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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo a análise da experiência do áudio imersivo em jogos digitais,
como percebida pelo jogador enquanto ouvinte e agente na paisagem sonora da realidade virtual.
O primeiro capítulo busca examinar e definir brevemente os conceitos de imersão e presença, de
forma a permitir que um estudo mais aprofundado sobre o áudio imersivo seja possível. Também
apresenta considerações sobre aparatos de acoplamento através dos quais a imersão em jogos
digitais é possível, em particular os fones de ouvido, tão comuns na rotina gamer. O segundo
capítulo é dedicado a análise dos elementos sonoros encontrados na realidade virtual dos jogos
digitais através do cruzamento de conceitos de teorias de autores como Schafer, Meneguette,
Huiberts, Droumeva entre outros. Busca-se assim um entendimento abrangente daquilo que
tipicamente pode ser ouvido nessa mídia de forma a estimular a experiência imersiva. O capítulo
também trata de problemas e soluções que possam interferir na imersão de forma positiva ou
negativa, de forma a clarificar a relevância das minúcias no que diz respeito ao áudio imersivo. O
terceiro capítulo aborda o assunto de outro ângulo, buscando um entendimento das formas como
o áudio é apresentado ao jogador através de convenções e escolhas de design. Em seguida são
feitas análises das diferentes formas como o jogador pode ouvir a paisagem sonora do jogo. Ao
fim do capítulo são revisados os conceitos estudados, visando apresentar um entendimento de
como se dá para o jogador a experiência imersiva do áudio em jogos digitais. O quarto e último
capítulo consiste em um estudo de caso, com a finalidade de demonstrar, de forma prática, a
experiência imersiva do áudio, estudada até então.
Palavras chave: Áudio, Imersão, Presença, Experiência, Jogos digitais.

ABSTRACT
This dissertation has the objective of analyzing the experience of immersive audio in digital
games, as perceived by the player as a listener and agent in the soundscape of virtual reality. The
first chapter seeks to briefly examine and define the concepts of immersion and presence, in order
to allow a deeper study of immersive audio to be possible. It also presents considerations about
the coupling devices through which immersion in digital games is possible, in particular
headphones, so common in the gamer routine. The second chapter is dedicated to the analysis of
sound elements found in the virtual reality of digital games through the crossing of concepts and
theories by authors such as Schafer, Meneguette, Huiberts, Droumeva among others. By doing so
it seeks a comprehensive understanding of what can typically be heard in this medium in order to
stimulate the immersive experience. The chapter also deals with problems and solutions that
might interfere in the immersion in positive or negative ways, in order to clarify the relevance of
the minutiae with respect to immersive audio. The third chapter approaches the subject from
another angle, seeking an understanding of how the immersive experience of audio em digital
games presents itself to the player. Next, analysis of of the game can hear the soundscape in the
game are made. At the end of the chapter the concepts are reviewed, aiming to presenting an
understanding of how the player is given the immersive experience of audio in digital games. The
fourth and last chapter consists of a case study, in order to demonstrate, in a practical way, the
immersive experience of audio studied so far.
Key words: Audio, Immersion, Presence, Experience, Digital games.
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INTRODUÇÃO

A ascensão do mercado de jogos digitais parece ser uma constante nos dias atuais, com a
China no topo da lista, seguida de perto pelos Estados Unidos, apresentando respectivamente
receitas de 24,3 e 23,59 bilhões de dólares no setor. Em décima segunda posição no ranking
mundial e primeira no ranking latino americano do ano de 2016, o Brasil teve uma renda de 1,27
bilhões de dólares (MÜLLER, 2016). O Brasil também é o quarto maior consumidor de jogos
digitais no mundo (fonte: http://glo.bo/1WN4dSn).
Tendo em vista a relevância mercadológica desta mídia, parece apropriada a crescente
atenção acadêmica ao tema. Não é recente, por exemplo, o interesse quanto ao papel do áudio em
jogos digitais, de fato, mesmo antes de qualquer acadêmico cogitar uma investigação científica a
respeito, os primeiros desenvolvedores de jogos para fliperama já demonstravam consciência da
importância do som em seus jogos para atrair e interessar jogadores (COLLINS 2008). Ainda
assim, há poucas pesquisas referentes ao áudio em jogos digitais em Língua Portuguesa. Jens
Christensen, CEO da Jaunt, afirma que o áudio possa ser cinquenta por cento de toda a
experiência no que diz respeito imersão em realidades virtuais (Bishop, 2015). Levando então
essa e outras afirmações em conta, justifica-se a necessidade de melhor explorar o tema.
O primeiro capítulo desta dissertação dedica-se inicialmente a problemática da imersão e
presença, dois conceitos muito presentes no jargão da mídia especializada, assim como no
cotidiano gamer. Busca-se, através do confronto de definições por autores diversos, atingir certo
grau de entendimento a respeito, de forma a ter uma base sobre a qual seja possível construir
reflexões referentes ao áudio enquanto parte inestimável da experiência de imersão.
Ainda no primeiro capítulo, realizam-se análises de características de aparatos de
acoplamentos, especialmente fones de ouvido, tão comuns no cotidiano gamer. As características
estudadas são todas aquelas que, de alguma forma, agreguem à experiência imersiva, tornando o
aparato em si pouco perceptível, de modo que o jogador sinta-se acoplado diretamente ao jogo.
O segundo capítulo aprofunda-se nas questões do próprio áudio, fazendo uso de conceitos
e teorias de autores diversos. A cada novo conceito tratado fica aparente uma camada mais
profunda da experiência do áudio: inicia-se pela extra diegese e diegese como explanada por
Huiberts (2010); o modelo IEZA, também de Huiberts (2010), contendo uma qualificação geral
de todo áudio em jogos digitais; a cosmopoiese de Meneguette (2016), na qual toda a
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corporalidade da realidade virtual vem a tomar forma; a paisagem sonora de Schafer (2001),
apresentando classificações para os diversos elementos sonoros audíveis, assim como formas de
interpretá-los e entender suas significâncias e relações entre si e para com o ouvinte; o sistema
GBACT de Meneguette (2015), vindo a dar conta dos principais elementos diegéticos que
possam estar contidos na paisagem sonora, permitindo ao ouvinte entender, ou ao menos intuir, o
mundo no qual está imerso.
No segundo capítulo também é estudado o conceito de irritabilidade sonora, através do
qual se pretende destacar principalmente a relevância de detalhes observados durante o design de
áudio em jogos digitais, detalhes estes com capacidade de influenciar positiva ou negativamente
na experiência imersiva.
O terceiro capítulo discute a questão do áudio de outro ângulo. Se até o momento foi
tratado do áudio enquanto componente da experiência imersiva, neste capítulo analisam-se as
formas através das quais o jogador pode ouvir o áudio. Para tal estudam-se duas vertentes do
problema: as formas pelas quais o som é apresentado ao jogador, suas associações ao ponto de
vista e ao avatar; as formas pelas quais o jogador pode ouvir o áudio, desde modos de escuta
passivos, no qual nada é ativamente buscado, até modos de escuta analíticos, pelos quais se
podem evidenciar elementos sonoros relevantes ao interesse do jogador.
Por fim, o terceiro capítulo conclui com uma recapitulação de todos os conceitos
estudados, de forma a demonstrar como talvez se dê para o jogador a experiência imersiva do
áudio em jogos digitais.
O capítulo final dedica-se ao estudo de caso do jogo Vampire: The Masquerade Bloodlines (2004). Através desta análise, pretende-se exemplificar de maneira prática as
conclusões do capítulo anterior, mostrando quais elementos sonoros podem ou não se fazer
presentes, de forma a moldar parcialmente a experiência do jogador, assim como permitir e
incentivar diferentes modos de escuta.
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1. A PROBLEMÁTICA DA IMERSÃO
Bastante popular, o termo “Imersão” é comum no vocabulário de Gamers1, jogadores,
desenvolvedores e da mídia especializada. Não é estranho encontrar referências ao conceito em
análises críticas de jogos. Uma breve busca on-line, com certeza, retornará resultados diversos,
contendo o termo nos próprios títulos das matérias:
“Avaliação de Dishonored 2: Uma fantasia de poder imersiva não importa como você
escolha jogar”2
“Avaliação de Hitman - Esperto, imersivo e experimental”3
“Avaliação: The Division é jogo de tiro online brutal, porém imersivo”4

Logo fica clara a relevância do conceito no meio. Segundo Brown e Cairns (2004)
“imersão é uma poderosa experiência de jogo”, algo comumente acordado entre jogadores,
desenvolvedores e pesquisadores como de grande importância para a experiência interativa.
Embora importante e sempre presente, observa-se, no entanto, alguma confusão a respeito
do conceito de imersão. O termo aparece enquanto portador de significados diversos e assume
certa função de curinga no jargão gamer. Vemo-lo empregado tanto no que diz respeito à
tecnologia utilizada no desenvolvimento dos jogos – ao realismo do áudio e dos gráficos, às

1

Faz-se relevante justificar a escolha do termo gamer em lugar da usual tradução “jogador”: embora seja comum a
utilização do termo “jogador” em lugar de “gamer” é válido lembrar que “jogador” também encontra tradução na
palavra inglesa “player”, geralmente referindo-se ao indivíduo que joga (em inglês jogador de futebol seria soccer
player, por exemplo), gamer, no entanto carrega consigo uma conotação não apenas referente aquele que joga, mas
ao entusiasta por jogos digitais, enquanto que em se tratando de jogos digitais, jogador (player) tem usos específicos
na indústria, normalmente ligados ao jogador em pleno ato de jogar, podendo ser usado para separar modos de jogos
(single player, multi-player etc), diferenciar jogadores entre si e destacar a quem pertence uma ação e/ou controles
(player 1, player 2) ou distinguir o jogador humano da máquina (player 1 vs com/IA etc).
2
"Dishonored 2 review: "An immersive power trip no matter how you choose to play"
(Disponível em: http://www.gamesradar.com/dishonored-2-review/)
3
"Hitman
review
–
clever,
immersive
and
experimental"
(Disponível
em:
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/11/hitman-review-clever-immersive-experimental)
4
"Review: The Division is a brutal yet immersive online shooter" (Disponível em:
https://www.gamecrate.com/reviews/review-division-brutal-yet-immersive-online-shooter/13073)
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características dos aparatos usados pelo consumidor etc. – quanto no que se refere ao interesse do
jogador pelo jogo, e mesmo à sensação de estar presente no próprio mundo virtual.
Segundo Prozeau, Bezerianos e Capuis (2016), o conceito de imersão, enquanto tratado
no campo da psicologia, seria “a impressão subjetiva de se estar profundamente envolvido em
uma situação específica”, essa imersão podendo ser sensória, ou seja, provocada por estímulos
aos órgãos sensoriais, ou mental, esta mais relacionada ao envolvimento, aquele normalmente
observado na leitura de um livro. McMahan (2003) observa a problemática em se tratar como
imersão ambos os contextos. De acordo com McMahan (2003), a sensação do jogador em se ver
abarcado pelo mundo narrativo é nomeada imersão em nível diegético, enquanto que o “amor” do
jogador pelo jogo e as estratégias resultantes seria chamadas imersão em nível extra diegético;
McMahan também cita o conceito de "presença", este derivado de pesquisas sobre realidade
virtual, e largamente usado por pesquisadores de humanas, que significa vagamente "a sensação
de estar lá"– novamente uma ideia similar à de imersão em nível diegético, o que explicaria
também a aparente aplicação intercambiável entre imersão e presença notada por Meneguette
(2010), o qual, assim como McMahan, busca elucidar tal diferença. Faz-se, portanto, necessária
uma melhor delineação do escopo de cada um desses conceitos para melhor entendimento.
Janet Murray (apud McMAHAN, 2003) dá uma das definições mais aceitas de imersão,
ao afirmar que uma narrativa agitada, ou seja, provida de reviravoltas e acontecimentos, em
qualquer formato midiático, pode ser percebida como uma realidade virtual, visto que o cérebro
humano facilmente oblitera a realidade sensória ao seu redor em favor da que lhe é apresentada.
Ser transportado a um espaço simulado elaborado é prazeroso, indiferentemente ao conteúdo
fantástico.
O termo tem significado metafórico, pois visa explicar, através da analogia com a
sensação de submersão aquática, o desejo inato de se sentir uma experiência psicologicamente
imersiva, no caso, a sensação de estar completamente imerso em uma realidade alternativa "tão
diferente quanto a água em relação ao ar, a ponto de tomar toda nossa atenção, todo nosso aparato
sensorial". Murray ainda acrescenta: “Em uma mídia participativa, imersão implica em aprender
a nadar, a fazer coisas que o novo ambiente torna possíveis… o prazer da imersão participativa”
Essa definição encontra apoio em formas similares de conceituar imersão, mas novamente
esbarra na ideia de que "imersão" e "presença" sejam sinônimos. Brown e Cairns (2004), ao
iniciarem sua investigação sobre imersão, depararam-se com a mesma dificuldade de conceituar
o
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termo. Segundo eles, partindo de pesquisas sobre realidade virtual, tem-se uma interessante
perspectiva quanto a uma experiência imersiva, a de que a sensação de presença nasce e se define
enquanto extensão do quanto os sistemas cognitivos de uma pessoa podem ser enganados, de
forma a fazê-la acreditar estar em um ambiente diferente da locação física onde de fato se
encontra. Entrevistas com jogadores, realizadas pelos pesquisadores, confirmam tal afirmação:
“Tudo o mais é irrelevante, você sabe que não está lá, mas é irrelevante”; “suponho que isso é
mais bem descrito como um sentido de ser cortado fora do mundo que você realmente habita”.
Embora esta definição não esteja distante do provável, também demonstra a facilidade
com que um conceito complexo como imersão pode ser associado à sensação de presença. Outro
aspecto observado é a necessidade (ou vontade) de controlar os sistemas cognitivos do ente
humano, o que nos remete primariamente a formas de supressão sensorial da percepção do
mundo não simulado, em favor do que é apresentado na realidade virtual. É, portanto, enfática a
necessidade, percebida por McMahan (2003), de buscar formulações melhor definidas do tema.
Não menos relevante parece ser o fato de que, embora pesquisadores e acadêmicos da
área concordem que foto e áudio-realismo não sejam absolutamente necessários para criar uma
sensação imersiva, a indústria de jogos digitais continua investindo pesadamente em tecnologia
capaz de tal (MCMAHAN apud MENEGUETTE, 2010 p. 41). Meneguette (2010) cita como
evidências de tal busca por realismo os consoles de sétima geração, que já apresentavam alto grau
de realismo visual e sonoro, contando inclusive com saídas de som apropriadas para jogatina em
surround. Consoles de oitava geração são um exemplo mais recente, levando além o realismo
sempre almejado, buscando “... um protagonista que finalmente não parece ser feito de plástico
derretido.”5
Observa-se também o marketing por trás de periféricos voltados ao público gamer:
monitores com grandes taxas de atualização e resoluções cada vez maiores, bem como uma
infinidade de headsets e headphones divulgados como sendo ideais para jogatina, supostamente
oferecendo clareza e realismo ao ouvinte.
Finalmente, em meio a todos esses conceitos e aparatos de estímulo sensorial e
interatividade, temos o próprio jogador, cujo envolvimento inicial, um aquecimento para o

