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RESUMO 
 

O videoclipe nasceu em um contexto de forte influência de novas tecnologias de 
imagem e som incorporadas ao fazer artístico, mas, ao mesmo tempo, dentro de um 
ambiente de mídia de massa com forte presença da lógica de mercado e venda de 
produtos. Hoje, tem evoluído para as novas mídias num processo emergente e rápido. 
Neste sentido, propomos fazer alguns apontamentos introdutórios sobre o videoclipe no 
ambiente de convergência midiática, com o foco na participação e interatividade, 
apontando experiências e tendências de seu consumo e produção. Para isso, será 
analisado o projeto de videoclipe interativo Skankplay da Banda Skank. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: videoclipe; convergência; interatividade; participação; Skank. 
 
 
 
OS CAMINHOS DO VIDEOCLIPE 
 

“Se criarmos uma via, as pessoas vão inventar carros. 
Isso é uma dialética. Se criarmos vias eletrônicas, 

algo tem que acontecer”.  Nam June Paik (IETV, 2006). 
 
 

Desde o seu nascimento, sob fortes influências tecnológicas, mercadológicas e 

artísticas, o videoclipe tem caminhado em um processo evolutivo ao ponto de, hoje, 

perder seu status unicamente televisivo, evoluindo para as novas mídias num processo 

convergente. Nesse contexto, o videoclipe interativo surge como um dos formatos em 

que o receptor também se torna um participante com possibilidades de escolha e decisão 

em um ambiente colaborativo. Mas, antes de falarmos mais profundamente sobre o 

videoclipe em um ambiente participativo e interativo, iremos navegar um pouco sobre 

sua história e linguagem, para, aí sim, apontarmos os possíveis caminhos que ele tem 

atravessado e evoluído. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo do XI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Carlos Henrique Sabino Caldas, publicitário, especialista em Arte Educação pela UNESP-FTC (Presidente 
Prudente/SP), mestrando do Curso de Comunicação da UNESP-FAAC (Bauru/SP), bolsista Capes e orientado pela 
Professora Doutora Ana Sílvia Lopes Davi Médola.  E-mail: sabinocaldas@hotmail.com. 
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Segundo Souza (2004, p. 176), o videoclipe foi “feito inicialmente para o gênero 

musical, tornou-se um formato de apoio a várias produções” sendo que vários gêneros o 

utilizam “para dar leveza” e, muitas vezes, para “mostrar a criatividade da produção e a 

qualidade da edição”. Podemos afirmar que o nascimento do videoclipe teve na 

videoarte as manifestações que mais contribuíram para o seu advento, “ver” “foi 

agregado ao ouvir e este entrosamento entre elementos sonoros e imagéticos propiciou o 

desenvolvimento do formato videoclipe” (CARVALHO, 2006, p. 12). Ela afirma, 

também, que os aparelhos de gravação e armazenamento de áudio e vídeo, a partir da 

influência do cinema, ajudaram a exercitar a arte do vídeo, notadamente quando a 

televisão percebeu o potencial de divulgação dos novos sons e ritmos em meio às novas 

gerações consumidoras do rock e do pop, e os programas de auditório nos vários canais 

de TV se instalam como padrões de apresentação dos novos “artistas” musicais. Estes 

foram fundamentais para a “consolidação e divulgação do novo formato audiovisual”. 

Segundo Carvalho (2006), “os Beatles são considerados os primeiros a 

desenvolver peças audiovisuais, que depois seriam reconhecidas como antecedentes do 

formato videoclipe” (p.22), e é no cinema, em especial no filme A Hard Day’s Night, de 

1964, dirigido por Richard Lester, que temos o marco inicial dessa estética, em que 

elementos como “movimentos de câmera, efeitos de transição de imagens, iluminação 

especial, takes rápidos e o corte na batida marcam uma montagem diferenciada”. Na 

concepção de Arlindo Machado (2000), o videoclipe aparece “como um dos raros 

espaços decididamente abertos a mentalidades inventivas, capaz ainda de dar 

continuidade ou novas consequências a atitudes experimentais inauguradoras”. Ele nos 

remete a buscar suas influências ainda no “cinema de vanguarda dos anos 20, o cinema 

experimental dos anos 50 e 60 e a videoarte dos anos 60 e 70” (p. 174). 

