se planejem para um próximo 

combate (se houver). Esse é o jogo democrático onde grupos lutam pelo poder de 

decidir pautas importantes que movem o país. 

Quem não compreende a democracia como um jogo, não compreende que um 

dos dois conseguirá a faixa presidencial. O voto nulo tem sido frequente no Brasil 

debaixo de um discurso de ser um posicionamento político. Entretanto, em uma nota 

feita em 2018, o Senado Federal31 explica que votar nulo ou branco apenas invalida 

o voto e faz com que a opinião do leitor seja descartada desse jogo, onde um de dois 

vencerá. 

Tendo a compreensão disso, entendemos que o posicionamento a favor de um 

dos dois candidatos não significa que você concorda com as pautas dele, mas pode 

significar que você não aprova nenhuma pauta da oposição. E se essa decisão não 

for feita com cautela e atenção isso pode definir perdas significativas para um país, 

seja no desenvolvimento, na economia ou na taxa de mortalidade. 

Ficar em cima do muro e não se posicionar diante de uma polarização tão séria, 

é como ver um homem bater em uma mulher e dizer que em briga de marido e mulher 

não se mete a colher. Ficar em silêncio é dar força ao mais forte. É deixar o opressor 

oprimir. 

Victoria acaba num parque da justiça porque alguns acham necessário e outros 

não se interessam por assuntos políticos. Boa parte da elite, como influenciadores e 

formadores de opinião, não se posiciona politicamente por conta do dano econômico 

que podem sofrer. Isso é lamentável devido ao poder que muitos artistas têm de 

influenciar grandes massas.  

                                                
31 VOTAR nulo ou em branco não leva a invalidar a eleição. Senado Notícias, 01 out. 2018. Disponível 

em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/01/votar-nulo-ou-em-branco-nao-faz-
diferenca-no-resultado-da-eleicao Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/01/votar-nulo-ou-em-branco-nao-faz-diferenca-no-resultado-da-eleicao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/01/votar-nulo-ou-em-branco-nao-faz-diferenca-no-resultado-da-eleicao
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As pessoas que frequentam o parque da justiça também estão lá pelo 

entretenimento, pelo show, pelo teatro. Transformar uma história em um rito e em 

seguida em um show, substitui o peso da violência pelo do ensinamento.  

O carro papal que passa, como uma procissão pelas ruas do parque, 

carregando Skillane remete a encenações cristãs que acontecem na páscoa sobre a 

prisão e a crucificação de Jesus Cristo. A cerimônia, tradicional principalmente nas 

cidades interioranas do país, acontece como um evento de festa em tons mórbidos. 

Eu quando criança morria de medo porque via homens com túnica e capuz sem 

mostrar o rosto indo buscar um homem para matá-lo. 

A população refaz a história para lembrar da importância da ordem. Para 

lembrar que existe uma força maior que muitas vezes decide pelo nosso próprio corpo 

e se sente livre para fazer o que querem. 

 A cena construída para atormentar a cabeça de Victoria é um reflexo exato do 

nosso comportamento imparcial frente a atos violentos. Enquanto um ladrão é 

amarrado em um poste e violentado até a morte outros que passam pela cena apenas 

filmam para ganhar views na internet. Se você nunca caiu no limbo da internet de 

vídeos de agressão, dê graças aos seus filtros da rede pois é horrível. 

 Os conflitos que acontecem nos colégios, filmados normalmente por outros 

alunos, são conteúdos que viralizam na internet que se leve em conta a violência da 

cena filmada. Um desses vídeos que virou bordão dos millennials é o "Já acabou 

Jéssica?” que surge de um vídeo onde uma garota se levanta, depois de ser 

sequencialmente agredida por Jéssica, e afronta a sua oponente. Os alunos vibram 

ao redor, assobiam e incentivam ambos os lados para que a briga continue. Se um 

grupo de adolescentes permite que duas pessoas se violentem, porque um grupo de 

adultos seria diferente? Nós somos muitas vezes os observadores desse espetáculo 

violento e cruel que acontece naturalmente sem que um movimento pacifista forte 

tome providências. 

 É comum que estejamos sempre reforçando a memória de situações violentas 

para que nosso corpo fique sempre atento ao andar pelas ruas, afinal o perigo está 

nelas. Com medo não saímos de casa e isso, para muita gente, parece um bom 

negócio.  
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 Em agosto de 2018, o G1 publicou uma matéria sobre Suzane von Richthofen 

que saiu da prisão temporariamente no dia dos pais32. A matéria que ironiza a saída 

de alguém que matou os pais para uma data festiva de dia dos pais não demonstra 

uma falha no sistema carcerário, demonstra uma falha na nossa capacidade empática 

para qualquer encarcerado, até porque não existe uma cultura de falar sobre o 

sistema carcerário no Brasil. Apenas sabemos que existe um lugar onde as pessoas 

são presas e que uns são menos piores que outros. Suzane vira matéria de revista 

não por sua história, mas por quem ela representa na sociedade. Ela é uma jovem 

branca, classe média e condenada por matar os pais,  mas a história poucas vezes 

sai desse enredo. O papel da matéria é fazer o que Urso Branco faz ao final do 

episódio. Todos assistem o crime dela para lembrar da história e depois atirar tomates 

enquanto ela volta para a penitenciária.  

