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RESUMO
Em uma sociedade  em que  tudo  é  exposto,  perde-se  a  sensibilidade  e  contemplação  dos  conteúdos  divulgados.
Imagens  são  constantemente  bombardedas  em uma  linha  do  tempo,  sem  que  haja  a  devida  apreciação  desses
momentos e eventos. O presente artigo tem o objetivo de discutir o compartilhamento de imagem e exposição a partir de
uma  análise  estética  do  episódio  Nosedive da  série  Black  Mirror  da  Netflix. O  estudo  parte  do  conceito  de
reprodutibilidade técnica, seguido da sociedade da transparência, de uma (re)configuração dos espaços aumentados,
bem como o consumo acelerado de imagens para analisar o episódio  Nosedive por meio do método de análise de
imagem e som.  Busca-se  evocar  conceitos  estéticos e  estilísticos  que  contribuem para  uma percepção acerca  da
exposição aceleradas de imagens na sociedade do episódio em questão.
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1 INTRODUÇÃO

Black Mirror é uma produção audiovisual  ficcional  disponibilizado em 2016 pelo canal  de
streaming Netflix, que retrata  cotidianos e  contextos  altamente  tecnológicos com a  intenção  de
problematizar alguns aspectos socioculturais, como o uso de aparatos móveis e a suposta liberdade
comunicacional que as redes sociais trouxeram.  Nosedive, primeiro episódio da terceira temporada,
trata a questão da exposição imagética em uma sociedade pautada pela encenação e apresentação
de figuras sociais que contribuem para agregar valores aos seus públicos. A escolha do episódio em
questão se deu pelo caráter revelador enquanto um processo comunicacional, permitindo um diálogo
com teorias que contribuem com a compreensão dos excessos visuais permeados em determinado
contexto social.

Os estudos estéticos de Benjamin (1985) a respeito da reprodutibilidade técnica contribuem
com  o  entendimento  sobre  um  esvaziamento  das  imagens  veiculadas,  que  perdem  sua
característica singular e únicar em razão de uma proliferação acelerada que não contribui com a
percepção e contemplação estética do que se veicula. Essa noção, também permeia na tese de Han
(2014)  acerca  de  uma  sociedade  da  transparência,  onde  tudo  é  excessivamente  produzido  e
exposto sem impedimentos, perdendo seu caráter único. 

Além disso, o estudo de Manovich (2006) contribui à discussão na medida em que aborda
uma (re)configuração dos espaços aumentados, que dialoga com a sociedade em rede no qual o
episódio está inserido. Ao tratar da questão do consumo de imagens aceleradas em uma sociedade,
Baitello  Jr.  (2005)  acrescenta  à  discussão  sobre  a  exposição  imagética  que  está  presente  no
episódio. O objetivo deste artigo é analisar o episódio Nosedive (ou Queda Livre) da série que trata
justamente sobre a questão do uso excessivo da tecnologia como principal ferramenta de interação
humana.

Este artigo está estruturado em três tópicos além da introdução:  o segundo, que contém
brevemente uma explicação dos materiais e métodos utilizados para analisar o episódio Nosedive; o
terceiro, que trata da análise propriamente dita em relação com outras teorias; e por último o capítulo
com as considerações finais, que retoma o que foi discutido a fim de encerrar o artigo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Nosedive foi  analisado por meio da análise fílmica em conjunto com algumas teorias da
Comunicação. Aumont e Marie (2009) afirmam que não há um método universal de análise fílmica,
mas maneiras de se explicar fenômenos observados nos filmes em diálogo com outras teorias. Cabe
aos analistas construírem o seu próprio modelo a partir das proposições iniciais dos autores. De toda
forma, a análise do filme leva em consideração os seguintes pressupostos: parte-se de um filme
para refletir sobre um campo mais amplo, que seria o cinematográfico; e tem sempre uma ligação
com o estudo da estética, que por mais que não seja enfatizada, revela-se na própria escolha do
objeto analisado.

Ainda é importante ressaltar que a análise de um filme é uma atividade interminável: não se
pode  concluir  uma  interpretação  sobre  o  filme,  sempre  haverá  algo  de  analisável  ou  um  viés
interpretativo distinto. Considerando isso, recorreu-se ao recorte proposto neste artigo de discutir a
exposição imagética em um episódio do seriado Black Mirror, o capítulo Nosedive. Foi adotado como
modo de partida o modelo de Aumont e Marie (2009) de análise fílmica da imagem e do som,
analisando em conjunto com as teorias de Benjamin (1985) sobre a reprodutibilidade técnica,  a
sociedade  da  transparência  de  Han  (2014),  a  (re)configuração  dos  espaços  aumentados  em
Manovich (2006),  bem como o consumo acelerado de imagens discutido por Baitello Jr. (2005),
possibilitando um entendimento mais aprofundado do episódio em questão.

