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RESUMO  

  

  

Este artigo consiste em discorrer sobre o conceito de virtual de Levy (1997), 

articulando a série Black Mirror. Para isso usaremos o episódio “Versão de Testes” 

responderemos alguns questionamentos acerca dessa relação. Abordando as 

diferenças e relações entre o real e o virtual (LEVY, 1997), expondo ideias de que 

nem tudo é o que parece ser. A partir de Deleuze (1995), Foucault (1999) e Debord 

(1997), como este objeto midiático é articulado às teorias supracitadas.  

 

Palavras-chave: Realidade virtual e suas principais modalidades, O real que se 

materializa no virtual, A realidade virtual e o real. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

A série Black Mirror foi criada por Charlie Brooker, com tem temas que 

abordam a sociedade moderna com foco nas consequências imprevistas do mau 

uso de novas tecnologias.  

O episódio que será tratado neste artigo será o “Versão de Testes”. Nele nos 

conhecemos o protagonista Cooper interpretado pelo ator Wyatt Russel. Cooper é 

um mochileiro que está viajando pelo mundo após seu pai falecer devido ao 

desenvolvimento da doença de Alzheimer e por isso ele se sente incapaz de atender 

aos telefonemas de sua mãe por não conseguir se conectar a ela. No momento ele 

se encontra em Londres aonde será sua última parada, lá ele conhece Sonja 

interpretada por Hannah John-Karmen. Sonja é uma jornalista da área tecnológica 

que mostra para o Cooper um aplicativo de empregos. Cooper precisando de 
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dinheiro para poder retornar a sua casa, acaba aceitando se tornar cobaia de testes 

para um novo jogo de terror da empresa SaitoGemu.  

Segundo Levy, “a realidade virtual tem como uma de suas principais 

modalidades, o desprendimento do aqui e agora” (LEVY, 1996, p.16). Foi por isso 

que o Cooper aceitou fazer parte da experiência de se sentir em um jogo de vídeo 

game como se fosse realidade, o dinheiro que ele iria receber seria apenas uma 

bonificação por participar de uma experiência tão emocionante para ele.  

Não é apenas em virtude do desejo de se descolar do real, mas é também do 

acompanhamento que os espectadores têm ao mesmo tempo que o personagem do 

que é o real e do que é o virtual. Para Levy 

 
na virtualização ocorre um desengate que os separa do espaço físico ou 
geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do calendário, embora 
não sejam totalmente independentes do espaço-tempo de referência. A 
sincronização substitui a unidade de lugar, e a interconexão, a unidade de 
tempo (LEVY, 1996, p.16).  

 

Articulando os episódios podemos ver que Cooper também quer fugir do real, 

assim como a sociedade em seu dia a dia. Um exemplo disso seria como Cooper 

tinha uma relação complicada com a sua família, logo após a morte de seu pai por 

decorrência do Alzheimer, ele não conseguia mais conversar com a sua mãe, pois, 

não tinha coragem de encarar a verdade. 

Diante da dificuldade de relação com o real, o virtual parece mais fácil para 

Cooper, mesmo estando de frente do seu maior medo, que a princípio seria a 

aranha, pode ser mais fácil estar no virtual do que lidar com a própria realidade. 

Quando Levy aborda a  

 
virtualização dos corpos como uma nova etapa na aventura da autocriação 
que sustenta nossa espécie, proporcionada pelos avanços tecnológicos na 
medicina(...) É a reinvenção do ser humano. Assim como as possibilidades 
de reconstrução, mudam-se as formas de percepção – já que podemos, 
através dos artefatos tecnológicos, praticamente reviver a experiência 
sensorial de outras pessoas – e consequentemente de projeção, sendo esta 
uma função simétrica da percepção (LEVY, 1996, p.16).  

 

É isso que o episódio nos mostra, que essa virtualização do corpo é uma 

reinvenção, nunca usada antes, e pode ter consequências boas ou ruins. Deve 

haver um limite entre a virtualização e a alienação, deve se preservar a privacidade 

de cada pessoa, e sua socialização com a sociedade. Não se deve, assim como no 



"Versão de testes" usar a humanidade para fazer testes com uma tecnologia 

perigosa. 

Levy explica que o “virtual é um movimento que não se opõe ao real, mas sim 

ao atual, uma vez que o virtual já existe a partir de uma entidade, sendo a parte 

essencial de sua determinação, a sua potência (que a caracteriza ao invés do ato)" 

(LEVY, 1996, p.16). 

 Ou seja, no virtual tudo acontece concomitantemente, ao mesmo tempo que 

o atual, no atual só temos um "ponto" que é o que estamos vendo, mas a potência 

disso é de todos os medos do personagem. 

Podemos articular o episódio ao conceito de Rizoma, que Levy cita em seu 

livro. O Rizoma é explicado por Deleuze que diz,  

 
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 
as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como 
tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente para 
sacudir e desenraizar o verbo ser. Entre as coisas não designa uma 
correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas 
uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma 
e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire 
velocidade no meio. Um rizoma como haste subterrânea distingue-se 
absolutamente das raízes e radículas (DELEUZE, 1995, p.4). 

 

No rizoma tudo é misturado, podemos chegar a qualquer ponto de qualquer 

lugar, sem começo e nem fim. Assim como no episódio, na realidade virtual não 

sabemos onde começa ou onde termina, temos duas realidades rizomaticas. O 

pensamento do ser humano também é assim, como vamos acessar isso que é a 

questão.  

