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Organização de Folhas para Debate:
especial Black Mirror (2011-2019)

CAPÍTULO 1: Objetivos

O presente material tem como propósito fundamental alcançar 3 objetivos:

1o Falar um pouco sobre a série Black Mirror e apresentar o caṕıtulo que será
trabalhado;

2o Analisar uma estrutura geral para construção eficiente de casos;

3o Organizar folhas de debate a partir de moções exemplo do tema abordado.

CAPÍTULO 2: Black Mirror (2011-2019)

Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de ficção cient́ıfica
criada por Charlie Brooker e centrada em temas obscuros e sat́ıricos que examinam
a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das
novas tecnologias. Os episódios são trabalhos autônomos, que geralmente se passam
em um presente alternativo ou em um futuro próximo. A série foi transmitida pela
primeira vez na emissora Channel 4, no Reino Unido, em dezembro de 2011. Em se-
tembro de 2015, a Netflix comprou a série, encomendando uma terceira temporada
de 12 episódios, no entanto, os episódios encomendados foram divididos em duas
temporadas de seis episódios; a quarta temporada foi lançada na Netflix em 29 de
dezembro de 2017. Em 5 de março de 2018, a Netflix confirmou a quinta temporada
da série, que foi lançada em 5 de junho de 2019.

Sobre o conteúdo e a estrutura da série, Charlie Brooker disse que “cada episódio
tem um elenco diferente, um cenário diferente, até mesmo uma realidade diferente,
mas todos se tratam da forma que vivemos agora − e da forma que podemos estar
vivendo daqui a 10 minutos se formos desastrados”. A série recebeu aclamação
da cŕıtica e aumento de interesse internacionalmente (principalmente nos Estados
Unidos), depois de ter sido adicionada à Netflix.

Informações Gerais:

1. Formato: Série;

2. Gênero: Ficção Cient́ıfica, Sátira, Thriller Psicológico, Antologia;

3. Duração: 40−1h:30min;

4. Páıs de origem: Reino Unido;

5. Criador: Charlie Brooker (ING);
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6. Produtores(as): Charlie Brooker (ING);

Annabel Jones (WAL);

Barney Reisz (ING).

7. Distribuição: Endemol UK ;

8. Empresas Produtoras: Zeppotron (2011-2013);

House of Tomorrow (2014-presente).

9. Emissoras: Channel 4 (2011-2014);

Netflix (2016-presente).

10. Temporadas: 5

11. Episódios: 22

Lista de Episódios:

1. 1a Temporada - Episódio 01: “The National Anthem” (Hino Nacional);

2. 1a Temporada - Episódio 02: “Fifteen Million Merits” (Quinze Milhões de
Méritos);

3. 1a Temporada - Episódio 03: “The Entire History of You” (Toda a
Sua História);

4. 2a Temporada - Episódio 01: “Be Right Back” (Volto Já);

5. 2a Temporada - Episódio 02: “White Bear” (Urso Branco);

6. 2a Temporada - Episódio 03: “The Waldo Moment” (Momento Waldo);

7. Especial de Natal - “White Christmas” (Natal);

8. 3a Temporada - Episódio 01: “Nosedive” (Queda Livre);

9. 3a Temporada - Episódio 02: “Playtest” (Versão de Testes);

10. 3a Temporada - Episódio 03: ”Shut Up and Dance” (Manda Quem Pode);

11. 3a Temporada - Episódio 04: “San Junipero” (San Junipero);

12. 3a Temporada - Episódio 05: “Men Against Fire” (Engenharia Reversa);

13. 3a Temporada - Episódio 06: “Hated in the Nation” (Odiados pela Nação);

14. 4a Temporada - Episódio 01: “USS Callister” (USS Callister);

15. 4a Temporada - Episódio 02: “Arkangel” (Arkangel);

16. 4a Temporada - Episódio 03: “Crocodile” (Crocodilo);

17. 4a Temporada - Episódio 04: “Hang the DJ” (Hang the DJ);

18. 4a Temporada - Episódio 05: “Metalhead” (Metalhead);

19. 4a Temporada - Episódio 06: “Black Museum” (Black Museum);
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20. 5a Temporada - Episódio 01: “Striking Vipers” (Striking Vipers);

21. 5a Temporada - Episódio 02: “Smithereens” (Smithereens);

22. 5a Temporada - Episódio 03: “Rachel, Jack and Ashley Too” (Rachel, Jack e
Ashley Too).

