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RESUMO
O presente artigo tem o objetivo de suscitar um debate em torno da construção e veiculação imagética em formas
espetacularizadas  de  comunicação  que  contribuem para  o  consumo.  O  estudo  surgiu  a  partir  da  necessidade  de
compreender  o  incessante  estímulo  ofertado  pelos  meios  de  comunicação  de  massa,  que  inauguram  modelos  e
configurações sociais pautados pela mediação de imagens e utilização de objetos de consumo. Para isso, este artigo
analisa o episódio Fifteen Million Merits da série televisiva Black Mirror, que aborda e critica essas questões a partir do
espetáculo do  reality show, a fim de dialogá-lo com os estudos de Cultura da Mídia, a Sociedade do Consumo e a
Sociedade do Espetáculo.
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1 INTRODUÇÃO

O episódio Fifteen Million Merits (ou Quinze Milhões de Méritos) da série ficcional Black Mirror
trata  a  questão  da  exposição  imagética  em  uma  sociedade  pautada  pelo  espetáculo,  pela
encenação  e  apresentação  de  figuras  sociais  que  contribuem  para  agregar  valores  às  suas
audiências, além de estimular o consumo como forma de imposição do sistema social. Por meio da
análise da produção de Black Mirror é possível identificar os traços dos excessos visuais permeados
naquele contexto social que funcionam como crítica ao serem aplicados à atual sociedade.

Esse estudo parte de um debate da divulgação das imagens em formatos espetacularizados
de comunicação,  em especial  o  reality  show fortemente apresentado no episódio,  possibilitando
analisar de que forma as representações visuais acabam por mediatizar as relações sociais e como
elas são estabelecidas no âmbito do cotidiano. No trecho selecionado de Black Mirror, há a imagem
ligada à criação de valores culturais e sociais, que de certa forma impõem os discursos vinculados
ao círculo social que acompanhamos na narrativa.

Para compreender a sociedade em questão, são evidenciadas as contribuições de Baudrillard
(2008) a respeito da Sociedade do Consumo. O autor estabelece uma reflexão a partir de objetos
materiais que contribuem para a produção do sistema e corroboram com o consumo, mas apesar de
estar fortemente vinculado às questões materiais, tais práticas não se restringem apenas no plano
do físico e do palpável, mas se relacionam também às ideias e valores que desencadeiam diversas
experiências de consumo. 

A partir  dessa discussão,  é  articulada a  Sociedade do Espetáculo  de Debord  (1997)  em
conjunto com os estudos de Cultura da Mídia de Kellner (2001; 2006), que também contribui com
uma releitura da sociedade espetacularizadas. O objetivo deste artigo é analisar o episódio de Black
Mirror sob a luz de algumas teorias a fim de contribuir com uma leitura acadêmica sobre o trecho
selecionado da série.

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  Fifteen
Million Merits; 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.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Fifteen Million Merits foi analisado em conjunto com algumas teorias da Comunicação para
maior aprofundamento em torno de suas discussões. Em relação à análise fílmica, método utilizado,
Aumont e Marie (2009) afirmam não haver um método universal para estudar uma obra audiovisual,
cabendo aos analistas construírem um modelo próprio a partir de proposições iniciais. Entretanto, a
análise do filme (ou produto audiovisual) leva em consideração os seguintes pressupostos: parte-se
de um foco para refletir sobre um campo mais amplo, que seria o cinematográfico; e além disso, tem
sempre uma ligação com o estudo da estética, que mesmo que não esteja ressaltada, 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 uma vez que sempre haverá algo de analisável ou um
viés interpretativo distinto a contribuir com as discussões. Sabendo disso, recorreu-se ao recorte
proposto neste artigo de discutir consumo e espetacularização em um episódio de Black Mirror, o
capítulo  Fifteen Million Merits.  Como modo de partida, foi adotado o modelo de Aumont e Marie
(2009)  de  análise  fílmica  da  imagem  e  do  som,  descrevendo  brevemente  as  passagens
selecionadas  para  então  analisar  em  conjunto  com  as  teorias  da  Sociedade  do  Consumo  de
Baudrillard (2008), da Sociedade do Espetáculo de Debord (1997) e os estudos culturais acerca de
sociedades  espetacularizadas  em  Kellner  (2001;  2006),  possibilitando  um  entendimento  mais
aprofundado do episódio em questão.

