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Resumo  
 

O artigo analisa o videoclipe dentro do contexto de convergência midiática, em 

que os recursos de produção presentes nos diferentes dispositivos de 

comunicação infoeletrônicos agem no processo de constituição de sua linguagem, 

criando experiências inovadoras nos modos de fruição e nas realidades de 

consumo. Estruturados sobre as relações interativas possibilitadas pelas 

tecnologias digitais das mídias contemporâneas, pretende-se demonstrar como as 

estratégias enunciativas constituem um dos principais mecanismos de 

discursivização na configuração dos novos formatos de videoclipes.  Nesta 
                                                            
1 Artigo apresentado ao Grupo Temático 14, Discurso y Comunicación, do XII Congresso da 
Associación Latinoamericana de Investigadores de las Ciencias de la Comunicación, a ser 
realizado de 6 a 8 de agosto de 2014, em Lima, Peru.   
2 Livre-docente em Comunicação Televisual pela Unesp. Docente do Departamento de 
Comunicação Social – Curso de Radialismo –, dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação (mestrado acadêmico) e do Programa de Pós-Graduação em TV Digital (mestrado 
profissional). Líder do Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA) e Diretora TV Unesp. 
3 Mestre em Comunicação Midiática pela Unesp e membro do Grupo de Estudos Audiovisuais 
(GEA). 



 

perspectiva, realizar-se-á a análise da experiência de videoclipe interativo 

desenvolvida pelo diretor Chris Milk, “The Johnny Cash Project”, a partir do 

arcabouço teórico-metodológico da sociossemiótica, em especial os regimes de 

interação. 

 
Palavras-Chave: Videoclipe. Sociossemiótica. Regimes audiovisuais. 

Interatividade. Comunicação. 

 
Introdução 
 
O videoclipe, enquanto produção audiovisual, sempre esteve ligado a contextos de 

forte influência das novas tecnologias de imagem e som, incorporando 

procedimentos do fazer artístico, mas, ao mesmo tempo, adentra-se no ambiente 

de mídia de massa com forte presença da lógica de mercado e venda de produtos. 

Assim como a videoarte e o cinema experimental e de vanguarda influenciaram 

sua configuração como produto midiático, observamos os recursos de produção 

presentes nos diferentes dispositivos de comunicação infoeletrônicos contribuindo 

na constituição de sua linguagem, criando experiências inovadoras nos modos de 

fruição e nas novas realidades de consumo. Nessa alteração na maneira de 

consumir e produzir os meios de comunicação observa-se que a interatividade é 

utilizada como um recurso das formas de produção e consumo da 

contemporaneidade. 

 

Nesse ambiente, observamos a temática da interatividade como matéria de 

interesse de diferentes abordagens teórico-metodológicas, tendo produzido muita 

pesquisa e perspectivas muitas vezes incompatíveis sobre o que exatamente se 

fala quando se trata de conteúdos interativos no campo da comunicação. Isso 

porque as tecnologias digitais, especialmente a internet, proporciona uma 

reconfiguração dos contextos de produção e da distribuição de conteúdos 



 

audiovisuais. O videoclipe, objeto de análise neste trabalho, é um exemplo de 

como as possibilidades discursivas decorrentes dos dispositivos digitais alteram 

não apenas os sistemas produtivos, mas a natureza do próprio objeto.  

 

Alterando a maneira de produzir e consumir videoclipes, nos meios de 

comunicação, observa-se que a interatividade é utilizada como um recurso das 

formas expressivas da contemporaneidade, mas agora na internet. Nesse sentido, 

nosso desafio é, portanto, entender as mudanças nas relações de comunicação e 

formas de consumo do videoclipe em novos formatos, pautados pelos conteúdos 

interativos, possibilitados pelas tecnologias digitais das mídias contemporâneas.  

 

À luz dos avanços da sociossemiótica desenvolvida por Eric Landowski e alinhado 

com as propostas de pesquisa do Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA) da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), este trabalho pretende lançar um olhar 

sobre os mecanismos que levam à intervenção do enunciatário em projetos 

experimentais de videoclipes para internet como o The Johnny Cash Project , 

videoclipe interativo desenvolvido pelo diretor Chris Milk em parceria com a 

Google Data Arts. A seleção desse experimento foi motivada pela premissa de 

que esse videoclipe instaura uma nova prática de fruição modificando formas  de 

consumo, uma vez que a participação do enunciatário é fundamental para a 

construção de figuratividades individualizadas que interverem nas projeções 

espaciais do videoclipe. 

