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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o intuito de analisar a obra Shield 5 de acordo com os preceitos 

teórico-metodológicos da sociossemiótica de Landowski. Tendo em vista que se trata de 

um produto que incorpora o audiovisual aos dispositivos móveis através da plataforma 

de rede social Instagram, a interatividade se apresenta como uma configuração básica e 

atuante no processo. Nesse sentido, serão identificados e relacionados os elementos 

interativos da obra com os regimes de interação e sentido descritos por Landowski no 

seu sistema semiótico, pautado em quatro grandes comportamentos recorrentes: a 

programação, o acidente, a manipulação e o ajustamento. 
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Breves apontamentos 

As formas de organização político-econômicas se ajustam no sentido de 

construir uma sociedade que demanda e oferta informação a todo instante. Dessa forma, 

aprimoram e criam suportes técnicos, estimulando seu consumo. 

O capitalismo informacional busca incontinente por informação e 

conhecimento via sistema com imensa capacidade de processar 

informação, reunindo todas as informações em um sistema comum 

(único) de informação, com alta velocidade através de uma rede de 
distribuição e recuperação da informação “potencialmente ubíqua” 

(CASTELLS, 2007, p. 69).  

 

 É possível se afirmar que o audiovisual cada vez mais busca se aproximar das 

propriedades destacadas acima. Ao longo das evoluções técnicas e das formas de 

produção e distribuição, o audiovisual encontrou formas de se perpetuar e construir uma 
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demanda atual aquecida, espalhada sobre os dispositivos em formatos cada vez mais 

variados. 

O audiovisual – ao contrário de outros produtos como a fotografia, pintura que 

nasce através de um único sentido em sua forma de expressão – se vale e se materializa 

em diferentes meios (a televisão, o cinema sonoro, o vídeo, a computação gráfica, a 

multimídia, a hipermídia, o hipertexto e, mais recentemente, a realidade virtual). Assim, 

de acordo com Gosciola (2003), em se tratando de um produto híbrido, no tocante às 

mídias digitais, é fundamental que cada conteúdo receba um cuidado elaborativo que 

explore bem as características de cada meio. Tal cuidado deve atender à lógica da 

comunicação enquanto processo que depende da relação entre conteúdos e usuários. 

Dentro dessa lógica, as ferramentas que promovem a interação nas mídias 

digitais proporcionam aos usuários experiências cada vez mais dinâmicas e subjetivas. 

A construção de sentido é exaltada a partir da mediação que as plataformas oferecem a 

cada usuário. Por exemplo, um roteiro de uma narrativa audiovisual é entendido nesse 

cenário como um processo capaz de levar o espectador às suas próprias experiências. O 

sentido se dá na mediação, e esta é catalisada pelas possibilidades oferecidas através das 

plataformas.   

Este artigo visa analisar os regimes de interação e sentido e suas relações com o 

audiovisual para mídias móveis. A proposta pretende investigar quais regimes operam 

dentro da obra e como eles operam, apresentando suas práticas.  Nesse sentido, a 

escolha da obra “Shield 5” considera sua veiculação num ambiente interativo, o 

Instagram, associado diretamente ao consumo de conteúdos em dispositivos móveis. 

Será considerada para análise a obra em sua totalidade, com destaque para seus 

elementos interativos e padrões recorrentes utilizados no sentido de distribuir conteúdo.  

Para uma compreensão mais apurada desse fenômeno e de seu efeito dentro do 

campo da produção de sentido, esta análise percorrerá as noções teórico-metodológicas 

da sociossemiótica de Landowski (2014) sobre o modo como o sujeito interage dentro 

de sua realidade através de regimes distintos (programação, manipulação, ajustamento e 

o acidente). Todos estes regimes, que serão utilizados como indicadores para a análise, 

estão inseridos em dois grandes eixos que determinam a forma como os sujeitos agem 

uns sobre outros: o fazer ser – que se relaciona com os regimes da programação e do 

acidente – e o fazer fazer – que se conecta diretamente com os regimes da manipulação 

e do ajustamento. Dentro dessa lógica, a produção de sentido se dá através de um 
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resultado das práticas de construção, negociação e intercâmbio de sentido. O projeto 

sociossemiótico decorre da escolha de não privilegiar a descrição dos sistemas de 

produção e recepção dos signos, e sim da análise dos processos, compostos por 

interações (entre sujeitos ou entre o mundo e os sujeitos).  

