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1 RESUMO 
 
O texto apresenta a relação da perda da sensibilidade humana dos personagens 

Martha e Stripe nos episódios “Volto Já” e “Engenharia Reversa” da série Black Mirror. 

Teremos como base para associação de teorias, diferentes pensadores como 

Marshall McLuhan (1996), Pierre Lévy (1996), Zygmunt Bauman (2001), Guy Debord 

(2003) e Donna J. Haraway (2009). O objetivo do artigo também se fundamenta na 

reflexão acerca das evoluções tecnológicas, o percurso para a transformação do 

homem em um ciborgue e suas consequências. 

 

Palavras-chave: Ilusão do virtual. Ciborgue e o espetáculo. A tecnologia como 

extensão do corpo. 

 
 

2 INTRODUÇÃO 

   

O homem busca por evolução, desafia a Inteligência, desbrava novas tendências 

tentando inovar e divulgar seus feitos, sendo que ainda não enxergou o limite dessa 

criatividade. Um exemplo que faz parte do nosso cotidiano é a tecnologia que tem 

seus métodos, processos, instrumentos e meios explorados por nós. 

Se compararmos o cenário em que vivemos com o passado, nota-se que em menos 

de vinte anos nós fizemos muitas coisas. São diversos os benefícios que encontramos 

quando colocamos o assunto tecnologia em pauta. 

Formada por três temporadas, a série de ficção científica Black Mirror criada por 

Charlie Brooker consegue nos dar uma visão futurística a respeito dessa temática, 

exibindo em cada episódio de forma obscura ou satírica como viveria a sociedade 

moderna diante situações em que ela mesma criou. Podemos considerar que seria o 

feitiço contra o feiticeiro. Feiticeiro esse que estaria completamente cego para 

compreender que pudesse ter tomado alguma decisão evitando assim a alienação.  

São diversas as cogitações que podemos perscrutar para compreender quais motivos 

levariam as situações representadas na série. Uma delas é a perda do controle, ou 

seja, a máquina como ser dominante. Sendo ela uma criadora de híbridos entre 

máquina e organismo, como o Ciborgue retratado no texto de Donna J. Haraway 

(2009). 
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A tecnologia pode ser considerada como uma vestimenta. Nossas roupas são 

utilizadas para diversas funções como cobrir nossa nudez, nos proteger do frio ou até 

usá-las para se adequar a grupos com diversos estilos.  Se compararmos, podemos 

perceber que a tecnologia tornou-se essencial para a vivência em um mundo atual 

assim como as vestes são importantes há muito tempo. Essa modernização tornou-

se uma extensão da pele. Como cita o educador, intelectual, filósofo e teórico da 

comunicação Marshall McLuhan (1996, p.140), “o vestuário, como extensão da pele, 

pode ser visto como um mecanismo de controle térmico”. Trazendo para o nosso 

contexto podemos perceber que uma pessoa sem acervo tecnológico vê-se despida 

perante a sociedade que aceitando ou não, tem sido controlada por esses meios. 

Conforme conhecemos e exploramos o avanço da tecnologia percebemos que esse 

processo tem sido executado de forma natural quanto a necessidade de acordar e 

dormir, pois o homem não cessa sua vontade de ir além do que já foi criado. Com isso 

aos poucos estamos sujeitos a perder nossa sensibilidade, nos tornando seres e a 

série retrata a forma com que isso pode ocorrer. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Discorrer a respeito da tecnologia como extensão do corpo, e como ela influencia em 

nossos sentidos sensoriais. Refletir sobre o termo “ciborgue” tanto no campo individual 

como ao que se refere ao coletivo. 

  

3.1 Objetivos específicos 

 

- Apresentar analogias entre os episódios “Volto Já” e “Engenharia Reversa” da série 

Black Mirror com os textos de Marshall McLuhan e Guy Debord; 

- Discorrer sobre o tema Ciborgue, tendo como base as discussões Donna J. 

Haraway; 

- Refletir como as extensões tecnológicas podem contribuir para a perda da 

sensibilidade tendo como base as teorias de Marshall McLuhan e Pierre Lévy; 

 

4 METODOLOGIA 
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 O trabalho terá sua metodologia baseada em referências bibliográficas para analisar 

e criar analogias com dois dos casos da série Black Mirror. Como proposta, iremos 

articular os episódios “Volto Já” e “Engenharia Reversa” com os estudos de Donna J. 

Haraway (2009) no que diz respeito ao tema “ciborgue”. 