 

 

 

 

                                                
32 SUZANE von Richthofen deixa prisão para saída temporária do Dia dos Pais. G1 Vale do Paraíba e 

Região, 09 ago. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/noticia/2018/08/09/suzane-von-richthofen-deixa-a-prisao-para-saida-temporaria-do-dia-dos-
pais.ghtml Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2018/08/09/suzane-von-richthofen-deixa-a-prisao-para-saida-temporaria-do-dia-dos-pais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2018/08/09/suzane-von-richthofen-deixa-a-prisao-para-saida-temporaria-do-dia-dos-pais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2018/08/09/suzane-von-richthofen-deixa-a-prisao-para-saida-temporaria-do-dia-dos-pais.ghtml


 
 

CAPÍTULO 4  

SOCIEDADE EM MASSA 

 

 

 

 A passagem da série Black Mirror para a realidade social, sobretudo aquela 

experimentada no Brasil no período mais recente, deve ser compreendida, por fim, 

como uma análise intercruzada das formas de controle e de poder podem ser feitas. 

Por um lado, a nossa ideia da série era pensar a relação de espelho distópico da 

realidade atual, e, de outro, virar esse espelho para a situação mais imediata do Brasil. 

Contudo, para entender melhor como a relação entre mídia, poder e sociedade 

compõem uma trama complexa, acreditamos ser importante pensar o que seja as 

formas de funcionamento da sociedade de massa. Entendemos a sociedade de 

massa como uma forma social a partir da qual os indivíduos perdem suas 

singularidades e, atomizados, constituem um todo uniforme e amorfo, embora não se 

acreditem despersonalizados. Com isso, estabelece-se uma passagem da vigilância 

ao controle, isto é, de uma forma de sociedade policiada a uma sociedade ordenada 

e que se autovigia segundo mecanismos em que todos participam dos meios de 

policiamento. A suspensão da violência explícita, nesse caso, pode ser feita, porque 

estamos sob o juízo do outro, e, portanto, operamos com as formas de opressão 

simbólica que ligam e retiram os espaços de liberdade das pessoas, porque elas 

mesmas aderem aos mecanismos de opressão33.  

 Tendo em vista essas questões, neste capítulo discutimos as noções de 

controle, educação e distração da qual a massa participa e como isso se relaciona 

com as formas mais atomizadas de exercício do poder político. 

  

4.1- Controlando a massa 

É comum que a política individualista, quando coloca a si e a seus bens em 

primeiro lugar, seja excludente aos menos favorecidos. Isso acontece pela 

necessidade em conservar ao máximo os próprios bens. A ideia distópica, do 

armamento da população como uma possível solução para a segurança, nada mais 

                                                
33 ARENDT, Hannah, Origens do totalitarismo, p.434-456, 2012. 
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é que uma solução simplista que tira a responsabilidade do estado de proteger seus 

cidadãos e passa para o indivíduo permitindo que o mesmo defenda-se. Além de 

negar que a origem da violência é a desigualdade. Esse contexto aceita a realidade 

de uma sociedade perigosa com uma política de segurança pública incapaz de reduzir 

a violência. Mas volto a questionar como Mafalda: Se matarmos os criminosos não 

seremos assassinos? 

Nós carregamos, em nossas referências fílmica e literária, uma história 

clássica de herói versus vilão. A jornada de um protagonista bom que luta para 

conquistar um objetivo enquanto um antagonista mau cria obstáculos no percurso 

desse herói. Mas nem sempre o herói mata o vilão, às vezes ensina uma lição e outras 

vezes bota para correr. Os contos de fadas como Chapeuzinho Vermelho, João e 

Maria ou até mesmo os três porquinhos carregam a figura do vilão personificado em 

uma criatura maléfica e perigosa que precisa ser evitada por questão de 

sobrevivência. 

Em Fadas no divã - psicanálise nas histórias infantis, Diana Lichtenstein Corso 

e Mário Corso falam sobre a figura do lobo como um inimigo armado. "A arma do lobo 

é sempre a boca, afinal o sopro é uma força que provém dali e, de certa maneira, 

também a lábia em querer enganar vem do mesmo lugar." 

Para o universo infantil a figura do vilão normalmente é usada para ensinar 

sobre os perigos do mundo longe do colo dos pais. E com o passar do tempo essa 

materialização da maldade começa a se tornar complexa e discreta. 

A Pixar, é uma das pioneiras em sensibilizar a imagem do vilão para que fique 

claro que até a maldade tem um porquê. Em Vida de Insetos (1998) os vilões 

gafanhotos apenas exploram as formigas para trabalharem para eles, pois isso 

garante a segurança de que não precisarão se preocupar com a própria comida. Em 

Os Incríveis (2004), o vilão é um ex fã do senhor incrível que guarda mágoas da 

infância. Em Divertida Mente (2015) o inimigo da personagem são as inconstâncias 

da adolescência.  

Ao repensar a imagem do vilão como a criatura horrenda e maléfica, buscamos 

relatar de uma forma mais realista os verdadeiros obstáculos que podemos encontrar 

ao longo da vida como: independência dos pais, segurança, conforto e também 

estabilidade emocional.  

O que Black Mirror faz com seus personagens não é sensibilizar os vilões para 

tentarmos entender o lado deles, muito pelo contrário, é vilanizar os heróis para criar 
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o maior desconforto no espectador. Assim, nos identificamos com mais de um 

personagem e nos incomodamos ao perceber que nos comportamos como eles. O 

terror da série está justamente nessa identificação. 