Para facilitar o entendimento e as possíveis interpretações sobre as relações entre 

obra e usuários por meio da interface digital, o termo interação será utilizado conforme 

a visão de Primo (2011) para designar processos interativos mediados por computador 

que se debrucem sobre os aspectos sociais e relacionais do contato. Não se exclui aqui 

os aspectos técnicos que estão diretamente relacionados aos suportes responsáveis pela 

interação, é preciso entendê-los como peça fundamental para o funcionamento dessa 

engrenagem, mas fica o foco do termo interação direcionado às ações mais “humanas 

permitidas pelas interfaces”, algo como um simulacro das interações face a face do 

mundo real. Já, cabe à interatividade referir-se às atribuições técnicas que envolvem os 

suportes e que potencializam a interação. Vale lembrar que, para uma análise mais 

apurada, estas distinções servirão para entender a complexidade do sistema semiótico a 

ser analisado. Afinal, é preciso considerar tudo o que ocorre para além da tecnologia, 

tudo o que pode ocorrer a partir de sua utilização. 

 

Regimes de interação e sentido 

Em Interações Arriscadas, Landowski (2014) realiza uma descrição teórica a 

respeito da maneira como o sujeito constrói suas relações com o mundo, com o outro e 

consigo mesmo. Assim, propõe quatro grandes regimes de interação que se comunicam 

através das práticas sociais, ou mesmo dentro de uma delas. Todo o sistema formado 

considera deslocamentos e conjugações de um regime ao outro. A partir de dois grandes 

eixos que determinam a forma como os sujeitos agem uns sobre outros, o fazer ser e o 

fazer fazer relacionam-se diretamente com os regimes de programação e do acidente, 

bem como o da manipulação e do ajustamento. 

Segundo Landowski (2014), o regime da programação é pautado na regularidade 

que os participantes da interação apresentam, considerando serem humanos ou não. Tal 

regime se baseia tanto nas qualidades físicas e biológicas dos actantes quanto nos 

condicionamentos socioculturais, levando em conta a ordem social e simbólica na qual 

estão inseridos.  
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Na programação, as formas de agir de sujeitos e objetos se dão em termos de 

interobjetividade e exterioridade. Quando ocorre o contrário e as ações decorrem da 

intersubjetividade e da interioridade, pretendendo intervir (persuadir) na vida do outro, 

tem-se o regime da manipulação. Este advém da lógica de intervir em algum grau na 

vida interior do outro sujeito ou objeto, compreendendo um caráter persuasivo. A 

manipulação exige um sujeito que quer que o outro queira, e assim, dentro de suas 

capacidades de demonstrar os valores e vantagens, convencê-lo a fazer algo.  

Agregando a sensibilidade dentro das formas de interação entre actantes, 

Landowski (2014) afirma que o regime de ajustamento não contempla o contrato entre 

sujeitos para que um possa influenciar o outro. Agora, o contato é determinante: não se 

quer mais fazer com que o outro queira, mas fazer junto com ele. Todo o envolvimento 

entre sujeitos se dá como uma espécie de contágio, tendo a sensibilidade como uma 

imunidade e a sensação como um vírus. A interação não se pauta sob o fazer crer, mas 

sob o fazer sentir, sentir junto através desse contágio. O contágio explorado por 

Landowski se trata de um tipo de sentido caracterizado exatamente por ser sentido. Pode 

ser entendido como um procedimento básico ao qual são submetidos os interagentes, 

fazendo com que atuem uns sobre os outros, através do que são capazes de transmitir 

sensivelmente. 

O regime do acidente trazido por Landowski (2014) é fundamentado pela 

probabilidade, imprevisibilidade e aleatoriedade. O autor coloca como extremo do 

acidente o regime da programação, onde o universo é totalmente ordenado e os 

comportamentos se baseiam em papéis fixos e determinados. O acidente é o cruzamento 

de dois percursos em que não se pode apontar regularidade nem intencionalidade. Desse 

modo, associa-se ao campo probabilístico possível, mas completamente incerto.  