3 ESPETÁCULO E CONSUMO EM FIFTEEN MILLION MERITS

Fifteen Million Merits  é o segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror e é uma
crítica aos formatos de entretenimento tão presentes e saturados na radiodifusão, em especial o
reality show. É retratado em um cenário extremamente rigoroso e pontual em que classes menos
favorecidas são forçadas a pedalar em bicicletas para gerar energia.  Ao pedalar é gerado uma
moeda de troca chamada de Merits, ou Méritos, que lhes conferem opções básicas de consumo.

Os indivíduos que não estão aptos a pedalar bicicletas ergométricas geralmente são obesos,
marginalizados  e  hostilizados  pelos  seus  colegas  “ciclistas”,  e  trabalham  em  serviços  de
manutenção e limpeza. Frequentemente são alvos de jogos de tiroteios que aqueles que estão na
função de gerar energia utilizam para matar o tempo. As atividades do dia-a-dia são constantemente
interrompidas por chamadas publicitárias obrigatórias que custam Méritos para serem ignoradas, do
contrário é necessário ouvir e assistir até o final do comercial.

Além disso, a sociedade de Fifteen Million Merits oferece um programa de calouros que lhes
dá  a  oportunidade  de  sair  daquela  condição  caso  seja  aprovado  por  jurados  extremamente
insatisfeitos e rigorosos. Esse programa, chamado de Hot Shot, tem o formato semelhante ao que se
conhece como  The Voice,  American Idol e  The X-Factor. Para participar, é necessário ter quinze
milhões de Méritos, coragem e talento para enfrentar a banca avaliadora. Caso seja aprovado, o
indivíduo então ascende de nível na casta social e sai da posição de ciclista.

Ironicamente,  os  juízes  do  programa  têm  nomes  que  remetem  às  suas  personalidades:
Charity é “caridosa”, quase condescendente, mas sarcástica.  Hope dá razão às esperanças dos
candidatos ou destrói suas expectativas. E  Wraith é instintivo em sua fala, não se restringindo a
amarras, além de ser produtor de um canal erótico.

A narrativa acompanha a trajetória de Bing Madsen que herdou 15 milhões de méritos de seu
irmão falecido e, portanto, pode se dar ao luxo de pular à vontade os comerciais que quiser. Além
disso, pode utilizar abundantemente outros recursos disponíveis a partir de Méritos, como o uso de
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sabonete, creme dental, comidas e demais. O mundo de Madsen pode ser analisado como um ciclo:
pedala-se não para chegar a algum lugar, mas sim por ser obrigado pelo sistema e para sobreviver
com funções básicas e limitadas. 

Diferente  das  opções  materiais  restritas  que  o  Mérito  pode  fornecer,  há  diversos
equipamentos virtuais  que podem ser  obtidos  em uma loja  especial,  mas tudo  o  que fazem é
customizar a aparência de avatares1 nas telas dos computadores, não incrementando em nada na
vida pessoal. De toda forma, estão lá, incentivados a serem consumidos e os usuários usufruem
justamente pelo caráter “único” que tais itens parecem agregar. Muitos desses objetos virtuais de
consumo são construídos a partir de características de celebridades, como um penteado ou cor de
cabelo e outros adornos que eventualmente são atribuídos à alguma estrela ou famoso daquela
sociedade.

Unindo a análise com a teoria, os estudos da Sociedade de Consumo de Baudrillard (2008)
observa a relação do consumo com os meios de comunicação de massa e parte do princípio de que
os meios funcionam como um homogeneizador do real, neutralizando e contrapondo a pluralidade e
a multiplicidade de eventos. Na sociedade do episódio analisado, os objetos assumem papel central
nas relações:  os indivíduos se encontram cercados por  objetos  que influenciam a  forma de se
comunicar com outras pessoas, evidenciado pelo caráter opressor do sistema em que vivem. 