Podemos afirmar, então, que desde seu nascimento o videoclipe é um formato 

aberto a experimentações. Segundo Gazzano (1985 apud BARRETO, 2005, p. 9-10), a 

partir do final da década de 70 o vídeo saiu “do circuito das galerias de arte às quais 

estivera confinado por mais de um decênio” e passa a conquistar “de fato um espaço 

próprio em todos os âmbitos da produção da imagem, do artístico ao industrial”. Esse 

pioneirismo herdado da videoarte tem como seu precursor o coreano Nam June Paik, 

que ajudou a consolidar essa estética. Naum June Paik pode ser considerado o “guru da 

nova geração, que virou a televisão de  ‟pernas para o ar, criando a videoarte”, adotando 
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uma “postura bastante crítica em relação à tevê” (YOSHIURA, 2007, p. 17). Para 

Mesquita (2009, p. 1), Paik oferece “a experimentação de sensações” em seu trabalho. 

Esse atributo marca sua obra, pois “de diferentes formas e utilizando-se de infinitas 

possibilidades de construção (e desconstrução), trouxe para o campo da experimentação 

da imagem as tecnologias digitais, a televisão, o vídeo, as instalações”. Vale ressaltar, 

segundo Barreto (2005), que o plano criativo e econômico trazido pelo vídeo alicerçou 

cada vez mais a entrada do videoclipe na televisão. Por exemplo, em 1979 estreou na 

Inglaterra o primeiro programa semanal de exibição de videoclipes, The Kenny Everett 

Video Show. No Brasil, o programa Fantástico, da Rede Globo, exibido aos domingos, 

foi um dos pioneiros, sendo que chegou a ter um bloco exclusivo para produção e 

exibição de videoclipes nacionais, partindo de experimentos, como, por exemplo, o 

videoclipe Gita, de Raul Seixas, e o videoclipe América dos Sul, de Ney Matogrosso. 

Tal autonomia de linguagem do videoclipe acabou incentivando o surgimento de canais 

especializados, a exemplo da criação da emissora mais conhecida do gênero, a MTV 

(Music Television). Já a MTV no Brasil teve o início dos seus trabalhos em 1990, com 

sua sede em São Paulo. Para Brandini (2006), A MTV relaciona a busca desde o seu 

início no Brasil pela “vanguarda musical”, afirmando-se “como porta-voz de novos 

estilos e tendências musicais”. O primeiro videoclipe exibido foi Garota de Ipanema, de 

Marina Lima.   

Da mesma forma que a videoarte revolucionou o videoclipe, observamos que 

essa trajetória continua agora para as novas mídias, prosseguindo o processo evolutivo 

dessa linguagem e suas formas de consumo, pois, como Valéria Brandini (2006) define, 

é no videoclipe que se criam “novas realidades no consumo no que diz respeito à 

produção do feito da música sobre o público” e é pelo “videoclipe que a música 

constitui um objeto de satisfação incomparável para o consumo de fantasias, ideais e 

aspirações dos fãs” (p. 5). Podemos observar, então, no ambiente da convergência 

midiática, que o videoclipe está inserido no cotidiano das pessoas, na TV, internet, nos 

shows, nos celulares, em multiplataformas, pois ele “apela para a familiaridade dos fãs 

com as correntes culturais que amarram o artista musical à TV, ao rádio, à imprensa, à 

indústria fonográfica, aos tablóides de fofocas, aos pôsters e à moda”. E, como um 

produto audiovisual, “os videoclipes são uma inusitada, violenta e difusa transmissão de 

mensagens cuidadosa e intencionalmente produzidas para arrebatar o consumidor” (p. 
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5). Antes de analisarmos o projeto Skankplay, explanaremos brevemente conceitos 

sobre cultura da convergência e interatividade.  