3 IMAGEM E EXPOSIÇÃO EM NOSEDIVE

O capítulo Nosedive é o episódio que inaugura a terceira temporada da série televisiva Black
Mirror e evoca elementos de uma narrativa ficcional que se estabelecem em pressupostos do real:
redes  sociais  como  forma  de  interação  humana,  que  proporcionam  diversos  encadeamentos
estéticos  e  estilísticos  tanto  na  linguagem  cinematográfica  quanto  na  produção  de  sentido.  O
episódio possui uma plasticidade muito específica, que conta com tons pastéis em sua composição
cromática,  figurinos  e  cenários  que  remetem  à  década  de  50,  no  qual  todos  os  personagens
parecem felizes ou pelo menos forçarem um sorriso. Na medida em que a trama se desenrola os
tons assumem coloração escura e sombria, subvertendo os valores inicialmente apresentados por
aquela sociedade.

Retratado em um contexto social baseado em estratificações que são definidas de acordo
com um sistema de avaliações por meio do uso de tecnologias, os indivíduos se veem compelidos à
divulgação de memórias em suas linhas do tempo, que logo tornam-se obsoletas e esquecidas.
Todos os inseridos nesta sociedade possuem lentes biônicas que lhes permitem acessar nome,
classificação e uma linha do tempo de notícias e histórias publicadas pela pessoa visualizada, assim
como acontece nas redes sociais atuais. 

Ademais, é possível avaliar arbitrariamente em uma escala de até 5 estrelas os cidadãos com
quem se tem algum tipo de interação. A avaliação requer o uso de um dispositivo móvel que envia
um som para a pessoa avaliada, a fim de saber qual sua pontuação. Quanto maior, mais alegre é o
som da notificação. Como consequência, surge uma sociedade dividida em níveis de popularidade e
estilos de vida: aqueles que possuem uma boa avaliação têm certas prioridades e reconhecimento
social, enquanto que os que possuem menos de 2,5 estrelas são marginalizados. 

A narrativa acompanha a trajetória de Lacie Pound que, inserida dentro desse sistema, se vê
coagida  pelas  normas  e  regras  estabelecidas  pelo  conjunto  social.  Com uma avaliação  de 4,2
estrelas, Lacie se preocupa com seu bem-estar e atingir o patamar 4,5, que lhe conferiria benefícios
como poder se mudar para uma casa melhor e com mais condições de vida que a que divide com
seu irmão, por exemplo. 
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Aconselhada de que, para subir sua classificação, ela deveria conviver com pessoas bem
pontuadas,  Lacie inicia sua jornada em busca de um melhor reconhecimento social.  Uma velha
amiga de infância, Naomi Blestow, a convida para fazer um discurso em seu casamento, o qual
Lacie prontamente aceita. A amiga tem uma avaliação de 4,8 estrelas e conta com um círculo social
acima  de  4,5  e,  dessa  forma,  a  protagonista  poderia  conseguir  avaliações  suficientes  para
finalmente  atingir  o  tão  desejado  privilégio  social.  Após  uma  série  de  desventuras,  Lacie  não
consegue chegar adequadamente à cerimônia e se submete a um discurso apelativo, o qual lhe faz
ser presa e ter seus equipamentos tecnológicos confiscados.

Os  indivíduos da  sociedade  apresentada  no episódio  se  configuram como extremamente
imagéticos,  num  fluxo  de  transmissão  de  informação  que  parece  ser  feito  unicamente  com  o
propósito de ascender um nível social, não pelo momento, pelo prazer das pequenas coisas. Isso é
reiterado ao longo do episódio em diversos momentos, em especial quando vemos a protagonista
capturando instantes apenas para postar em sua rede social, não aproveitando de fato as situações
corriqueiras:  Lacie  compra um café  e  cookies,  mas mal  os  consome e  ainda faz  uma cara  de
desgosto. Mesmo assim, tira uma foto do momento alegre, que logo é inserido em sua linha do
tempo.