Além disso, constantemente são apresentados a propagandas obrigatórias, que destacam
algum espetáculo ocorrido ou alguma celebridade merecedora de divulgação. Aqui, tem-se o ponto
de vista  único  proveniente  dos produtores  de informação:  entrega-se conteúdos sobre  o que é
conveniente ser discutido. Os comerciais veiculados normalmente estão ligados à apresentação do
programa de calouros  Hot Shot ou ao canal  erótico para maiores de idade.  Há poucas opções
ofertadas e normalmente estas não abrem espaço para reflexão ou discussão crítica.

Também se observa as relações se reduzirem aos seus propósitos ali: pedalar. Os indivíduos
não têm tempo para interagir uns com os outros, apenas gerar energia e Méritos. Disso a justificativa
de se  encontrarem cercados mais  por  objetos  do que socializarem com outros  indivíduos.  São
forçados a dormir em cubículos separados e acordar todo o dia no mesmo horário para cumprir sua
missão de pedalar.

 Além dessas questões, Baudrillard (2008) defende que a sociedade do consumo acredita na
onipotência dos signos, que permite o consumo se consolidar como um sistema coerente e banal.
Desta forma, os objetos são utilizados como signos que significam e servem como mecanismos de
discriminação social e de prestígio, não sendo mais utilizados como instrumentos. O sistema não
detém um olhar sobre a totalidade, mas retém apenas interpretações parciais e é dessa forma que
os meios contribuem para a existência do cotidiano e, consequentemente, para a sociedade do
consumo. 

Assim, segundo a visão do autor, tudo o que é consumido se caracteriza como a distância ao
mundo real, por retratar um universo que ilude e compromete o que se entende de realidade. Então
surge a característica da sociedade de consumo de recusar o real em prol de uma parcialidade a
uma interpretação forjada da realidade apresentada pela mídia. Recusa-se então, a pluralidade e
multiplicidade que os signos oferecem e adota-se apenas seu valor-signo.

Aprofundando a Sociedade de Consumo, Santos (2011) afirma que não se consome apenas
um objeto enquanto tal, mas também a configuração de um sistema que passa a ser integrado a ele.
É assim que o consumo se estabelece como uma instituição social que ordena valores e assegura a
integração de grupos sociais,  uma vez que acaba se constituindo como um próprio sistema de
comunicação. Consequentemente, é por meio dos objetos e signos produzidos que essa sociedade

1 Avatar diz respeito à identidade virtual com o qual o indivíduo se enxerga ou se sente representado no meio
cibernético.
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se comunica,  na medida em que esses signos se tornam seu principal  código e  linguagem. O
consumo, então,  estabelece um modo de socialização que se reafirma no capitalismo, trazendo
consigo uma relação entre o signo e o desejo pelo signo que coloca o consumo como principal valor
norteador da sociedade e das relações individuais.

No que diz respeito a Black Mirror, pode-se analisá-lo a partir da perspectiva de consumo dos
produtos dos meios de comunicação, que são ofertados pelos produtores que detêm a comunicação
naquela sociedade.  Como comentado,  os indivíduos têm algumas opções,  mas todas giram em
torno do mesmo espetáculo, oferecendo opções pobres em termos de reflexividade e crítica. Os
signos veiculados são colocados propositalmente para circularem entre aqueles afetados: é nesse
ponto que os itens virtuais  que podem ser  adquiridos na loja  têm tanto impacto ou importância
aparente. Ali, consome-se para se enxergar no outro, na celebridade e negar sua condição imanente
e inferiorizada.

É dessa forma que o consumo não diz respeito somente à compra de um objeto, mas também
de toda sua significação. Isso fica mais evidente no episódio por não se tratar de bens de consumo
materiais,  mas  sim  de  itens  virtuais  que  funcionam  como  verdadeiros  signos  semióticos,
representando nos avatares ideias e conceitos outros que o da realidade. Além disso, os itens se
propagam e corroboram com a veiculação e distribuição do signo, tornando-se uma maneira peculiar
de socializar e fazer parte de um grupo social dentro daquela sociedade.