 
PARTICIPAÇÃO E INTERATIVIDADE NA ERA DIGITAL 
 

Para falarmos sobre participação e interatividade, recorremos a Henry Jenkins, 

pois ele nos oferece uma alternativa para entender o momento atual, “onde as velhas e 

as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o 

poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras 

imprevisíveis” (p. 27). Para Jenkins, vivemos uma transição, uma reconfiguração que 

vem alterando paradigmas dos apocalípticos que profetizavam o fim de uma mídia com 

o advento de outra, como exemplo o fim da TV com o advento da internet. Ele chama 

esse pensamento de “paradigma da revolução digital”, no qual “as novas mídias 

substituiriam as antigas”, sendo que o “paradigma da convergência presume que novas e 

antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas” (p. 30-31). 

No pensamento de Henry Jenkins (2008) a cultura da convergência tem dois 

objetivos, sendo o primeiro “ajudar pessoas comuns a entender como a convergência 

vem impactando as mídias que elas consomem”, e o segundo “ajudar líderes da 

indústria e legisladores a entender a perspectiva do consumidor a respeito dessas 

transformações” (p. 37). Neste universo “toda história importante é contada, toda marca 

é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos suportes de mídia” (p. 27), nos 

levando a compreender que tanto os modelos de negócios como as práticas de consumo 

vêm se reconfigurando constantemente nesse bolo convergente, sendo, assim, uma 

grande preocupação que leva o autor a escrever sua obra privilegiando vários olhares, 

como os dos 

 

[...] publicitários tentando alcançar um mercado em transformação, artistas 
criativos encontrando novas formas de contar histórias, educadores conhecendo 
comunidades informais de aprendizagem, ativistas desenvolvendo novos 
recursos para moldar o futuro político, grupos religiosos contestando a 
qualidade de seu ambiente cultural e, é claro, várias comunidades de fãs, que 
são as primeiras a adotar e usar criativamente as mídias emergentes (p. 37). 

 

Henry Jenkins utiliza três conceitos para explicar a cultura da convergência, 

sendo eles: convergência midiática, cultura participativa e inteligência coletiva 

(JENKINS, 2008, p. 27). Por convergência midiática, ele define 
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[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 
busca das experiências de entretenimento que desejam (p. 29).  

 
Jenkins (2008) define cultura participativa como “cultura em que fãs e outros 

consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de 

novos conteúdos” (p. 333). E por inteligência coletiva, termo de Pierre Lévy, refere-se 

“à capacidade de comunidades virtuais de alavancar o conhecimento e a especialização 

de seus membros, normalmente pela colaboração e discussão em larga escala” (p. 337). 

Henry Jenkins (2008) vê a convergência como um processo e não apenas como 

uma mudança tecnológica, pois, para ele, os “consumidores são incentivados a procurar 

novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (p. 47). 

A cultura da convergência atualiza dois personagens, os produtores e os consumidores. 

Antes da convergência os consumidores eram “passivos, previsíveis, submissos, 

isolados, silenciosos e invisíveis” (JENKINS, 2008, p. 45). Para Jenkins, esse papel 

mudou, hoje eles são ativos, migratórios, leais, conectados socialmente, barulhentos e 

públicos. Na cultura da convergência “em vez de falar sobre produtores e consumidores 

de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como 

participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de 

nós entende por completo” (p. 28), pois a “convergência envolve uma transformação 

tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação” (p. 

42).  

Nessa alteração na maneira de consumir e produzir os meios de comunicação 

observamos que a interatividade é utilizada como um produto da modernidade, pois 

tudo é interativo, desde a escolha de uma roupa em um terminal de uma loja no 

shopping center até controlar um aeroplano através de uma tablet com o uso da 

realidade aumentada. Mas o que seria interatividade? Como ela ocorre?  

Para falarmos de interatividade, o próprio Jenkins (2008) conceitua esse termo 

como um “potencial de uma nova tecnologia de mídia (ou de textos produzidos nessa 

mídia) para responder ao feedback do consumidor” (p. 337). Nessa mesma linha, 

Moraes (1998) afirma que 

 

[...] na Rede não há lugar para receptores passivos que são afogados 
numa avalanche de informações que percorrem uma via de mão única. 
É hora de se pôr em prática a superação do velho paradigma do 
emissor, receptor, meio e mensagem. Temos um ambiente 
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comunicacional no qual, mais do que em qualquer outro, processos de 
feedback são vitais pois, como vimos, nada acontece na Web que não 
seja uma resposta a um estímulo de um usuário ou de outra máquina. 
É frustrante constatar que poucos são os que atentaram para isto (p. 9). 
 

