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RESUMO 

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

afirma Bauman (2001, p.16), “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 mais 

dependentes do seu uso e alterando os estilos de vida, hábitos e padrões de 

comportamento. A série Black Mirror possui críticas feitas em seus episódios, que 

causam identificação e reflexão sobre o lado sombrio da tecnologia, das suas formas 

de uso no cotidiano, e as consequências dessas utilizações nos dias de hoje. O 

episódio “Odiados pela Nação” traz aspectos de um mundo que vive uma 

modernidade líquida, exibindo a volatilidade das relações humanas mediadas pela 

tecnologia, principalmente nas mídias sociais. Neste trabalho, buscamos dissertar 

sobre as transformações que os novos meios e mídias trouxeram para a 

contemporaneidade, a interferência dessas transformações nas relações humanas, 

utilizando analogias do mundo atual com a sociedade representada na série. 
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Virtualidade. 

 
2 INTRODUÇÃO 

 

Nesse momento de transição, as Teorias da Comunicação vêm com a ânsia de 

entender o fenômeno assim como se rendeu a entender as eras anteriores como a do 

rádio e da televisão, para posicionar-se de maneira assertiva, e conseguir traçar 

estratégias para acompanhar esse momento de mutação. O entendimento acerca das 

novas mídias, e o discernimento de defini-las tem sido importante para conseguir 

extrair de suas possibilidades a melhor forma de utilizá-la e introduzi-la nos novos 

contextos, como o ciberespaço e suas vertentes. 

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

acerca do relacionamento intenso de homem e máquina, e as transformações sociais 

que o ambiente virtual tem proporcionado na modernidade líquida. “Odiados pela 

nação”, é o último episódio da terceira temporada da série e conclui um conjunto de 

histórias que causam perturbação e recognição aos conflitos enfrentados na 



atualidade. O episódio apresenta uma narrativa semelhante aos problemas que 

existem nos dias atuais, mesmo apresentando elementos futurísticos, tornando a 

história ainda mais reconhecível e verosímil ao olhar do telespectador,  demonstrando 

como a utilização das hipermídias como forma de interação se tornam abusivas e 

modificam as maneiras de socialização dentro e fora do ambiente digital, além de 

demonstrar como a tecnologia se tornou uma arma que machuca o intelecto e a alma, 

mas não recebe a mesma importância ou repreensão como no ambiente real. 

Santaella (2008, p, 125) acredita que por muitos anos, estudiosos negligenciaram os 

estudos da comunicação mediada pelas redes de computadores, pois estavam 

focados na ação (trabalho) e nas instituições (burocracia) em detrimento da linguagem 

e da comunicação. No entanto, a proliferação desta linguagem e a abrangência dessa 

mediação segue alcançando lugares e sociedades com rapidez e efetividade, 

tornando o seu estudo e compreensão cada vez mais importante, relevante e 

necessário.  

 
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.  

Apresentar as Teorias da Comunicação como instrumento funcional do fazer 

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

saberes práticos no exercício profissional.  

Enxergar as novas formas de convívio nas atuais ferramentas de comunicação, a 

partir do conteúdo audiovisual. 

Objetivos específicos: 

- Analisar a série de streaming Black Mirror do ponto de vista das Teorias da 

Comunicação, a partir do olhar de Bauman, Lévy e Santaella.  

- Articular conceitos de virtualização no mundo da pós-modernidade;  

- Pesquisar as atuais formas de socialização do indivíduo nos ambientes: real e virtual; 

- Estudar as Teorias da Comunicação para entender as novas perspectivas de 

discursos e relações sociais no mundo contemporâneo.  

 
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 conteúdo audiovisual, 

mais especificamente a série britânica Black Mirror. 

O intuito é discutir as teorias da comunicação na era da virtualização (LÉVY, 2011) e 

da pós-modernidade (BAUMAN, 2001), em uma sociedade na qual as maneiras de 

interação e convivência estão em constante mudança, de forma efêmera e leve.  

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

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

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

virtualização um ponto importante nas discussões acerca das relações humanas na 

era da modernidade líquida.  