Recorrendo aos estudos de Hall (2003) sobre a codificação e decodificação de mensagens,
compreende-se que a comunicação não pode mais ser pensada como uma relação apenas entre
emissor  e  receptor.  O autor  desconstrói  esse pensamento  por  acreditar  que no atual  modo de
produção não há somente transmissão de conteúdo, mas também circulação. Isto significa dizer que
para uma mensagem ser  entregue,  lida e interpretada,  é  preciso contar  com as experiências e
conhecimentos prévios do sujeito receptor, que irá contribuir com a propagação desses conteúdos a
partir da socialização.

Assim, Hall (2003) aponta para uma circularidade que se manifesta no próprio sistema da
sociedade, contando com um modelo em fluxo de comunicação que contribui para diferentes formas
de  leitura  de  uma mesma mensagem.  Entretanto,  justamente  em razão  do  modo de  produção
capitalista, a mensagem se torna um bem simbólico que circula como mercadoria, mas passa por
cinco etapas: produção, circulação, distribuição, consumo e reprodução. Os meios de comunicação
abstraem as mensagens em forma de narrativas que são consumidas e reproduzidas a partir das
interações sociais.

Segundo o autor,  existem três tipos distintos de codificação de mensagens. O primeiro é
chamado de código dominante ou hegemônico e ocorre quando o receptor se apropria do sentido de
forma integral, decodificando a mensagem de acordo com os códigos previamente estabelecidos. O
produtor  do  código cria  um conceito  determinado  que acaba  sendo  interpretado a  partir  desse
conceito pelo receptor. Outro código identificado é o negociado, que acontece na maioria dos casos
e  é  quando  os  indivíduos  não  aceitam e  nem recusam prontamente  as  ideias  recebidas,  mas
passam por um processo de identificação com a mensagem. O último código seria o de oposição em
que o receptor refuta as ideias atribuídas pelo produtor.

Em se tratando de Fifteen Million Merits, apesar de acompanhar uma sociedade em que há
pouca interação social, é possível identificar o fluxo de comunicação que não se estabelece somente
de  forma  unilateral  entre  emissor  e  receptor.  Observa-se  os  próprios  indivíduos  circularem  as
informações, seja acompanhando e comentando os espetáculos produzidos e apresentados, seja
consumindo os itens das lojas virtuais, que também se estabelece como uma forma de reiterar os
valores sociais. 
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É possível também enxergar diferentes formas de codificação de mensagens no decorrer do
episódio: o dominante, que seria voltado àqueles conformados com suas posições e recebem e
interpretam as mensagens de forma direta e sem questionamento. Um exemplo disso no episódio é
de um dos ciclistas que tem um comportamento extremamente desrespeitoso com seus colegas,
agindo passivamente em relação à comunicação ao seu redor: não se incomoda com os anúncios
publicitários,  usufrui  de  jogos  extremamente  violentos  em  relação  aos  colegas  de  limpeza  e
frequentemente satiriza aqueles que não estão na mesma posição que a sua.

O código de negociação pode ser atribuído aos indivíduos que ainda têm uma esperança de
sair daquela posição, mas que se veem resignados ao seu contexto. Este é o caso visível de uma
das  colegas  de  Madsen  que  não  apoia  totalmente  o  sistema  em  que  se  encontra,  mas,  sem
escapatória,  continua  a  pedalar  tocando  um  violino  virtual  como  uma  forma  de  esquecer  os
problemas.  O código de oposição tem um caráter  mais explícito  no final  do episódio quando o
protagonista decide participar do show de calouros a fim de contestar o sistema.