  

The Johnny Cash Project  
 

O The Johnny Cash Project é um projeto de videoclipe interativo que reuniu mais 

de 250 mil contribuições de pessoas de mais de 160 países. Um vídeo com 

imagens de Johnny Cash foi desmembrado em frames e cada frame ficou 



 

disponível para ser manipulado. O projeto, conduzido por Chris Milk, foi lançado 

em março de 2010. 

 

Ao acessar o site www.thejohnnycashproject.com (Figura 1), visualizaremos a tela 

matriz do projeto. Na interface do site encontra-se, na parte central, o texto “A 

unique communal work, a living portrait of the man in black” . Ao lado, observamos 

dois parágrafos que apresentam o projeto e convidam o usuário a participar: 

 

[...] Through this interactive website, participants may draw 

their own portrait of Johnny Cash to be integrated into a 

collective whole. As people all over the world contribute, the 

project will continue to evolve and grow, one frame at a time. 

Submit your drawing to become a part of the new music video 

for the song “Ain't No Grave”. Strung together and relayed in 

sequence your art, paired with Johnny's haunting song, will 

become a living, moving, and ever changing portrait of the 

legendary Man in Black4. 

  

                                                            
4 Tradução livre: Por meio deste website interativo participantes podem desenhar seu próprio 
retrato de Johnny Cash para ser integrado numa produção colaborativa. Assim como pessoas por 
todo o mundo contribuem, o projeto continuará a evoluir e crescer, um quadro por vez. Envie seu 
desenho para se tornar parte do videoclipe da canção “Ain't No Grave”. Enfileire e recoloque na 
sequência sua arte, juntamente com a canção de assombração de Johnny, se tornará viva, 
comovente, e sempre um retrato de transformação do legendário Homem de Preto. 



 

Figura 1 – Tela inicial do site www.thejohnnycashproject.com 
 

 

Fonte: www.thejohnnycashproject.com 

 

Abaixo, há três links de acesso: Watch the video, Contribute e Watch the doc. Na 

primeira opção, Watch the video, somos direcionados para a tela em que 

assistimos ao videoclipe (Figura 2). Nela visualizamos, acima, um monitor com o 

vídeo, no centro, uma linha do tempo dos frames e, abaixo, os frames que foram 

desenhados pelos usuários. Nesse reprodutor é permitido visualizar qualquer 

frame, com os dados do autor, local de origem, o número do frame desenhado, a 

avaliação feita pelos próprios usuários e escolher qual perfil de reprodução o 

usuário quer assistir. 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 – Telas de Watch the vídeo 
 

 
Fonte: www.thejohnnycashproject.com 

 

Na segunda opção, Contribute, são abertos três frames aleatórios para serem 

desenhados. Depois de escolher o frame, é habilitada a opção Start Drawing. 

Automaticamente é aberta a tela de desenho (Figura 3). No início, uma janela de 

instruções é disponibilizada para auxiliar o manuseio das ferramentas. Tudo em 

Preto e Branco. As ferramentas de caneta e brush, juntamente com as opções de 

zoom, opacity e controle de níveis compõem as possibilidades de desenho. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 – Tela de desenho do The Johnny Cash Project 
 

 
Fonte: imagem nossa no site www.thejohnnycashproject.com 

 

Após o desenho ser feito há a possibilidade de submetê-lo para avaliação ou 

desenhar outro. Para submissão, exige-se o cadastramento do usuário. Após o 

cadastramento, é necessário categorizar a obra em quatro opções: Realistic, 

Sketchy, Abstract ou Pointillism5. Outra possibilidade que o aplicativo disponibiliza 

é a reprodução do desenho e suas etapas de produção em forma de animação. 

Na terceira opção, Watch the doc, é apresentado um documentário sobre o projeto 

com depoimentos de pessoas que contribuíram, dos organizadores e um trecho do 

clipe.  

 

Na parte superior do site existem quatro botões de acesso, Explore, Contribute, 

About e Credits. Na opção Explore é permitido ao usuário escolher oito categorias 
                                                            
5 Tradução livre: Realista, esboçado, abstrato ou pontilhismo. 



 

de videoclipe, sendo elas: Highest Rated Frames, Director Curated Frames, Most 

Brush strokes Per Frame, Most Recent Frames, Random Frames, Pointillism 

Frames, Realistic Frames e Abstract Frames6. A opção About traz uma espécie de 

tutorial interativo do projeto. A opção Credits mostra todos os profissionais 

envolvidos no trabalho, além de todas as pessoas que contribuíram desenhando 

os frames por categorias. 

 

A música utilizada no videoclipe é a “Ain’t no Grave”7, uma canção folclórica 

americana que faz parte do álbum póstumo de Cash American VI: Ain’t no Grave, 

lançado em 2003. Com o tema religioso, a música aborda a questão da morte, 

vida eterna e ressurreição8. A primeira parte da canção diz: “There ain’t no grave 

can hold my body down; There ain’t no grave can hold my body down; When I hear 

that trumpet sound I’m gonna; rise right out of the ground; Ain’t no grave can hold 

my body down”9. 