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, cibercultura e 

virtualização pois discorrem sobre a fluidez da atual conjuntura e das relações sociais, 

por meio ou não do ambiente virtual.  

 

5 DUALIDADE DO REAL E DO VIRTUAL  

 

Na última década, o aperfeiçoamento e progressão de novas tecnologias têm 

possibilitado novos formatos e configurações de consumo em diversas áreas, como o 

consumo de obras audiovisuais, a obtenção de produtos e serviços, e as maneiras de 

se relacionar com o outro. A série britânica Black Mirror, criada por Charlie Brooker 

atualmente disponível na plataforma de streaming Netflix, é composta por episódios 

independentes com histórias que mostram a relação humana com as máquinas e a 

tecnologia, demonstrando a intensificação e proliferação do ambiente virtual na 

contemporaneidade, exibindo possíveis consequências do seu uso em diversos 

aspectos da vida humana. “Odiados pela Nação” é o último episódio da terceira 

temporada de Black Mirror, com oitenta e nove minutos de duração, e um enredo que 



se assemelha a um longa-metragem. A narrativa desse episódio é contada pela 

personagem Karin Parke (Kelly Macdonald), uma detetive criminal experiente, e Blue 

Colson (Faye Marsay), uma detetive de cibercrimes que migra para uma investigação 

de campo, e o seu primeiro caso é um assassinato violento ainda sem explicação, de 

uma vítima que foi atacada nas redes sociais. O roteiro se desenvolve expondo como 

as interações na internet estão alcançando a vida real de forma agressiva e 

proeminente. Em um diálogo no episódio, entre a detetive Blue e a detetive Karin, as 

duas comentam sobre a diferença de combater o crime na vida real e no mundo digital, 

permitindo duas visões divergentes da relação dialógica de realidade e da virtualidade,  

pois a detetive de cibercrimes acredita que para impedir efetivamente um crime, é 

necessário estar em “campo”, no mundo real, deixando subentendido que no ambiente 

virtual se torna mais difícil impedir algum movimento ou crime antes de sua conclusão, 

pela ausência do espaço físico. Sobre a virtualidade, Lévy (2011, p.17) diz que a 

“virtualização não é uma desrealização, mas uma mutação de identidade, um 

deslocamento do centro de gravidade ontológico do objeto”, isso quer dizer que a 

realidade e a virtualidade coexistem, de maneira que uma não substitui a outra, mas 

complementam-se. Ainda nesse diálogo Blue diz que a tecnologia, e os dispositivos 

móveis absorvem a nossa identidade, e que sabem tudo sobre nós, retratando a 

presença do ambiente virtual no real, e vice-versa. Lévy, diz ainda que 

 

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não apenas a informação e 
a comunicação, mas também os corpos, o funcionamento econômico, os 
quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A 
virtualização atinge mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do 
"nós": comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual... Embora 
a digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem 
um papel capital na mutação em curso, trata-se de uma onda de fundo que 
ultrapassa amplamente a informatização. (LÉVY, 2011, p.11) 

 

Assim, entende-se que, a virtualização é muito mais que a digitalização, trata-se de 

uma transformação nas instituições e âmbitos da vida humana que dão lugar a novos 

espaços, e maneiras de se relacionar com o outro, ainda nunca visto antes na 

modernidade sólida. 

 

5.1 COMUNIDADES VIRTUAIS 

 



Percebemos na pós-modernidade, que o tempo e o espaço têm se tornado fluído, e 

dessa forma, ocupando lugares que anteriormente não ocupava. A virtualização e a 

atualização estão criando novos ambientes, como o ciberespaço e suas vertentes, 

possibilitando a existência das comunidades virtuais. Mas antes de entender as 

comunidades virtuais, Santaella (2008) explica o conceito de ciberespaço como 

[...] um nome genérico para se referir a um conjunto de tecnologias diferentes, 
algumas familiares, outras só recentemente disponíveis, algumas sendo 
desenvolvidas e outras ainda ficcionais. Todas têm em comum a habilidade 
para simular ambientes dentro dos quais os humanos podem interagir. 
(SANTAELLA, 2008, p. 99) 