Kellner (2001) contribui sobre esse assunto apontando que a cultura da mídia, isto é, todo o
aparato envolvido na produção de informação que é  permeado e distribuído para a  sociedade,
implica na criação de identidade. Os processos identitários se relacionam com o consumo e com os
modos de socialização que são influenciados pelos moldes de produção.  O autor aponta que a
cultura tem desempenhado forte influência em diversos campos sociais, como no econômico, que há
a produção de uma necessidade de mercadoria que estimula o consumismo, ou mesmo no campo
político, com imagens midiáticas que sofrem recortes e fatias descontextualizadas de seu caráter.

E mais importante ainda, as relações humanas também são afetadas a partir da forma que a
cultura da mídia interage e se impõe. As imagens produzidas e veiculadas funcionam como um
padrão de representação a ser seguido, orientando a apresentação dos indivíduos, a forma ideal
para se relacionar com outras pessoas, além de moldar os valores e objetivos pessoais. Para tanto,
Kellner  (2001)  enfatiza  que  entretenimento  é  o  principal  produto  distribuído  e  veiculado,  sendo
posicionado junto a outros formatos e criando hibridismos, como o infoentretenimento: espetáculos
voltados para um caráter informativo, mas que também são fontes de entretenimento. Os produtos
que a cultura da mídia distribui espetaculariza o cotidiano e seduz as audiências, levando-as a se
identificarem com as formas de representação contidas em seus produtos.

Estendendo a noção de informação para educação, o que os meios contribuem ao veicularem
produtos espetacularizados é o de justamente educar os leitores e espectadores a um determinado
contexto. No caso da sociedade das bicicletas, o programa de calouros frequentemente apresentado
parece ter o intuito principal de contribuir para um conformismo por parte do público, numa ideia de
pão e circo para os espectadores. Assim, não haveria grandes distrações que os impedissem de
continuar a pedalar.

Os estudos supracitados dialogam com a sociedade do espetáculo formulada por Debord
(1997),  que  parte  de  uma  crítica  à  representação  de  imagens  desconexas  à  realidade  que
mediatizam as relações sociais. De forte influência marxista, o estudioso afirma que a linguagem de
tal sociedade é constituída primariamente por signos da produção capitalista que reduzem a vida
humana às aparências. Uma de suas críticas mais recorrentes é a da produção e distribuição de
imagens na sociedade que, com os moldes e ditames da mídia e da cultura, corroboram com uma
passividade e aceitação dos espetáculos. Assim, sua principal contribuição é a de que, por meio da
predominância de imagens e da forma como elas são veiculadas e sob os discursos que estão
inseridas, há uma ascensão em torno das aparências, da representação sobre a realidade. 

Debord (1997) aponta que o espetáculo não se caracteriza pelo conjunto de imagens, mas
sim por uma relação social  interpessoal  que é mediatizada pelas imagens.  Além disso,  o autor
afirma que essa espetacularização da imagem é fruto do modo de produção vigente, não sendo um
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complemento à realidade, mas sim uma resposta e afirmação da escolha do modo de operação da
sociedade.

Em um modo de produção capitalista que visa gerar a produtividade e o lucro, acelerando
tanto o processo de montagem dos produtos quanto o consumo destes, essa espetacularização se
faz presente na medida em que a distribuição e consumo de informação e produtos estão cada vez
mais acelerados. Segundo Debord (1997), os indivíduos se baseiam nas pautas apresentadas pela
mídia para interagirem, retomando a ideia de massas alienantes e audiências docilizadas proposta
pela teoria crítica.

Kellner (2006) revisita a sociedade do espetáculo a partir de outra leitura. Retomando o seu
conhecimento sobre os estudos culturais, o espetáculo se desencadeia em diversos níveis, como a
economia, a política, as esferas sociais e a vida cotidiana. Além disso, a globalização do mercado,
junto  do  surgimento  da  informática  e  da  microeletrônica,  redesenha  e  configura  novas  práticas
cotidianas e por isso propõe uma sociedade pautada no infoentretenimento, tendo seus produtos
(que também são espetáculos) voltados para um caráter tanto informativo quanto de entretenimento.