 

O videoclipe em si mostra cenas da última gravação de Johnny Cash caminhando 

em várias locações. O clipe começa com Cash segurando seu violão e andando 

de costas sobre um trilho de trem. Na sequência, corta a cena em primeiro plano 

do rosto de Cash com o fundo de paisagem. A próxima imagem é ele caminhando 

com um rebanho de ovelhas. A próxima cena é a mão de Cash aberta e apontada 

para o sol. Em seguida, corta para ele caminhando à beira de um lago. Após, são 

colocadas algumas cenas de búfalos correndo. Na próxima cena Cash retorna, 

mas agora com um corvo em sua mão direita e uma arma em sua mão esquerda 

                                                            
6 Tradução livre: Quadros com a maior avaliação, quadros escolhidos pelo Diretor, quadros com 
maiores pinceladas, quadros mais recentes, quadros aleatórios, quadros de pontilhismo, quadros 
realistas e quadros abstratos. 
7 Tradução livre: Não há um túmulo. 
8 Resenha do álbum disponível em: <http://arraf.forumaqui.net/t5269-johnny-cash-american-vi-ain-t-
no-grave-resenha>. Acesso em: 7 jun. 2012. 
9 Tradução livre: Não existe cova que possa conter meu corpo; Não existe cova que possa conter 
meu corpo; quando eu ouvir a trombeta soar vou me erguer do chão; Nenhuma cova pode conter 
meu corpo. 



 

e, logo depois, fica com os olhos fixos no corvo. Após essa cena aparecem 

imagens de um trem em movimento. Agora, a imagem é de Cash olhando para 

uma grande cruz com um movimento de aproximação. As próximas cenas são 

novamente do trem e em seguida dos búfalos correndo. Depois dessa imagem 

Cash aparece caminhando sobre o trilho de trem até chegar a um cemitério. Ele 

acende um cigarro e deita de costas em um túmulo. Em seguida, volta a cena de 

Cash caminhando sobre o trilho, mas com o trem ao fundo e ele carregando seu 

violão. Agora Cash segue em direção a uma casa. Ele entra na casa e perambula 

sobre os cômodos. Após isso, ele sai da casa e volta a caminhar de costas sobre 

o trilho de trem até a imagem escurecer. 

 

No documentário produzido sobre o projeto10 Chris Milk declara: “We created this 

project to give Johnny Cash fans a chance to collectively make his final music 

video”11. Seu companheiro de criação, Aaron Koblin, afirma: “Each person created 

their own frame of the video to make a tribute for Johnny”12. 

 

Após a descrição da experiência, vejamos um quadro descritivo das 

funcionalidades: 

 

  

                                                            
 10Vídeo disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=WwNVlNt9iDk >. Acesso em: 15 jun. 
2012. 
11 Tradução livre: Criamos este projeto para dar aos fãs de Johnny Cash a chance de fazer 
coletivamente seu vídeo da música final. 
12 Tradução livre: Cada pessoa criou seu próprio quadro do vídeo para fazer uma homenagem para 
Johnny. 



 

Quadro 1 - Quadro das descrições funcionais do The Johnny Cash Project 
 

Quadro das descrições funcionais do The Johnny Cash Project: 

Ex
pe

ri
ên

ci
as
 

The Johnny Cash Project 

D
es
cr
iç
õe

s 
fu
nc
io
na

is
 

Navegador (qualquer navegador)

Necessidade de registro para contribuição

Formato 16:9 

Possibilidade de controle da reprodução com play, pause, dados dos frames, volume, tela 

cheia, escolha de categoria artística dos desenhos e timeline 

Tecnologia de edição de desenho

Contribuição após o clipe 

Botões de acesso à rede social

Carregamento para exibição

Internet de banda larga 

Necessidade de computador com placa de vídeo e processador de média/alta velocidade 

Idioma: Inglês 

Fonte: imagem nossa 

 

Ultrapassando o quadro na perspectiva descritiva e o semiotizando, partimos para 

as modalizações13. Supondo que o destinador seja a Google, essas relações 

iniciam-se da doação de competência14 modal, neste caso tecnológica, para que o 

destinatário-sujeito consiga fruir nesse videoclipe interativo. Esse destinatário 

precisa ser competente para agir, pois há uma qualificação necessária à ação a 

                                                            
13 Modalização segundo Diana (2005), é determinação que modifica a relação do sujeito com os 
valores (modalização do ser) ou que qualifica a relação do sujeito com o seu fazer (modalização do 
fazer) (p. 83 ) 
14 Competencia segundo Diana (2005), é um tipo de programa narrativo, em que o destinatário- 
sujeito recebedo destinador a qualificação necessária à ação. 