Aqui já não temos mais a visão do vilão como uma entidade maligna que só 

deseja matar e dominar o mundo. Agora ele se tornou um indivíduo que reflete a 

sociedade em que ele vive. O vilão é o herói e o herói é o vilão. Isso porque somos o 

reflexo da nossa sociedade.   

Em Urso Branco nós acreditamos, inicialmente, que o inimigo são os 

assassinos que perseguem Victoria. Depois colocamos os observadores como 

coniventes dessa violência, e isso os vilaniza até o gran finale do episódio. Quando o 

espetáculo se revela todos se tornam os verdadeiros vilões. A assassina e a 

sociedade torturadora que compactua com o funcionamento do parque. E esse 

parque só existe porque uma maioria representativa deu voz para existir. Os que não 

se posicionaram contra não representaram nada na decisão de permitir essa 

atrocidade. Jair Messias Bolsonaro se elegeu com 55,13% dos votos (57.797.847 

votos) enquanto Fernando Haddad teve 44,87% dos votos (47.040.906 votos). Os 

votos nulos computaram 7,43% e os votos em branco 2,14%. Segundo o IBGE a 

população atual ultrapassa 208 milhões de brasileiros. 

Para que essa sociedade exista é preciso primeiro permitir o ódio para depois 

poder praticá-lo, poder ostentá-lo e ainda se orgulhar disso. É preciso que alguém 

diga #chegademimimi" para que os movimentos sociais se tornem desnecessários. 

Mas o problema se agrava quando analisamos os representantes selecionados pelo 

presidente para formar sua equipe de governo. Predominantemente brancos 

heteronormativos e com histórico militar ou religioso, ambos carregam o discurso de 

preservar a família. 

Em Hino Nacional o vilão é um terrorista que sequestra uma princesa enquanto 

obriga o primeiro ministro a fazer sexo com um porco em rede nacional. Quando o ato 

se torna arte, surge uma admiração pelo artista para além do justiceiro. Até porque, 

não sabemos o que levou Michael Callow a merecer esse castigo.  

Em Odiados pela Nação qualquer pessoa pode ser o artista. Os usuários que 

postam a hashtag querem fazer parte de um ato de vingança personificado como um 

jogo. Algumas pessoas, como a professora do jardim de infância, enxergam aquilo 

apenas como uma brincadeira boba da internet.  
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A ideia do politicamente correto é justamente ir contra tudo aquilo que fere um 

indivíduo. Mas se acharmos que a empatia é sinônimo de frescura, acabamos 

permitindo a ofensa como liberdade de expressão. É uma liberdade para odiar o outro 

a partir de uma justificativa radical incapaz de ver outro lado de uma história. 

Quando aceitamos a possibilidade de um presidente com um discurso 

favorável à tortura, aceitamos também um grupo militante da mesma ideia. E esse 

grupo precisa convencer o maior número de pessoas para garantir o voto de seu líder, 

mesmo que seja um grupo de inteligência artificial. 

Quando o Messias recebe o resultado das eleições seu discurso não precisa 

mais ser violento e vingativo pois a vaga na presidência já está garantida e a poeira 

dessa polarização finalmente começa abaixar. A população volta a rotina enquanto o 

plano de governo começa a se estabelecer com a seleção da equipe. 

Se um grupo que lutou pelo direito de odiar, tem um presidente com o mesmo 

discurso, a violência não está mais na #MorteA. Ela está nas ruas, na moda, nas 

propagandas, no cinema e nos jornais. E tudo isso pode ser feito pela boca de onde 

vem a lábia. Enquanto houver diálogo entre líder e seguidor existirá um controle de 

massa.  

A linguagem e os objetivos de um governo mudam de acordo com o 

posicionamento de um presidente, que tem como objetivo principal liderar um país. 

Isso precisa ser feito com muita precisão e sempre ouvindo o que o povo está dizendo. 

Sem esquecer de acompanhar os Trend Topics do Twitter. Segundo o discurso de 

Bolsonaro na entrevista para o Jornal Nacional após o resultado das eleições:  

 

[...] ao longo de quatro anos, não só durante a campanha bem como na 

pré campanha, nós tivemos uma bandeira baseada numa passagem 

bíblica: João 8:32 'Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 

Está na hora do Brasil conviver com a verdade.34 

 

Se o candidato eleito com uma campanha mentirosa e violenta, com uma 

campanha baseada em uma passagem bíblica em um estado laico, finalmente 

                                                
34 Entrevista do Presidente Jair Messias Bolsonaro no Jornal Nacional (vídeo). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7GutC3gvv5g&t=72s Acessado em: 27 nov. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=7GutC3gvv5g&t=72s
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chegou ao poder, significa que a ordem e moral tem faltado para a população. Pois 

então que sejam aplicadas. 

Em Modernidade e Holocausto, Bauman fala sobre o genocídio moderno pelo 

ponto de vista de um jardineiro que precisa remover as ervas daninhas para cuidar 

de seu jardim: 

 

Alguns jardineiros odeiam as ervas daninhas que estragam seus 

projetos – uma feiura no meio da beleza, desordem na serena 

ordenação. Outros não são nada emocionais: trata-se apenas de um 

problema a ser resolvido, uma tarefa a mais. O que não faz diferença 

para as ervas: ambos os jardineiros as exterminam. Se indagados e com 

tempo para refletir, os dois concordariam que as ervas devem morrer 

não tanto pelo que são, mas pelo que deve ser o belo e organizado 

jardim. A cultura moderna é um canteiro de jardim. Define-se como um 

projeto de vida ideal e um arranjo perfeito das condições humanas. [...] 