A partir disso, Kellner (2006) contribui ao estudo avaliando as contradições e ambiguidades
desta  sociedade e defende a  ideia de que nem sempre as  produções conseguem manipular  o
público,  mas muitas vezes abrem espaço para a ressignificação e interpretação dos conteúdos.
Dessa forma, a sociedade do espetáculo embasada em Kellner (2006) pode propiciar resistências às
mensagens dominantes, auxiliando na criação da própria leitura e apropriação dos significados.

De toda forma, parece haver um anseio por parte dos indivíduos em consumir objetos, ideias
e signos, bem como reproduzí-los e fazer com que estes circulem na sociedade. A partir do viés da
pós-modernidade,  Lipovetsky  (2005)  afirma  haver  o  esvaziamento  dos  sentidos  por  conta  dos
excessos provindos da modernidade. Estimulados pela linguagem publicitária, que ajuda a construir
um quadro de consumo, os indivíduos se veem em torno de relações efêmeras e descartáveis e
cada vez mais voltados ao individualismo.

Bauman (2008) acrescenta à essa discussão ao apontar que a relação de consumo é também
pautada pela  busca da felicidade nos objetos,  em que os  indivíduos acabam consumindo para
atender a busca de uma suposta felicidade. O autor afirma que, ao considerar um objeto como a
própria felicidade, espera-se que em algum momento essa busca chegue ao fim. Porém, tal ato se
caracteriza como um processo interminável e ininterrupto, uma vez que não há como materializar a
felicidade  por  meio  de  objetos.  Assim,  instaura-se  uma  sociedade  que  acaba  por  se  tornar
insatisfeita uma vez que, por mais que ela consuma, que adquira e que gaste com bens materiais e
simbólicos, ela nunca atinge a felicidade. 

Isso se torna mais expressivo na medida em que a sociedade de  Fifteen Million Merits  é
altamente opressora e, por mais que estabeleça um espaço social que possibilite a interação entre
os  indivíduos,  não  há  realmente  uma  motivação  pelo  coletivo.   Além  disso,  nunca  se  espera
encontrar a felicidade naquela sociedade justamente pela privação de liberdade. O que ocorre são
nuances  da  vontade  própria  que  contribuem  para  a  sobrevivência  individual  naquele  espaço,
reveladas sob a forma de consumo.

No  desenrolar  da  trama,  o  protagonista  Bing  Madsen  conhece  uma  garota  que  foi
recentemente transferida para a mesma ala que a dele. Em uma cena no banheiro, coletivo e sem
distinção de gêneros, o garoto a ouve cantar e fica impressionado. Ele descobre que seu nome é Abi
e a persuade a participar do programa Hot Shot para ter uma chance de uma vida melhor. Sem os
Méritos suficientes, Abi desiste da ideia e rejeita a proposta de Madsen em lhe dar o ingresso de
entrada para o  show  de calouros, que insiste por acreditar não haver mais nada que ele possa
comprar, uma vez que nada daqueles itens são reais. O garoto compra o item na loja virtual e lhe
envia como presente.
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A partir disso, acompanha-se todo o processo de produção do reality show que toma palco
dentro da narrativa. É um programa com seus cuidados e zelos, com produtores dirigindo cada
indivíduo  em  seu  lugar,  organizando  e  ordenando  a  demanda  do  público  espectador.  Madsen
participa com Abi dos processos que antecedem a sua apresentação, passando por alguns estágios.
Um deles é de uma sala onde todos os participantes esperam a sua vez e, surpreendentemente, a
jovem é convocada antes de outros que já estavam no aguardo.

A garota então se dirige a um palco que conta apenas com a presença dos três jurados. Ao
fundo deles, há todo o público espectador presente virtualmente na forma de avatar. Abi canta a
mesma música que Madsen ouviu quando se conheceram: Anyone Who Knows What Love Is (Will
Understand), uma canção originalmente gravada nos anos 1960 por Irmas Thomas. A reação da
plateia é bastante positiva, demonstrando o talento e potencial  da jovem, mas apesar disso, os
juízes  afirmam  que  o  mercado  da  música  é  extremamente  competitivo  e  talvez  seria  mais
interessante para ela utilizar a sua beleza para seguir uma carreira de atriz pornô. Ao recusar, ela é
persuadida pela posição dos jurados, que fazem juízo valorativo sobre bom e ruim ao apontar que a
vida fora das bicicletas é mais recompensadora. A jovem acaba cedendo e aceita a proposta dos
jurados.