Para Moraes, o que caracteriza as relações interativas é o “pôr em comum”, pois 

“se interação significa “ação entre entes” (inter + ação = ação entre), então há de se 

pressupor que esta represente uma relação entre, no mínimo, dois agentes; uma ação 

mútua”. A autora atenta que “muito do que se tem classificado como interativo, tem se 

mostrado, na verdade, apenas reativo (MORAES, 1998, p. 1). Em sua proposta, ela 

afirma que existem três níveis de interação: No nível 1 de interatividade, há “apenas a 

possibilidade de, via algum meio de comunicação, entrar em contato com o  fabricante, 

pessoa, ou qualquer outro responsável, seja para obter maiores informações, seja para 

fazer reclamações” (p. 3). Já no nível 2 de interatividade, tem-se a “possibilidade de 

personalização do produto e/ou a utilização de recursos multimídia, no caso da Web ou 

de produtos eletrônico-digitais”. Nesse nível, “a interatividade se dá na medida em que 

o usuário participa de alguma atividade oferecida pelo site como cursos online, listas de 

discussão, salas de chats, ou outros serviços oferecidos ao visitante” (p. 4). Já no nível 3 

de interatividade é “necessário que este propicie, além dos pré-requisitos dos níveis 

anteriores, que haja uma troca entre o produto e o usuário/consumidor”. No mesmo 

pensamento de Jenkins, Moraes vê que nesse nível os consumidores são convidados a 

“participar ativamente da construção do produto final, sendo possível interferir em seu 

conteúdo” (p. 5).  

Para André Lemos (2008), um dos primeiros a falar sobre interatividade nos 

meios de comunicação, é Marshall McLuhan que “pensava a interatividade em termos 

de mídia quente ou frio”. Nessa perspectiva de McLuhan, 

 

[...] os media quentes são aqueles que não deixam nenhum (ou muito 
pouco) espaço de interação. Esses são media de uma alta definição, 
que distribuem mensagens prontas, sem possibilidade de intervenção. 
Nesse sentido, são media quentes o radio, o cinema, a fotografia, o 
teatro e o alfabeto fonético. Os media frios, ao contrário, são os que 
permitem a interatividade, que deixam um lugar livre, onde os 
usuários poderão preencher ao interagir. Os media frios são a palavra, 
a televisão, o telefone e o alfabeto pictográfico. Hoje, os 
computadores e a rede mundial de informação (o ciberespaço) são 
exemplos de media frios, onde a interatividade não só é estimulada, 
como é a possibilidade mesmo de suas existências. Podemos dizer 
que, para esses sistemas, a interatividade é tudo (p. 8) 
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E é sob essa perspectiva de convergência midiática e de interatividade que 

direcionamos o nosso olhar para o videoclipe. Como afirmamos no início deste artigo, o 

videoclipe nasceu em um contexto de forte influência de novas tecnologias de imagem e 

som incorporadas ao fazer artístico, mas, ao mesmo tempo, dentro de um ambiente de 

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

isso, temos como objetivo fazer alguns apontamentos introdutórios sobre quais os 

possíveis caminhos em que esse formato tem convergido, apontando experiências e 

tendências de seu consumo e produção. Será analisado o projeto de videoclipe interativo 

Skankplay, da Banda Skank, produzido para a música De repente. Nossa proposta foi 

realizar vários apontamentos descritivos, atentos nas etapas de idealização, produção e 

consumo. A escolha da amostra se deu pela inserção, projeção e inovação que esse 

videoclipe obteve. 