 Utilizaremos as teorias sobre as extensões do homem por meio dos meios de 

comunicação de Marshall McLuhan (1996) e a Sociedade do espetáculo de Guy 

Debord (2003) para conceituar a perda a sensibilidade pela imersão demasiada no 

“virtual” de Pierre Lévy (1996), além disso, realizaremos um comparativo da 

Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman (2001) com o que chamaremos de uma 

“sociedade ciborgue”. 

 

5 TECNOLOGIA E A PERDA DA SENSIBILIDADE 

 

Quando falamos em sensibilidade nos referimos aos sentimentos naturais 

estabelecidos desde o nosso nascimento como dor, fome, cansaço entre outros. 

Trata-se de efeitos gerados por processos naturais (ou necessidades fisiológicas) 

como estar doente, não ter se alimentado ou não ter tido uma boa noite de sono. 

Todas essas sensações existem desde o primeiro habitante da terra, por isso não 

exigem uma tecnologia para serem sanadas. 

No episódio “Volto Já” podemos considerar que Martha entra neste processo – de 

perda da sensibilidade –, pois devido o falecimento do seu marido ela encontra uma 

forma de manter contato com ele através de um aplicativo que rastreia o histórico de 

tudo o que o mesmo fez publicamente na internet, tornando-o uma figura virtualmente 

real. Nesse momento ela se desliga do mundo real e se prende as sensações que a 

tecnologia lhe proporciona. 

Mesmo com a ciência de que tudo não ultrapassava a barreira da representatividade 

que tal tecnologia lhe proporcionava, Martha recusa afastar-se de sua realidade 

virtual, pois já estava submergida na encenação e eloquência do software. Abandonar 

essa realidade obrigaria ter de conviver com seus medos e sentimentos de maneira 

integral.  

Enquanto Stripe – do episódio “Engenharia Reversa” – é um soldado que, para 

combater os seus inimigos é necessário fazer uso de um mecanismo que altera seus 

sentidos, fazendo com que enxergue os adversários como monstros (chamados pelos 

soldados de “baratas”). Após ser atingido pela defesa de uma das “baratas”, Stripe 
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tem seu sistema danificado, o que o faz por um momento vislumbrar a sua 

sensibilidade, podendo ver os monstros do jeito que são (como pessoas). 

Na série temos uma crítica que Martha perde sua sensibilidade ao tentar suprir uma 

necessidade emocional e física. Assim como Stripe tem em sua vontade de defender 

sua nação a escolha por livre arbítrio de ter seus sentidos controlados através de um 

mecanismo que traz uma ilusão digital criada para compensar um fardo. Ao contrário 

de Martha, ele não fazia ideia que seus sentidos estavam controlados e esse é um 

exemplo de como as pessoas não se dão conta da manipulação que podem sofrer 

com o uso incessante da tecnologia e com a falta de senso crítico, de se questionar e 

questionar seus superiores.  

Com tais episódios podemos observar dois caminhos referentes a sensibilidade: há 

quem caminhe para a perda ao tentar suprir uma necessidade emocional e física e há 

quem voluntariamente ou involuntariamente tenta se desvincular desta alienação. 

Feuerbach, afirma que 

 

nosso tempo, sem dúvida... prefere a imagem à coisa, a cópia ao 
original, a representação à realidade, a aparência ao ser... O que é 
sagrado para ele, não passa de ilusão, pois a verdade está no profano. 
Ou seja, à medida que decresce a verdade a ilusão aumenta, e o 
sagrado cresce e seus olhos de forma que o cúmulo da ilusão é 
também o cúmulo do sagrado. (FEUERBACH apud DEBORD, 2003, 
p. 5). 

 

 

5.1 CIBORGUE EM BLACK MIRROR 

 

Como citado anteriormente, o ser humano está atrelado à tecnologia. E dia após dia, 

caminhamos para uma sociedade de híbridos e máquinas. O termo “ciborgue” tem 

ganhado força, visto a forte relação entre homem e máquina. Para Donna J. Haraway,  

 

um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e 
organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de 
ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa 
nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz  
de mudar o mundo. (HARAWAY, 2009, p.1). 

 

No episódio “Engenharia Reversa”, vemos um exemplo destes híbridos, como é o 

caso do soldado Stripe. Assim como seus companheiros, o combatente possui um 
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implante neuronal chamado MASS. Este dispositivo possuía o poder de manipular os 

sentidos, como por exemplo, a visão, audição e olfato. Além disso, o MASS é capaz, 

por meio de uma realidade aumentada, relaxar os soldados criando sonhos eróticos 

constituindo a “independência sexual”. Donna J. Haraway descreve algo semelhante 

em seu trabalho, segundo a escritora, 

 
a medicina moderna também está cheia de ciborgues, de junções 
entre organismo e máquina, cada qual concebido como um dispositivo 
codificado, em uma intimidade e com um poder que nunca, antes, 
existiu na história da sexualidade. O sexo-ciborgue restabelece, em 
alguma medida, a admirável complexidade replicativa das 
samambaias e dos invertebrados – esses magníficos seres orgânicos 
que podem ser vistos como uma profilaxia contra o heterossexismo. 
(HARAWAY, 2009, p.1). 

