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1 RESUMO 

O presente trabalho visa aproximar o estudante de Publicidade ao pensamento crítico 

do fazer publicitário. Para tal foram selecionados dois episódios da série em streaming 

"Black Mirror", a saber "Urso branco" e "Odiados pela nação" como forma de articular 

o pensamento teórico da comunicação à aplicação prática em um objeto de consumo 

midiático de sucesso mundial. A proposta da pesquisa é que o aluno compreenda que 

antes de uma prática da profissão é preciso articular o pensamento crítico que a 

permeia, por meio do que convencionou-se chamar de "Teorias da Comunicação." 

Sabendo do enorme referencial teórico que o tema abarca, selecionaram-se autores 

que tratam da pós-modernidade e suas consequências no que diz respeito ao homem 

e sua relação com o meio, com a sociedade e consigo mesmo, visto que a tecnologia 

agora não só está para fora do corpo, mas também no corpo. Ou seja, a realidade 

virtual proposta em Black Mirror não seria só de uma série de ficção científica, mas 

uma "virtualização" nos termos de Levy (1996) da potência do real. Saber fazer 

Publicidade, bens de consumo, é saber pensar sobre suas extensões e suas 

virtualizações. 

 
2 INTRODUÇÃO 

Na rotina do publicitário não há espaço para a crítica ao objeto de consumo. Esse tipo 

de pensamento crítico deve ser desenvolvido ainda no estudante para que possa ser 

articulado à sua prática profissional.  
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Outro ponto fundamental da discussão pretendida pelo projeto é fazer com que o aluno 

seja capaz de compreender a importância das Teorias da Comunicação na prática 

publicitária. Por ser um conteúdo essencialmente teórico, bibliográfico, de cunho 

crítico, é comum que o aluno não perceba uma aplicação prática do conteúdo das 

Teorias da Comunicação em sua rotina profissional.  

A série britânica Black Mirror, disponível na plataforma streaming Netflix, traz reflexões 

acerca desse relacionamento intenso de homem e máquina, exposto nos episódios 

"Urso Branco" e "Odiados pela nação", como a utilização dos meios massivos como 

forma de interação se tornam abusivos e ferem os conceitos de segurança, mesmo 

quando a intenção é garantir esse direito, ou como a tecnologia se tornou uma arma 

que machuca o intelecto e a alma, e não recebe as mesmas punições para crimes 

cometidos fora do mundo digital.   

Desconstruir esse tipo de pensamento é importante para que o aluno se torne um 

publicitário crítico, ético e ciente da sua influência como comunicólogo na tomada de 

decisão do consumidor.     

 
3 OBJETIVOS 

Objetivos gerais: Discorrer acerca do saber de disciplinas teóricas sobre 

comunicação, aplicadas ao exercício publicitário, como ferramenta para elaboração 

crítica do trabalho na comunicação social. Sem furtar de também analisar o serviço 

de streaming do Netflix como uma potência da pós-modernidade visto ser a empresa 

um case de sucesso no que diz respeito ao consumo de conteúdo audiovisual. 

Apresentar as Teorias da Comunicação como instrumento funcional do fazer prático 

publicitário e não distantes como se faz crer ao tomá-la somente como “Teorias” e não 

saberes práticos no exercício profissional.  

Objetivos específicos: 

- Analisar o mercado de streaming do ponto de vista das Teorias da Comunicação, a 

partir do olhar de Bauman, Levy, Haraway, Debord e Lipovetsky.  

- Articular conceitos de virtualização nas práticas publicitárias;  

- Pesquisar as atuais tendências de consumo dos bens midiáticos no que concerne a 

tendência do streaming; 

- Estudar o caso Netflix/Blockbuster do ponto de vista da tendência de consumo de 

audiovisual do ponto de vista das Teorias da Comunicação.  

 



4 METODOLOGIA 

Neste ponto, é importante ressaltar que o trabalho propõe analisar de forma 

concomitante e dialógica as práticas teóricas a respeito da comunicação, colocando-

as no âmbito dinâmico do fazer publicitário e em relação ao serviço de streaming. 

O intuito é discutir as tendências de consumo para com os produtos audiovisuais, na 

era da virtualização (LEVY, 1996) e da pós-modernidade (BAUMAN, 2001), em uma 

sociedade na qual os desejos e vontades estão em constante mudança com rapidez, 

os mercados e comércios precisam se realinhar para acompanhar os novos hábitos 

dos seus consumidores, e adaptar-se a linguagem e a comunicação para com o seu 

público. Segundo Lipovetsky, “essa sociedade do hiperconsumo está muito ligada à 

leveza. A vida leve é regida pelos prazeres, pela distração. O ato de comprar é cada 

vez mais leve. Celebramos a leveza por meio do cybercomércio” (FRONTEIRAS, 

2017). 