5

“...a protagonist that finally doesn't look like they are made of melted plastic.”
Honest Trailer reviewers sobre Fallout 4, lançado para a oitava geração.
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acoplamento imersivo, talvez aconteça muito antes que se ligue o console, já na loja de games ou
mesmo no artigo jornalístico especializado, onde ideias, ideais e expectativas começam a se
formar quanto a um certo jogo. A observação de seu gênero, a aparente identidade estética e o
desejo, talvez nem sempre consciente, por uma congruência que garanta alinhamento entre
realidade virtual e expectativa de jogo6. Falamos, neste caso, daquilo que talvez leve ao começo
da imersão não diegética, já mencionada por McMahan (2003).
Ficam aparentes fatores diversos, elementos estes relacionados à ideia de imersão. Todos,
ou ao menos sua maioria, presentes na experiência imersiva de jogo. É interessante, portanto, que
se busque uma análise de cada um, e sua relação para com os outros elementos e suas
implicações no gameplay.

1.1 HABITANDO A CIDADE DAS SOMBRAS: PRESENÇA

Embora o termo presença seja comumente utilizado como sinônimo de imersão, este
estaria mais associado ao fenômeno de externalização, ou seja, nesse caso refere-se a percepções
de um ambiente externo além dos limites de alcance dos próprios órgãos sensoriais.
O conceito de presença nasce na telepresença, que Meneguette (2010) define como
“acesso remoto a ambientes reais/concretos através de robôs”. Através da telepresença é possível
que o agente, mediado por aparatos, exerça influência em localidades distintas daquela em que se
encontra. A exemplo de telepresença temos cirurgias, as quais podem ser realizadas pelo
cirurgião remotamente, por meio da mediação. A presença do cirurgião se fazendo sentir sem que
este esteja, de fato, presente.
Segundo Meneguette (2010), pesquisadores geralmente concordam que presença se refira
à “sensação de estar-aí”, porém não há um consenso quanto ao significado disso. Assim sendo,
vários elementos, por vezes conflitantes, surgem da revisão bibliográfica, buscando melhor
definir o conceito.
Presença, como definida por Marie-Laure Ryan (apud MCMAHAN, 2003, p. 6), é
experienciar a informação como sendo material, desta forma o termo telepresença, o mesmo
termo que deu origem ao termo presença também é separado deste. O conceito, é claro, vai além.

6

Como observado pelo professor Sérgio Basbaum, a ideia de que a imersão seja parcialmente sustentada pela
congruência entre a expectativa do jogador e o jogo abre um leque interessante para discussões e pesquisa futuras.
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1.1.1. Dimensões da presença

De acordo com Heeter (apud MENEGUETTE, 2010, p. 30), compreende-se a sensação de
presença enquanto uma “consciência de existência no mundo virtual”, a qual se daria através de
três dimensões: presença pessoal, presença social e presença ambiental.
Presença pessoal refere-se à sensação de fazer parte do mundo simulado. Para que isso
ocorra, designers fazem uso de ferramentas tecnológicas com a finalidade de fornecer mais
realismo visual e sonoro. Outro fator, por muitos considerado ainda mais importante na sensação
de presença, é a responsividade navegacional, a capacidade de navegar um espaço virtual, o que
ajudaria a compreender a separação entre corpo e ambiente.
Presença social trata-se da percepção de outros entes habitando a realidade simulada. Em
se tratando de jogos digitais, pode ser experienciada tanto em jogos multiplayer, como World of
Warcraft, Lineage II e outros famosos MMORPG7. Também é possível que essa percepção
ocorra em jogos para um jogador, através da criação de NPCs8 que venham a interagir com o
jogador e o mundo simulado.
Por fim, presença ambiental concerne ao quanto a presença do ente humano se faz sentir
no ambiente virtual. A capacidade de ação, interação e modificação do ambiente seria um forte
indicador que o ente humano, de fato, habita a realidade simulada. É particularmente interessante,
inclusive, observar que em muitos casos o ambiente da realidade simulada pode ser mais
responsivo que o ambiente não simulado. Enquanto que na realidade não simulada sons de passos
podem muitas vezes ser discretos ou mal se fazerem notar, em jogos digitais é possível que os
mesmos passos gerem notas musicais, por exemplo.
Biocca (apud MENEGUETTE, 2010, p. 32) sugere que a terceira dimensão da presença,
como definida por Heeter (1992), seja substituída pela “autoconsciência corporal”, a qual seria
dependente de um avatar e sua forma de perceber o mundo. Sugere-se aqui algo interessante, que
viremos a explorar melhor nos próximos capítulos, através dos conceitos de ponto de escuta e
percepção.

7
8

Massively multiplayer online role-playing game
Personagens não jogáveis, do inglês non-player character.
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1.1.2 Elementos da presença

Lombard e Ditton (apud MCMAHAN, 2003, pg. 72) conceituam presença como sendo,
principalmente, a ilusão de não-mediação entre ele e o ambiente virtual. Essa definição surgiu
após o levantamento bibliográfico apontar para seis elementos diferentes, por vezes até mesmo
conflitantes, que contribuem para e experiência de presença. Os seis elementos, resumidamente,
são:
● Qualidade da interação social: existe mais sensação de presença quando o outro percebe e
interage com o mesmo ambiente que nós.
● Realismo: realismo nesse contexto pode significar duas coisas, o "realismo perceptivo",
ou seja, visual e sonoro proporcionado por gráficos e áudio de qualidade, e o "realismo
social", resultando da organização estrutural da realidade virtual de forma análoga ao
nosso mundo não simulado, contendo ruas, prédios, parques etc.
● Efeito de “transporte”: aqui são apresentadas três formas de transporte: Telepresença,
aquela na qual, através da mediação, o jogador tem a sensação de ser transportado para
outro ambiente. Teleoperação, na qual a mediação permite ao usuário agir sobre outro
ambiente não-simulado. Teletransporte, esse referente ao tipo de transporte permitido ao
avatar na realidade virtual, em que é possível, com apenas um click no mapa, ser
transportado para outra locação imediatamente.
● Imersão perceptiva e psicológica: A primeira, como veremos nos capítulos a seguir,
refere-se ao bloqueio de qualquer estímulo sensorial advindo da realidade não simulada,
de forma que apenas a simulação seja perceptível. A segunda é referente a quão absorta
com a realidade simulada a mente pode ficar.
● O uso de agentes sociais: a aplicação de um agente social fictício na realidade simulada
pode aumentar a sensação de presença. Usuários respondem, segundo os autores, a guias e
mascotes virtuais da mesma forma que responderiam a um comentário direcionado
diretamente a eles por um repórter na TV.
● Ambiente inteligente: por fim, existe a sensação de presença resultante da interação do
usuário com o próprio computador, tratando-o como um agente social e inteligente.
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Segundo McMahan, entes humanos têm o hábito de fazer isso. Dessa forma, mídias
virtuais que seguem certas convenções sociais causam maior sensação de presença.

Segundo Lombard e Ditton (apud MCMAHAN, 2003, p. 73), é explícito que todos os seis
elementos da presença são bastante diferentes entre si, porém todos evidenciam um ponto em
comum, a sensação ilusória de ausência de mediação.
Partindo das dimensões e elementos da presença, percebe-se que os autores estudados
parecem concordar, até certo ponto, que presença trata-se da sensação de habitar, sem mediação
aparente, o ambiente da realidade simulada. O que, aparentemente, todas as dimensões e
elementos evidenciam são justamente formas e recursos para dar certa corporalidade ao ambiente
virtual, dando-o a capacidade de ser alterado pelo jogador, povoando-o com outros entes que
também o percebam, que reajam à presença do jogador, criando um mundo que possa ir além
daquilo oferecido pela realidade não simulada, a ponto de responder drasticamente à presença do
jogador. Parece-me, ao menos após esta breve análise, que a sensação de presença só é verdadeira
para o jogador na mesma medida em que essa mesma presença é, aparentemente, sentida pelo
mundo simulado.
Embora certamente haja muito mais a ser investigado, temos então uma conceituação
resumida de presença que, no que diz respeito a jogos digitais, talvez nos seja suficiente para
avançar em direção ao áudio.
Há, porém que se questionar, se temos uma ideia do que é presença, e mais de uma vez
citamos a imersão enquanto fator para que ela ocorra, o que vem a ser imersão propriamente dita?

1.2. MERGULHADOS NO HOLODECK: IMERSÃO

Se o que vimos até o momento serve como pista, os conceitos de imersão e presença
compartilham características, talvez justamente por descreverem partes diferentes de um mesmo
fenômeno, o qual acaba, por vezes, sendo nomeado tanto como imersão quanto como presença.
Segundo Bowman (2007), porém, imersão e presença são fenômenos claramente distintos.
Imersão seria estritamente referente à capacidade de renderização de um software e do display,
portanto, algo objetivamente mensurável. Presença seria o lado subjetivo da experiência de
realidades virtuais. Diferentes usuários seriam então capazes de sentir diferentes níveis de
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presença, assim como um mesmo usuário pode sentir mais ou menos presença em um mesmo
sistema.
A ideia de que imersão seja algo objetivo e presença algo subjetivo, no entanto, não leva
em conta o que já vimos sobre presença, particularmente no que se refere à imersão perceptiva e
psicológica, a primeira tratando de aparatos e sentidos e a segunda de um estado mental. Também
é levada em conta a questão do realismo, associado aqui à imersão na forma de renderização de
gráficos, contudo associada por outros autores ao incremento na sensação de presença.
De fato, McMahan (2003) parece ir ao sentido oposto ao falar sobre imersão. Segundo ela
a maioria dos acadêmicos estaria de acordo em afirmar que total realismo visual e sonoro não são
necessários para que uma realidade virtual produza no espectador a sensação de imersão. Ainda
de acordo com McMahan (2003), três condições são essenciais para gerar a sensação de imersão:
as convenções do ambiente virtual devem ser compatíveis com a expectativa do jogador; ações
do jogador devem ter impactos não triviais no ambiente simulado; o mundo simulado deve ter
convenções consistentes, mesmo que estas não correspondam às convenções do mundo não
simulado. McMahan (2003) ainda observa que a narrativa é geralmente usada para definir
convenções de realidades virtuais, explicando assim a lógica de seu funcionamento e auxiliando o
jogador a alinhar suas expectativas.
Brown e Cairns (2004) propõem que existam três etapas na experiência da imersão:
● Engajamento: este seria o estágio inicial da imersão. Dependente da preferência do
jogador por certo gênero ou estilo de jogo, este estágio requer esforço, atenção e tempo.
Também é necessário que os controles respondam de forma a permitir o aprendizado e a
crescente habilidade do jogador.
● Engrossment9: o segundo estágio da imersão, no qual o jogador encontra-se absorto. Este
estágio é dependente da construção do jogo, de uma cerca coesão narrativa e riqueza de
detalhes. Aqui o jogador apresenta um alto grau de envolvimento emocional, tanto pelo
estímulo e apreciação do mundo construído quanto devido ao tempo e dedicação
despendidos na sessão de jogo. É comum que jogadores, buscando aumentar o estado

9

Como explicado por Meneguette (2010), o termo refere-se ao estado absorto da mente, porém não
encontra tradução apropriada em português.
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mental absorto, procurem se isolar sensorialmente do mundo não simulado, escurecendo o
ambiente e bloqueando ruídos.
● Imersão total: definida como presença, imersão total seria o estágio mais avançado de
imersão. Nesse estágio, nada além do próprio jogo é capaz de impactar pensamentos e
emoções do jogador. Aqui são necessárias empatia e atmosfera, ou clima. Empatia nesse
caso é referente a personagens e situações apresentadas ao jogador. Não basta estar “na
pele” do personagem, é preciso ter empatia por ele, apoiar sua causa. Atmosfera seria
composta pelos mesmos elementos da construção do jogo, ou seja, gráficos e sons. A
diferença, não obstante, estaria em sua relevância, de forma a requisitar mais atenção do
jogador.