 

EXPERIÊNCIA SKANKPLAY, UM NOVO CAMINHO PARA O VIDEOCLIPE 
 

A banda Skank teve seu início há exatamente 20 anos. Criada em 1991 pelos 

músicos Samuel Rosa (guitarra e voz), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti 

(baixo) e Haroldo Ferreti (bateria), obteve, em 1994, com seu segundo álbum, mais de 1 

milhão de cópias vendidas. Foi no álbum Garota Nacional que a banda Skank começou 

a ser reconhecida internacionalmente liderando “a parada espanhola (em sua versão 

original, em português) por inacreditáveis três meses. Essa canção foi o único exemplar 

da música brasileira a integrar a caixa “Soundtrack for a Century”, lançada para 

comemorar os 100 anos da Sony Music (SKANK, 2011, p. 1).  

Ao longo de sua trajetória, a banda Skank colecionou vários prêmios, como, por 

exemplo, o prêmio de melhor videoclipe pop no VMB (Video Music Brasil) de 2003, 

com a música Dois Rios e, em 2004, com a música Vou Deixar, vivendo “até então 

inédita experiência: através dos novos formatos de comercialização, é o ringtone com o 

maior número de downloads no país. O álbum atinge a marca de 210 mil cópias 

vendidas” (SKANK, 2011, p. 2). Sempre inovando, em 2006 a banda lançou o álbum 

Carrossel,  

[...] gravado no estúdio Máquina, da banda, em Belo Horizonte. Na 
ocasião, os fãs puderam assistir, ao vivo, a uma parte do processo de 
criação e produção do álbum. A banda instalou uma câmera exclusiva, 
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que transmitia imagens em tempo real. O disco chegou às lojas pelas 
mãos da SonyBMG, em agosto de 2006. Produzido por Chico Neves e 
Carlos Eduardo Miranda e mixado em Nova York, no estúdio Sterling 
Sound, o disco trouxe 15 faixas inéditas, de Samuel Rosa com Nando 
Reis, Chico Amaral, César Maurício, Rodrigo F. Leão, Humberto Effe 
e Arnaldo Antunes, este último inaugurando a parceria com o 
vocalista do Skank. [...] Na época do lançamento de “Carrossel”, o 
Skank também disponibilizou todo o conteúdo do álbum em um 
aparelho de telefone celular. Com esta ação pioneira, o Skank 
tornou-se a primeira banda brasileira a embarcar nessa onda. O 
modelo W300 da Sony Ericsson, que vinha com todas as 
músicas do álbum de 2006, vendeu mais de 75 mil unidades e 
rendeu para a banda o primeiro Celular de Ouro do Brasil, 
certificação reconhecida pela ABPD (Associação Brasileira dos 
Produtores de Discos) (SKANK, 2011, p. 3). 

 

Em 2008, outras duas ações mercadológicas no lançamento dos seus CDs 

Estandarte (“a banda promovia o vote no Bis, deixando o público de seus shows 

escolherem as canções que queria ouvir no Bis, através do envio de SMS”) e Sutilmente 

(“canção eleita pelos fãs através de votação que a banda promoveu em seu site oficial”), 

fizeram a banda ganhar o “troféu “Iniciativa de Mercado”, na 16ª edição do Prêmio 

Multishow” (SKANK, 2011, p. 4). 

Na mesma noite, a banda também levou o prêmio de Melhor Clipe por 
“Ainda Gosto Dela”. No Vídeo Music Brasil (VMB) 2009, o Skank 
ganhou o prêmio de Melhor Clipe, com a música “Sutilmente” 
(Samuel Rosa/Nando Reis). Ainda no mesmo ano, o álbum 
“Estandarte” foi indicado ao Grammy Latino 2009, na categoria 
“Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro”. Com mais de 5,5 
milhões de discos vendidos, o Skank vive atualmente o privilégio de 
ter e o desafio de manter a fidelidade de seu público, que lhe apoia 
mesmo em seus voos mais arriscados (SKANK, 2011, p. 5). 

 

Podemos observar, neste breve histórico da banda Skank, que o seu sucesso 

sempre foi agregado a ações que contemplassem a participação dos fãs e o uso de novos 

formatos e modelos para divulgação e promoção de seus álbuns, principalmente a partir 

do ano de 2004. Essa interação que a Banda Skank buscava com seu público hoje é 

concretizada no projeto Skankplay. 