A partir do ponto de vista de Lacie Pound, percebe-se que as outras pessoas também têm um
comportamento semelhante e parecem viver em um mundo regido pelas aparências, pelo bem-estar
social e não em razão do individual. O que importa é o quão satisfeito e feliz se parece nas redes
digitais, qual a imagem que se passa para os outros e, principalmente, qual pontuação se obtém a
partir disso. Baseado nesses fatos, o episódio simula uma sociedade pautada pelo imagético, pela
saturação dos momentos, dos instantes, e não pelo aproveitamento de si próprio.

Essa divulgação excessiva e saturada de imagens pode ser dialogada com os estudos de
Benjamin  (1985)  acerca  da  reprodutibilidade técnica.  Apesar  de  o  autor  se  referir  a  um marco
específico em relação às tecnologias de reprodução em série, ainda é possível buscar referências
em seu trabalho para analisar o episódio em questão. Sua tese era de que obras de arte sempre
foram  passíveis  de  reprodução:  mesmo  antes  da  reprodução  técnica  era  possível  encontrar  a
imitação de uma obra  artística  no próprio  ateliê  dos pintores,  com seus discípulos  imitando as
grandes obras a  fim de praticar,  ou  pelos mestres  a  fim de difundir  suas obras,  e  mesmo por
terceiros, que tinham interesses pautados no lucro.

Porém, a reprodutibilidade técnica representa um novo processo que vem antes mesmo da
Imprensa de Gutemberg: a impressão de imagens em matrizes, como na xilogravura, gravura em
metal, litogravura, estêncil e serigrafia1, que permitem a reprodução em série de figuras. E isso só
avança na medida em que fotografia e  cinema se desenvolvem enquanto linguagens altamente
reprodutíveis.

A fotografia ultrapassa as técnicas da reprodução em matriz e permite que o olho registre
mais precisamente e depressa do que a mão desenha a imagem. Assim, o processo de reprodução
de  imagens  experimenta  uma aceleração  que,  segundo  Benjamin  (1985),  passa  a  situar-se  no
mesmo  nível  da  comunicação  oral.  Já  o  cinema  encontra  um  cenário  favorável  para  a
reprodutibilidade em razão da própria forma de produção do cinema, que envolve altos custos e
grandes equipes, sendo inviável não ter uma distribuição em larga escala, uma vez que o processo é
muito caro. Por isso a reprodução do som e da imagem em conjunto simboliza uma alta qualidade
de formas de se reproduzir no cinema, que nasce dentro de uma lógica de “massa”.

1 Trata-se aqui de diversos processos que consistem basicamente na reprodução a partir de um protótipo. A
xilogravura utiliza de uma chapa desenhada na madeira; a litogravura parte do princípio de água e óleo
sobre pedras; o estêncil simula o negativo numa chapa recortada, que depois era pintada; e a serigrafia
consiste em um processo de moldes feitos a partir de desenhos em uma tela de seda.
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Entretanto, Benjamin (1985) aponta que, ao se reproduzir arte, perde-se o caráter único e
singular de uma obra e o substitui por uma existência serial. Essa existência única caracteriza o que
o autor nomeia de “aura”, sendo justamente aquilo que o objeto tem de mais peculiar, que exalta em
relação às suas cópias. Na medida em que se serializa uma obra de arte, destrói-se a sua aura, pois
a obra passa a perder seus valores singulares em razão de uma vulgarização excessiva da imagem.

Além disso, essa reprodução da imagem faz com que surjam novos valores de observação: o
valor de culto e de exposição. O culto normalmente se liga aos rituais e às práticas culturais e por
isso é mais importante que uma imagem exista, e não que seja exposta. É nesse sentido que a
figura de uma pietà2 possa existir, contanto que esteja confinada a um restrito grupo de clérigos que
só tem acesso a ela com determinadas condições e para fins de contemplação. Enquanto que no
valor de exposição, como o próprio nome sugere, importa-se que as obras de arte sejam tornadas
visíveis, acessíveis. O autor entende que, na medida em que se perde o caráter aurático de uma
obra, esta cede lugar à exposição.

No valor de culto, há presente fortemente a contemplação. É assim que, quando introduzida a
fotografia, um dos temas de suas origens é o de retratos, que insere rostos humanos para lhe ceder
uma característica aurática. Entretanto, quando o homem se retira do enquadramento e passa a
fotografar a cidade e a natureza, o valor de exposição toma lugar por entregar um registro capturado
com o intuito de ser olhado, de ser visto.