Para uma análise adequada, cabe não observar isoladamente cada um dos 

regimes, mas observar as nuances e intercâmbios que cada um deles é capaz de 

proporcionar, observando o que Landowski nomeia de quadrado semiótico. No sistema 

acima, há a possibilidade de se visualizar as contradições entre cada um dos regimes, 

também a contrariedade (negação) que cada um apresenta ao outro, e a implicação ou 

complementação de seus termos. 

Tem-se ao final, de acordo com Landowski (2016), uma rede de configurações 

interconectadas, possibilitando enxergar uma sintaxe geral da interação. Com isso, é 

possível realizar análises mais apuradas das mais abrangentes contingências, excluindo, 
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por parte do semioticista, interpretações mais globais de caráter unívoco e definitivo. É 

um salto natural demandado pelas evoluções sociotécnicas. 

 

Shield 5: um experimento audiovisual no Instagram 

 Dentro de um cenário audiovisual cada vez mais fragmentado e diversificado, a 

partir de modelos e narrativas cada vez mais complexas, a obra Shield 5 surge como um 

desafio de categorização enquanto formato audiovisual. Muitos a chamam de websérie, 

outros de minissérie ou microssérie. Os mais inseridos na lógica funcional das redes 

sociais a denominam social cinema. Fato é que, hospedada, veiculada e integrada à 

lógica interativa do Instagram, a produção passa a significar um marco no audiovisual, 

sobretudo quando relacionado às mídias digitais. 

A obra audiovisual Shield 5, criada e dirigida por Anthony Wilcox foi 

desenvolvida na Inglaterra e distribuída durante fevereiro de 2016. Ao todo, os 28 

episódios de 15 segundos (um para cada dia do mês) apresentavam uma narrativa não 

linear que envolvia os eventos que aconteceram antes, durante ou depois do plot inicial 

da trama.  

Ao contrário da maioria dos vídeos compartilhados em plataformas similares, 

sobretudo por usuários, Shield 5 foi filmada com uma câmera Canon C300. Sua 

gravação durou 4 dias e passeou por 12 locações na capital inglesa. Quanto ao tempo de 

duração dos vídeos ser de 15 segundos, esta era uma restrição que o Instagram 

estabelecia na época (atualmente é de 60 segundos). Para Wilcox, existia a necessidade 

de se pensar e produzir algo inovador, e a restrição de 15 segundos serviu como um 

estímulo. Tendo o Instagram como plataforma, a série consegue combinar 3 processos 

comunicacionais diferentes: texto, imagem e som. Para além do compartilhamento dos 

vídeos, também são disponibilizadas no perfil da série postagens com informações 

adicionais sobre personagens e fatos. A própria descrição das publicações alimenta o 

universo narrativo, ampliando o campo de significação que a história carrega. Ao todo, 

a série acumula 60 publicações entre os episódios em vídeos, créditos, fotos com 

informações adicionais variadas (matérias de jornais fictícios, prints de conversas entre 

personagens e e-mails trocados). O perfil da Shield 5 soma 26,7 mil seguidores. 

Resgatando a lógica dos gêneros tradicionais do audiovisual e inserindo-os 

dentro de um ambiente contemporâneo carregado por narrativas complexas, a obra 

incorpora, a partir de um thriller, o romance e o gênero policial em sua estrutura 
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narrativa. A trama, que tem como seu universo a cidade de Londres na atualidade, narra 

a história de John Swift (28), motorista de uma transportadora de valores que acaba 

sendo preso acusado de ter participado do roubo de um diamante que originou um 

assassinato. Diante da situação imposta, Swift tenta fugir da polícia e dos bandidos 

envolvidos no crime a fim de limpar seu nome. A construção narrativa se dá a partir de 

três pilares básicos: as relações existentes entre funcionários da transportadora Shield, o 

romance envolvendo Swift e Amy Williams, e as investigações a respeito do crime. 

 

 

Perfil da série Shield 5 no Instagram (2017). 

 

Shield 5 apresenta-se aos usuários como um perfil no Instagram, contendo todas 

as informações sobre a série. As publicações que integram o conteúdo da trama se 

encontram dentro de cada um dos quadros, conforme mostra a figura acima. De baixo 

para cima da tela estão os conteúdos mais antigos da obra, em ordem de publicação, não 

necessariamente correspondente ao tempo cronológico da trama. 

