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Democracia digital
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Com a realização das eleições 

municipais, o mundo digital começou 

a aparecer como algo positivo na 

pauta dos candidatos. Contudo, a série “Black 

Mirror, lançada em 2012 pela rede pública de 

TV Britânica Channel 4, vem polemizando 

acerca do “poder das redes sociais”. O roteirista 

da série, Charlie Brooker, descreve os motivos 

que o levaram a elaborar uma das maiores 

críticas aos sistemas de redes sociais já 

realizadas. Diz ele que estamos nos tornando 

zumbis controlados por gadgets que nos 

dizem o que comer, como chegamos a algum 

lugar e quais as “recomendações” para o nosso 

dia a dia. Brooker vai ainda mais longe e critica 

os modelos das redes sociais e dos softwares 

que, em tese, deveriam nos ajudar a interagir 

com o mundo, afirmando, inclusive, que certo 

dia teve uma crise de pânico e que chegou a 

pedir ajuda para o Siri, o sistema de 

reconhecimento de voz do Iphone da Apple, 

que é capaz de “conversar” com você,  e 

realizar agendamentos e ligar para seus 

contatos, entre outras funções, tudo ao 

comando da nossa voz.

No episódio chamado “The National Anthem”, 

uma princesa Inglesa é sequestrada e a única 

demanda para soltá-la é que o primeiro 

ministro da Inglaterra faça sexo ao vivo com 

um porco e que a relação seja televisionada 

por todas as emissoras de TV em rede nacional. 

O vídeo com a demanda aparece pela primeira 

vez no Youtube. O primeiro ministro e o serviço 

de inteligência mandam tirar o vídeo do ar 

depois de 12 minutos. Contudo, mais de 50 mil 

pessoas já haviam assistido ao vídeo e ele se 

duplica por servidores ao redor do mundo com 

uma velocidade impossível de ser controlada. 

As redes sociais ampliam a divulgação do 

vídeo, tuítes, posts, likes, entre outras formas 

de disseminação da informação prosperam à 

velocidade da luz e o governo não consegue 

mais controlar a sua propagação.

O que acontece depois eu não vou revelar, mas 

o que posso adiantar é que a massa “vota” e 

“aprova” que o primeiro ministro britânico, 

para salvar a princesa, realize o coito com um 

porco em rede nacional. Essa metáfora que o 
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diretor da série usa para nos provocar poderia 

ser transposta para os dias de hoje em qualquer 

situação. Imagine que um fato parecido com 

esse aconteça e que as redes sociais assumam 

um papel proeminente na “acusação” ou na 

“defesa” da veracidade desse acontecimento. 

Parece muito fácil tomar decisões quando a 

única coisa que nós temos a fazer é clicar em 

um botão e dizer que “gostamos” ou “não 

gostamos” de algo. Talvez essa série demonstre 

que o mundo digital, com o qual ainda estamos 

nos acostumando, tenha regras que não 

combinem muito bem com os preceitos 

democráticos da tolerância e da divergência, 

que levamos tantos séculos para solidificar.

Se você leitor quiser testar o que estou falando, 

faça uma votação em uma rede social com 

temas polêmicos e veja quão aterrorizante 

podem ser as decisões tomadas pela maioria. 

Afinal de contas, não foi por acaso que o 

nazismo alcançou o poder com uma aprovação 

maciça da população alemã.
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