O conceito de aura de Benjamin (1985) é extremamente relevante para os estudos da estética
e da comunicação, uma vez que permite uma visão a respeito da unicidade de objetos artísticos (ou
comunicacionais),  que  vão se  perdendo  em razão  do  alto  fluxo  de  informação  nas  sociedades
contemporâneas. É assim que Black Mirror constrói sua narrativa em Nosedive, com uma sociedade
que mais se importa em reproduzir o já existente, sem de fato aproveitar os instantes, como as
divulgações de fotografias e momentos nas redes sociais, que em diversas vezes no decorrer do
episódio cumprem a função de garantir avaliações suficientes para ascender ou permanecer em um
ranking social.

Por  mais  que  o  episódio  em questão  não  trate  propriamente  de  obras  de  arte,  ainda  é
possível  identificar esse valor de exposição exaltado por Benjamin (1985):  não importa tanto as
reflexões ou considerações acerca das imagens que estão circulando ou estão sendo vistas, mas
sim que elas existem e funcionam com o propósito de afirmar constantemente o sistema social no
qual estão inseridos.

Biyung Han (2014) retoma o conceito de aura para tensionar a existência de comunidades
dentro do contexto digital e conceituar o que ele chama de “sociedade da transparência”. Evocando
os valores de culto e exposição o autor enfatiza, a partir de Benjamin (1985), que somente quando
as coisas são vistas é que elas assumem um valor, e a exposição contribui para o desaparecimento
da aura. No contexto de Benjamin (1985), a fotografia em seus primórdios tinha a característica de
retratar a natureza humana e a sensibilidade do rosto, garantindo-lhe um caráter aurático, único e
singular.  Han  (2014)  afirma  que  na  época  atual,  com  a  distribuição  e  exposição  de  fotos
processadas  em  programas  de  edição  de  imagens  e  divulgadas  em  redes  sociais,  tem-se  a
dissolução  completa  da  aura,  conferindo  apenas  valor  de  exposição.  O rosto  humano torna-se
mercadoria  e  a  sua própria  publicidade,  transformando  tudo em transparência,  justamente  pelo
esvaziamento de sentido. 

A fotografia digital se caracteriza como um positivo puro: dados de informação gravados em
uma memória  virtual,  em contrapartida  da  analógica,  que  conta  com um negativo  e  processos
químicos para a conversão em positivo. Em razão disso mesmo é que Han (2014) afirma que a

2 Pietà diz respeito a um tema dentro da arte em que se tem a representação da Virgem Maria segurando o
corpo de Jesus em seus braços, após a crucificação.
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fotografia atual não tem um propósito, um sentido. Não é temporal como a sua antecessora, que
registra um marco determinado na história, mas sim transparente, às mostras para tudo ser visto e
sem um objetivo que não o da exposição.

O autor defende a ideia de que na sociedade atual há uma hipercomunicação3, um fluxo muito
alto de informação que é entregue aos indivíduos nesse caráter de exposição, o qual ele nomeia de
pornográfico. E a consequência disso, segundo Han (2014), é que há uma anestesia em relação ao
mundo com o qual se interage justamente por conta dessa aceleração. Assim, instaura-se a falta de
distância, que não permite nenhuma contemplação estética, uma vez que a informação não tem seu
sentido preenchido. A sociedade da transparência funciona como um homogeneizador social, onde
todo mundo é igual, uniformizado e exposto, por isso o termo pornográfico.

Mais adiante, Han (2014) defende que o problema não é tanto a aceleração da informação,
mas sim a forma como o corpo, o rosto, a imagem revela em seu caráter unicamente expositivo. E a
partir  dessas é que a sociabilidade é feita, numa espécie de convenção social.  É por conta das
transparências e da igualdade que os outros interagem entre si: numa sociedade íntima e marcada
por sujeitos narcísicos. Em uma perspectiva meramente expositiva, o autor aponta que há uma
dificuldade em se representar perante ao outro.

Han  (2014)  utiliza  de  Sartre  para  enfatizar  que  o  corpo se  torna obsceno quando ele  é
reduzido à matéria, à carne. Torna-se obsceno, também, quando se apresenta como um corpo sem
contexto,  sem  referências,  hipercomunicado e  hiperproduzido.  É  obscena  a  aceleração,  o  seu
excesso, que destitui de sentido e o leva ao extremo. Além disso, a sociedade da transparência não
permite nenhum tipo de ritual ou culto, uma vez que estes se configuram como barreiras à produção
de informação.