Sugere-se, portanto, que presença, na verdade, é um estágio avançado da imersão, o que
faz sentido, afinal existem muitos jogos que causam imersão, mas não necessariamente presença.
Se a colocação de Brown e Cairns estiver correta, então a confusão a respeito dos conceitos de
presença e imersão tem uma explicação: um faz parte do outro. Isso faz sentido particularmente
quando a ambos são atribuídas características relacionadas tanto aos aparatos, seu poder de
encapsulamento e estímulo dos sentidos, quanto também aos diversos fatores presentes na
construção do mundo virtual e sua experienciação.
Meneguette (2010) em sua abordagem fenomenológica quanto ao tema, vai além:
Talvez se possa sugerir que seria interessante superar termos técnicos como 'imersão' e
'presença' se se quer compreender a experiência do jogador. Esses dois termos
subentendem um engajamento e uma disponibilidade do jogador sem os quais não há a
consumação da experiência do jogo.
(MENEGUETTE, 2010, p. 108)

Essa ambiguidade da imersão, segundo Meneguette (2010), não se relaciona a uma
incapacidade de análise dos pesquisadores, e sim do fato de que há um sentido mais amplo
engendrado pelo conceito. Trata-se de um sentido que não se define apenas nos aparatos ou no
jogador, e sim "no encontro das intenções corporais com os horizontes constituídos na cena que
formam a experiência da imersão." Vindo ao encontro desse entendimento temos a definição de
imersão de Basbaum e Meneguette (2010), cuja perspectiva fenomenológica busca compreender
o problema de forma abrangente:
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Imersão é a condição de performar numa circunstância definida ou não por
representações, de tal modo que todas as minhas condutas são motivadas por interações
com objetos constituídos no horizonte desta circunstância.
(BASBAUM e MENEGUETTE, 2010, p. 109)

Partindo dessa definição, acredito que tenhamos, finalmente, uma base segura para
avançar além do conceito e rumo a experiência em si.

1.3. THE SENSORY JACK: APARATOS DE ACOPLAMENTO E A IMERSÃO FORA
DO JOGAR
Referência bastante popular em se falando da utopia (ou distopia) da tecnologia de
realidade virtual, Matrix (1999) apresenta um mundo virtual no qual os protagonistas podem
plugar-se através de um aparato chamado headjack, literalmente um plug que deve ser acoplado
ao crânio da personagem. Seja por questões narrativas ou fundamentadas em certo desejo pelo
controle de uma experiência até então singular, aquela do sonho, a mediação entre ente humano e
realidade virtual em Matrix não só torna-se invisível aos sentidos (indo muito além da ilusão de
não mediação), mas parece dar um bypass10 no próprio sistema sensorial do ente, levando-o
diretamente ao virtual sem a “obstrução” do corpo carnal, algo um pouco distante de nossa
realidade, mas acima disso, talvez nem mesmo necessário para a experiência imersiva. No que
diz respeito à imersão em jogos digitais, ao menos até o momento, parece que o caminho oposto é
o mais viável; não o bypass dos sentidos, mas o estímulo desses de forma a eventualmente causar
justamente um bypass sensorial na própria sensação da mediação. Os mesmos aparatos
tecnológicos responsáveis por fornecer ao ente humano o estímulo, a sensação, a experiência
ativa passível de aquisição, serão os aparatos ignorados em favor da posse de tal experiência.
Antes, no entanto, de nos aventurarmos pelo território da mediação não aparente, falemos
sobre a mediação em si, sobre o meio pelo qual o fim se encaminha, que é a imersão fora do
jogar, aquela na qual o gamer pode investir tanto justamente para pouco percebê-la enquanto
coisa em si.
Se o marketing por trás de periféricos gamer e as opiniões expressas na mídia
especializada servem como referência, certamente não é pouca a importância de monitores, fones

10

Bypass: termo em inglês que pode ser traduzido como “desvio”, é geralmente utilizado no ramo do áudio para
significar uma rota alternativa do som no sistema, na qual algum efeito ou frequência, passam a ser ignorados.
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e equipamentos de som surround. De fato, é observado por diversos estudos que os aparatos aos
quais o jogador se acopla têm bastante poder no que se refere à imersão, Lombard e Ditton (apud
Hou et al, 2012, p. 617) propuseram, já em 1997, três fatores a definir o nível de presença do
jogador: características de formato da mídia; características do conteúdo da mídia; características
do usuário da mídia. Logo no primeiro item, vemos uma sugestão de que os aparatos tenham
influência direta na experiência de jogo.

1.3.1 Algumas considerações sobre imersão visual

Para Hou et al (2012) é fato sabido por pesquisadores da área que o tamanho da tela,
através da qual a realidade virtual será percebida, influencia na experiência imersiva e de
presença do jogador. Em sua revisão de literatura, é definido que telas maiores permitem ao
jogador avaliar em luz mais positiva os protagonistas de uma trama, experimentar uma mudança
de humor/estado de espírito maior e apreciar melhor o game como um todo. A pesquisa de Hou et
al vai além, no entanto, apontando e testando a possibilidade de que o ângulo da visão do jogador
em relação à posição/distância do monitor também influencie na capacidade de imersão, indo ao
encontro do mercado de monitores ultra-wide de tela curva, os quais buscam melhor encapsular o
campo de visão do jogador – o que, aparentemente, aumenta inclusive a capacidade de navegação
do player em ambientes virtuais; trata-se de algo análogo ao que se observa no produtos de áudio
típicos de uma sessão de jogatina, o som surround e os headphones, todos buscando abarcar a
percepção sensorial do jogador em detrimento dos estímulos externos.
Afirmações como as de Hou et al (2012) são confirmadas por Prozeau, Bezerianos e
Capuis (2016) em seu estudo sobre a imersão visual no contexto de displays de parede: segundo
os autores, displays maiores aumentam a sensação de imersão devido à quantidade e qualidade
da informação visual apresentadas. Essa imersão, no entanto, sofre mudanças de acordo com a
distância do usuário: se por um lado o usuário bastante próximo pode sentir-se mais imerso por
ter seu campo visual totalmente encapsulado pelo ambiente virtual, por outro a proximidade
permite maior percepção de distorções na imagem, o que prejudicaria a imersão. O oposto ocorre
com o usuário mais distante, já este não tem todo seu campo visual abrangido, podendo sofrer
estímulos visuais advindos de fora daquilo exibido pelo display, ou seja, em detrimento da
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imersão. Sua distância, no entanto, também diminui a percepção de distorções na imagem, o que
torna a experiência mais imersiva.
Não é por acaso a constante referência à necessidade de que gerar imersão por meio do
encapsulamento da percepção sensorial. Cairns et al (2014) indicam que haja uma correlação
inversa entre a taxa de estímulos externos percebidos e o nível de imersão, o que indicaria tanto a
importância dos aparatos usados e da “anulação” da realidade não simulada, como também a
existência de fatores além daqueles restritos aos aparatos. A exemplo de imersão pouco
dependente de anulação através de aparatos, temos jogos para portáteis e mesmo de realidade
aumentada, estes não apenas deixando de nublar a percepção do jogador quanto ao mundo, mas
estimulando a navegação na própria realidade não simulada. Um bom exemplo é o jogo Zombies,
Run! (2012) o qual, através de sua narrativa focada em um cenário pós-apocalíptico repleto de
mortos-vivos, incentiva o jogador a percorrer distâncias reais a diferentes velocidades para
cumprir objetivos.
Em experimento realizado por Cairns et al (2014), jogadores foram confrontados com
duas formas de experienciar o mesmo jogo: a primeira através do desktop tradicional, no qual o
jogador deve eliminar zumbis através de clicks de mouse e se locomover pela realidade virtual
usando comandos de mouse e teclado – tudo isso mediado por um monitor típico; a segunda
através de um iPhone, no qual o jogo assumiria características de jogos de realidade aumentada,
obrigando o jogador a navegar pelo ambiente não simulado usando a tela do smartphone para
visualizar os inimigos e clicando na mesma para eliminá-los. Segundo o resultado da pesquisa, os
níveis de imersão da jogatina em desktop foram mais altos.
Uma questão que surgiu após a pesquisa inicial de Cairns et al (2014), no entanto,
levantou a possibilidade de que a locomoção através da sala, e movimentos com os braços para o
jogo no iphone, possam ter causado algum cansaço, influenciando negativamente a imersão. Foi
então desenvolvido um novo experimento, em que o jogo de realidade aumentada ficou de lado e
os voluntários deveriam jogar sempre no mesmo desktop. Com o nível de estímulo visual
causado pelo ambiente não simulado sendo controlado através da iluminação, e discriminados
três níveis de iluminação usados (claro, médio e escuro), a imersão identificada foi muito maior
no ambiente escuro, fazendo o mundo simulado emergir como figura sobre o fundo da totalidade
da experiência do mundo.
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Parece evidente a importância de que estímulos externos à experiência imersiva sejam
excluídos para além do limiar perceptível, assim como indicam as pesquisas de Cairns et al
(2014). É curioso, porém, que não sejam mencionados estudos da mídia mais próxima a dos
jogos digitais. Estamos, é claro, falando do cinema.
A própria concepção da sala de cinema indica um desejo de encapsular os sentidos. Telas
grandes preenchem o olhar, projetores reproduzem imagens de alta qualidade. O próprio fato de a
imagem luminosa ser projetada contra a tela e não a partir dela, dá certo conforto aos olhos que
não é comum em monitores e televisores. Tamanha a relevância do fato que o próprio mercado de
e-readers usa a ausência de olhos cansados como ponto de venda. Paredes dotadas de isolamento
permitem ao espectador ignorar ruídos advindos de uma rua movimentada. Sistemas de som
devidamente posicionados enchem os ouvidos com todas as frequências audíveis (e mesmo
inaudíveis, como é comum em filmes de horror), o surround dando a nítida sensação de direção
aos efeitos sonoros.
Embora pareça clara a relevância do estímulo oferecido pela mediação se sobrepor àquela
da realidade não simulada, fica em aberta a questão da imersão em jogos para portáteis e de
realidade aumentada, os quais certamente são de grande importância na indústria. O sucesso de
Pokémon Go (2016), por exemplo, demonstra claramente o interesse do público por jogos de
realidade aumentada e o que não faltam são relatos de experiências em acordo com o que pode se
considerar traços de imersão. De fato – isso sem, ainda, entrarmos no terreno dos jogos de
realidade virtual, o que parece ser uma possível tendência no mercado de jogos.
Ficam claros alguns pontos em comum quando falamos em imersão visual através de
aparatos. Toda discussão em torno do tamanho de telas aponta para a necessidade de abarcar
totalmente, ou o máximo possível, a percepção visual. Os estudos relacionados à claridade do
ambiente e a referência ao cinema reforçam essa noção e ainda implicam que, mesmo não
havendo total abarcamento sensorial, há que se reduzir ao máximo estímulos externos.
Outro ponto que nos é interessante é a questão da curvatura da tela que busca melhor
envolver o campo de visão, mas também sofre com diferentes pontos de vista do espectador.
Essas questões, como veremos, parecem se estender à imersão sonora, tanto no que se
refere aos aparatos de reprodução e sua capacidade de encapsular os sentidos, quanto ao áudio
imersivo, e como ele se relaciona com a percepção, por vezes maleável do ouvinte.
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1.3.2 A metade invisível do sensory jack: fones de ouvido

Falamos, ao mencionar salas de cinema, nas diversas medidas fundadas na necessidade de
criar imersão, muitas das quais relacionadas ao áudio. Voltemos então nossa atenção para esse
sentido constantemente estimulado pela experiência do jogar digital, que é a audição. Esta é
capaz de perceber o ambiente além do alcance visual, podendo nos dar um vislumbre daquilo que
nos cerca e sugerir direções para as quais voltar os olhos (afinal que sentidos são aqueles que não
buscam e oferecem complemento uns nos outros?), mas também pode ser tão prazerosamente
estimulada por fontes totalmente desprovidas de imagem na forma, por exemplo, de músicas
gravadas, o que Schafer (2001) viria a chamar, apropriadamente, de esquizofonia11.
Não são poucas as ferramentas de reprodução de áudio que podem ser empregadas pelo
jogador em diferentes configurações: caixas de som estéreo que podem ser posicionadas aos
lados do monitor; configurações de som 2.1, ou seja, duas caixas e um subwoofer para
incremento da presença de frequências graves; configurações 5.1 e 7.1, os famosos sistemas
surround, mais conhecidos pelo consumidor como home theaters, estes aprimorando a sensação
espacial do som.
Talvez mais comuns no mundo gamer, duas opções muito populares são o headphone,
também conhecidos como fones de ouvido, e o headset, diferenciados apenas pela presença de
um microfone integrado a estrutura, também oferecidos em uma vasta gama de opções.
Headphones e headsets podem ser separados em circum-aurais, que envolvem as orelhas, supraaurais, os quais ficam sobre as orelhas, e intra-aurais, ou seja, que ficam na parte interna do
canal auditivo, cada um desses certamente apresentando alguma vantagem ou outra que justifique
a escolha, portabilidade e conforto, por exemplo.
Mas as diferenças não param por aí, temos também fones com diversos níveis de
isolamento:
●

Fones abertos: não possuindo qualquer forma de isolamento ou bloqueio na parte
posterior dos falantes, o som externo não encontra qualquer dificuldade para alcançar os

11

Esquizofonia, segundo Schafer (2001), é uma referência a separação entre a fonte original de um som e a
reprodução eletroacústica do mesmo. Sons reproduzidos por meios eletroacústicos são cópias e, portanto, podem ser
executados em diferentes espaços e momentos daqueles originais, permitindo inclusive a audição de vozes
originárias de artistas já falecidos.
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ouvidos do usuário, da mesma maneira o som produzido pelos falantes não encontra
barreiras e, portanto, não sofre com reflexões desnecessárias que afetem o resultado final;
●

Fones fechados: concebidos com a finalidade primária de fornecer isolamento acústico ao
usuário, estes fones bloqueiam sons externos através de barreiras entre o espaço exterior e
o ocupado pelo falante, essa medida por sua vez permite que reflexões internas alterem o
som percebido pelo ouvinte, podendo haver, por exemplo, incremento de regiões no
espectro sonoro;

●

Fones semi-abertos: servindo como um “meio termo”, os fones semi-abertos podem
fornecer, em diferentes dosagens, características de fones abertos ou fechados, uma
camada mínima de material isolante pode ser disposta atrás do falante para, por exemplo,
permitir ao ouvinte escutar sons ao seu redor de forma a permitir comunicação sem que o
som do falante vaze muito através do isolamento, o que pode ser muito útil durante uma
sessão de jogo. Diferentes quantidades de material isolante também podem ser utilizadas
para melhor modelar o som final percebido pelo ouvinte, visto que diferentes materiais
afetam diferentes regiões do espectro sonoro.