Andacht (2005) sobre a representação do real em reality shows aponta para a existência do
que ele chama de Efeito Arcimboldo, em alusão ao pintor italiano Giuseppe Arcimboldo 2. O autor
defende a ideia de que no gênero televisivo reality show, os participantes passam por um processo
de potencialização, fragmentação e combinação que enfatizam ou evidenciam aspectos grotescos
dos envolvidos, tendendo ao chistoso e à sátira. Parece haver uma estética própria do gênero em
representar a partir de uma imagem exagerada e transformada dos participantes. 

A análise de Andacht (2005) pode ser utilizada em produções ficcionais para tentar agregar
valor à interpretação do Efeito Arcimboldo. No gênero reality show, há a presença de personagens
que são representados ou desconstruídos e compostos em um discurso televisivo que tenta entregar
fragmentos de realidade. Extrai-se o indivíduo e apresenta-se uma figura caricatural de si mesma,
potencializando seus aspectos. Isso é fruto de uma direção do olhar por parte dos produtores que,
de certa forma, dirigem a narrativa, o tom e ênfase dada a essas supostas personagens. Assim
como em Arcimbolo, temos as opções de composição pictórica a partir das naturezas escolhidas.

O Efeito Arcimbolo aplicado ao episódio de Black Mirror representa justamente essa ideia de
um  indivíduo,  Abi,  que  tenta  sair  de  sua  condição,  mas  se  vê  encarcerada  pelos  próprios
idealizadores e jurados do programa. E ao mesmo tempo, são eles quem ditam o discurso que será
apresentado, dirigindo a garota à uma situação desconfortável para si mesma. Além disso, tem-se
toda a construção de uma personagem, uma vez que Abi não tinha o propósito de se tornar uma
modelo de um canal erótico.

Paganotti e Soares (2015), ao analisar este episódio de Black Mirror, afirmam que a canção
funciona na narrativa como uma forma de prelúdio da crítica que virá a seguir. A música fala sobre
uma pessoa que não se importa com comentários e atitudes recebidas por contar com um amor
incondicional  e  serve para Abi  numa espécie de aceitação das críticas.  Além disso,  os autores
compreendem se tratar de uma dupla tragédia: a jovem só chegou ao programa por incentivo de
Madsen e pelos Méritos que ele investiu na candidatura dela. 

É a partir disso que o protagonista se vê desesperado em recuperar seus Méritos para tentar
uma vingança pessoal  contra  o  sistema,  que agora passa a exibir  cenas pornográficas  de sua
conhecida que não podem ser puladas, uma vez que o garoto não possui Méritos suficientes para

2 Artista muito conhecido do séc. XVI que desconstruía fisionomias humanas por meio da representação
pictórica de frutas, vegetais e flores.
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realizar tal ação. Em sua jornada rumo ao acúmulo de quinze milhões de méritos, percebe-se a
postura avessa de Madsen às mensagens do sistema em que estava inserido.

Ao finalmente conseguir  os Méritos e burlar  algumas fases do processo do programa de
calouros, o jovem se vê diante dos jurados. Tomado pela ira, mas desesperado e sincero em sua
fala, Madsen faz um discurso reprovando o sistema, criticando-o de todas as formas possíveis em
rede aberta. E faz isso em tom de ameaça, segurando um pedaço de espelho que serve como uma
arma que pode a qualquer custo tirar a sua própria vida em palco. No final de seu monólogo, os
jurados sorriem e se emocionam com sua bravura e seu discurso e propõem que ele tenha um
programa somente dele em que ele possa repetir o espetáculo que acabou de fazer.