O genocídio moderno, como a cultura moderna em geral, é um trabalho 

de jardineiro. [...] Se o projeto de um jardim define o que é erva daninha, 

há ervas daninhas em todo jardim. E ervas daninhas devem ser 

exterminadas. Eliminá-las não é uma tarefa destrutiva, mas criativa. Que 

não difere em essência de outras atividades que se somam para a 

construção e manutenção de um perfeito jardim. Todas as visões da 

sociedade como um jardim definem parte da população como ervas 

daninhas. Que, como quaisquer ervas daninhas, devem ser 

segregadas, contidas, impedidas de proliferar, removidas e mantidas 

fora dos limites da sociedade; se todos esses meios se revelarem 

insuficientes, elas devem ser mortas35. 

 

Essa é a forma de manter a ordem dentro de um padrão que seja posto como 

único e correto. Isso exclui a possibilidade do diferente, como o argumento cristão 

que só aceita um único Deus. 

 

                                                
35 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto, p.79, 2012. 
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4.2- Educando a massa 

 Na edição do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2018, 

que analisa o nível de escolaridade, o Brasil ficou em 59º lugar entre escolas de 70 

países, segundo o G136. Entretanto, o senado já aprovou cortes para educação37, 

segundo o R7, para o próximo ano e isso não parece uma estratégia de investimento. 

A decisão ainda precisa passar pela câmara mas visto o tipo de pronunciamento dos 

deputados durante o impeachment de Dilma Roussef em 2016, não é de se esperar 

algo menos que moralista. 

 Um dos discursos do presidente eleito é de que os professores são 

doutrinadores do marxismo, por ensinarem sobre o movimento comunista e 

sexualidade nas escolas. Essa fala também aparece no movimento Escola sem 

Partido, que segundo El País38, é considerada pelos novos governantes uma 

"doutrinação esquerdista". Nessa mesma matéria, o El País cita a organização do 

Coletivo Transforma MP (Ministério Público) que propões lembrar "dos Direitos 

Humanos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, priorizando os 

explorados, oprimidos, vulneráveis, excluídos e minorias" pois aparentemente isso 

tem sido deixado de lado, além de ser visto por um grupo significativo como mimimi. 

Um dos coordenadores do coletivo, Gustavo Roberto Costa, promotor do MP-SP 

ainda reforça a importância de lembrarmos da nossa constituição, que vem sendo 

violada já algum tempo. Gustavo inclusive cita o impeachment da presidente Dilma 

como sendo juridicamente incorreto e desrespeitoso às garantias constitucionais. 

 Tirando verba da educação e denunciando os professores de serem 

doutrinadores de ideias igualitárias, pode ter sido o primeiro passo antes de 

construirem a imagem das baratas. Em Engenharia Reversa, a violência não está 

mais na demonização de um criminoso, mas na de um grupo. Se em Odiados pela 

Nação as pessoas achavam que postar uma hashtag desejando a morte de alguém 

                                                
36 COMO tirar o Brasil dos últimos lugares no ranking de educação? Eleva educação, G1 Mato Grosso 
do Sul, 16 jan. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/especial-
publicitario/eleva-educacao/noticia/como-tirar-o-brasil-dos-ultimos-lugares-no-ranking-de-
educacao.ghtml Acessado em 27 nov. 2018. 
37 SENADO aprova corte em fundo para educação. Agência Estado, R7, 08 nov. 2018. Disponível em: 

https://noticias.r7.com/brasil/senado-aprova-corte-em-fundo-para-educacao-08112018 Acessado em: 
27 nov. 2018. 
38 ALESSI, Gil. "MP fará tudo para barrar Escola Sem Partido, se cumprir sua missão constitucional". 
El País, 23 nov. 2018. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/22/politica/1542900517_463501.html Acessado em: 27 nov. 
2018. 

https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/especial-publicitario/eleva-educacao/noticia/como-tirar-o-brasil-dos-ultimos-lugares-no-ranking-de-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/especial-publicitario/eleva-educacao/noticia/como-tirar-o-brasil-dos-ultimos-lugares-no-ranking-de-educacao.ghtml
https://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/especial-publicitario/eleva-educacao/noticia/como-tirar-o-brasil-dos-ultimos-lugares-no-ranking-de-educacao.ghtml
https://noticias.r7.com/brasil/senado-aprova-corte-em-fundo-para-educacao-08112018
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/22/politica/1542900517_463501.html
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era só uma brincadeira, em Engenharia Reversa o extermínio se naturaliza pela 

sobrevivência dos mais fortes, ou como eles chamam, saudáveis.  

 A ideia se populariza pelos meios de comunicação, favoráveis ao governo, 

convencendo a população de que existe um inimigo que precisa ser eliminado. Não 

se trata mais de um criminoso desconhecido mas de um inimigo generalizado. 

 Enquanto, no Brasil, tenta-se convencer que a esquerda destruiu o país, em 

Black Mirror convence-se que as baratas estão destruindo a espécie humana. É 

nesse momento que esse espelho preto deixa mais nítida a nossa realidade. 