Figura 1: headphone aberto; headphone semi-aberto; headphone fechado12.

Além das características já mencionadas parece também haver certa controvérsia no meio
audiófilo quanto à percepção espacial em fones abertos e fechados, sendo que os abertos
causariam maior sensação de profundidade e distância dos sons, um fenômeno conhecido como
palco sonoro (termo originalmente aplicado a sensação de espacialidade que ocorre entre falantes
2.0), enquanto que fones fechados supostamente soam mais “dentro da cabeça”, ou seja, sem

12

Modelos: Audio Technica AD900X; Beyerdyamic DT880 Pro; Audio Technica M50X.
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profundidade. Existem possíveis explicações para essa ocorrência, mas antes de partir para
suposições seria necessário investigar se tal fenômeno de fato ocorre e se tem ligação com o fato
de um fone ser aberto ou fechado. Dada a importância da percepção sonora espacial no mundo
dos jogos digitais, especialmente no que se refere a jogos em primeira pessoa, parece importante
incentivar pesquisas que averigúem o chamado palco sonoro em fones de ouvido, como descrito
pelos audiófilos.
Indiferentemente a questões menos exploradas no âmbito da espacialidade, certamente
fones de ouvido (sejam headphones ou headsets) tem suas vantagens quanto a isso, visto que o
mesmo panorama sonoro que em um sistema de som 2.0 se estenderia à frente do ouvinte pode,
nos fones, circundar a cabeça, embora ainda possa ser considerado problemático o
posicionamento de sons no eixo vertical. A capacidade de literalmente cercar o sentido auditivo
do jogador encontra um paralelo no que já foi falado sobre telas de vídeo: a necessidade de
abarcar o máximo possível do aparato sensorial.
Talvez mais importante, no entanto, seja a facilidade com que um jogador pode se isolar
do mundo acústico não simulado através de fones fechados. Como já discutido anteriormente é de
grande importância o isolamento sensorial do jogador, tanto como o fornecimento de estímulos
sensoriais. Através de fones de ouvido é possível obter ambos. Tamanha é a relevância do
isolamento que não é incomum ver jogadores profissionais fazendo uso não apenas de fones de
ouvido, mas de fones de ouvido intra-auriculares dentro de abafadores acústicos, os mesmos tipos
de abafadores comumente usados por operadores de maquinário pesado por exemplo.

Figura 2: ByuN, Campeão mundial de StarCraft II em 2016, fazendo uso de abafadores e fones
intra-auriculares em uma sessão de jogo.(https://www.youtube.com/watch?v=11pobf9EobM).

30

Para jogadores não profissionais, talvez medidas tão extremas não sejam necessárias. Para
esses casos existe uma vasta lista de opções no mercado, com preços que podem variar muito.
Há que se questionar, no entanto, a correlação entre valor e qualidade sonora de um fone de
ouvido.
Segundo Breebaart (2017) um fator muito relevante na preferência para ouvintes na
escolha de fones de ouvido é a resposta de frequência, uma característica que pode, inclusive, ser
alterada por meio de equalizadores ao ponto de fazer um fone soar como outro completamente
diferente. A escolha de respostas de frequência, no entanto, parece ser dependente de fatores
como a preferência pessoal do ouvinte, a construção do fone e mesmo a música ou sons a serem
ouvidos.
Existem tentativas de definir uma curva de resposta alvo por pesquisadores diversos,
dentre elas as curvas de campo difuso e de campo livre. Estas, porém, costumam ter menor
preferência dos ouvintes que, em geral, se adaptam com mais facilidade às curvas criadas a partir
de medições de falantes calibrados para salas de audição. É claro que nem sempre se pode tomar
como regra uma curva alvo que busca definir preferências muitas vezes enraizadas em questões
subjetivas e culturais13, mas para fins de avaliação de aparatos de escuta a utilização de curvas
alvo de resposta de frequência não pode ser ignorada.

Figura 3: Curva de resposta de frequência de Olive e Welti (2013) (linha contínua) e medição de
resposta de frequência de um fone não especificado (linha pontilhada). Fonte: Breebaart, 2017.

13

Certamente a indústria fonográfica tem consciência das diversas preferências de equalização geralmente associadas
a gêneros musicais, assim como sobre as capacidades e limitações inerentes aos diversos tipos de reprodutores de
áudio, daí a necessidade explanada por David Gibson (1997) de se produzir música que procure soar bem a partir de
qualquer fonte de reprodução de áudio.
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Ao falarmos em respostas de frequência também é relevante mencionar mascaramento
auditivo, algo que as curvas alvo de resposta de frequência buscam evitar. Segundo Gelfand
(2010) mascaramento auditório é um fenômeno psicoacústico e fisiológico em que a presença de
um determinado som diminui ou anula a percepção de outro som. Esse fenômeno ocorre
geralmente porque o limite de mascaramento de um som, em dB SPL, é ultrapassado por outro
som, por exemplo: um ruído X pode ser audível a 25 dB SPL, porém ser mascarado por um ruído
Y e apenas se fazer presente novamente a 35 dB SPL, portanto o limite de audibilidade de X é 25
dB SPL e a medida do nível de mascaramento é a diferença entre os dois sons, nesse caso 10 dB
SPL.
Logicamente o fenômeno do mascaramento envolve muitos fatores não levados em conta
no exemplo acima. Uma forma de mascaramento comum é o mascaramento simultâneo, o qual
ocorre tanto pela similaridade entre frequências quanto por se enquadrar em uma específica
banda crítica da audição humana. Quando duas frequências distintas são ouvidas ao mesmo
tempo, elas geralmente são ouvidas enquanto sons distintos, porém quanto maior a proximidade
entre elas no espectro de frequências, mais difícil será a distinção. Isso se dá porque existem
bandas críticas de som que não podem ser diferenciadas na cóclea. Quando ocorre diferenciação
de sons na cóclea, sons complexos são divididos em diversas frequências distintas que causam
vibrações em regiões específicas das ciliadas, dentro da membrana basilar; essas vibrações são
então percebidas separadamente pelo nervo auditivo. Frequências muito próximas, porém,
estimulam as mesmas regiões de ciliadas, sendo assim interpretadas como um único som.
Também nota-se que frequências graves sofrem e causam muito mais mascaramento que
frequências agudas, de modo que frequências graves com alto volume de pressão sonora podem
mascarar frequências médias e até agudas. Frequências agudas, porém, mesmo em alto volume de
pressão sonora, dificilmente irão mascarar frequências graves, como observado no gráfico de
mascaramento de frequências de Gelfand (2010).
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Figura 4: Gráfico de mascaramento de frequências de Gelfand (2010), demonstrando os padrões
de mascaramento a diferentes níveis de pressão sonora em diferentes regiões do espectro sonoro.

Uma conclusão razoável parece ser a de que um bom fone de ouvido apresente resposta
de frequência que se aproxime de uma curva alvo, de modo a garantir que todas as frequências
sejam audíveis sem que certas regiões do espectro sonoro produzam muito mais pressão sonora
que outras, de forma a garantir que não haja mascaramento de frequências.
Segundo Breebaart (2017), respostas de frequência com certa linearidade desejável não
são atreladas aos preços dos fones de ouvido. Em sua pesquisa, foi demonstrado que a única
região audível a apresentar melhoras significativas com o incremento de preços seria a dos
graves, os quais sofrem menos variações em relação às curvas alvo.
As conclusões de Breebaart (2017) foram de que fones intra-auriculares e circum-aurais
apresentam maior semelhança à curva de resposta de Olive e Welti do que fones supra-aurais.
Também foi observado que fones intra-auriculares apresentam maior presença de graves
(possivelmente devido ao melhor selamento do modelo). Por fim, foi determinado que,
indiferentemente aos valores, diversos fones se aproximam da curva de respostas utilizada.
Certamente para o jogador que busque imersão sonora, a possibilidade de conseguir o
melhor desempenho possível de seu aparato de escuta sem gastos exorbitantes deve ser tentadora.
Mas outras questões merecem também ser observadas: segundo Rosen (2011) o alcance da
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audição humana é de 20Hz a 20.000Hz, logo fones que não ofereçam no mínimo esse alcance de
resposta de frequência estarão privando o jogador de uma experiência completa. Questões como
conforto e isolamento também devem ser levadas em conta, visto que estímulos externos podem
diminuir a imersão, e esses podem vir tanto na forma de ruídos como no desconforto físico.
Existe certa dificuldade para encontrar medições de fones voltados exclusivamente ao
público gamer. No entanto, levando em conta as características relevantes aqui discutidas, não
parece haver qualquer problema na utilização de outros fones, de forma a não apenas garantir
uma experiência mais completa do áudio, mas também a proporcionar alguma segurança ao
gamer que desejar obter o máximo de sua experiência de jogo.

Figura 5: Comparação de respostas de frequência entre Beyerdynamic DT880 (imagem
superior) e Sennheiser HD600 (imagem inferior), fones de uso profissionais custando
em $200 e $300 dolares. Fonte: https://www.innerfidelity.com/
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1.3.3 Microfones e vozes desencarnadas

Para jogos multijogador on-line um aparato muito utilizado é o microfone. Deste, porém,
não é demandada tanta qualidade quanto dos fones de ouvido, visto que enquanto fones de
ouvido devem ser capazes de reproduzir em sua totalidade os sons presentes em um jogo digital,
ao microfone é relegada a tarefa de apenas permitir comunicação clara e sem interferência entre
jogadores.
Levando em conta sua utilização mais limitada, não há demanda de um alcance de
resposta particularmente grande desse tipo de microfone. Por exemplo, temos o padrão de
telefonia, em que o alcance comumente vai dos 300Hz aos 3400Hz (Titze. 1994). De forma que o
jogador que optar por um fone de ouvido baseado apenas em suas qualidades sonoras, sem se
importar com a presença de um microfone, não precisa ir longe à busca pelo melhor equipamento
de captura, podendo optar por um simples microfone para teleconferências, sem problemas.
Há que se questionar o papel do microfone e, de forma mais geral, da comunicação oral
entre jogadores na experiência imersiva de jogatina virtual, uma vez que até aqui tratamos apenas
de aparatos que produzem estímulos sensoriais diretamente ligados ao jogo e, quando possível,
suprimem estímulos externos. A utilização de microfone, no entanto, implica na presença de
estímulos externos ao mundo sensorial oferecido pelo jogo e certamente acarreta em certa
imprevisibilidade.
Texto transcrito a partir de vídeo de gameplay de Team Fortress 2 encontrado em:
https://www.youtube.com/watch?v=dpTH0MAU-3s14
“Jogador 1: então, o que vocês acham, Hilary, Trump ou Johnson?”
“Jogador 2: quem é Johnson?”
Alguns minutos depois…
“Jogador 3: nós te… (interrompido por jogador 1)”

14

“Player 1: so, what do you think, Hilary, Trump of Johnson?” “Player 2:
who is Johnson?”
“Player 3: do we ha…
“Player 1: that’s the problem of an uneducated America with no education that doesn’t know how the government
works!”“Player 3: … do we have a Sentry in the sewers?)
“Player 4: that’s because the government doesn’t work!”“Player 1: oh my God, this is getting too political for me!
I’m going to exit the game.”
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“Jogador 1: esse é o problema da América sem educação que não sabe como o governo
funciona!”
“Jogador 3: ...nós temos uma Sentry no esgoto? (sobre o jogo em andamento)”
“Jogador 4: é porque o governo não funciona!”
“Jogador 1: meu Deus, isso está ficando político de mais para mim! Vou sair do jogo.”

Não é incomum encontrar jogadores em plena partida de Team Fortress 2 (2007)
discutindo política, contando piadas ou mesmo sendo rudes por alguma razão qualquer. Ao
contrário do esperado, isso pode ou não influenciar o ritmo de jogo.
No exemplo acima, o único jogador perguntando sobre algo de relevância ao jogo em
andamento é interrompido por comentários políticos e nunca chega a ser respondido. Também
vemos o jogador 1 desistir do jogo por não querer falar sobre política. Mesmo se tratando de uma
sessão de jogo sem grandes aspirações, são exemplos claros de quebra de imersão. E, no entanto,
o jogo aparenta continuar para os outros jogadores. Estariam eles mais abertos a ouvir um debate
político ou apenas mais dispostos a ignorar a conversa em pleno jogo?
Talvez menos evidente seja a questão da ausência de tratamento nas vozes dessas
conversas e sua aparente falta de ancoramento no mundo do jogo: ao ouvir um avatar ou NPC se
manifestar oralmente durante um jogo suas falas costumam ser perfeitamente ancoradas a seus
corpos virtuais, assim como qualquer outro som diegético tem (ou supõe-se que tenha) uma fonte
no ambiente virtual, a voz de um protagonista, os sons de uma arma, etc.
Vozes “desencarnadas” são muito comuns e certamente não escapam à regra, podendo ter
origem tanto extradiegética, na forma de narração, ou mesmo diegética, advinda de personagens
incorpóreos, como é muito comum em jogos com temática sobrenatural. Ainda assim, ambos
passam por tratamentos de forma a soarem apropriados as suas aplicações, talvez uma
reverberação incomum para dar a uma voz uma sonoridade mais sobrenatural, por exemplo.
O que vemos com microfones são vozes sem qualquer tratamento, sendo capturadas e
reproduzidas com a fidelidade que o aparato permitir. Uma voz de outro jogador não encontra
ancoramento em qualquer avatar, sua audibilidade não se altera a diferentes distâncias, nem sofre
efeito de diferentes ambientes. Para todos os efeitos não é diferente de se conversar com alguém
no mundo não simulado através de um celular - algo que pode parecer natural, por exemplo,
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em um jogo de FPS passado em tempos modernos, mas quais as implicações do mesmo recurso
em um jogo com temática medieval?
Meneguette (2016) faz um delineamento do conceito de identidade sonora em jogos
digitais, propondo que se trata de um movimento interno de homogeneização dos sons, o qual
também permite o destaque do jogo em relação aos outros, formando uma relação figura sobre
fundo. Ainda é afirmado que “o uso de melodias recorrentes e de paletas sonoras
estrategicamente limitadas pode auxiliar no estabelecimento de conexões emocionais entre os
jogadores e os mundos virtuais” (SMITH apud MENEGUETTE, 2015).
Partindo do conceito de identidade sonora e da análise do áudio da comunicação entre
jogadores, fica ainda mais claro que qualquer som proveniente de outros jogadores não se
enquadra naquilo que engendra a identidade sonora de um jogo digital. Enquanto elemento
externo, no entanto, sua aplicação ainda pode influenciar a jogatina. Jogos como World of
Warcraft (2004) são bons exemplos do quão comum é a comunicação entre jogadores para
coordenar estratégias que permitam o avanço no jogo, algo que dificilmente poderia ser
considerado negativo à experiência imersiva.
Resta-nos questionar se a voz desencarnada de jogadores em jogos digitais deve ser
entendida enquanto elemento sonoro extradiegético, considerando sua relevância à experiência e
sua influência sobre o mundo diegético.
Jørgensen (2007) apresenta um novo conceito, aquele do som transdiegético, não
enquanto uma terceira categoria distinta, mas sim agindo efetivamente como uma via de mão
dupla, dividida em sons transdiegéticos externos e internos. Através da transdiegése interna o
jogador pode obter respostas referentes às suas ações na forma de representações sonoras não
necessariamente realistas (sons de clicks ao manipular itens em um inventário), enquanto que a
transdiegese externa refere-se a sons aparentemente extradiegéticos, mas que se referem
diretamente a eventos internos do jogo, influenciando elementos diegéticos.
Certamente o conceito de transdiegese nos dá um norte para a reflexão quanto à questão
do papel da comunicação através de microfones entre jogadores. De fato, se considerarmos a
importância de ações com influência direta sobre a realidade virtual na experiência imersiva,
microfones e ferramentas que permitam comunicação entre jogadores têm um grande papel a
desempenhar, seja ele positivo ou negativo, na imersão em jogos digitais.
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2. UM MUNDO PARA SER OUVIDO: ÁUDIO IMERSIVO