É  nessa  posição  que  o  garoto  se  encontra  rumo ao  final  do  episódio:  espetacularizado,
quando tudo o que queria era fazer uma crítica à sociedade, à postura dos jurados e também de
todos os envolvidos. Seu discurso serviu o único propósito de emocionar aqueles que o assistiam,
de querer possivelmente que ele se matasse em rede aberta ou de se agoniar com tal feito. Mas no
fim, caiu nas amarras do próprio sistema e aceitou a ideia dos jurados para que assim pudesse ter
uma chance de encontrar novamente Abi fora do contexto das bicicletas.

E o episódio se encerra com Madsen em uma “caixa” maior do que a que vivia antes, mas
semelhante: estava em um cômodo maior com uma paisagem virtual mais realística e gravava seus
vídeos como proposto pelos jurados. O garoto era transmitido para o público das bicicletas, que
agora podiam comprar acessórios de espelhos quebrados para enfeitar seus avatares, remetendo
ao grande “ídolo” Madsen. O episódio se encerra reafirmando um ciclo: não se sai daquela posição,
talvez ascende a outro nível social, mas os efeitos são os mesmos. Madsen não precisava pedalar
mais, mas continuava preso a um contexto, a uma caixa que lhe fornecia opções tão restritas quanto
quando ele gerava energia para abastecer as cidades.

À guisa de conclusão,  Black Mirror trabalha com a questão de uma cultura da mídia que
contribui em reiterar valores sociais por intermédio dos meios de comunicação de massa, altamente
relevantes na sociedade em que assistimos. Isso aliado a programas espetacularizados, que não
permitem  a  reflexão  por  parte  dos  indivíduos,  acabam  estabelecendo  fluxos  fechados  de
comunicação, retardando o funcionamento dos fluxos dos códigos proposto por Hall (2003).

É assim que, no contexto de Fifteen Million Merits, é altamente normal um jovem se expor em
rede aberta para tentar uma vida melhor e ser aplaudido quando ameaça tirar sua própria vida em
público. A espetacularização tem a contribuir com esse caráter efêmero da vida, que não tem tanta
importância se não for para divertir  e entreter.  E essa ideia do efêmero e passageiro retoma a
questão abordada dos bens simbólicos de consumo, que se caracterizam como itens virtuais e que
contribuem um modo de socialização, reiterando os valores supérfluos da sociedade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve o objetivo de analisar o episódio Fifteen Million Merits da série britânica Black
Mirror,  que  discute  a  espetacularização  da  vida  por  meio  de  um contexto  social  que  força  os
indivíduos a pedalarem para gerar energia. Estes têm acesso a opções pobres de comunicação, que
não acrescentam e não permitem a reflexividade, a crítica e nem a discussão de suas condições.
Isso acontece porque se tivessem boas fontes de comunicação e passassem a refletir sobre seu
modo de vida, o sistema poderia ser enfraquecido em razão de uma oposição ao código proposto.

Assim, percebe-se como é importante e como os meios de comunicação têm a contribuir com
diversas camadas da sociedade, seja ela econômica, política ou social, podendo impor regras ou
estabelecer liberdades. Iniciando com um estudo sobre os objetos de consumo e a sociedade de
consumo proposta por Baudrillard (2008), abordou-se o uso dos meios de comunicação de massa a
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partir das teorias e dos estudos culturais. Além disso, foi dialogado com a sociedade do espetáculo e
a representação nos programas de reality show, que é fortemente presente no episódio selecionado.

No contexto do trecho de Black Mirror, percebe-se que aquela sociedade se encontra em um
fluxo fechado de comunicação, uma vez que quem detém os principais meios é o próprio sistema,
que alimenta com as informações mais convenientes a eles. E ao tentar romper com essa proposta,
se opondo à produção opressora,  o protagonista Madsen cai  na mesma linha de montagem de
espetáculos,  sendo  forçado  a  produzir  seu  próprio  programa,  que  possibilita  tanta  reflexividade
quanto o show de calouros apresentado no episódio.
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