Projeto criado pela Banda Skank e pela DonTryThis3, que tem o apoio da MTV 

Brasil, pode ser considerado um videoclipe interativo no qual o usuário colabora e 

                                                 
3 “Criada pelos publicitários Caio Mattoso, Pedro Gravena e Rodrigo Mendes, o coletivo DonTryThis 
surgiu para colocar em prática aquelas ideias que, por algum motivo, não costumam sair do papel. 
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participa tocando ou cantando virtualmente com a banda, tendo a possibilidade de 

criarem inúmeras versões da música De Repente em forma de videoclipe, 

disponibilizado, posteriormente, na plataforma YouTube. 

Com um design limpo, a interface do site www.skankplay.com.br tem em sua 

parte uma paleta de opções para incorporar os videoclipes gerados nas redes sociais e 

em sites. Mais abaixo, temos a imagem de seis vídeos que são tocados simultaneamente 

diretamente do YouTube. Abaixo deles, temos seis botões com as opções de play, 

voltar, participe, clipe, share e sobre. Quando clicado o botão participe, simbolizado 

pelo ícone vermelho de rec, os seis vídeos somem e aparece em seus lugares as frases 

quero tocar bateria, baixo, teclados, guitarra, voz 1 e voz 2. Ao clicar no instrumento 

desejado, o participante terá duas opções, quero gravar meu vídeo e a opção já gravei 

meu vídeo. Quando clicada a opção quero gravar meu vídeo, o usuário terá que baixar o 

aplicativo Skankplay Studio.  

                                                                                                                                               
"Quando acreditamos numa ideia, mas ouvimos as pessoas dizendo ‘isso não vai dar certo’, ‘é 
impossível’, ‘não vai funcionar’, pensamos: é exatamente nesta ideia que devemos investir”, explica 
Rodrigo Mendes”. Link: http://divirta-ce.blogspot.com/2011/03/literatura_01.html e 
http://www.dontrythis.com/. Acesso em: 12 jul. 2011.  
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(Figura 1 – interface do site www.skankplay.com.br) 
 

Esse aplicativo, desenvolvido em Flash, segue a mesma linha do site, tanto no 

design como na navegação. Em sua tela inicial o usuário é direcionado a conferir se a 

câmera está conectada, sendo que, na sequência, o participante escolhe a opção e grava. 

Durante a gravação é gerada a letra e a cifra na tela principal como um karaokê. Ao 

término da gravação, a opção enviar vídeo é disponibilizada, sendo que o usuário é 

obrigado a se identificar com o nome, e-mail, cidade, estado e aceitar o termo de uso. 

No centro da tela, o participante tem a possibilidade de mais duas ações, sendo a 

primeira montar outra banda e a segunda comentários sobre a banda. No botão montar 

outra banda o usuário tem a possibilidade de escolher na lista quem ela quer que toque. 

No botão comentários da banda, há a possibilidade de o participante escolher se gostou 

ou não da banda e enviar um comentário. Alguns pontos são interessantes serem 

citados. Na interface do Skankplay o usuário também tem a possibilidade de aumentar 
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ou diminuir o volume do instrumento que está sendo executado, possibilitando a 

mixagem em tempo real. Outro ponto interessante é a possibilidade no botão Share, pois 

o usuário pode gerar seu clipe ou assistir às inúmeras versões geradas e descarregadas 

no YouTube.  

 

(Figura 2 – interface do aplicativo Skankplay Studio) 
 

Podemos perceber, nos vídeos de divulgação do projeto Skankplay, que a banda 

tem um discurso dirigido à cultura participativa.  É o que podemos observar na 

afirmação do baterista Harold Ferretti, da banda Skank: “[...] desde o início a gente 

achou a idéia genial, eu acho que essa e outras ferramentas, outras ações que a gente já 

fez nesse universo, serviram muito para trazer novos fãs”. Já para o tecladista Henrique 

Portugal “[...] o artista poder estar próximo do fã, daquela pessoa que gosta do trabalho, 

às vezes pode opinar, às vezes poder interferir”. E, para Lelo Zaneti, baixista do Skank, 

“efetivamente as pessoas gostam de ter esse novo universo, fácil de você navegar, você 

acessar, então, é realmente um mundo novo para ser explorado, uma brincadeira 

interessante (TAVARES, 2008).  