Tendo em mente as diversas reflexões feitas pelos autores citados, e partindo da definição
de Basbaum e Meneguette (2010) do conceito de imersão, podemos seguir com questionamentos
mais especializados, particularmente aqueles relacionados ao áudio enquanto um dos causadores
da experiência imersiva em jogos digitais.
Mas todo e qualquer elemento sonoro presente em um jogo digital contribui de forma
positiva à imersão? E, de qualquer forma, como devemos classificar tantos elementos acústicos?
Antes de tudo, tentemos observar (ou ouvir) como se dá o escopo sonoro que compõe o
mundo audível da realidade virtual em jogos digitais, de forma a melhor entender suas
implicações e as possíveis significâncias que possam ser extraídas pelo jogador.
Analisada a realidade, ou paisagem, sonora (como veremos e viremos a chamar),
poderemos dar um passo adiante rumo à classificação de elementos sonoros, tendo por base, por
exemplo, o sistema GBACT proposto por Meneguette (2016) e o modelo IEZA proposto por
Huiberts (2010). Também buscaremos um entendimento de quais fatores podem influenciar a
imersão sonora de forma positiva ou negativa.
Espera-se que essa sucinta investigação forneça ao leitor material suficiente para que se
tenha uma ideia mais clara do mundo sonoro oferecido pelos jogos digitais, este que, sob os
devidos cuidados pode fornecer tantos estímulos relevantes à experiência imersiva. Uma vez
estudado, mesmo que brevemente, aquilo que compõe o audível na experiência de jogo,
prosseguiremos para questões referentes às diversas formas como tais estímulos podem ser
experienciados, sejam essas experiências pré-definidas pelo jogo ou dependentes apenas da
intenção do jogador/ouvinte.
Por fim, ainda tendo em vista o conceito de imersão, já muito bem definido, e
compreendendo um pouco de ambos os extremos da experiência imersiva sonora em jogos, ou
seja, dentro e fora do jogo em si, teremos o arcabouço mínimo necessário para a proposição de
um modelo de experiência imersiva sonora em jogos digitais que venha a ilustrar seu
entendimento.
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2.1. JANELA INDISCRETA: O MODELO IEZA

Antes de mergulharmos no áudio imersivo experienciado pelo jogador, convém
analisarmos a questão brevemente enquanto observadores externos, a partir do ângulo do
designer, de forma a melhor nos familiarizarmos com alguns conceitos que viremos a discutir em
breve.
Procurando compreender a imersão através do áudio em jogos digitais, Huiberts (2010)
desenvolve um modelo com a finalidade de enquadrar todos os elementos sonoros presentes em
jogos digitais: a esse modelo é dado o nome de IEZA.
No modelo, encontramos inicialmente duas dimensões do áudio em jogos digitais: a
dimensão diegética e a dimensão de interdependência.
Na dimensão diegética há dois extremos da experiência sonora. No primeiro, localizam-se
todos os sons com fontes presentes na realidade narrativa apresentada pelo jogo digital. Aos sons
originários no mundo narrativo damos o nome de sons diegéticos. Classificamos assim elementos
sonoros como sons de disparos de armas de fogo, vozes de personagens, ruídos de motor de
carros, sons ambientes como chuva, vento etc. É válido notar que a presença de um som pode ser
diegética mesmo que sua fonte não possa ser localizada; por exemplo, ao adentrar uma floresta, o
jogador pode, através do avatar, ouvir sons de aves e insetos. Nem todo jogo, é claro, apresenta
os animais emissores dos sons, ainda assim trata-se de sons diegéticos, não porque suas fontes
podem ser identificadas visualmente, mas porque os sons pertencem ao ambiente habitado pelo
avatar.
Ao outro extremo da dimensão diegética damos o nome de extra-diegese, ou não-diegese.
Classificamos de sons extra diegéticos todos os elementos sonoros que não têm origem na própria
realidade narrativa. Dentre os sons extra diegéticos podemos encontrar trilhas musicais que deem
tom emocional a uma situação, sons de menu, como por exemplo os sons ouvidos quando o
jogador pausa o jogo para alterar alguma configuração, sons de inventário, no qual se pode
escolher uma arma ou um kit de primeiros socorros, dentre outros. Vale notar que, dependo do
jogo, sons de menu e inventário podem ter origem diegética e não extra diegética. Fallout 4
(2015) é um exemplo de jogo com menu extra diegético e inventário diegético. Enquanto o menu
de configurações é acessado por meio da pausa da sessão de jogo, de forma que todos os sons por
ele emitidos sejam extra diegéticos, o inventário é acessado através do Pip-boy 3k, um
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computador portátil carregado pelo avatar. Assim, todos os sons de inventário acabam sendo
emitidos dentro da realidade narrativa, sendo então diegéticos.

Figura 6: Jogador acessando um dos vários menus disponíveis através do Pip-boy 3k, em Fallout
4 (2015), de forma a permanecer no extremo diegético.

A outra dimensão encontrada no modelo IEZA é a dimensão de interdependência. Nessa
dimensão, encontramos dois polos opostos, o de Atividade e o de Cenário. Ao primeiro são
atribuídos sons que comuniquem ao jogador eventos e ocorrências no jogo, enquanto que ao
segundo são atribuídos sons que venham a prover um plano de fundo ou contexto à Atividade.
Geralmente o plano da Atividade é diretamente afetado pelo jogador, enquanto que o plano do
Cenário pode ser ligado ao plano da Atividade, sem ter ligação direta com as ações do jogador,
alterando, por exemplo, os elementos sonoros de acordo com o nível de dificuldade enfrentado. A
cada polo são atribuídos dois domínios: o nome IEZA vem dos quatro domínios do modelo, que
são interface, efeito, zona e afetação.

40

Figura 7: Representação do modelo IEZA. Fonte: Captivating sound - The role of
audio for immersion in computer games, Huiberts, 2010.

Efeito é o domínio diegético no qual se encontram sons de origem diegética que
comuniquem efeitos ao jogador referentes às instâncias e ações dentro do jogo. A esse domínio
podemos atribuir sons de passos, tiros, falas de personagens etc.
Elementos sonoros no domínio de Efeito costumam responder às ações do jogador na
camada diegética do jogo, assim como a eventos não controlados pelo jogador.
O segundo domínio diegético é o da Zona. Neste domínio encontramos elementos sonoros
diegéticos associados ao ambiente.
Zona corresponde ao que designers de jogos usualmente referem-se como ambientação,
som de meio ambiente ou plano de fundo: é usado para prover um plano de fundo ao
jogo, dando informação sobre o ambiente em que o jogo é situado e cercando o usuário
com uma ambiência.
(HUIBERTS, 2015, p. 26)

Segundo Huiberts (2015), a Zona é percebida enquanto uma única camada sonora fazendo
fundo para os elementos sonoros do domínio de Efeito. Na Zona, são ouvidos sons de vento,
chuva, trovões e outros elementos sonoros diegéticos com os quais não é comum ocorrer
interação.
Interface é o nome dado ao domínio não diegético no qual existe atividade direta do
jogador. Os sons emitidos aqui são respostas a ações e comandos sobre menus e inventários,
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assim como sons associados a elementos visíveis de realidade aumentada como nível de saúde,
etc. Trata-se de elementos sonoros representando fontes mais abstratas passíveis de interação.
Por fim, tem-se o domínio da afetação, no qual vemos elementos sonoros não diegéticos e
não interativos. Neste encontramos principalmente peças musicais. Huiberts (2015) salienta a
importância em diferenciar música diegética e extra diegética. Se o protagonista está tocando um
instrumento musical ou ouvindo a um rádio, trata-se de música diegética, afinal o som tem
origem no mundo narrativo. No entanto, se a música tem início durante uma batalha, a menos que
haja uma orquestra escondida aguardando o momento certo, podemos dizer com segurança que se
trata de música extra diegética. Também são comuns elementos sonoros não musicais, como por
exemplo, uma série de ruídos sintetizados recorrentes em jogos de horror, cuja finalidade é causar
estranheza e aumentar a tensão.

Figura 8: Exemplo de música diegética: Sven, um bardo em The Elder Scrolls V: Skyrim
(2010), tocando o alaúde.

2.2. GÊNESE VIRTUAL: COSMOPOIESE

Segundo Meneguette (2016), o processo de world building, ou de criação de mundo, é
parte da criação de histórias e complementa naturalmente o game design, o que Fullerton (apud
MENEGUETTE, 2016) define como “o design profundo e intrincado de um mundo ficcional,
muitas
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vezes começando com mapas e histórias, mas potencialmente incluindo completos estudos
culturais de habitantes, línguas, governos, políticas, economias, etc".
Ainda segundo Meneguette (2016), a criação de um mundo fictício não apenas provê
identidade e contexto a uma franquia, mas também transcende a própria história por ele
sustentada. Sendo assim, o mundo fictício criado acaba sendo maior que o próprio filme, jogo,
livro ou franquia. Este mesmo mundo fictício pode ser planejado de forma a sustentar diferentes
histórias, de forma a dar, não apenas ancoramento a todas em uma mesma realidade, mas também
ser expandido pela especulação dos próprios fãs.
Há aqui que se questionar, porém não necessariamente responder, as implicações de
expansões feitas por fãs: se por um lado especulações sobre realidades fictícias finitas (ao menos
no que diz respeito ao trabalho do autor original) podem ser prazerosas e compor grande parte do
hobby do fã, por outro lado a geração de expectativas provenientes de tais conjecturas podem, no
caso de obras ainda em processo de criação, gerar um desencontro entre expectativas e obra, o
que pode acabar causando alguma frustração. A exemplo desse tipo de desencontro temos vários
jogos e filmes: mais recentemente, Star Wars - O Último Jedi (2017) gerou muita polêmica por
seguir evitando características remanescentes de seus antecessores e, por consequência, ser
contrário a muitas expectativas geradas a partir de especulação de fãs.
De qualquer forma, a esse processo de criação de mundos fictícios com capacidades
transmidiáticas é dado, por Jenkins (apud MENEGUETTE, 2015), o nome de world making.
Meneguette propõe então, que existam duas vertentes responsáveis pelo world making, a
primeira sendo aquela do roteirista e game designer, através de textos e documentos, e aquela dos
produtores audiovisuais. A partir dessa diferenciação tem-se o conceito de cosmopoiese, que se
define como "o processo de construção midiática de mundos virtuais, que atualiza a definição de
mundo em potencial criada pelo roteirista e, assim, resulta em ativos (e.g., audiovisuais) e,
posteriormente, em um espaço navegável." (Meneguette, 2016, p. 132).
Portanto, a cosmopoiese trata da, embora não limite-se a, criação de ambientes,
personagens e suas respectivas características físicas, psicológicas, sociais, culturais e
linguísticas, assim como objetos e tecnologias diversas que venham a povoar e caracterizar o
mundo virtual do jogo. (Meneguette, 2016).
Jogos abstratos, comumente, dão maior ênfase a elementos sonoros ludofuncionais, como
por exemplo, o feedback sonoro de ações do jogador. A cosmopoiese sonora, porém, é muito
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mais elaborada em jogos cujos mundos tenham construção mais coesa, particularmente jogos de
mundo aberto que permitem ou incentivem alguma exploração espacial. Nesses casos, também é
muito comum que se encontrem elementos sonoros ludofuncionais, mas também há maior
preocupação com que a narrativa mostre coerência através de caracterizações sonoras
consistentes. (Meneguette, 2016).