 

partir de pré-condições, quais sejam, domínio da língua, ter uma internet rápida, 

um computador veloz, entre outras. Isso demonstra que não é qualquer pessoa 

que terá a possibilidade de fruição, que ultrapassa o ligar a televisão e ver um 

videoclipe. A fruição gera um efeito de sentido que se insere na cultura da 

convergência, uma cultura participativa, na qual o destinador está imerso nesse 

ambiente digital. 

 
Johnny Cash Project: o percurso  
 
Iniciamos nosso percurso observando abaixo o quadro descritivo do enunciado 

audiovisual do The Johnny Cash Project, em que apontamos o percurso figurativo 

e temático da canção e da imagem: 

 

Quadro 2 - Quadro de análise 
QUADRO DE ANÁLISE

Nível 
discursivo 

Enunciado audiovisual
Áudio  Vídeo

Percurso 
Figurativo 

Canção: 
1. Instrumental 
 
 
 
2. Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
 
3. Quando eu ouço o som da trombeta 
Eu vou me levantar da terra 
Não existe sepultura 
Que consiga prender o meu corpo 
 
4. Bem, olhe bem longe do rio 
E o que você acha que eu vejo 
Eu vejo um bando de anjos 
E eles estão vindo atrás de mim 
 
5. Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 

Planos em sequência:
1. PG da imagem do trem entrando em um 
túnel; PG de Johnny saindo caminhando do 
túnel do trem; 
 
2. PG de Johnny saindo caminhando do túnel do 
trem; PP do perfil do rosto de Johnny com a 
imagem de um vale no fundo; 
 
 
3. PC de Johnny caminhando com ovelhas; PP da 
mão de Johnny Cash estendida em direção ao 
sol; 
 
 
 
4. PG de Johnny caminhando na beira de um 
lago; PM de Johnny caminhando na beira de um 
lago; dois takes de cenas de búfalos correndo;  
 
 
5. PM de Johnny caminhando na beira de um 



 

Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
 
6. Bem, olhe para baixo, Gabriel 
Coloque seus pés na terra e no mar 
Mas Gabriel, você sopre seu trompete 
Até que que tenha notícias minhas 
 
 
 
7. Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
 
8. Instrumental 
 
 
 
 
 
 
9. Bem, me encontre Jesus, me encontre 
Encontre‐me no meio do ar 
E se essas asas não me deixarem na mão, 
Vou encontrá‐lo em qualquer lugar 
 
 
10. Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
 
11. Bem, me encontrar Mãe e Pai, 
Encontrem‐me no caminho do rio 
E mamãe, você sabe que eu estarei lá 
Quando eu me libertar do meu fardo 
 
12. Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
Não há túmulo 
Que consiga prender o meu corpo 
 
13. Instrumental  

lago; PP de Johnny caminhando na beira de um 
lago; 
 
6. Plano de sequência do rosto de Johnny em PP 
para o corvo em PP terminando em PM de 
Johnny com o corvo; Plano de sequência de 
Johnny caminhando em PA carregando o corvo 
na mão direita e na mão esquerda uma arma 
terminando o plano no perfil de Johnny em PA;  
 
7. PP do perfil do rosto de Johnny cantando o 
refrão da música; PM do perfil de Johnny 
segurando o corvo; 
 
 
8. PP das rodas de um trem; PG do trem 
andando nos trilhos; PC de Johnny olhando para 
uma cruz; PP do rosto de Johnny; Plongée de 
baixo para cima do trem; PG de búfalos 
correndo pelo campo; PG de Johnny 
caminhando no trilho do trem; PM dos pés de 
Johnny caminhando; imagem preta; 
 
9. PA de Johnny caminhando pelo cemitério; PG 
de Johnny deitado e apoiado na lápide de um 
túmulo fumando um cigarro; PM de Johnny 
deitado e apoiado na lápide de um túmulo 
fumando um cigarro; 
 
10. PC de Johnny caminhando sobre o trilho do 
trem carregando um violão com o trem ao 
fundo; PP do perfil do rosto de Johnny; PM do 
perfil de Johnny com um lago ao fundo; 
 
11. PG de Johnny caminhando em direção a uma 
casa; PP de Johnny caminhando e entrando na 
casa;  
 
12. PM de Johnny andando dentro da casa; PP 
de Johnny saindo pela porta da casa; PG de 
Johnny já fora da casa; PP do rosto de Johnny 
em perfil; 
 
13. PG de Johnny de costas carregando o violão 
caminhando pelo trilho do trem. 

Temas 
subjacentes 

Religião  Religião

Fonte: imagem nossa 



 

 

No nível profundo pode-se identificar a oposição fundamental vida vs morte. Esses 

elementos explicitam o tema religioso através dos artifícios figurativos da canção e 

da imagem, como, por exemplo, na estrofe 9, em que ele invoca Jesus para 

encontrá-lo no ar, e na estrofe 3, na qual ele clama pela ressurreição, além de 

imagens como ele olhando para a cruz e deitado junto à lápide no cemitério. 