 A primeira solução tecnológica aplicada em Engenharia Reversa foi o 

programa de triagem com checagem de DNA, capaz de identificar probabilidade de 

câncer, distrofias musculares, esclerose múltipla, síndrome de Sjögren-Larsson, 

Baixo QI, Tendência ao crime e até desvio sexual. Depois aconteceu o registro dos 

civis como medida de emergência e a partir daí se deu o processo de monstrificação 

do humano tido como doente.  

 Em seu artigo Black Mirror e a cegueira moral da Modernidade, Maria Visconti 

conclui que Engenharia Reversa é uma crítica aos modelos atuais de guerra, aos 

discursos anti imigrantes e aos drones utilizados em combate. Essa manipulação que 

existe sobre os soldados, ao fazê-los acreditar na existência do inimigo, é construída 

com recompensas por cada barata assassinada. Essas recompensas são estímulos 

sexuais que os soldados recebem durante o sono a partir de seus visores. Uma vez 

que existe uma forma de controlar tecnologicamente o ponto de vista do indivíduo, a 

máscara dos visores que os soldados têm nos olhos se transforma no pior pesadelo 

de Stripe. Quando sua máscara começa a falhar, ele percebe que a visão distorcida 

dos humanos (que se tornaram baratas) é construída digitalmente. É a materialização 

do monstro inimigo que ameaça a vida dos demais. 

As lentes de contato inteligentes, que permitem ver imagens tridimensionais 

realistas, ainda é um teste, por isso são usadas em soldados. Isso faz com que uma 

outra pessoa tenha controle sobre o que é visto e como é visto. Eles manipulam a 

imagem para que todos os soldados enxerguem as pessoas como aberrações.  

Essa alteração visual se dá com o mesmo princípio das máscaras do 

Instagram: um reconhecimento facial e uma aplicação de efeito por cima da imagem 

captada pela câmera. Já são comuns aplicativos que reconhecem um espaço e 

projetam objetos em 3D que conseguimos ver através da tela como os aplicativos de 

realidade virtual (VR). No episódio Engenharia Reversa a tecnologia também afeta 
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outros sentidos como a audição e o olfato, visto que esta é uma tecnologia interligada 

ao cérebro. 

Se a grande massa trabalhadora ainda não detém o controle absoluto dos 

próprios comportamentos, visto que somos influenciados por informações externas 

constantemente e formamos nossas opiniões a partir delas, é necessário que o 

indivíduo seja valorizado na base estrutural de seu desenvolvimento que é o período 

escolar. Se você reduz a informação para determinado grupo, você está afetando seu 

desenvolvimento intelectual e a capacidade de ser crítico. 

Se a comunicação é seletiva com as informações passadas para a população 

isso é considerado censura. Mas para que isso seja dado como necessário, precisa 

ser aprovado pela própria população.  

 Quando elegemos um presidente que defende um projeto escolar baseado em 

informações seletivas de acordo com a moral, estamos nos aproximando de uma 

educação catequizadora e nos afastando de uma educação mais progressista. 

 Na cena final de Engenharia Reversa, Arquette explica para Stripe que para 

que a máscara fosse aplicada ele precisaria aceitar.  

 

"-Você aceitou que implantássemos a máscara em você. É 

padrão todo soldado aceita. Não podemos implantar uma ilusão. 

Sua mente rejeitaria. Você precisa aceitá-la. De bom grado. É 

exatamente o que você fez." 

 

 Em seguida mostra um vídeo para Stripe onde ele aceita os termos e condições 

alegando que parecia uma longa redação. Um contrato não é um documento que se 

entende sem vocabulário. A gramática pode ser excludente quando aplicada com 

palavras que um determinado grupo não entende. Escolher intencionalmente cada 

palavra é como criptografar uma informação para que seja vista de uma forma e não 

de outra.  

 Se você deslegitimar a brutalidade das relações no período da ditadura, você 

estará passando a informação censurada, fazendo com que acreditem que o 

totalitarismo tem um fundamento democrático. 

 Hannah Arendt diz, em Origens do Totalitarismo que: 
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Já não basta que a propaganda e a organização afirmem que o 

impossível é possível, que o incrível é verdadeiro e que uma coerente 

loucura governa o mundo; o principal esteio psicológico da ficção 

totalitária - o ativo ressentimento contra o status quo, que as massas 

recusaram aceitar como único mundo possível - já não existe, a cada 

fragmento de informação concreta que se infiltra através da cortina de 

ferro, construída para deter a sempre perigosa torrente de realidade 

vinda do lado não totalitário, é uma ameaça maior para o domínio 

totalitário do que era a contrapropaganda para o movimento totalitário39. 

 

Que uma loucura governa o mundo, me parece óbvio, caso contrário não 

existiria desigualdade social. A insanidade está na naturalização de uma sociedade 

totalitária como sendo a solução para qualquer tipo de pluralidade. É uma forma de 

colocar leis retrógradas e punições cruéis para moralizar e cristianizar (no caso do 

Brasil) um povo, visto que o mesmo se encontra deturpado por uma ideologia 

esquerdista. 