 

O termo ciborgue é geralmente usado na relação biológica entre homem e máquina, 

quando a tecnologia supre uma deficiência humana ou de alguma forma torna-se uma 

extensão do corpo. Como cita Marshall Mcluhan (1964, p. 197), “toda extensão é uma 

amplificação de um órgão, de um sentido ou de uma função que inspira ao sistema 

nervoso central um gesto autoprotetor de entorpecimento da área prolongada”. 

No episódio “Volto Já”, Martha nos revela uma situação de dependência com a 

tecnologia na cena em que o celular que ela utiliza para interagir com o software é 

danificado ao cair. A personagem entra em estado de pânico. A simulação de seu 

marido tornou-se tão essencial para continuar sua vida, como uma perna mecânica 

para quem teve um membro decepado. A viúva pode não ter um essa tecnologia 

ligada fisicamente com seu corpo, mas possui essa ligação em seu sentimento. 

Portanto, Martha, assim como Stripe são ciborgues. Enquanto Volto Já seria o início, 

“Engenharia Reversa” é o presente do que podemos chamar de uma sociedade 

ciborgue. 

 

5.2 A SOCIEDADE CIBORGUE 

 

Os episódios mostram sociedades que aparentam não estar tão distantes do atual. 

São abordados coletivos que perderam a sensibilidade do mundo real e que vivenciam 

a ilusão do virtual, como sua verdadeira realidade. 

Podemos interpretar o virtual, segundo a definição de Pierre Lévy, como aquilo o que 

não é físico, mas sim significações, informações semânticas. A abstração do virtual 
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seriam informações manipuladas por computadores, por exemplo, que por meio de 

signos da linguagem criam significações em nossa mente. Apesar de termos a 

percepção causada pela tecnologia em nossa mente, ela não existe no mundo real. 

(LÉVY, 1996). 

Um exemplo do “virtual” é a ilusão causada pelo MASS e que Stripe vivencia como 

verdade. O MASS é um dispositivo implantado que manipula sentidos sensoriais 

humanos. O implante faz com que o protagonista enxergue e escute tenebrosos 

mutantes ao invés de pessoas comuns, o que facilita a ação de extermínio proposta 

pelo governo do qual Stripe acata as ordens. Ao término do episódio, após o soldado 

perceber que vivia uma mentira, ele opta pelo virtual. Uma escolha que é justificada 

pela frase de Marshall McLuhan no livro “Os meios de comunicação: como extensões 

do homem”, afirma que “já foi observado que em terra de cegos quem tem um olho 

não é rei. Será antes um lunático alucinado” 

(MCLUHAN, 1996p. 364). 

Podemos relacionar o “virtual” de Pierre Lévy, com Guy Debord, na obra “A Sociedade 

do espetáculo”. O escritor define que 

 
o espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o 
resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um 
complemento ao mundo real, um adereço decorativo. É o coração da 
irrealidade da sociedade. Sob todas as suas formas. (DEBORD, 2003, 
p.14). 

 

O virtual permite que a sociedade do espetáculo ocorra, como vemos no episódio 

“Engenharia Reversa”. Na trama, a sociedade ciborgue é sustentada graças às 

alterações de percepção dos implantes. Estes geram perda da sensibilidade 

possibilita soldados matarem friamente, uma aplicação sangrenta do que é o 

“espetáculo”. Como menciona Guy Debord, “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” 

(DEBORD, 2003, p.14). Ainda que algo os perturbe, o MASS pode apagar e colocar 

coisas novas na mente de quem é implantado, pois suas lembranças assim como as 

pessoas, são descartáveis como se vivessem em uma “sociedade líquida”. 

Zygmunt Bauman define a Modernidade Líquida como um período específico do 

capitalismo, a sociedade de produtores é substituída por uma sociedade de 

consumidores. Isso não significa que não há mais produtores, mas que o 

reconhecimento social acontece a partir da via do consumo não mais da produção. 
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Uma sociedade na qual o indivíduo tende a pensar e agir como um consumidor de 

mercadorias. A ideia de que tudo pode ser descartável, desde empregos até mesmo 

as pessoas, resultando em relacionamentos curtos. É um período onde relações 

transformam-se e se tornam voláteis (BAUMAN, 2001). 