Em termos de apresentação visual a partir da interface escolhida, a produção tem 

seus vídeos e fotos exibidas no formato paisagem. Tomando como base o smartphone 

Asus Zenfone 2, cujo display possui 5,5 polegadas (aproximadamente 14 cm), os 

conteúdos ocupam cerca de 4 cm no display (aproximadamente 28% da tela).  A foto 

logo abaixo consegue demonstrar melhor tais proporções.  
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Visualização de um vídeo da obra Shield 5 (2017). 

 

 Vale lembrar que na descrição de cada publicação há o título do episódio 

juntamente com todas as hashtags vinculadas, além da transcrição dos diálogos, quando 

ocorrem. 

 

Hashtags e diálogos do episódio em Shield 5 (2017). 
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 O espaço reservado aos comentários proporciona troca de mensagens entre 

usuários e entre usuários e o perfil da produção. Este também participa da interação, 

como pode ser observado na imagem abaixo. 

 

Interação entre usuários seguidores e perfil da obra Shield 5 (2017). 

 

 Todos os créditos relacionados à produção da obra também são disponibilizados 

através de vídeos no aplicativo. Ao todo, são quatro publicações com esse propósito. 

 

Créditos da Shield 5 (2017). 
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 O Instagram e sua gama de possibilidades funcionais é um importante reforço na 

dinâmica em que os usuários se apresentam. A possibilidade de se comentar reflete a 

fluidez que acompanha os processos de negociação de sentido, envolvendo não somente 

consumidores, mas também produtores da obra. Residem nesta troca simbólica os 

diferenciais do social cinema. O novo advém do envolvimento e aproveitamento de uma 

determinada plataforma interativa que combina um diálogo de modo aberto, coletivo e 

instantâneo. Dessa forma, o audiovisual encontrou no perfil do instagram um ambiente 

propício para distribuição e para explorar as possibilidades narrativas e as experiências 

estéticas associadas à mobilidade. 

 

Análise sociossemiótica da série Shield 5  

 A seguir, os tópicos abordarão os principais elementos observados como 

recursos da plataforma no intuito de mediar a interação assim como seus procedimentos 

narrativos e dialógicos. O objetivo dessa descrição é apontar como o universo de Shield 

5 se apropria do Instagram para se relacionar com o seu público, considerando os quatro 

regimes trazidos por Landowski (2014). A partir disso, poderão ser observadas as 

práticas na fruição/consumo, bem como as estratégias de distribuição utilizadas para 

promover o conteúdo. 

 Acesso à obra Shield 5 

Primeiro, a própria plataforma Instagram, onde se hospeda todo o conteúdo da 

obra, já carrega condicionantes básicas aos usuários. No nível da informação, é exigido 

um domínio da linguagem web, de como funciona uma rede social digital, quais seus 

principais ícones, códigos e controle dos meios para interagir no ambiente. Além disso, 

é necessário o devido cadastramento na rede, aceitando os termos pré-determinados pelo 

Instagram, e a criação do perfil a partir do fornecimento de informações pessoais. 

Dentro de uma observação mais técnica, há também os condicionantes de 

hardware e software. É essencial um dispositivo digital com a capacidade de 

processamento e memória RAM que dê suporte para a instalação e funcionamento do 

aplicativo, assim como uma conexão com a internet. Vale lembrar que há ajustes pré-

definidos pela aplicação no uso em dispositivos distintos (ou mesmo marcas distintas). 

O uso do Instagram através de um computador de mesa convencional, por exemplo, não 

dispõe de todos os recursos que a mesma aplicação instalada num dispositivo portátil, 

como um tablet ou um smartphone. 
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Como se trata de uma obra totalmente depositada dentro de um perfil na 

plataforma, parte-se do perfil Shield 5 e de todos os seus materiais vinculados (textos, 

fotos e vídeos), bem como dos recursos da plataforma capazes de promover interação, e 

consequentemente, os sentidos ali intrínsecos. 