 
Portanto, o ciberespaço é o local em que os seres humanos, através de fios invisíveis 

da rede se interligam sem a presença física. E imerso no ciberespaço, as 

comunidades virtuais constituem-se de um grupo de pessoas conectadas 

globalmente, utilizando uma comunicação mediada por computadores (SANTAELLA, 

2008, p. 121). Essa comunidade é representada no episódio analisado, por meio das 

redes sociais, lugar em que pessoas com interesses e afinidades em comum se 

conectam para comentar, digitar, curtir e compartilhar ideias, opiniões e anseios. Para 

Robins e Webster (1999, p. 2 apud Santaella, 2008 p. 123) “na medida mesma em 

que as conexões se multiplicam, as comunidades que se criam correm o risco de se 

tornarem cada vez mais aéreas, frágeis e efêmeras. ” Santaella complementa dizendo 

que a “cibercultura promove o indivíduo como uma identidade instável, como um 

processo contínuo de formação de múltiplas identidades” (2008 p. 126 e 127), dessa 

forma, percebe-se que os integrantes dessas comunidades apresentam cada vez 

menos preocupação no que diz respeito ao diálogo e convívio com o outro.  

No enredo do episódio, uma espécie de ‘armadilha’ é inserida em uma rede social, 

por meio de um recurso linguístico bastante utilizado na internet; uma hashtag é 

emplacada e disseminada pelos usuários da rede, que aderem e reproduzem a 

informação recebida sem interesse em saber sua fonte ou motivo de repercussão. E 

então, neste contexto, uma comunidade virtual se organiza para atacar, xingar e 

agredir verbalmente um alvo que é definido pelo seu comportamento dentro ou fora 

do ambiente digital. Os integrantes dessa comunidade virtual agem como “justiceiros 

virtuais” impondo a si mesmos o poder de julgamento e punição. Rheingold (2011, p. 

414 apud Santaella, 2008 p. 122) diz que nas comunidades virtuais, “fazemos tudo 

que fazem as pessoas quando se encontram, mas o fazemos com palavras na tela do 

computador, deixando nossos corpos para trás. ” E a ausência do corpo, o 



desprendimento do aqui e do agora, trazem uma forma de estar e ser para o outro 

cada vez mais distante e difusa, resultando em um paradoxo: o distanciamento, em 

tempos de conexão. 

 

5.2 O CORPO VIRTUAL 

 

Lévy (2011) defende que graças às técnicas de comunicação e de telepresença, hoje 

podemos estar presentes em até mais de dois lugares ao mesmo tempo. E por conta 

do aperfeiçoamento das tecnologias, a virtualização do corpo, além de possível, é um 

estágio importante na renovação da autocriação que sustenta a nossa espécie. No 

sistema cibernético são criadas interfaces que representam o ser humano por trás da 

tela, sendo uma forma de identificação da personalidade e estilo de vida do internauta. 

Em “Odiados pela Nação”, após as detetives do caso de assassinato encontrarem um 

bolo na cena do crime, inicia-se a busca pela remetente do bolo. Ao descobrirem quem 

é a pessoa que enviou o ‘presente’, Blue antes de encontrar a suspeita, checa as suas 

redes sociais, e encontra uma mensagem de ódio destinada a vítima do caso 

investigado. Ao ser questionada sobre esse comportamento, a suspeita diz que o que 

havia postado na rede não era ‘sério’, que se tratava de uma brincadeira na internet, 

e alega que apenas fez uso da sua liberdade de expressão. Sobre a liberdade, 

Bauman (2001), diz que  

“o indivíduo” já ganhou toda a liberdade com que poderia sonhar e que seria 
razoável esperar; as instituições sociais estão mais que dispostas a deixar à 
iniciativa individual o cuidado com as definições e identidades, e os princípios 
universais contra os quais se rebelar estão em falta. (BAUMAN, 2001, p. 30).  