No nível narrativo nos interessa a narratividade enunciativa, na qual se trabalha 

com os actantes da enunciação, pois uma das características basilares do gênero 

videoclipe não é a narrativa teleológica linear, mas apresenta propriedades de 

descontinuidade e fragmentação em seu formato, como ocorre em nosso objeto 

de análise. Nesse sentido, em The Johnny Cash Project temos o olhar do 

enunciador que projeta o enunciado com alta complexidade a tal ponto de 

desenvolver um esquema narrativo geral e solicitar a contribuição de 

coenunciadores, outros actantes individuais que são integrados na competência 

do enunciador. Entretanto esses sujeitos são limitados a determinadas ações, pois 

não possuem a capacidade de modificar a história. Isso fica evidente ao 

observarmos as intervenções, como exemplo o frame 127 (Figura 4). (Nesse 

frame o interator fica condicionado a ações predeterminadas, como o estilo do 

desenho, o frame original e o estilo pictórico). 



 

Figura 4 – Frame 127 do The Johnny Cash Project

 
Fonte: http://www.thejohnnycashproject.com/ 

 

Direcionando nosso olhar para o nível discursivo, partimos da tese de Fiorin 

(2005), o qual afirma que “as formas abstratas do nível narrativo são revestidas de 

termos que lhe dão concretude” (p. 28). Nessa linha, Barros (2008) declara 

também que as oposições fundamentais se desenvolvem em forma de temas 

concretizados por meio de figuras (p. 11). Em nosso caso, sendo a temática 

religiosa, percebemos que a figuratividade do videoclipe é marcadamente figural 

(Figura 28), ou seja, as figuras são expressas por seus traços essenciais, porém 

essas contribuições partem de imagens com alta figuratividade. Observamos nas 

imagens originais que foram utilizadas para a montagem do clipe, em alta 

figuratividade, em que Cash é filmado15 (Figura 5).  

 

 

 

                                                            
15 As imagens que compoem The Johnny Cash Project são filmes e vídeos de arquivo sobre o 
cantor.  



 

Figura 5 – Imagens originais utilizadas na produção do The Johnny Cash 
Project 

 

 

Fonte: montagem nossa do vídeo http://youtu.be/McV7pjwVFbE 

 

Observamos as figuras da cruz, da sepultura, do violão, do corvo e, à espreita: a 

figura da morte. Tais figuras apresentam o seguinte percurso: o sujeito que quer 

alguma coisa, ele quer durar. Todo sujeito que quer durar, encontra antissujeitos, 

sujeitos que não querem que ele dure. Esses antissujeitos podem ser vistos no 

corvo e na cruz, por exemplo. Podemos destacar também as representações 

desse trajeto, da continuidade do trem e as figuras que remetem ao percurso do 

sujeito em direção à eternidade. 

 

Notamos que os programas narrativos em The Johnny Cash Project não se 

alteram e o ponto chave está na figuratividade. Observamos isso na plasticidade, 

na qual o sujeito escolhe o estilo pictórico em que ele vai desenhar. Categorias 

como Realistic, Sketchy, Abstract ou Pointillism são apresentadas em uma 

dimensão cromática preto e branco com suas respectivas ferramentas de 

desenho, em que figuras como representações de Jesus Cristo, cruz, caveiras e 

mensagens escritas fazem parte das mais de 250 mil contribuições (Figura 6). Em 



 

relação ao estilo pictórico, a plasticidade pode ser solicitada em momentos e 

finalidades específicas. Por exemplo, o estilo realista sempre estará presente 

paralelamente aos outros estilos para garantir a narratividade, caso a 

figuratividade esteja se dissolvendo, voltando à alta figuratividade16.  

 

Figura 6 – Frames dos participantes do The Johnny Cash Project 
 

 

Fonte: montagem nossa do site http://www.thejohnnycashproject.com/ 

 

Em The Johnny Cash Project o enunciador propõe, em sua essência, uma 

experiência de interatividade com o elemento da colaboratividade. Porém ele 

oferece a narrativa, a música, a tematização e a figuratividade, mas de uma 

maneira estanque, pois limita os sujeitos a funções específicas que não podem ser 

alteradas, como, por exemplo, a forma essencial das figuras e a necessidade de 

censura dos desenhos antes de serem publicados. 