CAPÍTULO 3: Estrutura Geral para Construção de Caso

Passo I: Acoplamento de Enquadro (Coupling-Framing):

A. Esṕırito da Moção (Rendering);

B. Fardos (Burdens): provar que é melhor

1. Perpetuar a Ação (oposto: Inibir/Mitigar);

2. Inibir a Ação (oposto: Implantar/Perpetuar/Mitigar);

3. Mitigar a Ação (oposto: Inibir/Progredir);

4. Implantar a Ação (oposto: Inibir).

C. Ônus (Charge): aceitar as consequências da

1. Perpetuação;

2. Inibição;

3. Mitigação/Progressão;

4. Implantação.

D. Definições Gerais da 1D (Definitions);

E. Dialética (Dialectic):

1. Concordâncias;

2. Discordâncias.

Passo II: Enquadramento (Framing):

A. Análise do Status quo-Problema (Context);

B. Modelo e Mecanismo da 1D (Gears);

C. Análise de Partes Afetadas (Steakeholders);

D. Análise de Cenários-Solução (Scenarios-Solution).

Passo III: Argumentação (Constructive Phase):

Flagging da Argumentação

T́ıtulo do 1o Ponto;

a. Premissa (Afirmação);
+
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b. Explicação (Análise);
+

c. Consequências (Efeitos);
+

d. Conclusão (Tese);

Observação: Se houverem outros pontos na argumentação, usar a mesma
estrutura anterior.
=

Demonstração da Argumentação.

CAPÍTULO 4: Caṕıtulo a ser trabalhado

Imagem 1 - Black Mirror (2011-2019), Ep04, Temp03 - San Junipero
Fonte: Behance :: Best of Behance
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INFOSLIDE:

Fragmento 1:
O ano é 2088, e existe uma tecnologia que possibilita a transferência digital

completa da consciência humana para uma supermáquina quântica computacional
chamada “Imagine World” constrúıda pela Google que simula qualquer espaço-
tempo fiel da realidade, ou seja, o hóspede alocado (consciência) pode escolher em
qual peŕıodo da história quer viver, em qual idade-forma f́ısica deseja estar, qual
função exerce na sociedade, em que condições financeiras e em qual status social,
podendo até ser realizada em conjunto (consciências compartilhadas System Link),
onde é vetado a troca de variáveis até sua morte artificial para reinicialização. Uma
escolha que te possibilita viver infinitas vidas em quaisquer moldes desejados, como
uma “Matrix” de última geração.

O valor para compra desse benef́ıcio é alto e interessados podem fazer procedi-
mentos testes durante um peŕıodo de 24h também a um certo custo com dispositivos
avançados de geração de realidade virtual temporária. Além disso, depois da entrada
definitiva, o usuário pode solicitar a exclusão completa de sua consciência passando
a não existir mais.
Fragmento 2:

Sophie é uma professora e artista plástica bem sucedida de 28 anos, defensora
do agnosticismo téısta, que possui um contrato pago de inclusão definitiva compar-
tilhada na Imagine World.
Fragmento 3:

Carlisle é um proeminente estudante de música de 22 anos, defensor do espiri-
tismo, que nasceu sem a capacidade de enxergar e que sonha se tornar um grande
pianista.
Fragmento 4:

Sophie e Carlisle se conheceram em um evento que coincidentemente unia música
e pintura. Rapidamente se apaixonaram um pelo outro e começaram a criar fortes e
verdadeiros laços de amor, mesmo ambos não tendo a coragem que tando almejavam
para se declarar um para o outro e possivelmente constrúırem um belo relaciona-
mento.
Fragmento 5:

Anos mais tarde Carlisle descobre possuir uma rara doença neurológica termi-
nal chamada “Esclerose Lateral Amiotrófica” que afeta o sistema nervoso de forma
degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreverśıvel. Informação
essa que antecede a triste not́ıcia da inesperada morte de sua amada Sophie em um
grave acidente de trânsito.
Fragmento 6 (final):

Williams, médico e seu melhor amigo, junta todas suas economias e lhe oferece
a oportunidade de pagar a grande quantia requerida para sua entrada na Imagine
World. Dali em diante, uma dif́ıcil e árdua luta psicológica de valores e desejos
pessoais se inicia.

MOÇÃO:

EC, no lugar de Carlisle, escolheria não entrar na Imagine World.
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LINHA DO TEMPO:

Imagem 2 - Fragmentos 1, 2 e 3
Fonte: Canva 2020

Imagem 3 - Fragmentos 4, 5 e 6
Fonte: Canva 2020
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>>> COUPLING-FRAMING <<<

RENDERING:

É melhor viver uma ou várias vidas garantidas de satisfações e oportunidades, mesmo elas sendo
artificiais,  ou,  morrer  acreditando  na  possibilidade  de  acumular  experiências  e  conhecimentos
ressurgindo em mais uma nova vida real?

_________________________________________________________________________________________

BURDENS:

Implantar a Ação

_________________________________________________________________________________________

CHARGE:

Implantação

_________________________________________________________________________________________

DEFINITIONS:

Agnosticismo teísta: é um ponto de vista filosófico onde seu usuário acredita na existência de pelo
menos uma divindade, no entanto, a mesma é tratada como algo desconhecido ou inerentemente
incognoscível.

Espiritismo: é uma doutrina religiosa e filosófica onde o usuário acredita na existência de um deus
único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação
como processo de crescimento espiritual e justiça divina.

_________________________________________________________________________________________

DIALECTIC
CONCORDÂNCIAS:

É uma grande e rara oportunidade, presente, chance.

DISCORDÂNCIAS:

Crenças e Princípios vs Poder, Praticidade e Desejos



>>> FRAMING <<<

CONTEXT:

Um futuro relativamente longínquo (de 2020 – 68 anos) onde um pobre estudante de música com
deficiência visual e grandes sonhos em sua vida se vê em uma difícil situação de escolha para seu
destino assim que recebe duras informações, a de que não conseguiria mais mover o seu corpo e
logo morreria em consequência de uma rara doença, e a de que sua grande amiga e companheira
falecera em um grave acidente.

_________________________________________________________________________________________

GEARS:

O próprio infoslide já deixa claro os termos de condução do debate, não necessitando qualquer adição.

_________________________________________________________________________________________

STEAKEHOLDERS:

SH1: Carlisle;
SH2: Sophie;
SH3: Williams;
SH4: Imagine World;
SH5: O futuro de Carlisle;
SH6: O futuro de Sophie;
SH7: Os princípios e crenças de Carlisle;
SH9: A família de Carlisle.

_________________________________________________________________________________________

SCENARIOS-SOLUTION:

Best scenario: escolher não ir para a Imagine World, conservar crenças e princípios e obter a certeza
daquilo em que acreditava. 

Worse scenario: escolher não ir para a Imagine World, conservar crenças e princípios e obter a
certeza de que aquilo em que acreditava não era verdade.

Whithin  reason  scenario  ou  Fair  scenario:  escolher  não  ir  para  a  Imagine  World  conservando
crenças e princípios.



>>> CONSTRUCTIVE PHASE <<<

TÍTULO DO PONTO

AFIRMAÇÃO

É melhor morrer acreditando em tudo aquilo que me definia por completo, do que viver uma vida
artificial que pode me trazer uma felicidade temporária sabendo que perdi a chance de descobrir a
verdade.

_________________________________________________________________________________________

ANÁLISE:

A1: 

A2: 

A3: 

_________________________________________________________________________________________

EFEITOS:

E1: 

E2: 

E3: 

_________________________________________________________________________________________

TESE:
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