2.2.1. Caminhante sobre o mar de som: paisagem sonora

É muito fácil para o ente humano se ver (ou ouvir) imerso em som. Uma reflexão mais
aprofundada acaba por demonstrar que, mesmo nos momentos de maior quietude, a todo instante
há algo a ser ouvido. De fato, é nos momentos mais silenciosos que a audição melhor apura o que
a cerca. “O sentido da audição não pode ser fechado à vontade. Não existem pálpebras para os
ouvidos. Quando vamos dormir nossa percepção de som é a última porta a se fechar e é também a
primeira a se abrir quando acordamos” (SCHAFER, 2001, p. 29)
Segundo Schafer (2001), John Cage, ao visitar uma câmara anecóica, teria ouvido apenas
dois sons, um agudo e um grave e, ao perguntar ao técnico presente a respeito, teve a surpresa de
descobrir que o som agudo era emitido por seu próprio sistema nervoso, e o grave pela circulação
de seu sangue.
A condição de imersão sonora parece ser, se não eterna para a humanidade, no mínimo
vitalícia para o homem.
Quem sabe uma forma melhor de ilustrar o fenômeno de imersão sonora seja fazendo uma
analogia para com Caminhante sobre o mar de névoa, de Caspar David Friedrich (1818). Na
pintura, vemos um indivíduo solitário a contemplar a imensidão a partir de um ponto
privilegiado, no horizonte se vê a paisagem alpina que, como outros picos rochosos, inclusive
aquele no qual a figura se posta, surgem de um denso e misterioso véu de névoa.
Eis que, assim como picos rochosos emergindo de um nevoeiro, também os sons, ocultos
pela distância, por barreiras geográficas, sonoras ou mesmo pela vontade de seus criadores,
penetram o véu do além-percebido em direção às pupilas do ouvido15.

15

Pupilas, nesse contexto, fazem a vez dos tímpanos, não com o objetivo de ofender qualquer noção anatômica, mas
para enfatizar a ironia de se apelar para exemplos visuais em um trabalho que busca levantar questões do audível,
justamente estas que por vezes são deixadas de lado em favor das questões do visível.
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Toda uma paisagem sonora cerca nosso ouvinte solitário, sons das mais diversas fontes,
sons naturais e esquizofônicos, sons de origem desconhecida, sons que, ocultados por outros
sons, também são revelados pela ausência destes.

Figura 9: Caminhante sobre o mar de névoa, por Caspar David Friedrich (1818)16.

Se a cosmopoiese trata da criação de ambientes, personagens e todos os objetos que
habitam o jogo, e maior é sua coesão nos jogos que permitem exploração desse panorama
espacial, então, ao menos no que se refere a jogos digitais, é na cosmopoiese que nasce aquilo
que Schafer (2001) chamou paisagem sonora.
Paisagem sonora, segundo Schafer (2001), é qualquer porção de um ambiente sonoro, seja
este ambiente real ou abstrato, enquanto visto como um campo de estudo.

A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma
composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como
paisagens sonoras. Podemos isolar um ambiente acústico como um campo de estudo, do
mesmo modo como podemos estudar as características de uma determinada paisagem.
(SCHAFER, 2001, p. 23.)

16

Como visto em From robots to rothko: the bringing forth of worlds, de Wheeler (1996).

45

Na paisagem sonora, Schafer (2001) destaca primeiramente três elementos: sons
fundamentais, sinais e marcos17.
O termo som fundamental tem sua origem na teoria musical, referindo-se à nota que
define um tom ou escala, trata-se, portanto de um som ancorador na paisagem sonora, podendo
inclusive ser obscurecido sem, no entanto, deixar de ser referência para tudo que, ao seu redor,
possui algum significado. Uma das características do som fundamental é, justamente por sua
constante presença, a facilidade com que ele se torna um hábito auditivo, de forma que não é
necessariamente ouvido de forma consciente.
Sinais sonoros são, por definição, sons ouvidos conscientemente. Schafer (2001) lembra,
no entanto, que qualquer som pode assumir a posição de sinal sonoro, e busca assim delimitar a
menção destes a sons que precisem, de fato, ser ouvidos. Nesta categoria enquadram-se, por
exemplo, sons de sirenes e alarmes, assim como qualquer outro som que, dado determinado
contexto, necessitem da atenção do ouvinte. Não é estranho, então, presumir que sons sem uma
função prática especificamente voltada ao ente humano possam assumir a posição de sinais
sonoros. Os mesmos sons de aves que comporiam o fundo da paisagem para alguém buscando
aplicações práticas podem ser sinais sonoros com significâncias muito relevantes para um
biólogo.
Por fim, marcos sonoros referem-se a um som específico de uma comunidade, algo único
cujas características lhe dêem especial significância para aquele povo. Trata-se então de um som
que requer proteção, visto que “marcos sonoros tornam única a vida acústica da comunidade.”
(SCHAFER, 2001, p. 27).
Sobre os sons fundamentais, é dito que:

O fato de eles estarem ubiquamente ali sugere a possibilidade de uma influência
profunda e penetrante em nosso comportamento e estados de espírito. Os sons
fundamentais de um determinado espaço são importantes porque nos ajudam a delinear o
caráter dos homens que vivem no meio deles18. (SCHAFER, 2001, p. 26)

17

A tradução original apresenta o último item enquanto marcas sonoras e sinaliza que o termo original em inglês
soundmarks seja derivado de landmarks, de forma que a relação entre os dois vocábulos se perde na tradução. O
termo em si, no entanto, refere-se a um som que apresenta qualidades aproximadas, por exemplo, as de um marco
histórico, que por carregar importantes significados atrelados a uma comunidade, requer preservação. Assim sendo,
usaremos a tradução marcos sonoros, em busca de uma aproximação do significado original.
18
Surge aqui, além do delineamento inicial do conceito de paisagem sonora, a ideia de que sons fundamentais, por
passarem despercebidos, devido ao hábito para com sua presença, possam influenciar estados de espírito. Ora, e quão
relevante não é um estado de espírito favorável à experiência imersiva para que esta ocorra? Não iniciemos uma
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Schafer (2001) faz aqui menção à psicologia da percepção visual e do conceito de figura e
fundo: figura enquanto elemento visual de destaque sob o olhar, e fundo enquanto aquilo que, por
não estar em foco, dá à figura contorno e massa perceptíveis. Ainda em referência à psicologia da
percepção, é lembrado que a figura só o é frente ao fundo. No que diz respeito à paisagem sonora,
vemos a relação de figura e fundo surgir entre os sinais sonoros e os sons fundamentais.
Enquanto que os sinais são percebidos e podem ser trazidos ao centro da atenção auditiva pelo
ouvinte, os sons fundamentais permanecem ocultos, não à percepção auditiva, mas à atenção do
ouvinte, dando assim um fundo sonoro à figura dos sinais.
2.2.2. Crowley’s pentagram: Sistema GBACT

Pijanowski et al. (apud MENEGUETTE, 2015) sugeriram que a classificação de
elementos sonoros encontrados na paisagem sonora se de pela divisão entre sons geofônicos,
biofônicos e antropofônicos. À geofonia seriam atribuídos sons resultantes de fontes
hidrográficas, eventos climáticos e forças geofísicas. A exemplo de sons geofônicos temos então
o som dos ventos, da movimentação da água nos rios, das chuvas e trovões, dos terremotos,
vulcões etc.
À biofonia são atribuídos todos os sons emitidos por seres vivos, exceto aqueles
produzidos por seres humanos.
Por fim, antropofonia seria a qualificação de sons produzidos exclusivamente pela
presença humana, o que inclui sons corporais, de comunicação oral e semânticos.
Meneguette (2016) nota também que, originalmente, sons produzidos por aparatos
tecnológicos se enquadravam como sons antropofônicos, porém, para maior clareza, estes passam
a ser classificados como tecnofônicos, englobando assim todos os sons advindos de aparatos
tecnológicos. Tal distinção é feita principalmente por ser relevante ao âmbito das narrativas
encontradas em jogos digitais, visto que sua caracterização temporal se dá, muitas vezes, através
da tecnologia presente na ambientação.
Também é observado por Meneguette (2016) que, embora essas classificações deem conta
da paisagem sonora do mundo não-ficcional, como se espera no estudo da ecologia de paisagem
sonora de Pijanowski et al. há ainda muitos exemplos de elementos sonoros encontrados no

reflexão a respeito ainda, mas anotemos mentalmente a importância da questão dos sons despercebidos, pois nos será
relevante em breve.
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espaço diegético dos jogos digitais sem devido enquadramento. Referimo-nos, é claro, aos sons
de origens fantásticas e sobrenaturais: sons de magias, de criaturas míticas como dragões e
espíritos, de alienígenas etc. À categoria de sons fantásticos é dado o nome de Criptofonia19.
Os elementos sonoros da cosmopoiese, porém, não são necessariamente separados e
podem apresentar-se como um espectro difuso, vozes emitidas por um rádio, por exemplo, podem
ser chamadas de tecno-antropofônicas, assim como robôs capazes de comunicação verbal seriam
antropo-tecnofônicas etc. (MENEGUETTE, 2016, p. 144)
Temos então, o sistema de pontuação GBACT20 proposto por Meneguette (2016),
composto pelos elementos presentes na cosmopoiese da paisagem sonora em jogos digitais:
● Geofonia: sons de origens naturais.
● Biofonia: sons produzidos por seres vivos.
● Antropofonia: sons produzidos por seres humanos.
● Criptofonia: sons de origem fantástica e/ou sobrenatural.
● Tecnofonia: sons de aparatos tecnológicos.

O sistema GBACT pode ser utilizado para atribuir pontuação de acordo com a presença
aparente de elementos sonoros, de forma a dar direções gerais quanto a constituição da paisagem
sonora. Sugere-se a atribuição de valores de zero a cinco a cada elemento. Dessa forma, em um
jogo como GTA V (2013), a pontuação durante uma situação de combate seria [G2-B1-A5-C0T4], indicando assim grande presença de sons antropofônicos e tecnofônicos, na forma de sons de
disparos, de veículos e de vozes. Sons geofônicos e biofônicos são mascarados pela maior
presença dos outros e não há qualquer presença criptofônica, visto que não se trata de um jogo
com temática sobrenatural (MENEGUETTE, 2015, p. 145).
Quanto a interpretação do sistema é sugerido, embora não seja regra, que elementos G e T
(Geofonia e Tecnofonia) com maior pontuação representam sons fundamentais, enquanto que
pontos mais próximos do centro nos elementos A, B e C (antropofonia, biofonia e criptofonia)
representem agentes ativos. Também sugere-se que mais pontos tendendo a B e G simbolizem
19

“a escolha desse termo se deu pelo uso do sufixo 'cripto', que em grego significa oculto, em referência ao ramo
pseudocientífico conhecido com criptozoologia, que estuda seres fantásticos, bem como à crença na ação ou
influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais conhecida como ocultismo” (RODRIGUES, 2015, P. 20)
20
“acrônimo das categorias [...] geo-, bio-, antropo-, cripto- e tecnofonia”. (MENEGUETTE, 2015, p 145)
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uma paisagem natural, enquanto que pontos tendendo a T seriam referentes a uma paisagem
tecnológica e a C uma paisagem fantástica.

Figura 10: Gráfico GBACT representando situação em GTA V - Fonte: A afinação do
mundo virtual, Meneguette, 2015.