 Narrativa 

Um primeiro ponto a se observar diz respeito à narrativa. O universo narrativo e 

toda a estruturação dele a partir da distribuição dos eventos em vídeos e fotos já estão 

previamente determinados. Neste sentido, a participação do usuário se limita a assistir e 

visualizar os vídeos e fotos, não sendo possível nenhuma interferência sobre o percurso 

da história. Os episódios em vídeos foram publicados um a cada dia durante os 28 dias 

de fevereiro. Entre um episódio e outro, informações complementares eram inseridas 

através de fotos. Por exemplo, foi publicada uma foto que revelava a troca de e-mail 

entre personagens, assim como uma notícia de jornal que abordava o crime que dá 

origem à trama da série. 

Dentro deste procedimento narrativo, observa-se o regime da programação 

operando sobre toda a estrutura narrativa, permitindo ao usuário apenas assistir e 

interagir através dos comentários e curtidas (likes). Todo o procedimento é 

preestabelecido pela produção da obra a partir do mapeamento dos eventos e sua 

disposição no mural do perfil da Shield 5 no Instagram. Em termos de papéis, o regime 

da programação opera estabelecendo espaços fixos de atuação dos entes envolvidos, 

envolvendo também sua forma de comportamento e personalidade. Pensando no usuário 

e obra, há um cenário bastante delimitado e papéis já definidos, sem qualquer 

possibilidade de alteração. Da mesma forma, pode-se pensar a respeito dos papéis 

estabelecidos dentro do universo narrativo. Não cabendo ao usuário a possibilidade de 

intervir na estrutura e no percurso da história, estes permanecem inalterados e 

conservados em sua essência de criação. 

Por outro lado, o regime da manipulação pode ser considerado presente, pois a 

fruição dos conteúdos se dá através da intersubjetividade e da interioridade do usuário, 

através de suas motivações para consumir tais conteúdos. Assim, o usuário é motivado a 

agir por meio dos recursos persuasivos dispostos na plataforma. Tais recursos incluem 

desde os elementos textuais aos figurativos expostos, que, de alguma forma, manifestam 

a sugestão de consumo. 

 Curtidas 
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O ícone de curtir (like), representado pela figura do coração, também se faz 

presente dentro dos recursos possíveis para que o usuário interaja no sistema. Este 

ícone, representado em outras plataformas (como o Facebook) através da figura do 

polegar da mão erguido, busca atingir o sentido de elogio, aprovação ou confirmação. 

No Instagram, a figura do coração tenta extrair do usuário um sentido ainda mais 

afetivo, relacionado à apreciação e ao carinho pelo conteúdo.  

Em termos de regime, a possibilidade de curtir alguma publicação relacionada 

ao universo Shield 5 – incluindo até comentários que outros perfis podem fazer dentro 

das postagens da série – pode se relacionar com a programação. Isto se justifica pelo 

fato de ser um ícone já estabelecido pelo Instagram, cabendo ao usuário somente a 

possibilidade de ativá-lo ou não, não interferindo em nada no direcionamento da obra. 

 Comentários 

Dentro de uma lógica programática imposta pela plataforma, os agentes 

envolvidos encontram uma maneira de ajustar a programação ao caráter intencional do 

discurso humano. Nesse sentido, o espaço destinado aos comentários se faz presente em 

cada publicação da Shield 5, assim como a partir de cada comentário feito, 

proporcionando uma espécie de diálogo mediado pelo Instagram. 

O regime do ajustamento consegue, assim, garantir que a intencionalidade e a 

subjetividade do usuário possam interagir com as dos desenvolvedores da obra, além do 

contato com todos os outros usuários que ali se manifestam. De acordo com Landowski 

(2014), este regime se baseia no fazer sentir e se dá através do contágio entre 

sensibilidades, ou seja, proporciona uma perspectiva ampliada na criação de sentido. 

Nesse espaço são feitos elogios, críticas, sugestões ou mesmo perguntas direcionadas 

aos criadores. Muitas vezes, quando se sentem convocados, os responsáveis pela obra se 

posicionam e dialogam com os usuários. O controle sobre a forma como se dará a ação 

do usuário se dá através dos limites impostos pela plataforma em sua programação, mas 

se amplifica diante das possibilidades de sentidos vinculadas ao conteúdo proposto pelo 

usuário. 