Na série, a manipulação acontece pelo discurso de ódio através das 

tecnologias de transmissão de informação. Como Stripe não tem controle sobre os 

próprios olhos, quando entra em conflito pela atitude desumana da missão, Arquette 

bloqueia sua capacidade de enxergar e o faz enxergar o assassinato das pessoas, 

que antes eram baratas mas agora são apenas pessoas. Stripe fica perturbado ao 

reviver a cena e Arquette o induz a permitir ter a memória apagada e poder começar 

do zero. É a solução dada em contraponto a ficar preso em uma cela revivendo o ato 

cruel em looping. 

 

4.3- Distraindo a massa 

Para reger um governo totalitário é preciso primeiro ter o apoio da população 

para depois fazê-la concordar com as novas regras do jogo democrático. É preciso 

distraí-la para evitar possíveis manifestações contrárias ao governo. Essa distração é 

reforçada pelo capitalismo, que vende sempre a ideia esperançosa de que o dinheiro 

é o bem mais precioso e todos um dia o conseguirão. 

                                                
39 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo, p.512, 2012. 
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Se Bolsonaro defende a ideia de que somos todos iguais e que não existe 

opressão social e econômica no Brasil, ele acredita que todos são iguais perante a 

lei, assim como diz a Declaração Universal de Direitos Humanos aprovada pela ONU. 

Essa ilusão enfraquece os movimentos sociais que apontam justamente as 

desigualdades de uma nação, fazendo com que uma minoria poderosa e rica esteja 

à frente das maiores decisões do país. 

Para Hannah Arendt, em seu ensaio sobre formação, exílio e totalitarismo, não 

existe situação que exclua a possibilidade do esforço de compreensão, e isso é 

necessário para que um grupo aceite o regime totalitário e aprenda a conviver com 

os novos critérios de justiça que ele impõe. 

Em Wall-e, da Pixar, os humanos são retratados como pessoas obesas que 

vivem em poltronas flutuantes de onde fazem tudo. Essas pessoas, fadadas ao 

conforto eterno por evitar esforços, são um reflexo do nosso desenvolvimento 

tecnológico. Máquinas inteligentes, panelas de arroz automáticas, softwares de 

edição, delivery ou carro autônomo, são ferramentas tecnológicas desenvolvidas para 

nos poupar esforço.  

A desburocratização também pode ser uma forma de reduzir trabalhos e 

facilitar o controle. Segundo a BBC40, a China vem desenvolvendo o sistema de 

crédito social, para monitorar o comportamento de seus cidadãos, premiando os 

indivíduos bem comportados e corrigindo os mau comportados. A avaliação é feita a 

partir de um ranking de confiança e o sistema deverá conter o registro todo cidadão 

chinês até 2020. 

Esse formato classificatório já é aplicado em aplicativos populares no Brasil 

como Uber, Bla Bla Car41 e Airbnb42, mas também pode ser identificado com a 

estratégia das redes sociais: gostei ou nada. No Youtube você pode dizer se gostou 

de um vídeo ou não. No facebook, hoje, existem várias opções para representar a 

relação de um usuário com outro, que são emojis de reação. No Instagram você tem 

a opção de gostar (com o botão de coração) ou só observar.  

                                                
40 O PLANO chinês para monitorar - e premiar - o comportamento de seus cidadãos. BBC Mundo, 20 

nov. 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42033007 Acessado em: 27 
nov. 2018. 
41 Bla Bla Car é um aplicativo de viagem onde o usuário oferece caronas ou as solicita. 
42 Airbnb é um aplicativo de hospedagem onde o usuário disponibiliza a própria casa ou um quarto, ou 
se hospeda em uma dessas opções. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42033007
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Essa classificação binária (gostei versus não gostei) é o maior problema, pois 

a imagem de alguém pode ser construída a partir do ponto de vista de outra pessoa 

e isso não leva em consideração nenhum dado histórico porque é instantâneo. Não 

existe tempo para reflexão de como devemos nos posicionar perante alguma 

publicação ou pronunciamento na internet. É um jogo de sim ou não43 que se mantém 

cada vez mais rápido, dependendo da capacidade em processar uma informação e a 

velocidade do polegar em passar para o próximo post. 

 Lacie vive em um mundo idêntico ao nosso, onde dinheiro é sinônimo de 

qualidade de vida, e passa os dias buscando ser melhor para conseguir uma nota 

melhor. Mas isso falha quando ela começa a ter pequenos desentendimentos e ser 

mal avaliada pelas pessoas. 

 Em Zeitgeist (2007), um filme de Peter Joseph, ele define a palavra título como 

"um termo alemão que exprime o avanço intelectual e cultural do mundo numa época." 

O documentário critica a sociedade contemporânea por sua religiosidade, capitalismo 

e controle de massas e explica como a nossa relação social se constrói a partir dos 

nossos espaços. 

 Ele nos estimula a pensar, por exemplo, que as religiões sempre estiveram no 

controle das grandes nações da história. As igrejas por anos têm tomado conta do 

sistema capitalista em que vivemos, ao lado dos bancos e do governo. Eles formam 

um grupo de pessoas, na maioria das vezes dentro do padrão patriarcal cristão, que 

rege as leis de convivência de uma civilização globalizada. Esse grupo é padronizado 

pela moralidade e pela seleção dos mais capacitados para pertencer à elite, mas 

apesar de gerirem as regras, é natural que as ideias mudem de acordo com o passar 

da história.  

 Os grupos políticos, que nascem desse desenvolvimento histórico, se 

fortalecem conforme o crescimento de pessoas, que se sentem contempladas com 

cada viés, cresce. E mesmo que movimentos mais humanistas tentem se livrar de 

dívidas históricas como racismo e machismo, essas dívidas ainda são conservadas 

pois são os alicerces do modelo de governo patriarcal que venho falando até aqui. 