Tencionando entender a relação humana com a tecnologia de forma que o real e o 

virtual não se contraponham, mas sejam coexistentes, e como propõe Pierre Levy, “o 

atual nada se assemelha ao virtual: responde-lhe” (LEVY, 2001, p. 14), fazendo da 

virtualização um ponto importante nas discussões acerca da nova forma de consumo 

de bens audiovisuais  com o advento do streaming.  

Faremos estudos sobre as conexões tecnológicas e sua influência no comportamento, 

estilo de vida e formação de pensamentos de um recorte da sociedade 

contemporânea e pós-moderna, a partir da aplicação de uma pesquisa quantitativa 

com os alunos de Publicidade do campus Vila Olímpia (a definir o tamanho da 

amostra), para articular o que vem sendo discutido pelas Teorias da Comunicação e 

o novo comportamento de consumo do público-alvo do Netflix.  

A metodologia do estudo se baseará em referências bibliográficas que, segundo 

Antônio Raimundo Santos, “consistem na coleta de dados já escritos por terceiros, 

permitindo raciocínios inéditos, que podem ser entendidos como uma realidade nova 

ou um pensamento novo acerca de uma realidade velha.” (SANTOS 2002, p. 32). 

A escolha do corpus se deu a partir de teóricos que discutem Teorias da 

Comunicação, principalmente no campo da pós-modernidade, pois discorrem sobre a 

fluidez da atual conjuntura e as relações sociais, por meio ou não do ambiente virtual.  

  



 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O campo das teorias da comunicação é abrangente e complexo, nos cursos de 

comunicação social, é dedicado apenas uma cadeira disciplinar, que apesar de muito 

importante, torna-se insuficiente para a quantidade de conteúdo relevante e útil para 

a profissão de comunicólogo. Ao se aprofundar na história das teorias 

comunicacionais, é notável que a evolução dos estudos e pesquisas acompanhou o 

desenvolvimento do mundo e adaptou-se a mudanças nos sistemas políticos, sociais 

e econômicos, como também auxiliou nessas transformações, contribuindo para o 

melhor entendimento dos novos comportamentos.  

Com o surgimento de novas tecnologias, os tempos e os espaços encurtaram, como 

afirma Bauman (2001), "A velocidade do movimento e o acesso a meio mais rápidos 

de mobilidade chegaram nos tempos modernos à posição de principal ferramenta de 

poder e da dominação.", vivemos em uma sociedade conectada, a tecnologia e os 

seus meios estão presentes em nossas vidas, nos tornando dependentes do seu uso 

e alterando os estilos de vida, hábitos e padrões de comportamento. Em Black Mirror, 

as críticas feitas nos episódios, de modo geral, causam identificação e reflexão sobre 

o lado sombrio da tecnologia, do quanto o seu uso está presente no cotidiano, e as 

consequências das diversas utilizações que a mesma tem nos dias de hoje.  

Nos episódios Odiados pela Nação e Urso Branco, apresentam os efeitos da 

tecnologia na vida humana, tanto no âmbito social quanto individual, demonstrando o 

quanto o uso das novas tecnologias tem encurtado o tempo e espaço, entretanto, 

afastando pessoas e tornando relações voláteis e descartáveis.  

Percebemos na pós-modernidade que o espaço também tem se tornado fluído, e 

assim sendo, ocupando lugares que anteriormente não ocupava. As antigas locadoras 

perderam espaço no mercado e declinaram, e atualmente o serviço de streaming está 

em ascensão, e incorporando mais conteúdo para os seus consumidores, uma 

mudança de comportamento que atinge diretamente o fazer publicitário e as 

tendências de consumo dos clientes, que orienta as teorias da comunicação e a 

publicidade e propaganda.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 



Desenvolvimento da capacidade de compreensão acerca da importância da 

articulação entre teoria e prática no exercício da profissão de publicitário a partir da 

análise da plataforma de streaming Netflix.  

Análise de outras séries da plataforma de streaming que amparam o conteúdo exibido, 

articulando às teorias da comunicação, servindo de entretenimento e exemplo prático 

para discussões.  

Discernimento da evolução dos meios e das teorias da comunicação conforme a 

história e sua importância para cada momento de mutação. 

Assimilação da sociedade pós-moderna com as práticas publicitárias, e necessidades 

efêmeras do novo comportamento do consumidor. 
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