 Canal de mensagem (Direct) 

Com as mesmas premissas do item anterior, a função Direct do Instagram 

funciona como um chat. Diferentemente do comentário, as mensagens enviadas através 

do Direct são enviadas exclusivamente para o perfil Shield 5. Assim, o ajustamento se 

dá através da junção de uma interação mediada e programada dentro das regras do 
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suporte, mas carregadas pela subjetividade e intencionalidade contidas no conteúdo da 

mensagem. Vale ressaltar que nessa função, além do texto, é possível ao usuário anexar 

fotos, vídeos ou uma série de emojis. Neste último caso, toda a subjetividade fica 

reduzida aos símbolos pré-determinados. Nos primeiros, o regime do ajustamento, de 

fato, fica mais evidente. 

 Marcação de perfil nas publicações dos fãs 

Outra forma possível de ajustamento pode ser representada através do recurso de 

marcação do perfil Shield 5 nas publicações que os usuários podem fazer. Ou seja, um 

usuário pode publicar uma foto ou vídeo no seu perfil e marcar o perfil da obra, que será 

notificada da marcação e poderá aprovar ou não para que esta publicação também 

apareça no seu perfil (num espaço reservado para publicações de outros). Assim, é 

possível visualizar e interagir com aquele conteúdo mais facilmente. 

Em termos de ajustamento, o regime se manifesta a partir da carga subjetiva 

atrelada à publicação que recebe a marcação. Sendo assim, novos sentidos são 

agregados ao universo Shield 5 a partir da marcação de outros em suas publicações, 

com conteúdos variados e de intenções diversas. Tudo dentro do que estabelece a 

programação. Aí está o ajuste. Quando se verificam as marcações vinculadas ao perfil 

Shield 5, encontram-se publicações sobre premiações de eventos relacionados ao 

audiovisual, críticas de perfis especializados em TV e Cinema e conteúdos que 

envolvem a produção da própria série através do perfil pessoal de participantes (atores, 

criadores/desenvolvedores).  

 Hashtags criados pelos usuários 

Bastante associada à cultura da participação e a formação dos fandons, a 

ocupação das redes sociais com o intuito de promover e ampliar o universo narrativo de 

uma obra também se faz presente, enquanto comportamento, na obra Shield 5. Através 

da marcação do ícone # (popularmente conhecido como jogo da velha) junto com o 

nome da série, cria-se um espaço ao qual toda publicação que contenha aquele mesmo 

código também se destinará.  

Pesquisando sobre a hashtag Shield 5 (#shield5), era possível encontrar, até o 

final de 2017, 328 publicações. Dentre elas, muitas provenientes de perfis 

especializados em crítica de TV e cinema, perfis pessoais de produtores, atores, e 

demais participantes do desenvolvimento da série, além, claro, de diversos fãs que 
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compartilham os conteúdos do perfil da Shield 5 ou acionam em suas publicações 

diversas a hashtag com o intuito de criar um laço de sentido com o universo da obra. 

Neste recurso também é possível estabelecer a ideia do ajustamento como um 

regime operante. Ainda com mais potencial de elaboração por parte do usuário do que 

os comentários, já que é possível criar uma infinidade de hashtags utilizando o vínculo 

com os conteúdos da Shield 5 como premissa. Os usuários e mesmo os desenvolvedores 

da obra podem interagir dentro desses espaços ampliando o universo estabelecido pela 

série, colocando ali, através de sua intenção, toda sua subjetividade. Nas publicações da 

própria Shield 5 estão marcadas hashtags como: #instamovies, #socialcinema, 

#indiefilm, #shortfilm, #webseries, entre outras. Todos estes espaços criados promovem 

não só o universo narrativo da série, como podem dialogar com outros conteúdos de 

outros perfis que também utilizam aquele hashtag e que, em tese, possuem alguma 

relação congruente de sentido. Há aí um ajuste entre o programático da plataforma e o 

subjetivo inerente não só ao que já se relaciona, mas também ao que favorece e 

dinamiza o universo da obra.  