 

 
 

                                                            
16 Quando são selecionadas especificamente as categorias Abstract e Pointillism apenas os frames 
dessas categorias são exibidos, mesmo que haja intervalo de frames pretos ausentes. 



 

Os Regimes De Interação 
 

No viés da sociossemiotica de Landowski, nos propomos pensar a interação 

mediada por computador (interatividade) embasados nos estudos sobre os 

regimes de sentido e interação desenvolvidos pelo pesquisador no livro 

Interacciones arriesgadas (2009). Nele são descritos e trabalhados quatro regimes 

de interação: a programação, a manipulação, o ajustamento e o acidente17. É esse 

quadro teórico que orientará a leitura semiótica de um videoclipe destinado a 

propor novas formas de consumo para enunciatários globalizados. Para situar o 

videoclipe na cena da globalização, consideramos relevante analisar o objeto na 

perspectiva de seu desenvolvimento enquanto produto midiático no contexto da 

convergência e seu papel nos processos de inovação e experimentação de 

linguagem audiovisual, de modo a fundamentar a pertinência de sua escolha. 

 

Em Johnny Cash Project, observamos que em sua estrutura há esquemas, 

percursos e programas definidos, sendo que as ações de interatividade se dão por 

meio da figuratividade (nas ações do sujeito ao desenhar com estilos pictóricos 

preestabelecidos). Outro ponto de destaque é que nessa experiência acontece 

uma narratividade enunciva, ou seja, está dentro do enunciado.  

 

Na análise do percurso gerativo de sentido, compreendemos que ao sujeito 

participar do videoclipe, cada objeto construído e submetido insere o enunciatário 

figurativamente em um mundo, produzindo o efeito de sentido de pertencimento a 

essa comunidade de fãs e “coprodutores” de conteúdo. Percebe-se também que 

as bases do videoclipe, segundo as tendências apontadas por Machado (2002), 

são mantidas. Compreendemos também que existem dois aspectos fundamentais 

                                                            
17 A teoria dos regimes e interação e sentido de Eric Landowski (2009), está detalhada e 
apresentada no artigo anterior ”Videoclipe em ambiente de convergência midiática: regimes de 
sentido e interação” (Médola e Carlos, 2013), disponivel em  
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/viewFile/325/pdf . 



 

necessários para que a experiência seja estabilizada. Primeiro, o sujeito precisa 

ter um nível de conhecimento da língua inglesa, pois, tanto para assistir como para 

participar, é necessário um percurso de registro de usuário, disponibilização de 

dados e mensagens instrucionais de funcionamento. Um segundo aspecto é o da 

estância de hardware e software, pois é necessário um computador com requisitos 

específicos, como placa de vídeo e memória RAM de média velocidade18, internet 

de banda-larga, caixas de som/fones de ouvidos e navegador de internet Google 

Chrome com os plug-ins necessários. Esses dois aspectos são indispensáveis 

para o estabelecimento de um contrato entre o enunciador da experiência e o 

enunciatário, viabilizando, assim, a experiência na coenunciação.  

 

Nessa experiência interativa, definimos dois regimes de interação refletidos nas 

diferentes interações presentes, o de programação e o de manipulação, conforme 

nos adiantamos ao tratar da comunicação no contexto da convergência 

tecnológica. Ao examinar as intervenções dos actantes com base nos regimes de 

interação e sentido, definimos em The Johnny Cash Project, que a programação 

instituída pelo aplicativo é desenhar uma imagem de Johnny Cash para ser 

integrada a uma produção colaborativa em forma de videoclipe. Mas, neste caso, 

o interator tem que seguir determinadas regularidades comportamentais 

programadas pelo destinador, como, por exemplo: cadastrar no website, escolher 

o frame a ser desenhado ou aceitar o frame escolhido aletoriamente pelo 

programa, desenhar em preto e branco com determinadas ferramentas 

preestabelecidas e enviar o frame para avaliação. Em todo esse percurso, como 

afirmado anteriormente, há uma doação de competência semântica e uma doação 

de competência modal, onde o destinador julgador que modera qual desenho irá 

fazer parte ou não do The Johnny Cash Project. Em um segundo momento desse 

percurso programado temos o aceite e a reprovação do frame do interator. Nesta 

                                                            
18 A Google não delimita o tipo de equipamento em detalhes, eles apenas orientam que seja um 
computador de média velocidade com internet de banda-larga. 