O que podemos perceber nos depoimentos dos integrantes da banda Skank é o 

olhar na participação e colaboração dos fãs no produto final. Essa necessidade de criar 

um produto que o fã cocria é uma das características que Moraes (1998) define como 

nível 3 de interatividade, pois o consumidor é convidado a  “participar ativamente da 

construção do produto final, sendo possível interferir em seu conteúdo” (p. 5), abrindo, 

então, uma possibilidade grande de versões produzidas pelos usuários. Nessa mesma 
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perspectiva, Caio Mattoso da DonTryThis, um dos idealizadores do projeto, em 

entrevista ao programa Reclame do Canal Multishow, nos afirma que  

  

[...] foi uma grande oportunidade de fazer um projeto para o Skank, 
em que, junto com o Skank, junto com o Dudu Maroti, junto com uma 
série de outros parceiros, nós botamos de pé um videoclipe 
colaborativo, uma música colaborativa, no final acabamos de ter mais 
de 30 mil versões de uma mesma música, feita pelo Skank, feita pelos 
fãs do Skank, e até por outros artistas que se engajaram e pelo Skank 
ter a abrangência que tem no Brasil, ser uma banda tão bacana 
(RECLAME, 2011). 

 

O sucesso desse projeto lhes rendeu o Leão de ouro na categoria PR (Public 

Relations) no Festival de Cannes de 2011, sendo que, logo em seguida, o vocalista 

Samuel Rosa e todos os integrantes da banda postaram um vídeo no YouTube 

agradecendo aos fãs: 

 

Salve Rapaziada! O SKANK agradece o leão de ouro no Festival de 
Cannes para o Skankplay. O projeto foi uma parceria maravilhosa 
com a rapaziada da DonTryThis, nosso produtor Dudu Marotti, e a 
MTV. Essa iniciativa possibilitou a nossos fãs uma interação inédita, 
tocando e cantando junto com a gente no clipe da nossa música De 
Repente. Com isso, conseguimos estabelecer uma presença ainda 
maior do Skank na internet e nas mídias digitais. Somos agora 
orgulhosamente a primeira banda brasileira a ganhar um leão em 
Cannes e esse foi o primeiro leão de ouro do Brasil na categoria PR. 
Muito obrigado a todos que participaram e um forte abraço 
(SKANKPLAY-YOUTUBE, 2011).  

 

Finalizando essa breve descrição do projeto Skankplay, vale ressaltar o botão 

“sobre”. Nesse botão o usuário tem a possibilidade de acessar três vídeos com 

depoimentos dos integrantes da banda Skank. Nesses vídeos a temática é apresentar o 

projeto como uma possibilidade de participação, interação e colaboração dos fãs, pois o 

“projeto é essencialmente sobre música. Sobre como a música junta as pessoas e é 

maior do que o próprio artista. Sobre como a música nos diverte e entretém”. Os 

integrantes do Skank acreditam que esse projeto “seja o início de uma coisa maior e 

que, de alguma forma, possa inspirar músicos amadores e profissionais a buscar novas 

maneiras de criar e propagar sua música”, pois “todo mundo que sempre tocou e cantou 

Skank por aí, vai agora poder tocar e cantar com o Skank aqui” (SKANKPLAY-

YOUTUBE, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao longo desse artigo pudemos perceber que vivemos um momento de 

reconfiguração, um tempo convergente. Como nossa proposta era realizar alguns 

apontamentos sobre o videoclipe no ambiente participativo e interativo, apontando 

experiências e tendências de seu consumo e produção, podemos perceber que o projeto 

Skankplay, da Banda Skank, sintetiza bem uma tendência que tem se tornado forte, qual 

seja a participação dos consumidores como atores ativos. Podemos perceber a 

preocupação da banda em atribuir aos fãs parte do sucesso e da projeção que o projeto 

tomou. 