A falta de rituais afeta a maneira como a memória lida com a recepção dos mais variados
acontecimentos: não se estratifica mais em camadas, as memórias são vazias em histórias, são
fatos que não se pode recordar e nem se esquecer por beirarem à insignificância. Da mesma forma
que acontece com a sociedade, que é igual, as memórias também se tornam deveras niveladas. A
sociedade  de  Nosedive também  caracteriza-se  por  uma  hiperprodução,  hipercomunicação  e
hiperexposição de todos os envolvidos, uma vez que tudo está exposto para todos verem, a fim de
gerar a falsa sensação de interação com outros usuários e indivíduos.

Além disso, tem-se um contexto extremamente saturado em imagens que são definidas por
aqueles  que  estão  no  controle  de  suas  faculdades:  os  próprios  indivíduos.  São  eles  quem
contribuem  com  esse  sistema  na  medida  em  que  reforçam  a  sua  existência  ao  divulgar  e
compartilhar seus momentos para (e não com) os outros. Nessa sociedade, tudo é exposto e tudo é
exposição: as figuras sociais imponentes constantemente aparecem na linha do tempo como uma
forma de alerta à sua existência e funcionam como uma meta a ser atingida.

Nessa exposição excessiva,  as imagens perdem o sentido:  são feitas para serem vistas,
exibidas e olhadas, não contempladas e ausentes de um senso estético ou mesmo ético. O corpo
vira mero objeto, mas nem se pode falar em desejo, uma vez que não há uma apreensão e um
raciocínio a respeito do que se consome ou do que se vê, simplesmente se recebe a informação e
por ali ela circula, classifica e estratifica.

A  sociedade  de  Nosedive, altamente  “imersiva”  no  sentido  de  uma  reconfiguração  das
interações humanas, que são impostas pelo desencadeamento digital e pelo compartilhamento de
informação, se encaixa no panóptico que Han (2014) descreve. Não o panóptico de ponto único de
observação proposto por Bentham4, mas sim um mecanismo de controle não-perspectivista. Com o

3 Biyung Chul Han atribui o prefixo hiper a diversas palavras para dar o sentido dos excessos nos processos
comunicacionais que desencadeiam o esvaziamento de sentido.

4 Ver BENTHAM, Jeremy. The Panopticon Writings. London: Verso, 1995.
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surgimento das redes digitais, não se fala mais em uma “sala de observação” que vigia, pune e leva
à autovigilância5, mas sim que cada e qualquer ponto da rede funciona como um controle social em
potencial. 

Han (2014) argumenta que a sociedade da transparência sustenta esta nova perspectiva de
controle na medida em que se vê esvaziada de significado.  Além disso, os indivíduos se veem
conectados uns aos outros e comunicam-se freneticamente, resultando em uma hipercomunicação.
E essa é justamente a característica da transparência: não é o fato de o social se encontrar isolado,
mas  sim  de  ser  integrado  a  uma  comunicação  acelerada.  São  os  próprios  indivíduos,  ou
“comunicadores”, que se expõem nesse panóptico.

O autor fala em um exibicionismo que contribui para alimentar a estrutura da sociedade de
controle que, aliado a uma disposição em receber e continuar consumindo este tipo de informação
garante a consolidação do panóptico. Como consequência, resulta-se em uma sociedade cada vez
mais  pornográfica,  ligada à aceleração da imagem e, portanto, à hipercomunicação proposta por
Han (2014).

Lev  Manovich  (2006),  por  sua  vez,  trata  da  experiência  humana  em relação  ao  espaço
aumentado, que é (re)configurado pelas novas tecnologias sem fio e pelas formas tradicionais de
comunicação. O que o autor engloba em seu conceito de espaço aumentado diz respeito a locais
físicos que são sobrepostos dinamicamente com informações, mas que não se restringem apenas
aos anúncios de propaganda luminosos nas grandes cidades, se ligando também aos dispositivos
eletrônicos  que  estão  presentes  diariamente:  celulares,  tablets e  computadores  pessoais,  por
exemplo.  Estes  contribuem  ao  acesso  à  informação,  à  velocidade  e  a  universalidade  da
comunicação.