 Essas dívidas são conservadas a muito custo pois precisam criar a ilusão de 

uma sociedade desconstruída de padrões, mesmo que ela não seja. É preciso 

                                                
43 Jogo de programas de auditório onde o jogador, de ouvidos tapados, decide se aceita um prêmio ou 
não sem saber o que é. 
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manipular a informação para fazer com que a massa acredite e siga tudo o que dizem 

enquanto se distraem com as superficialidades do capitalismo. 

 O esforço para manter a moralidade religiosa tem sido cada vez menor devido 

ao excesso de informação que temos na internet, porém quando se cria um inimigo 

comum essa moralidade se torna mais discreta. 

 O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude que cria um 

abismo nas relações humanas. É uma maneira de sustentar a submissão cega e 

reduzir a responsabilidade humana sob a premissa de que um deus controla tudo e 

que crimes terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. Isso tudo 

é feito dando poder aos detentores da verdade que usaram o mito para manipular e 

controlar a população. 

 Para manter essa estrutura de comando em um ciclo interruptivo, é preciso 

fazer sentir medo para que se juntem em busca de esperança. É como o discurso de 

Jair Messias, que reforça o argumento que o povo está em perigo. 

 Segundo o dicionário Google, terrorismo pode ser "um modo de impor a 

vontade pelo uso sistemático do terror" ou também "um regime de violência instituído 

por um governo"44. 

 Se a população recebe informações censuradas, ela não será capaz de 

desenvolver o pensamento crítico sobre um assunto, e acabará agindo 

instintivamente em favor da própria segurança. Temos três fontes de informação 

fortemente estabelecidas na sociedade: mídia, escola e religião (ou família). E 

qualquer tentativa de sufocar essas fontes acaba tendo o objetivo único de controlar 

a população enquanto ela trabalha iludida com uma utopia que lhes foi proposta.  

Os membros da elite vivem numa sociedade harmônica e segura enquanto a 

massa trabalha para manter essa harmonia cada vez mais segregada das classes 

baixas e da pobreza. A separação entre o universo da elite e o universo da classe 

operária acontece porque os indivíduos que são explorados por esse sistema, e que 

produzem para mantê-lo em pé, estão distraídos com superficialidades e lutando para 

conseguir um mérito que só é dado aos privilegiados. Qualquer forma de identificação 

separatista serve apenas para o controle de um grupo, como vem sendo feito a tantas 

gerações. 

                                                
44 TERRORISMO (verbete). Google. Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=terrorismo&oq=terrorismo&aqs=chrome..69i57j0l5.2137j0j4&so
urceid=chrome&ie=UTF-8. Acessado em: 22 nov.2018. 
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Agora a classe trabalhadora precisa de um novo crime, ou uma nova obra de 

arte, para despertar novamente e voltar a se levantar com ódio pelos odiadores. É 

dessa maneira que mantemos um ciclo vicioso onde a violência não ultrapassa os 

limites da massa e faz com que as classes desprivilegiadas sejam mantidas sob a lei 

de um novo governo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Compreendemos que Black Mirror, de modo geral, é uma crítica à sociedade 

atual e a como nos comportamos diante de situações capazes de gerar posições 

complexas. Nesse sentido, a ideia de uma polaridade como uma característica 

fundamental de nosso mundo ganha destaque, daí a postura recorrente na série de 

que ou se é a favor ou se é contra uma determinada postura. Isso também poderia 

ser visto pela lógica ou prefere um ou prefere outro. A polarização, seja ela ideológica, 

social, política, manual ou econômica é uma consequência de uma situação. A divisão 

de pessoas que se posicionam a favor ou contra determinado coisa é o que compõe 

o capitalismo e como ele se adapta ao cotidiano e as necessidades de um grupo. 

Nem sempre nossas decisões vieram de nossas próprias conclusões sobre 

determinada situação, às vezes somos manipulados para aceitarmos o que nos é 

imposto. 

A série nos coloca de frente para nossa própria realidade e nos questiona se 

estamos de fato satisfeitos com o caminho da história e se as desigualdades um dia 

terão fim o não. Ela mostra o lado mais desumano das pessoas e como a 

imparcialidade pode contribuir para o crescimento do opressor com um discurso com 

elementos totalitários. E mesmo que os personagens tenham sua jornada na trama 

em busca de escapar do sistema ao qual estão colocados, nós enxergamos que as 

relações dentro de um grupo são muito mais complexas do que parecem. 

Em uma relação de comando e controle, não existe horizontalidade no diálogo. 

Isso pode gerar incompreensão e revolta pois nos faz sentir menos que o outro. Mas 

dessa incompreensão e revolta nasce a necessidade de se expressar para existir, 

que se torna resistência quando a sociedade está polarizada entre os que pedem voz 

e os que gritam. O dilema, portanto, é entender em que medida essa resistência tem 

a força necessária para que as pessoas como massa se posicionem a seu favor e 

não a favor de quem está fora desse grupo e nesse sentido não anulem, em suas 

escolhas, o direito à escolhas divergentes. 