2.3 THE GOOD, THE BAD AND THE ANNOYING: IRRITABILIDADE SONORA

Como expressado anteriormente por Schafer (2001), um dos fatores relevantes ao
conceito de som fundamental é o de que, justamente por sua presença ubíqua, este passa
despercebido, fazendo o papel de fundo na relação figura/fundo para com os sinais sonoros.
Também é dito que sons fundamentais são ancoradores e, de certa forma, contextualizadores, em
relação aos sinais sonoros.
Certamente esse papel ancorador e contextualizador se encaixa perfeitamente no conceito
de comospoiese de Meneguette (2016), o qual vem dar conta do mundo enquanto criação, e
conversa diretamente com o sistema GBACT, uma vez que através do sistema se tem uma noção
bastante clara do mundo apresentado através da paisagem sonora. No GBACT também fica
novamente explícita a relação figura/fundo, afinal sons emitidos por actantes que venham, por
exemplo, a mascarar sons fundamentais, podem facilmente assumir o papel de sinais sonoros, de
acordo com o planejamento do designer e a intenção do jogador.
Até aqui tratamos de sons fundamentais e da relação de figura/fundo enquanto partes
constituintes da cosmopoiese, da paisagem sonora e do sistema GBACT, todos essenciais à
experiência imersiva do áudio em jogos, bem como ao seu estudo. Schafer (2001), no entanto,
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também atribui aos sons fundamentais uma característica bastante pertinente a imersão: a
capacidade de, através de sua presença despercebida, modular o estado de espírito do ouvinte.
É claro que a ideia de que sons que passam despercebidos influenciam o ouvinte não é
estranha aos profissionais de áudio. No cinema, a inclusão de sons, mesmo que estes estejam
assumindo o papel de som fundamental na percepção do ouvinte, ajudam a compor tanto o
mundo habitado pelos personagens, quanto o tom a ser percebido pelo espectador. Em
Eraserhead (1977) de David Lynch, o ruído industrial constante que permeia quase toda a
paisagem sonora do filme acaba por ser um dos elementos sonoros marcantes.
Tamanha é a importância dos sons não percebidos que filmes de horror como Irréversible
(NOÉ, 2002) e Atividade Paranormal (PELI, 2009) muitas vezes fazem uso de frequências
abaixo de 20Hz, justamente porque essas não são captadas pelo ouvido humano, mas mesmo
assim são sentidas até certo ponto pelo corpo, podendo causar sensações de desconforto e pavor
muito apropriadas ao gênero.
Infelizmente, nem todo aparato sonoro utilizado em uma sessão de jogo é capaz de
reproduzir frequências tão graves. Talvez mais importante seja o fato de que não é necessário ir
longe para encontrar elementos sonoros digitais que afetem a imersão sonora. Sabemos que uma
paisagem sonora coesa contribui na concepção de mundo e, portanto, na experiência em geral.
Há, porém, que se falar também não daquilo que gera imersão, mas daquilo que pode causar
experiências disruptivas na imersão sonora.
Bjørn Jacobsen (2018) afirma que determinados elementos sonoros podem ser muito
danosos à experiência de jogo. De fato, o jogador pode nem perceber e irritar-se,
subconscientemente, com repetições, frequências particularmente dissonantes e/ou mesmo com
uma paisagem sonora monótona.
Um erro comum ao se pensar em design de áudio para jogos digitais é presumir que sons
associados a certos momentos dramáticos ou a itens como armas especiais, tenham maior
relevância na experiência sonora do jogador. Não são os sons dramáticos ouvidos de tempos em
tempos que influenciarão negativamente a experiência, mas os sons ouvidos a todo instante, de
forma a passarem despercebidos, a serem difíceis de ignorar ou mesmo serem reconhecidos
imediatamente.
Segundo Jacobsen (2018), sons repetitivos seriam causadores de fadiga na audição, assim
como uma paisagem sonora monótona pode causar tédio. Pensando nesses elementos sonoros,
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Jacobsen, em conjunto com sua equipe de design de áudio, criou o conceito de pontuação do
incômodo, com a finalidade de identificar elementos sonoros incômodos a serem corrigidos
durante uma produção, de forma a definir um sweet spot entre o tédio de uma paisagem sonora
monótona e a segurança da repetição.
Através do sistema de pontuação do incômodo, Jacobsen (2018) afirma ser possível a
difícil tarefa de rotular sons que arruínem a experiência imersiva, visto que muitas vezes esses
mesmos elementos sonoros não soam mal por conta própria, mas apenas quando inseridos no
contexto do jogo. De fato, Jacobsen (2018) atesta ser muito mais fácil criar uma paisagem sonora
imersiva do que prevenir elementos sonoros incômodos que quebrem a imersão, já que mesmo os
menores elementos, seriam registrados a nível subconsciente.
No jogo, não identificado pelo autor, em que a pontuação de incômodo começou a ser
utilizada, os elementos sonoros mais presentes eram sons de passos e de portas sendo abertas e
fechadas. A aplicação da pontuação se deu durante uma sessão de gameplay realizada pela
equipe, na qual todos os sons foram avaliados. Não seriam feitas observações estéticas, mas
apenas a identificação de elementos sonoros que soassem estranhos ou desagradáveis por alguma
razão. A esses sons foram atribuídos pontos, de forma a assinalá-los para observação posterior.
Ao fim de cada sessão, todos os membros da equipe se reuniam para discutir quais sons atingiam
uma pontuação acima do limite definido por eles como aceitável.
Aqui é válido lembrar que, assim como o próprio Jacobsen (2018) observa, trata-se de
uma avaliação subjetiva, dependente de fatores culturais, estéticos e critérios pessoais. Algo que
pode ser considerado incômodo para um indivíduo pode não perturbar a outro e, em nenhum
momento, o sistema de pontuação do incômodo deve ser seguido enquanto regra, especialmente
no que refere-se a liberdade criativa. Cabe ao criador, inclusive, enfatizar “problemas” sonoros,
se esse for objetivo. De qualquer forma, com a finalidade de compreender a experiência imersiva
sonora, continuemos a estudar o sistema.
Uma das principais bases para o sistema da pontuação do incômodo foi o cocktail party
effect, fenômeno associado à atenção auditiva, no qual um ouvinte cercado por pessoas, em uma
festa, por exemplo, consegue ignorar todo o ruído das conversas ao redor e focar em uma única
conversa.
Segundo Evans et al. (2016), é possível demonstrar que discursos conflitantes, ocorrendo
ao mesmo tempo e mascarando uns aos outros são processados, predominantemente, pelo

51

hemisfério esquerdo do cérebro e pelo mesmo caminho neuronal. Os discursos causando
mascaramento, porém, não são tratados de forma equivalente em relação ao discurso alvo da
atenção do ouvinte.
Esse fenômeno também é associado à detecção involuntária de estímulos particulares em
meio à paisagem sonora, algo como ouvir o próprio nome em uma conversa alheia. Trata-se de
um poder de relação figura/fundo inerente ao ente humano dotado de audição espacial.
Um fenômeno diverso à separação de elementos sonoros do ruído é a percepção, ou súbita
consciência, do ruído que deixa de existir, como por exemplo, o ruído do aparelho de ar
condicionado, do motor da geladeira, das ventoinhas de um computador, etc. Sua presença pode
ser percebida quando se inicia, mas rapidamente tornar-se som fundamental na mesma medida
em que deixamos de notá-lo. Por se tratar de um som fundamental, constante, provendo um fundo
a outras figuras acústicas, define a característica da paisagem sonora, esta predominantemente
tecnofônica no exemplo do ar condicionado. Mesmo assim, ou precisamente por isso, apenas
quando o ruído cessa notamos, na quietude que segue, sua presença prévia.
Tanto o cocktail party effect quanto a percepção do silêncio abrupto são exemplos
interessantes de percepção sonora, porém mais relevante ao nosso estudo é o fato de que ambos
exemplificam eventos que, em um jogo digital, podem gerar uma pontuação do incômodo.

2.3.1. Portas e explosivos: repetição incômoda

Um dos sons mais comuns no jogo onde a pontuação foi usada originalmente é o de
portas sendo abertas e fechadas. O problema no caso foi a repetição. Não que portas devam soar
muito diferentes entre si, a menos que isso acrescente a experiência de alguma forma. Mas muitas
portas sendo abertas e fechadas em um curto período e soando exatamente iguais podem tornar a
experiência auditiva cansativa.
O exemplo do som de portas não é raro, em Minecraft (2011) é muito comum encontrar
vilarejos habitados por NPCs, os quais entram e saem de suas casas constantemente, ocasionando
frequentes ruídos gerados pela interação com portas. O anoitecer e a chuva fazem com que os
aldeões busquem abrigo, o que pode ocasionar ainda mais ruídos de portas. Mais perturbador, no
entanto, é que se houver muitos aldeões e o abrigo não for suficiente, todos tentarão se amontoar
no mesmo espaço, obrigando uns aos outros a abrir e fechar a mesma porta seguidas
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vezes. Uma breve pesquisa em fóruns relacionados ao jogo pode retornar muitas reclamações de
jogadores a respeito do evento sonoro irritante.

Figura 11: Vários aldeões em Minecraft (2011) abrindo e fechando uma porta constantemente.

Segundo Jacobsen (2018), as soluções para problemas identificados na pontuação do
incômodo são tão pessoais quanto à identificação dos próprios problemas. No caso do jogo em
que ele estava trabalhando, a solução foi gravar separadamente cada elemento da porta, o som da
maçaneta, da dobradiça, o rangido da madeira etc. Todos esses sons passaram a ser mixados em
tempo real durante o jogo, assim como ocasionalmente foi adicionado um efeito para „adoçar‟ o
resultado acústico, de forma a gerar diferentes combinações e adicionar alguma aleatoriedade a
experiência sonora.
Jacobsen (2018) também observa que a mesma possibilidade de adicionar efeitos a serem
executados em tempo real permite ao designer usar efeitos diferentes e obter sons que, mesmo
aleatórios, combinem com o ambiente, tornando o resultado mais sinistro em um cenário escuro
por exemplo.
O problema e a solução foram os mesmos no que se refere a sons de explosivos. O
jogador, se assim quisesse, poderia arremessar dois ou mais explosivos iguais em sequência,
gerando exatamente os mesmos sons. A repetição seria facilmente identificada e, portanto,
pontuada enquanto incômoda. A solução novamente foi a mixagem em tempo real de diversas
camadas de efeitos sonoros de explosão. Nesse caso, porém, a mixagem levaria em conta o
tamanho da explosão e o tipo de cenário, de forma a soar mais verossímil em relação ao tipo de
material atingido.
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Figura 12: Diagrama exemplificando geração de elementos sonoros através de mixagem em
tempo real, evitando a pontuação do incômodo. Fonte: JACOBSEN, 2018.

2.3.2 Passos, espadas e gritos (de Wilhelm): identificando ruídos singulares

Tal qual expressado anteriormente, espera-se que exista certa cautela com sons
repetitivos. A repetição em si, no entanto, não é necessariamente maligna. No exemplo das portas
vemos sons mixados em camadas sonoras de diferentes graus de presença, ainda assim, os sons
ouvidos são essencialmente os mesmos. O som menos presente da maçaneta de uma porta ainda é
o mesmo quando mais aparente em outra, apenas com um volume diferenciado, alguma
randomização de pitch e algum mascaramento em razão dos outros sons.
Se certos cuidados evitam que a repetição seja muito aparente e, portanto, disruptiva
quanto à imersão sonora, por outro lado elementos sonoros facilmente reconhecidos em
repetições também podem ser pontuados enquanto incômodos.
Jacobsen (2018) aponta que o mesmo recurso que impede sons repetitivos de serem
pontuados negativamente também pode, quando usado em exagero, gerar combinações aleatórias
que se destaquem em relação às outras. A aleatorização pode ser feita tanto através de mixagens
em tempo real de sons gravados, quanto a partir da própria geração de sons.
O problema no caso do jogo em questão foi, especificamente, os sons de passos, uma vez
que esses são basicamente repetições de sons similares com alguma aleatoriedade adicionada a
eles, de forma a evitar o cansaço da repetição. A aleatorização ocasionalmente gerava
combinações de sons de passos de sonoridade singular, sendo assim fáceis de perceber e destacar
na paisagem sonora.
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O jogador ouvinte, através de processos psicoacústicos em seu cérebro, via de regra irá
distinguir do resto o ruído ou padrão sonoro singular, gerando assim uma relação figura/fundo
involuntária e imprevisível, visto que é regida pela aleatoriedade, o que de acordo com Jacobsen
(2018), é desconfortável a ponto de fazer o jogador sentir-se moderadamente torturado.
A solução, geralmente, é atingida através de uma diminuição da possibilidade de
combinações aleatórias, não a ponto de tornar a repetição incômoda, mas o suficiente para reduzir
a probabilidade de padrões singulares.
Alternativamente, também há o cuidado na gravação do foley para criar sons distintos,
porém ainda similares o bastante para que uns não se destaquem em relação aos outros. A
gravação e criação de sons similares não se restringem a passos. Golpes de espadas e disparos de
armas de fogo são apenas mais alguns exemplos.
Em lutas de espada, nós não precisamos de uma versão de um bom brandir de espada,
nós precisamos de dez variações quase indistinguíveis umas das outras, já que o mesmo
som constantemente repetido em nossos ouvidos aumentaria a pontuação de incômodo.
(JACOBSEN, 2018)

Um ruído singular disruptivo não precisa, é claro, ser fruto de aleatoriedade, podendo ser
simplesmente um som, inclusive de sonoridade agradável, que não se encaixe de forma coesa na
paisagem sonora da forma planejada.
Outro exemplo de reconhecimento sonoro que pode, por vezes, diminuir a experiência
imersiva e acarretar em uma pontuação do incômodo é a presença de sons já conhecidos pelo
jogador ouvinte, porém atrelados a outro contexto, como por exemplo, um som presente em outro
jogo ou mesmo outra mídia sem relação com o jogo em questão.
Como exemplo de elemento sonoro singular que transcende a existência da obra original,
temos o grito do Wilhelm. Originário do filme Distant Drums (1951), o grito foi nomeado a partir
de sua segunda utilização, em The Charge at Feather River (1953), no qual é emitido pelo
personagem Wilhelm.
Durante a produção de Star Wars (1977), o designer de som Ben Burtt resgatou a
gravação do grito de Wilhelm para sonorizar a morte de um Stormtrooper. Ben Burtt passou
então a utilizar o efeito sonoro na maioria dos filmes em que trabalhou, incluindo todos os filmes
das sagas Star Wars e Indiana Jones. A utilização do grito acabou por se tornar uma espécie de
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tradição no ramo de design de som, servindo também como aceno entre designers através de
mídias diversas.
Exemplos de jogos que fazem uso do grito de Wilhelm incluem Team Fortress 2 (2007),
Goldeneye (1997), God of War (2005) e muitos outros.
Jacobsen (2018) argumenta que, embora o grito de Wilhelm tenha valor na indústria,
mesmo que cômico, seu efeito nem sempre é o desejado em uma experiência sonora imersiva: “é
como se a linha temporal imersiva tomasse um desvio e nós fossemos arrancados da fantasia”
(JACOBSEN, 2018).
Há que se mencionar, no entanto, que o grito de Wilhelm pode, em muitos casos,
apresentar um desafio interessante ao designer de som. Se o devido cuidado com a coesão da
cosmopoiese estiver sendo tomado, é provável que a aplicação do grito venha a ser camuflada
pela situação mais apropriada possível, causando assim menos estranhamento.
Também é interessante notar que, embora o reconhecimento de elementos sonoros
provenientes de outros jogos, mídias e contextos possa causar quebra de imersão no momento em
que o jogador percebê-lo e lembrar-se de sua origem, também há espaço para utilização planejada
desses elementos sonoros, de forma a agregar à experiência imersiva.
A título de exemplo, temos a série Mr. Robot (2015). Em dado momento do seriado, o
protagonista é questionado sobre a motivação de seus planos revolucionários, ao que ele responde
ser o desejo de salvar o mundo. A fala em si traz uma conotação idealista, no entanto a música
que acompanha a cena é uma versão instrumental de Where is my Mind? (1987) da banda de rock
alternativo Pixies. A letra da música original traz comentários sobre insanidade, sua maior
implicação, contudo, é atrelada à sua famigerada presença no filme cult Clube da Luta (1999),
cuja trama também retrata uma revolução, porém realizada por meio de intensa violência,
destruição e terrorismo.
Através da presença da versão instrumental da música, o espectador que vier a reconhecêla é confrontado com a possibilidade de que a revolução para salvar o mundo talvez não seja
atingida por meios tão moralmente justificáveis quanto sua finalidade. A utilização de elementos
sonoros singulares reconhecíveis, portanto, pode acrescentar camadas de significado que
provoquem a reflexão do ouvinte. O momento de pausa e reconhecimento não é, nesse caso, uma
quebra de imersão, mas justamente um alerta de que há mais acontecendo ou prestes a acontecer
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do que os sentidos e a compreensão imediata sugerem, aumentando assim a intensidade do
momento imersivo vivido.
As aplicações da pontuação do incômodo não se restringem aos casos aqui mencionados,
certamente há muito mais exemplos a serem explorados. Ainda assim, é aparente a importância
da pontuação do incômodo, não apenas como referência para o designer de som, mas também na
análise e compreensão da experiência sonora imersiva em jogos digitais, e de certas minúcias que
possam quebrá-la.