 

circunstância,  consideramos a possibilidade de uma transcedência entre as 

relações de causa e efeito nas regularidades comportamentais programadas pelo 

destinador, pois o sujeito poderá apresentar condutas na ordem da motivação em 

compartilhar ou contribuir com outro desenho ou, no caso da reprovação, desistir 

ou tentar novamente participar dessa programação. Essas motivações são 

advindas das competências difundidas através da relação do destinador 

manipulador pelo website interativo ou durante a narrativa do videoclipe, 

capacitando o actante a performar de uma maneira mais ampla ou não. 

Direcionando nosso foco para a manipulação, como apresentado anteriormente, 

em The Johnny Cash Project o enunciador propõe, em sua essência, uma 

experiência de interatividade com o elemento da colaboratividade, entretanto 

preestabelece a narrativa, a música, a tematização e a figuratividade, limitando os 

sujeitos a funções específicas. 

 

No regime de programação, também é possível afirmar que as diversas ações dos 

enunciatários podem ser caracterizadas como parte dessa programação, pois dela 

“preside as atividades tecnológicas, que concernem às relações entre os seres 

humanos e as coisas” (FIORIN, 2013, p. 439). A interação do enunciatário com o 

clipe só é passível de ocorrer em função da programação imposta, como por 

exemplo, assistir o videoclipe somente no navegador Google Chrome ou acessar 

outras possibilidades, como ações de desenhar e navegar com o mouse durante 

do clipe. 

 

Encontramos nesta experiência elementos que são da ordem do fazer fazer, 

então, elementos provocativos, do tipo desenhe, clique, escreva dentro de papéis 

temáticos determinados e estereotipados. Partindo das regularidades fundadas 

nas causalidades físicas, programaticamente a interação é potencializada nas três 

experiências à medida que o enunciatário é modalizado a um querer fazer, 

desenhando um frame em Johnny Cash Project. Os recursos disponibilizados 



 

seguem regras estabelecidas, demonstrando que não é permitido quebrar essa 

rotina, cabível de ser censurada pelo enunciador. Neste caso temos o regime de 

programação acontecendo conjuntamente com a manipulação, sendo a 

programação como uma rotina a fazer e a manipulação no imperativo (participe da 

homenagem póstuma do cantor).  

 

No regime de manipulação, ao projetar figurativamente o usuário como 

personagem principal, o enunciador cria estratégias de sedução e de 

exclusividade visando à identificação do enunciatário com o personagem principal. 

Essa manipulação, é concretizada por meio de estratégias como ao utilizar o 

mouse direcionando o enunciatário a fazer, olhar a cena e fruir através das 

tecnologias, possibilitando a participação em um tributo de fãs em Johnny Cash 

Project, criando uma cena em uma obra colaborativa. Esses efeitos de sentido 

podem nos remeter a interpretar essa relação como um regime de ajustamento. 

Mas em relação a esse regime, fundado no fazer sentir, acreditamos que é 

produzido um efeito de sentido de interatividade para sentir, mas não como um 

ajustamento pleno na concepção de  Landowski, mas como um programação-

manipulação, pois essa série de recursos, como os de plasticidade e 

figuratividade, são elementos de atração que envolvem afetivamente no prazer de 

experimentar uma nova tecnologia, na identificação com o projeto, no lúdico, 

sendo um fazer sentir restrito, uma sensibilidade reativa, mais relacionada com a 

programação e a manipulação. Nessa perspectiva, o ajustamento só é possível 

em uma relação que seja mútua. Como exemplo, Landowski cita a dança, onde o 

parceiro se ajusta junto com o outro dançarino, sentindo e aprendendo o seu 

movimento (p. 53). O autor afirma que 

 

[...] Hoy en día, numerosos aparatos electrónicos utilizados 

como coparticipantes de juegos o con fines de simulacíon 

destinada al aprendizaje (por ejemplo, para entrenar pilotos 



 

de aviones) son tan sofisticados, tan finos en sus reacciones 

a las mociones más discretas y sutiles del usuário, que dan 

la impresión de que la máquina “siente” a su coparticipante. 

Obiviamente, se trata de una mera ilusión, pero que muestra 

que entre la programación llevada a un grado de refinamiento 

muy elevado, y el ajuste “sensible”, el passo no es 

infranqueable19 (2009, p. 51). 

 

Pode-se observar nessas regularidades uma transcendência em suas relações, 

onde o sujeito é manipulado a ultrapassar os limites do assistir para interagir com 

todo o aplicativo. Neste caso, percebe-se a intencionalidade do enunciador, 

filtrando apenas a utilização do site, manipulando o enunciatário a interagir 

somente nessa plataforma. Direcionando para o regime de acidente, fundado no 

princípio da imprevisibilidade e da aleatoriedade, o mesmo pode ocorrer por uma 

falha técnica do dispositivo em reproduzir ou gerir o software/navegador ou pela 

falta de conectividade com a internet, já que as três experiências são acessadas 

online. 