Na Sociedade Ciborgue, o indivíduo está tomado pelo virtual. As relações sociais são 

diluídas em significações e por isso são descartáveis para o indivíduo, pois permite 

“consumir” o que deseja no momento que achar conveniente. Não é apenas a perda 

da percepção do mundo real, mas a perda da essência das relações humanas. Ela 

ocorre de forma silenciosa, imperceptível, para aquele que está imerso no espetáculo, 

como McLuhan descreve em seus comparativos, 

 

para muita gente que teve a sensibilidade irremediavelmente 
deformada e obturada pelas posturas fixas da escrita e da imprensa 
mecânica, as formas icônicas da era da eletricidade são tão opacas 
ou, mesmo, invisíveis quanto os hormônios ao olho nu. (MCLUHAN, 
1996, p. 285). 

 

6 RESULTADOS 

 

Como resultados do trabalho, encontramos muitos pontos comuns entre a série Black 

Mirror e as teorias da comunicação. O que nos permitiu criar novas analogias e 

discussões.  

 Fazendo uma analogia entre o texto de Haraway e os episódios da série, propomos 

um novo conceito sobre o que é um Ciborgue. Defendemos que não necessariamente 

o individuo precisa ter uma implantação que interaja de forma biológica para ser um 

hibrido entre homem e máquina. Mas que a dependência dessa extensão, mesmo que 

emocional, o torna um Ciborgue. 

 Percebemos que o “virtual” de Pierre Lévy e a obra “A Sociedade do espetáculo” ao 

relacionar ambos os pensamentos com o episódio “Engenharia Reversa”. 

Compreendendo como a virtualização contribui para a preferência do espetáculo.  

 Por fim, conseguimos associar as teorias de McLuhan com a perda da sensibilidade 

decorrente das extensões tecnológicas, além de realizar um paralelo da Modernidade 

Líquida de Bauman, “um período onde as relações transformam-se e se tornam 

voláteis”.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As obras analisadas trazem à tona a necessidade de discussão acerca da perda de 

sensibilidade decorrente do uso incessante da tecnologia como influenciadora de 

decisões, tendo em vista a importância que tal perda possui frente a uma sociedade. 

Por meio de Black Mirror, que retrata um dilema contemporâneo levado ao extremo, 

provocado pela crescente busca à tecnologia, discutimos o ser humano e a 

tecnologia sendo ela uma ferramenta acoplada a ele.  

Verificou-se ao longo da discussão proposta que a tecnologia, ao praticar o domínio 

sobre o homem, leva-o a uma condição de dependência. A tecnologia ao ser usada 

como uma válvula de escape acaba por concretizar um papel de manipuladora da 

sociedade, fazendo com que os indivíduos integrantes passem a enxergar o virtual 

como aquilo que corresponde à realidade. 

Por ter se tornado uma extensão humana, a tecnologia consegue despertar 

sentimentos e até mesmo a criação de laços, sejam familiares, românticos ou de 

amizade. Com o passar do tempo nas narrativas, vemos os resultados da invasiva 

virtualização fazerem com que as pessoas se vejam incapazes de prosseguir sem 

esta integração entre homem e máquina. 

Percebe-se nesse cenário, que a tecnologia acaba por extrapolar suas funções 

primárias que é auxiliar o homem, fazendo com que sociedade deixe de exercer sua 

liberdade e se renda à falsa realidade da virtualização. O indivíduo acaba por suprir 

suas necessidades com a tecnologia, e esta se consolida como uma ferramenta de 

forte repressão da sensibilidade humana. 

 O trabalho procurou acentuar o que talvez seja o principal objetivo da série Black 

Mirror, que é o questionamento dos novos hábitos que a humanidade incorpora e, 

também, como a tecnologia pode ser usada para um processo de perda da essência 

humana. Utilizando as teorias da comunicação conceituamos o que podemos chamar 

de uma Sociedade Ciborgue e como ela se contrasta com tal essência. 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. São Paulo: Zahar, 2001. 
 
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo.  



9 

Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf> 
Acesso em: 11 mai. 2017. 
 
HARAWAY, Donna J. Manifesto Ciborgue: Ciência, Tecnologia e Feminismo-
Socialista no final do século XX.  
Disponível em: <http://www.rodrigomedeiros.com.br/pos/download/oriana/01-
ManifestoCyborgI.pdf> Acesso em: 10 mai. 2017  
 
LÉVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Editora 34, 1996. 
 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação: como extensões do homem. São 
Paulo: Cultrix, 1996. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.pdf
http://www.rodrigomedeiros.com.br/pos/download/oriana/01-ManifestoCyborgI.pdf
http://www.rodrigomedeiros.com.br/pos/download/oriana/01-ManifestoCyborgI.pdf