Observamos, também, que o foco deles é se estabelecerem cada vez mais na 

internet e mídias digitais, demonstrando suas estratégias, pois a banda Skank é mais do 

que uma banda, é uma marca e para divulgar essa marca temos o videoclipe. Mas por 

que o videoclipe? Porque é no videoclipe, como define Valéria Brandini (2006), que se 

criam “novas realidades no consumo no que diz respeito à produção do feito da música 

sobre o público” e é pelo “videoclipe que a música constitui um objeto de satisfação 

incomparável para o consumo de fantasias, ideais e aspirações dos fãs” (p. 5), se 

tornando hoje um espaço colaborativo e participativo, possibilitando novas experiências 

de entretenimento a um consumidor ativo. 

Essa transferência de poder, chega ao videoclipe abrindo um grande espaço para 

criação e desenvolvimento de novos projetos que contemplem a interatividade e 

participação dos consumidores. Acreditamos que demos os primeiros passos para 

futuros aprofundamentos sobre esse tema discutido no presente artigo. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
BARRETO, R. R. A fabricação do ídolo pop: a análise textual de videoclipes e a construção 
da imagem de Madonna. 2005, 198f. (Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas) 
Faculdade de Comunicação. Universidade Federal da Bahia. 
 
 
BRANDINI, Valéria. Panorama histórico – MTV Brasil. In: PEDROSO, Maria Goretti & 
MARTINS, Rosana. Admirável mundo MTV Brasil. São Paulo, SP: Saraiva, 2006. 
 
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 14 

CARVALHO, C. O.  Narratividade e videoclipe: interação entre música e imagem nas três 
versões audiovisuais da canção “One” do U2. 2006, 175f. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas) Faculdade de Comunicação. Universidade Federal da 
Bahia.  
 
 
IETV. Tributo a Nam June Paik. 2006. Disponível em: 
<http://www.ietv.org.br/evento/tributo_a_nam_june_paik/23/>. Acesso em 12 de jul. 2011. 
 
 
JENKINS, H. Cultura de convergência. Tradução Suzana Alexandria. São Paulo: Aleph, 2008. 
 
 
LEMOS, A. Anjos interativos e retribalização do mundo. Sobre interatividade e interfaces 
digitais. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/interac.html> Acesso em 
12 de jul. 2011. 
 
 
MACHADO, A. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2000. 
 
 
MORAES, Maira. Produtos interativos para consumidores multimídia: discutindo a 
interatividade na era dos bits. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/pretextos> Acesso em 
12 de jul. 2011. 
 
 
PEDROSO, M. G.; MARTINS R. (Orgs.). Admirável mundo MTV BRASIL. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
 
 
PORTOCULTURA. Skank convida internautas para uma experiência musical online. 2011. 
Disponível em: <http://www.portocultura.com.br/2011/skank-convida-internautas-para-uma-
experiencia-musical-online/>. Acesso em: 12 de jul. 2011. 
 
 
RECLAME. Primeiro Gold Lion de PR do Brasil é para o projeto SkankPlay da 
DonTryThis. 2011.  Disponível em: <http://www.programareclame.com.br/tag/skankplay/>. 
Acesso em: 12 de jul. 2011. 
 
 
SKANK. Site Oficial. 2011. Disponível em: <http://skank.uol.com.br>. Acesso em 15/07/2010. 
 
 
SKANKPLAY. SITE. 2011.  Disponível em: <http://www.skankplay.com.br/play>. Acesso em 
15/07/2010. 
 
 
SKANKPLAY-YOUTUBE. Canal de Skankplay. 2011.   Disponível em: 
<http://www.youtube.com/user/skankplay>. Acesso em 15/07/2010. 
 
 
SKANKVIDEOS. Skank - Projeto SkankPlay, a música junta as pessoas. 2011. Disponível 
em: <http://www.youtube.com/watch?v=qic3gHORkaA&feature=related>. Acesso em 
15/07/2010. 
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 15 

 
TAVARES, C. Skank fala sobre clipe interativo e Rock in Rio. 2011. Disponível em: 
<http://mtv.uol.com.br/categoria/tags/skank-play>. Acesso em: 12 de jul. 2011. 
 
 
SOUZA, J. C. A. Gêneros e formatos na televisão brasileira.  São Paulo: Summus, 2007. 
 
 
YOSHIURA, E. V. Videoarte, videoclipe: investidas contra a “boa forma”. São Paulo: Porto de 
Idéias, 2007. 


