
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

ENTRE SENTIDOS ESPELHADOS E ESPALHADOS: A TECNOLOGIA 

DISCURSIVIZADA EM BLACK MIRROR 

 

 

Ana Júlia GOTARDELO (UFU) 

anajgota@gmail.com 

Dr. Vinícius Durval DORNE (UFU) 

dorne.vinicius@gmail.com 

 

 

A tecnologia está imbricada no/com o mundo, (de)marcando-se nas relações entre os sujeitos. 

Pensar a tecnologia na contemporaneidade é observar a proficuidade de ideias, padrões e sentidos 

causados pela movimentação e modernização do sistema social. Questões relacionadas à 

informação, tecnologia, cultura e sociedade são retratadas com muita particularidade na série 

britânica Black Mirror, que apresenta algumas histórias embaladas em futuros (por vezes não tão) 

distópicos. Tal como outros discursos midiáticos, a série tem colocado em circulação sentidos e 

verdades a respeito da tecnologia, principalmente na relação tecnologia-homem. Na busca por 

refletir sobre esse cenário é que se concretiza o presente projeto de pesquisa, desenvolvido no 

âmbito de Iniciação Cientifica no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). Amparados na Análise de Discurso francesa (AD), com recorrências às reflexões de 

Michel Foucault, propomos a seguinte pergunta discursiva: “Como a tecnologia – em seu caráter 

de processo, instrumento, potencialidade, meio, produto etc – é discursivizada na série britânica 

Black Mirror, especialmente nas relações “com”, “entre” e “pelos” sujeitos, que ela fabrica e dos 

quais ela é suporte?”. Compreende-se que, em um cenário de convergência midiática e em que 

constantemente são colocados em circulação discursos sobre o papel da tecnologia na sociedade, 

esta pesquisa pode e faz sentido de/em existir. O avanço tecnológico e comunicacional 

caracterizado pela instantaneidade parecem confirmar a ideia de uma sociedade integrada e 

unificada em escala global. Todavia, para além de uma visão meramente positiva desse processo, 

é preciso compreender como essa história em que se insere e também edificada pela tecnologia é 

composta de múltiplas temporalidades, ou seja, como, dentro de um mesmo momento histórico, 

observamos várias histórias se materializarem. Ao analisar os processos de significação sobre a 

tecnologia na série, esta pesquisa se propõe a alargar os sentidos reducionistas, simplistas e 

deterministas no que concerne ao funcionamento e presença da tecnologia na sociedade. 
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