A construção do inimigo, que a elite patriarcal conservadora criou, pode ser 

desfeita com calma e informação. É mais tranquilizador estar distraído nas ondas da 
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internet e desse mundo digital porque a nossa realidade é injusta demais para ser 

valorizada hoje. É preciso levar em consideração o nosso tamanho como nação e os 

machucados deixados pelo passado, para podermos sair da tela preta e volta para o 

mundo real, antes que a massa o destrua. 

Ao mesmo tempo, percebemos que em nosso mundo, temos uma ferramenta 

tecnológica, a internet, que além de ser uma fantástica fonte de informação, é também 

a principal responsável por problemas psicológicos relacionados a nossa capacidade 

de atenção, e por isso precisa ser usada com cautela.  

Nós não nos conhecemos, e por isso não somos capazes de impor um juízo 

de valor sobre qualquer fato da realidade, justamente por não sabermos como ela se 

dá. A ideia de pluralidade aparece como elemento fundamental de garantia dos 

espaços de liberdade e como a única salvaguarda de proteção aos discursos 

totalitários. 

Black Mirror, por ser uma obra ficcional, poderia ser pensada desvinculada da 

realidade brasileira. Trata-se de uma obra produzida na Europa, e no entanto, assistí-

la me fez pensar na similaridade com a situação atual do Brasil, principalmente pelo 

crescimento de discursos binários desde 2016, quando houve o golpe à Presidenta 

Dilma Rousseff. Por isso me pareceu importante unir os dois objetos, atendendo aí a 

noção de que os meios audiovisuais e as formas de comunicação são sempre partes 

da sociedade e não peças desvinculadas da realidade e da experiência. 
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postagem-polemica-sobre-pena-de-morte/550916. Acessado em 28 out.2018. 

 

 

 

https://exame.abril.com.br/brasil/16102018013220-tse-tse-determina-que-videos-de-bolsonaro-sobre-kit-gay-sejam-removidos/
https://exame.abril.com.br/brasil/16102018013220-tse-tse-determina-que-videos-de-bolsonaro-sobre-kit-gay-sejam-removidos/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/01/votar-nulo-ou-em-branco-nao-faz-diferenca-no-resultado-da-eleicao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/01/votar-nulo-ou-em-branco-nao-faz-diferenca-no-resultado-da-eleicao
https://vuolo.jusbrasil.com.br/artigos/549992587/deathto-o-fenomeno-dos-linchamentos-virtuais-em-black-mirror
https://vuolo.jusbrasil.com.br/artigos/549992587/deathto-o-fenomeno-dos-linchamentos-virtuais-em-black-mirror
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REFERÊNCIAS AUDIOVISUAIS 

 

Episódios de Black Mirror 

 

THE NATIONAL Anthem. Otto Bathurst, Channel 4, 2011. 

FIFTEEN Million Merits. Euros Lyn, Channel 4, 2011. 

THE ENTIRE History of You. Brian Welsh, Channel 4, 2011. 

BE RIGTH Back. Owen Harris, Channel 4, 2013. 

WHITE Bear, Carl Tibbetts, Channel 4, 2013. 

THE WALDO Moment. Bryn Higgins, Channel 4, 2013. 

WHITE Christmas. Carl Tibbetts, Channel 4, 2014. 

NOSEDIVE. Joe Wright, Netflix, 2016. 

PLAYTEST. Dan Trachtenberg, Netflix, 2016. 

SHUT up and Dance. James Watkins, Netflix, 2016. 

SAN Junipero. Owen Harris, Netflix, 2016. 

MEN Against Fire. Jakob Verbruggen, Netflix, 2016. 

HATED in the Nation. James Hawes, Netflix, 2016. 

USS Callister. Toby Haynes, Netflix, 2017. 

ARKANGEL. Jodie Foster, Netflix, 2017. 

CROCODILE. John Hillcoat, Netflix, 2017. 

HANG the DJ. Tim Van Patten, Netflix, 2017. 

METALHEAD. David Slade, Netflix, 2017. 

BLACK Museum. Colm McCarthy, Netflix, 2017. 

 

 

Filmografia 

3%. César Charlone, Daiana Giannechini, Dani Libardi, Jogatá Crema e Pedro 
Aguilera, Netflix, 2015. 

A BUG`S Life. John Lasseter, Pixar, 1998. 

HUNGER Games. Gary Ross e Suzanne Collings, Color Force, 2008.  

IN TIME. Andrew Niccol, Regency Enterprises, New Regency e Strike Entertainment, 
2011.  

INSIDE Out. Peter Docter, Pixar, 2015. 

MATRIX. Lily Wachowski e Lana Wachowski, Village Roadshow Pictures e Silver 
Pictures, 1999.  

THE HANDMAID'S Tale. Bruce Miller e Margaret Atwood, HULU, 2017.   

THE INCREDIBLES. Brad Bird, Pixar, 2004. 

THE MAZE Runner. Wes Ball e James Dashner, Temple Hill Entertainment, 2009. 
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THE PURGE. James DeMonaco, Platinum Dunes Blumhouse Production e Why Not 
Productions, 2013. 

V FOR Vendetta. James McTeigue, Vertigo Comics e Virtual Studios, 2005. 

ZEITGEIST The Movie. Peter Joseph, produção independente, 2007) 

 

 

Youtube 

Entrevista do Presidente Jair Messias Bolsonaro no Jornal Nacional. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7GutC3gvv5g&t=72s Acessado em: 27 nov. 2018. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7GutC3gvv5g&t=72s
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