Cooper podia ter ido para vários pontos rizomáticos, mas ele vai para os 

principais medos, onde o pior de todos é o Alzheimer que sua mãe pode vir a ter. O 

atual é aquilo que está acontecendo no momento, aí temos a questão do que é 

realmente virtual ou é real? Pois os medos de Cooper, como o da aranha, o medo 

de sua namorada se virar contra ele, o próprio medo de que sua mãe tenha 

Alzheimer, e o seu principal medo que seria o medo de ter Alzheimer e esquecer 

quem ele realmente é. Tudo isso é um medo real que se materializa no virtual. 

Foucault afirma,  

 
uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação fictícia. De modo 
que não é necessário recorrer à força para obrigar o condenado ao bom 



comportamento, o louco à calma, o operário ao trabalho, o escolar à 
aplicação, o doente à observância das receitas. (FOUCAULT, 1999, p.226). 

 

 Segundo Possoly,  

 
o efeito mais importante do Panóptico é provocar nos indivíduos um estado 
consciente e constante de visibilidade que garante a manutenção 
automática do sistema de poder. Por esse motivo ao elaborar o modelo do 
panóptico Bentham deu a orientação de que o poder deveria ser visível e 
inverificável. 
O panóptico cria nos indivíduos observáveis uma situação tal que eles 
mesmos se autovigiam. (POSSOLLI, 2004, p.3) 

 

Podemos associar isso ao personagem Cooper, pois ele acaba duvidando de 

si próprio em vários momentos do episódio em que estava em uma realidade virtual.  

A teoria do Panóptico é uma forma de manipular as pessoas assim como a realidade 

virtual em que foi criada no episódio.   

  Isso nos remete a Debord que diz, 

 
a vida das sociedades onde reinam as modernas condições de produção, 
ocorre uma imensa acumulação de espetáculos e que tudo o que era vivido 
realmente se tornou uma grande representação. As imagens que se 
apresentam na vida, constituem um mundo à parte, isto é, as imagens 
possuem uma realidade própria, que acabam por se encerrar na construção 
de diversas realidades que se cruzam em um movimento dinâmico. O 
espetáculo unifica a sociedade, onde o espetáculo não é um conjunto de 
imagens, porém uma relação social entre pessoas. Dessa maneira o 
espetáculo pode intervir no real, porém não de forma abstrata, mas no seu 
contexto de acabado, por constituir a realidade em produto, isto é, real, 
mesmo sendo abstrato (DEBORD, 1997, p.8). 

 

Voltando ao episódio em que a realidade virtual possui uma realidade própria 

assim como diz Debord, “não se tem certeza do que é real ou não” (DEBORD, 1997, 

p.8). A realidade virtual pode interferir totalmente na vida do ser humano, assim 

como interferiu na vida do personagem Cooper, a partir do momento em que ele 

acredita naquela realidade criada no virtual, ele morre. 

Segundo Debord,  

 

o espetáculo são imagens que viram uma interação social entre pessoas, 
mediante o espetáculo é a irrealidade de uma sociedade real. Sob todas as 
formas; propaganda, publicidade, consumo direto do entretenimento, o 
espetáculo constitui de uma forma única de consumo (DEBORD, 1997, p.9). 

  



O espetáculo se tornou o real. Essa realidade passa a copiar todas as formas 

de propaganda. A realidade se torna irreal assim como no episódio, ela é mediada 

pelo espetáculo.  

Quando você é espectador e vê essa irrealidade ela se torna real, porque 

entramos na história, assim como assistindo o episódio, nós também estamos dentro 

da mesma irrealidade. 

 Como diz MAUERHOFER (1966) “o cinema é um aqui e lá ao mesmo 

tempo”. 

Um ponto interessante que Braudry diz, 

 
...trata nesse aspecto da concepção técnica da produção do filme, como a 
manipulação do ele chama de “realidade objetiva” - a sucessão de imagens 
distintas postas em movimento - pode ser usada para difundir uma 
ideologia. As lentes usadas nas câmeras nos dão uma noção trabalhada da 
realidade, modificando as dimensões e proporções. Assim como a 
concepção de espaço da Renascença, o cinema elege como ponto central 
da perspectiva um “sujeito”, no caso do cinema o “olho” é a câmera, e todo 
o enredo se desenvolve a partir desse “olhar”, criando uma imagem virtual e 
realidade alucinatória (BRAUDRY, apud XAVIER 1983, p.384). 

 

Em ‘’ Versão de Testes’’ o episódio também cria uma imagem virtual e uma 

realidade alucinatória onde o espectador tem uma perspectiva de estar nessa 

realidade. 

 
Um problema que pode ser levantado como estudo a posteriori é a 
aceitação pacífica da estetização da desgraça pela ótica do cinema. É uma 
mistura do que BARTHES convencionou chamar de “Vacina”, pelo qual “o 
imaginário coletivo é imunizado por meio de uma pequena inoculação de 
um mal reconhecido; e defendido assim, contra o risco de uma subversão 
generalizada”. (BARTHES, 2003, p. 242). 
 

  

Para Cooper, aquela experiência de um jogo que nos dá uma sensação de 

que poderia ser real, ela basta, pois, assim ele consegue fugir de seus problemas e 

fugir do real, assim como na Catarse de Aristóteles que é mais fácil acreditar que 

aquela experiência está longe da nossa realidade. 

 

             

 

 

 



CONCLUSÃO  

 

Concluímos que a partir deste estudo percebe-se que o virtual está sempre em 

ligação com o real. Assim como em nossa realidade, o episódio é uma mistura de 

vários elementos ao mesmo tempo, onde sempre temos a dúvida do que realmente 

é verdade, porém, essa verdade é relativa pois a partir do momento em que estamos 

assistindo este episódio passamos a fazer parte desta realidade virtual. Realidade 

na qual se parar para analisar, seja virtual ou real, cada uma tem a sua própria 

realidade, como episódio nos mostra isso a todo o momento.  
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