Em “ Odiados pela Nação”, o hacker que invade um sistema de Insetos Drones 

Anônimos – IDA, (abelhas robóticas que substituem as abelhas naturais no contexto 

do episódio), introduz na raiz do IDA, um manifesto em que diz que a liberdade de 

expressão trouxe malefícios a sociedade, pois as pessoas expressam suas opiniões 

sem muito se importar com quem as escuta. No ciberespaço como já foi dito neste 

artigo, o corpo se desterritorializa, passa a ocupar novos espaços e se desprende do 

aqui e do agora. Cria múltiplas janelas digitais em que os internautas transitam de 

maneira independente e efêmera, dando ao indivíduo uma sensação de liberdade e 

até de inconsequência. Lévy (2011, p.17) afirma que “Ao se virtualizar, o corpo se 

multiplica. Criamos para nós mesmos organismos virtuais que enriquecem nosso 

universo sensível sem nos impor a dor. ” Uma outra perspectiva sobre a relação de 



dor com o usuário no ambiente digital é a que ultrapassa a expansão do corpo por 

toda a rede, e trata a dor como algo inexistente no espaço virtual, anulando os 

sentimentos das pessoas que recebem mensagens ofensivas e ameaçadoras na 

internet, suavizando os efeitos dessas mensagens na vida das pessoas no mundo 

real, como é apresentado na série. Como apontado por Bauman (2001), o emprego 

das redes, e das relações mediadas pela internet, proporcionam a facilidade de 

conectar-se e desconectar-se a alguém, o que hoje dá lugar a facilidade de ofender 

sem precedentes, como é visto no enredo de “Odiados pela Nação”, em que 

participantes de uma comunidade virtual ‘twittam’, comentam e compartilham 

mensagens de ódio a um determinado alvo, sem preocupar-se com as consequências 

que as palavras lançadas no ciberespaço causam ao destinatário. De acordo com 

Lévy (2011, p.31), “cada corpo individual torna-se parte integrante de um imenso 

hipercorpo híbrido e mundializado. ” Que utilizam a linguagem para aproximar-se de 

outros corpos cibernéticos expandindo-se pela rede, formando inéditas formas de 

discutir, interagir e comunicar-se com os outros dentro das comunidades virtuais, 

como visto no episódio analisado neste artigo. 

 

5.3 O DISCURSO E A LINGUAGEM NO AMBIENTE VIRTUAL 

 

Em “Odiados pela Nação”, a interação dos corpos cibernéticos dentro das 

comunidades virtuais, se dá pela mediação da linguagem. A linguagem e o texto, 

assim como outras formas de socialização sofreram uma mutação com o advento da 

internet e o surgimento do ciberespaço. Assim como afirma Lévy (2011, p.40) quando 

diz que “a digitalização e as novas formas de apresentação do texto só nos interessa 

porque dão acesso a outras maneiras de ler e de compreender. ” E claro, de socializar-

se. No ambiente digital, novas formas de comunicação, linguagem, e escrita surgem 

com a mesma rapidez que se é levada a vida na modernidade líquida. Assuntos e 

notícias são temporários, instantâneos e fugazes, trocam-se as tendências e os 

trending topics, quase que em tempo real, a vida vai acontecendo, e as comunidades 

virtuais acompanham e comentam ao mesmo tempo. No episódio, há a representação 

dessa momentaneidade com a circulação de novas informações em rápida velocidade 

com a ‘viralização’ da hashtag, e junto a ela, especulações, histórias e opiniões. O 

agendamento também é um fenômeno observado na narrativa do episódio, pois os 

internautas percebem que a hashtag com a mensagem ‘Death To’ (Morte A), atua 



como um gancho para uma espécie de ‘concurso de impopularidade’ que funciona 

não só como uma ameaça, mas como uma ferramenta que mata efetivamente a 

vítima. E então, todos os jornais, mídias tradicionais e digitais priorizam essa notícia 

gerando um buzz cada vez maior, mantendo a temática em alta. Sobre a comunicação 

na cibercultura, Santaella a explica que 

Uma vez que elas são linguagens, é difícil ver o que elas fazem, pois o que 
fazem é estruturar a própria visão. Elas agem nos sistemas – sociais, culturais 
neurológicos – através dos quais nós produzimos sentido. Suas mensagens 
implícitas nos modificam. (SANTAELLA, 2008, p. 125). 