 

Considerações Finais 
 

Com os avanços tecnológicos, principalmente da computação com os dispositivos 

eletrônicos em fins do século XX, a interação entre o homem e a máquina tornou-

se objeto de várias abordagem teóricas, da matemática à biologia, da sociologia à 

                                                            
19 Tradução livre: Hoje, muitos aparelhos eletrônicos utilizados como parceiros de jogos ou com 
fins de simulação destinados à aprendizagem (por exemplo, para os pilotos de avião) são tão 
sofisticados, tão determinados em suas mais discretas e sutis reações aos movimentos do 
utilizador, que dão a impressão de que a máquina “sente” o seu parceiro. Não é evidentemente 
mais que uma ilusão, mas que mostra que entre a programação, quando ela é colocada em um 
estado de refinamento muito avançado, e o ajustamento “sensível”, a passagem não é 
absolutamente intransponível. 
 



 

informática. Mas foi com o olhar nas relações de comunicação e formas de fruição 

do videoclipe em novos formatos, pautados pelos conteúdos interativos e 

possibilitados pelas tecnologias digitais das mídias contemporâneas, que 

desenvolvemos este trabalho. Observar o videoclipe nesse ecossistema midiático, 

ultrapassando o status unicamente televisivo, evoluindo para as novas mídias num 

processo convergente foi um dos pontos que o presente trabalho buscou analisar. 

Nesse mesmo caminho realizamos uma discussão crítica das interações 

mediadas em ambientes informáticos a partir da linguagem nos estudos da 

comunicação, buscando problematizar a semiotização da interatividade no 

audiovisual a partir dos regimes de sentido e interação.  

 

Conforme observamos nas análises, podemos afirmar que interatividade é 

utilizada não apenas como um recurso de venda, mas como um recurso das 

formas de criação, produção e experimentação pela indústria do entretenimento. A 

experiência de videoclipe interativo da Google expressa esse direcionamento. A 

escolha do videoclipe como objeto pela Google foi motivada pela sua possibilidade 

em termos de inserção na cultura de fãs (cultura participativa), projeção no 

mercado de entretenimento e possibilidades de inovação estética no fazer artístico 

que sempre acompanhou esse formato.  

 

É importante salientar que nessa experiência, as passagens de um regime para 

outro são graduais e dinâmicas entre si, possibilitando traçarmos um percurso. 

Consideramos o primeiro procedimento em assistir o videoclipe contínuo, 

localizado no eixo da programação. Em Johnny Cash Project, o sujeito já está 

condicionado ao assistir em primeira instância. Nesse sentido, a experiências 

Johnny Cash Project, convoca o sujeito a interagir criando um desenho, sendo que 

durante a atividade de criação, ocorre uma dualidade de regimes, o da 

programação e da manipulação, não acontecendo o ajustamento (dois sujeitos), 

mas sim, uma sensibilidade reativa, que está relacionada com a programação e a 



 

manipulação. Essa  experiência interativa concebe uma intervenção orientada pelo 

papel temático de interator, circunscrevendo sua atuação enquanto enunciatário 

aos limites do programado no dispositivo. Entretanto, no objeto em análise, o 

programa é virtual (potencial) e o percurso narrativo só é atualizado pela ação que 

se dá em termos de intersubjetividade e de interioridade, ou seja, no regime da 

manipulação no qual o sujeito é motivado à ação em função dos procedimentos 

persuasivos. 

 

Para finalizar esta análise, acreditamos que exista um quadro de possibilidade do 

regime de acidente e do regime de ajustamento ocorrer. Como trabalhamos no 

âmbito de interação mediada por dispositivos tecnológicos, existem momentos em 

que essa tecnologia pode falhar. Nessa situação, o regime de acidente, que 

expressa o descontínuo, o caos, pode ocorrer no âmbito de falhas estruturais na 

execução do videoclipe ou na produção dos desenhos (desconexão com a internet 

ou problema de software e hardware). Nesse ambiente, instala-se um tipo de 

ajustamento que redireciona ou não o sujeito a entrar novamente na programação. 

Entendemos que foi um grande desafio utilizar uma proposta teórica de Eric 

Landowski aplicada nas interações mediadas. 

 
  



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Barros. D. L. P. (2008). Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática. 

Fiorin, J. L. (2005). As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa,  espaço 

e tempo. São Paulo: Editora Ática. 

Fiorin, J. L. (2013).  Estruturas Narrativas. In: Oliveira, A. C. de.  (ed.). As 

interações sensíveis: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: Estação das 

Letras e Cores. 

Landowski, E. (2009). Interacciones arriesgadas. Desiderio Blanco (trad.). Lima: 

Fondo Editorial. 

 