 Compartilhamento de publicações 

Os usuários que seguem o perfil da Shield 5 no Instagram recebem os conteúdos 

da obra nos seus feeds, ou podem acessá-los indo até o perfil da obra. Lá há a 

possibilidade de compartilhamento de qualquer das publicações feitas. Sendo assim, o 

usuário pode agregar ao seu perfil os conteúdos da Shield 5 adicionando a descrição que 

desejar (inclusive hashtags) e abrindo espaço para novos comentários. Observa-se que a 

função compartilhar, por si só, pode representar características de uma programação, 

delimitando os papéis do usuário e condicionando sua ação à mera replicação do 

conteúdo, de forma automática. Mas com a possibilidade de adequação do conteúdo da 

série à versão do usuário para compartilhamento, há aí o regime do ajustamento 

operando e intercambiando os sentidos do usuário com os sentidos propostos pela obra. 

Considerando as possibilidades de comentários e hashtags, este intercâmbio de sentidos 

só se amplia. 

 Os riscos envolvidos 

Pensar em programação pede ponderar, para além de todos os mecanismos 

estabelecidos, nas possibilidades de falha, levando em conta que se tratam de interações 

mediadas por dispositivos tecnológicos do digital, que podem apresentar erros. Estes 

podem ocorrer através do próprio dispositivo, considerando o hardware ou suas 
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configurações de software, ou mesmo através do aplicativo que executa alguma função. 

No caso em questão, o Instagram. Aqui cabe considerar uma pane na plataforma ou uma 

atualização mal feita, assim como uma desconexão da internet, interrompendo o uso. 

Levando em conta as possibilidades humanas, há a possibilidade de denúncias 

ao perfil do usuário ou da própria obra, podendo extinguir algum conteúdo ou mesmo a 

conta no Instagram. Também cabe aqui uma eventual invasão por ações de hackers, na 

conta do usuário ou da Shield 5. Estes riscos trazidos se convergem para o regime do 

acidente, que, de acordo com Landowski (2014), se vale do sem-sentido e da 

imprevisibilidade dos fatores, da aleatoriedade. 

 

Alguns apontamentos 

Como pode se observar a partir das descrições dos recursos e procedimentos 

utilizados dentro do universo narrativo de Shield 5, o sistema semiótico no qual se 

insere a obra apresenta pelo menos três dos quatro regimes descritos por Landowski. 

Alguns operando em maior ou menor escala, como é o caso do ajustamento. Neste caso, 

os desenvolvedores se valem dos espaços programados pelo Instagram para a 

participação dos usuários, mas ali ofertam um caminho aberto de possibilidades de 

sentido. O papel do usuário acaba sendo o de trazer ressignificações aos conteúdos já 

estabelecidos a partir de sua inclusão no sistema, através de comentários, mensagens e 

publicações. 

No caso da programação, observa-se sua presença, sobretudo, nos recursos 

iconográficos, como a opção de curtir uma publicação. O sentido inserido nesta ação já 

está pré-determinado pela plataforma e também por quem oferta o conteúdo a ser 

curtido. A ação do usuário em nada interfere na lógica de funcionamento do sistema, 

nem acrescenta novos sentidos. Uma outra possibilidade de leitura para estes recursos é 

a de que o usuário pode ser induzido a utilizá-los, considerando o caráter persuasivo dos 

conteúdos, despertando o interesse e convocando o usuário a agir. Nesse caso, é 

possível pensar no regime da manipulação, algo relacionado ao fazer sentir. Já ao 

acidente cabem todas as possibilidades de ordens aleatórias que podem minar os 

conteúdos e as interações. 

A importância do universo Shield 5 para o cenário das redes sociais em 

aproximação com o audiovisual revela como essas duas áreas caminham cada vez mais 

harmonizadas e alavancada com o desenvolvimento de tecnologias que permitem a 
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usabilidade do vídeo nos dispositivos móveis. Olhando para a evolução destes suportes, 

é possível perceber que foi uma busca constante, sobretudo influenciada pelo poder e 

impacto da imagem na realidade. Em termos de linguagem, representa ao mesmo tempo 

o reforço dos tradicionais gêneros da narrativa e a busca por novas formas de 

estruturação, partindo da hiperfragmentação dos conteúdos e do hibridismo de 

linguagens na forma como estrutura o universo dramático. 
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