Complementando  a  discussão  da  observação  e  do  controle,  Manovich  (2006)  parte  de
Foucault6 para compreender que o panóptico foucaultiano apresenta uma lógica binária do que é
visível (os indivíduos) e invisível (o controle) e que a observação se dá mediante a visão, o olhar.
Hoje, em razão dos dispositivos móveis, essa relação se torna muito mais complexa, uma vez que
não se fala em binarismos, mas sim em uma lógica espacial que configura pontos de rede capazes
de transmitir informação. Todos inseridos nesse contexto se tornam produtores e transmissores de
dados, desenvolvendo um novo paradigma de controle.

Ao Lacie Pound compartilhar uma foto com seus amigos e conhecidos, ela cumpre seu papel
enquanto  geradora de informação.  E na mesma medida,  ao observar  e  qualificar  as notícias  e
histórias das pessoas com quem interage, também serve ao propósito de reiterar essa instância
vigilante.  No  episódio,  isso  se  torna  ainda  mais  evidente  justamente  por  conta  do  sistema  de
classificação, que funciona como uma espécie de aviso aos indivíduos sobre o que é considerado
norma social e quais são os bons costumes que se deve ter.

Retomando a contribuição de Benjamin (1985) a respeito da aura, observa-se no episódio um
esgotamento  das  fisionomias  humanas.  Por  mais  que  na  fotografia  ainda  existia  um  último
resplandecer do caráter aurático com a face e o rosto, em  Nosedive  há uma saturação forte da
imagem. O rosto, mesmo que isolado, não carrega em si mais esse desejo de contemplação, mas
sim uma perspectiva de consumo, como uma imagem que consome a si própria, gerando outros
significados.

É nessa mesma ideia que Baitello Jr. (2005) desenvolve sua teoria em relação ao estudo da
imagem  a  partir  de  uma  suposta  era  da  iconofagia:  produz-se  imagens  em  excesso  que  são
veiculadas e consumidas por todos os indivíduos dentro desse contexto social. O autor propõe que
há um abismo de imagens que transpõe os seres humanos enquanto corpo físico e sensações para

5 Consultar FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1993.
6 Op. cit.
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o plano bidimensional, a imagem. A tese do autor é de que, ao consumir imagens, torna-se a própria
imagem, que também está sujeita à consumação.

Assim como em Han (2014),  a contribuição de Baitello Jr.  (2005) a respeito do consumo
imagético é que há um esvaziamento de sentido na produção visual. Em termos práticos, quando se
observa em  Nosedive a  protagonista  acompanhando a  linha de publicações de seus amigos e
conhecidos, ao interagir com as histórias por meio do sistema de qualificação, percebe-se que ela
não passa por um período de contemplação, como requer uma apreensão estética. Existe, contudo,
uma preocupação em Lacie de parecer uma pessoa bondosa ao avaliar tudo positivamente do que
de fato em aproveitar determinada situação. E disso resulta o esvaziamento de sentido: a imagem e
o rosto humano perdem a sua sensibilidade; os pequenos prazeres da vida assumem um caráter de
consumo, como em uma troca por avaliações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusão, o episódio Nosedive de Black Mirror trabalha com a questão de uma
cultura e sociedade que contribui em reiterar valores sociais por intermédio das novas formas de
comunicação desencadeadas pelos meios digitais. O compartilhamento excessivo de imagens gera
uma hipercomunicação,  que esvazia os sentidos e os propósitos dos indivíduos. Observa-se no
episódio uma sociedade cada vez mais transparente, mais  pornográfica e que, portanto, perde a
característica da contemplação, da visibilidade e da apreensão estética.

Além disso, percebe-se neste episódio uma sociedade estratificada e socialmente dividida,
assim como acontece no plano do real, mas construída a partir de um sistema altamente sofisticado
de avaliações. A grande diferença quando se analisa este episódio sob uma perspectiva crítica é
que,  fora  da  representação,  também  existe  uma  sociedade  pautada  em  valores  de  exposição
imagética, mas não há a presença de avaliações tão explícitas como as do episódio.

Entretanto, as características estéticas e estilísticas de Black Mirror aguçam as perspectivas
em relação ao cotidiano, ao plano do “real”, a fim de instigar a reflexão de até que ponto não se age
da mesma forma que os personagens retratados na narrativa. Sem uma identificação com esses
mundos paralelos, haveria muitos obstáculos para suscitar um debate e provocar reações diversas
nos espectadores. A qualidade de se enxergar e projetar-se nos personagens e a partir disso refletir,
compreender e contemplar parece justamente ser a intenção do criador e produtor da série.
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