 

Constatando que a comunicação e a linguagem nada mais são do que espelhos da 

cultura em que se está inserido, com modificações nos cenários e contextos em que 

se relacionam. Santaella (2008, p. 127), diz ainda que “é através da linguagem que o 

ser humano se constitui como sujeito e adquire significância cultural. ” Da mesma 

maneira, que o indivíduo como um componente do ciberespaço transforma suas 

significações e identidade, adaptando-se ao hipercorpo que assume dentro da 

comunidade virtual. Em “Odiados pela Nação”, a linguagem e os discursos de ódio 

presentes nas redes sociais ancorados no argumento da liberdade de expressão, 

caracterizam uma sociedade em que o sujeito que vive a cibercultura é múltiplo, 

descentralizado, instável e maleável. Sem as bases que a modernidade sólida 

proporcionava, tornou-se um tanto extraviado com a quantidade e alta velocidade de 

informações, e as interações descartáveis e impalpáveis da cibercultura. 

 

6 RESULTADOS  

 

Desenvolvimento da capacidade de compreensão acerca da importância da 

articulação entre teoria e prática perante a um cenário social virtualizado.  

Análise de conteúdo midiático articulando as teorias da comunicação, no que 

concerne ao 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. 

Entendimento das esferas virtualidade, pós-modernidade, linguagem e 

comportamento com base nos estudos das Teorias da Comunicação. 



Construção de nova perspectiva no que se refere a relações sociais mediadas 

eletronicamente. 

Integração dos estudos de três pensadores contemporâneos sobre o ciberespaço, 

articulado a pós-modernidade no que concerne a construção da linguagem na era da 

virtualização. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A série Black Mirror é composta por episódios independentes com roteiros que 

exploram muitos cenários futurísticos e distópicos. Mas que em comum tratam do 

mesmo assunto: o comportamento humano associado as novas interfaces, espaços e 

culturas. O episódio analisado neste trabalho, trata primordialmente das relações 

entre pessoas reais que assumem um hipercorpo quando inseridas no ciberespaço. 

“Odiados pela Nação”, traz elementos da realidade atual e de uma realidade 

autiutópica que indica que a sociedade retratada na série não vive em um futuro tão 

distante do que conhecemos e vivemos hoje em dia. As relações pessoais e sociais 

expostas na série, dentro do ambiente virtual e mediada pela linguagem, transformam-

se conforme a esfera formada no ciberespaço. As formas de socialização e 

comunicação apesar de mais acessíveis no mundo virtual, tornam as relações 

humanas mais voláteis e inconstantes, conduzindo os integrantes das comunidades 

virtuais a personalidades cada vez mais superficiais e fantasiosas, bem como os seus 

relacionamentos dentro deste ambiente. Conforme Lévy nos alerta, o limite entre a 

virtualização e amputação é tênue, e “esse limite indeciso deve ser constantemente 

considerado, avaliado com esforço renovado, tanto pelas pessoas no que diz respeito 

a sua vida pessoal, quanto pelas sociedades no âmbito das leis.” Pois nessa fase de 

mutação entre a modernidade sólida e a modernidade líquida em que os paradigmas 

estão se esvaindo e se liquefazendo, pessoas e instituições, também precisam 

adaptar-se a esta nova ordem, para entender melhor os movimentos fluídos dessa 

modernidade e conseguir acompanhar com mais assertividade esse deslocamento.  

“Odiados pela Nação”, como o próprio nome sugere, retrata uma sociedade movida 

pelo ódio, compartilhado em uma grande rede de conexão em que presente em seu 

enredo, ocorre um movimento de revés que demonstra as consequências da 

linguagem e maneira de tratar outro no ambiente cibernético, mas com consequências 

reais, muitas vezes desoladoras e violentas. Santaella, nos recorda que “a questão, 



aliás, é ainda mais complexa. Como nos lembra Hayles (1993: 175), as tecnologias 

elas mesmas podem ser e já são agentes de transformação. Esses são os dois gumes 

do potencial revolucionário do ciberespaço.” E, como partícipes dessa cibercultura, 

estamos em constante desenvolvimento e evolução dentro do cenário digital, 

buscando novas interfaces, novas interações, novos conhecimentos e 

relacionamentos, fomentando novos modos de ser, agir e estar no real e virtual. 
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