2.4 COMO TRUMAN PERCEBE O SHOW

Tivemos até o momento, um breve panorama daquilo que pode compor a cosmopoiese
diegética sonora, a começar pela própria gênese do perceptível que é a cosmopoiese, vindo a dar
propriedade sensorial a tudo aquilo que habita a realidade simulada.
Aprofundando-nos na cosmopoiese, encontramos a paisagem sonora de Schaffer (2001), a
qual nos oferece a possibilidade de relações figura/fundo através do discernimento entre sons
fundamentais, sinais e marcos sonoros. Vemos também na própria definição de paisagem sonora
um convite à sua análise, estudo e exploração, este último, quiçá, bastante literal para o jogador.
Uma vez situados na paisagem sonora e com os ouvidos devidamente afinados para as
relações emergentes entre os sons, despontam os elementos sonoros dos quais o sistema GBACT
de Meneguette (2016) dá conta: Geofonia, Biofonia, Antropofonia, Criptofonia e Tecnofonia. Os
diversos níveis de presença dos cinco elementos sonoros, seja essa presença medida em decibéis,
em significação ou em constância na linearidade temporal, dão ao ouvinte uma noção do tipo de
realidade habitada por seus ouvidos.
Por fim, através da pontuação do incômodo, vemos demonstrações de elementos sonoros
diegéticos aparentemente inofensivos que, por razões psicoacústicas, podem proporcionar uma
experiência negativa da imersão sonora em jogos digitais. Também através da pontuação do
incômodo, vemos algumas soluções para tais problemas, assim como reflexões referentes, no
caso de elementos sonoros transmidiáticos, a possibilidade de que haja tanto quebra quanto
incremento de imersão.
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Espera-se assim que, ao menos superficialmente, tenha-se uma ideia mais clara daquilo
que compõe o extremo diegético (e por vezes o extra-diegético imediatamente próximo a diegese)
da experiência imersiva do áudio em jogos digitais.

2.4.1 Como nós percebemos o show de Truman

A despeito de qualquer intenção de evitar conclusões enraizadas no dualismo, é explícito
que, na imersão sonora como discutimos até aqui, temos duas vertentes aparentes, ambas
convergindo em prol da experiência imersiva de áudio em jogos digitais. De um lado há o
diegético, que se dá aos sentidos através da cosmopoiese e em forma de paisagem sonora. Do
outro lado há o extra diegético, incluindo trilhas musicais, sons de menu e, no extremo da extra
diegese, os aparatos a encapsular a percepção do jogador, encobrindo a realidade não simulada,
abarcando os órgãos sensoriais e dando os contornos iniciais da sonoridade através de sua
resposta de frequência.
Seria então, tudo que percebemos sonoramente em jogos digitais, um movimento da
audição “de fora para dentro”, ou melhor, do extremo extra diegético ao extremo diegético? Se do
ponto de vista do jogador talvez pareça que sim, então ao designer seria possível considerar sua
criação enquanto algo que avança rumo aos sentidos, em direção ao não-simulado. Tais hipóteses
presumiriam um ponto de partida e chegada para a percepção e para os estímulos. Se por um lado
há uma velocidade do som, por outro certamente a neurociência tem algo a dizer sobre o mundo
enquanto estímulo perceptível, órgão sensorial e sinapse.
Há, no entanto, que se considerar a camada „entre‟ as camadas. Tal qual a perspectiva
renascentista nos diz aos olhos a partir de onde eles observam, também o panorama na mixagem
de música de estúdio nos dá aos ouvidos a posição dos instrumentos. Eis aí uma reflexão
interessante para o estudo da imersão: se estamos sensorialmente imersos, estamos então imersos
em um ponto de percepção a partir do qual a realidade, simulada ou não, possa banhar-se nos
sentidos, o que Basbaum (2015) virá a chamar de ponto de escuta. Ainda sobre isso, Basbaum
(2018) diz que “existe uma predisposição de gênero de jogo, como existe uma predisposição do
designer em antever a forma de escuta do jogador.”
Ora, se os próprios aparatos capazes de envelopar os sentidos acabam sendo ignorados
pela percepção, então não é inteiramente neles que residem os limites do perceptível. É claro, não

58

se pode perceber o imperceptível, um fone que não reproduza sons abaixo de 100Hz estará
efetivamente limitando a percepção de cerca de 80Hz de espectro audível. Um fone não pode,
também, voltar-se ativamente a um elemento sonoro que venha a ser importante ao ouvinte. Mas
há necessidade de um transdutor que busque elementos sonoros por nós? A mixagem pode
garantir o posicionamento e o nível de presença de um elemento na paisagem sonora, assim como
o ouvinte, em geral, pode deslocar sua atenção em busca de um som de interesse, esteja em
destaque ou não.
Falemos então, sobre a camada entre as camadas, não o diegético e o extra diegético, mas
como ambos parecem atravessar-se, um sempre em direção ao outro, tanto no que concerne à
paisagem sonora que se oferece aos sentidos, como aos sentidos que buscam penetrar a mediação
e a própria diegese.
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3. OLHOS E OUVIDOS FIXADOS (AO CRÂNIO)

Como expressado anteriormente, realismo, seja visual ou sonoro, não é requerimento de
uma experiência imersiva como o marketing de jogos digitais faz crer. Droumeva (2011), no
entanto, afirma que a busca por realismo não é apenas um aspecto cultural e de game design, mas
um movimento simbólico que cruza diversas mídias, o que talvez venha a explicar tanto a
aparente tendência da indústria em desenvolver tais capacidades tecnológicas quanto a busca de
jogadores por tais experiências.
“Ao invés de ser apenas um requerimento de design, trata-se de uma ideologia de
expressões mediadas contemporâneas.” (Droumeva, 2011).
Seguindo essa linha de raciocínio, Droumeva (2011) propõe que jogos de FPS, por
possuírem rica e complexa paisagem sonora, assim como renderização espacial de áudio 3D,
oferecem ao jogador uma posição de escuta única, visto que a experiência de mundo se dá
exatamente através do avatar, e que qualquer outro ponto de escuta distanciaria o jogador da
paisagem sonora, fazendo-o mais um ouvinte que um verdadeiro participante na ecologia
acústica. Tal afirmação faz sentido no que diz respeito ao ponto de vista (ou ponto de audição)
típico do ser humano, e certamente gera alguma imersão, dada a similaridade entre o
posicionamento sensorial do avatar e do jogador.
Parece curiosa, no entanto, a associação entre o ponto de vista em primeira pessoa e a
experiência da paisagem sonora em jogos digitais. Logo se vê que a reflexão não pressupõe um
ponto de escuta específico na paisagem sonora, mas localizações específicas para os órgãos
sensoriais do avatar, que sejam similares às do jogador.
O deslocamento do ponto de escuta em relação ao ponto de visão certamente pode causar
estranhamento em uma situação usual: imagine você, leitor, ouvir tudo que normalmente ouve em
uma paisagem sonora, porém não enxergar através de seus olhos e sim por meio de câmeras que
sigam seu corpo, a certa distância, para onde quer que vá. Se no mundo não simulado a
experiência descrita pode parecer fantasiosa ou mesmo delirante, no mundo dos jogos digitais
encontra vasta gama de exemplos.
Jogos como Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004), Skyrim (2011) e Fallout 4
(2015) apresentam a possibilidade de jogo tanto em primeira quanto em terceira pessoa, de forma
que o jogador possa escolher o que lhe for mais imersivo. O deslocamento do ponto de visão, ou
da representação dos
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olhos do avatar, não altera grandemente a posição espacial dos sons. Talvez, mais importante seja
que não há alteração alguma na posição do emissor do som no cenário navegável, sua presença na
paisagem sonora ou as respostas sonoras que possam advir do jogador. Toda complexidade
sonora realista permanece lá.

Figura 13: Exemplos de ponto de vista em primeira pessoa (esquerda) e em terceira
pessoa (direita) capturadas em Fallout 4 (2015).

De qualquer forma, talvez seja sensato assumir que o posicionamento dos órgãos
sensoriais virtuais no próprio avatar tem seu valor imersivo, justamente por permitir uma
percepção de mundo virtual análoga a do mundo não simulado: visão, audição e capacidade de
interação unidas em um único corpo. Essa conclusão, no entanto, não se opõe à ideia de que haja
imersão ao se jogar em terceira pessoa, especialmente imersão sonora. Trata-se, em geral, apenas
de experiências visuais diferentes do mundo virtual que, embora possam implicar em alguma
diferença de espacialidade sonora, não alteram a presença de sons na paisagem sonora.
Mas por que tanto em jogos de perspectiva em terceira pessoa, quanto em primeira
pessoa, o áudio pode sofrer pouca alteração? Seria porque, no final das contas, toda a paisagem
sonora apresentada em jogos digitais continua vindo dos mesmos transdutores (fones de ouvido,
por exemplo) e sendo apreendida pelos mesmos ouvidos com os quais o jogador apreende toda a
paisagem acústica que lhe é acessível? É tentador considerar que sim, mas devemos nos lembrar
que, na experiência imersiva, a mediação tende a se tornar imperceptível. Se isso não for razão o
bastante pra desconsiderar tal hipótese, que tal o fato de que um mesmo televisor pode exibir as
diferentes perspectivas que acabamos de ver?
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O que parece haver de fato é uma convenção sobre como o áudio em jogos digitais 3D
deve funcionar ou, mais especificamente, a partir de onde ele deve ser ouvido dentro da camada
diegética de jogo, ângulo este sempre atrelado ao ponto de vista. Certamente não há problemas
em seguir essa convenção, levando em conta sua presença em tantos jogos louvados pelo
consumidor, por desenvolvedores e pela academia, assim como sua semelhança para com a
experiência de mundo típica. É importante, no entanto, ressaltar a existência da convenção em si,
se não para melhor entendê-la, quem sabe para eventualmente quebrá-la com alguma elegância.
Uma perspectiva menos comum é a de segunda pessoa, ou seja, quando a visualização do
avatar controlado pelo jogador é feita a partir de outro personagem. Neste caso, se a audição
também for em segunda pessoa, e supõe-se que seja em acordo com a convenção, havera
diferenças mais audíveis, dependendo do posicionamento do observador.
Em Super Mario 64 (1996) nos é apresentada pela própria narrativa a ideia de ângulo em
segunda pessoa. Logo no início do jogo, o protagonista é confrontado por um Lakitu cameraman
que diz querer filmar as aventuras de Mario no castelo. Este ensina os controles de câmera ao
jogador e prossegue enquanto olhos e ouvidos do mesmo. Do ponto de vista prático, há pouca
diferença entre o ângulo de segunda e terceira pessoa, exceto pela introdução e pelas ocasionais
aparições do Lakitu em superfícies reflexivas.

Figura 14: Lakitu Cameraman em Super Mario 64 (1996), através do qual o jogador vê e
ouve os movimentos do avatar.
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Um exemplo mais curioso de pontos de vista e audição em segunda pessoa pode ser
encontrado nos vários jogos da série GTA, mais especificamente os jogos em 3D da série.
Conhecido como câmera cinematográfica, o recurso permite ao jogador a visualização e
escuta da ação sobre rodas a partir de diversos ângulos. Geralmente modelado com base em
ângulos de câmera hollywoodianos, a câmera cinematográfica fornece à perseguição
automobilística, originalmente em terceira pessoa, características de filme de ação. Veremos
então câmeras, ou mais especificamente ângulos de percepção, posicionados das formas mais
diversas: pontos de percepção acoplados à lateral do veículo em movimento, a algum ponto
fixado no cenário ou mesmo a flutuar no céu, incluindo, inclusive, a simulação do movimento
normalmente observado em câmeras situadas em helicópteros.
Em termos sonoros, a convenção de posicionamento entre ponto de vista e de escuta se
mantém, porém nesse caso fica explícita a diferença na percepção de paisagem sonora: uma
câmera acoplada à lateral direita de um veículo posicionará o som do motor à sua esquerda, assim
como a visualização aérea praticamente ocultará ruídos de motor e de trânsito em geral.

Figura 15: Exemplos de câmera cinematográfica em GTA V (2013), acompanhando o
mesmo avatar a partir de diversos ângulos visuais e sonoros.
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Embora não seja algo totalmente relacionado ao áudio, é válido notar que, no caso de
GTA V, a câmera cinematográfica pode gerar certa dificuldade do ponto de vista da
jogabilidade, causando problemas que não ocorreriam tão facilmente em terceira pessoa, levando
o jogador a tomar consciência do ponto de vista em si, o que por sua vez pode diminuir a
imersão.

3.1 SE O OUVIDO É FIXO, A AUDIÇÃO É LIVRE

Se a convenção é de que os três pontos de percepção comuns em jogos digitais atrelem
imagem e som, por outro lado o jogador tem liberdade para buscar (ou permitir-se permanecer
em) modos de escuta diversos de acordo com suas intenções, o que por sua vez pode gerar
diferentes experiências imersivas.
O típico ser humano contemporâneo vive cercado por fontes esquizofônicas, falamos de
um costume e talvez até condicionamento que começou há mais de um século. Usualmente não
se questionam convenções, justamente porque o são, trata-se apenas de uma questão de rápida,
quase automática, relação entre som e circunstância. Sirenes no trânsito não têm a mesma
significância, nem requerem o mesmo tipo de resposta do ouvinte, que sirenes advindas de uma
loja fechada à noite.
É claro que diferentes respostas a sons similares, estes separados por circunstâncias
diversas, nem sempre têm relação com fontes esquizofônicas: rugidos ouvidos dentro de um
zoológico certamente não causarão a mesma reação se, ao invés disso, vieram debaixo de uma
cama.
Seguindo o raciocínio de que uma constante exposição a sons e, mais particularmente, a
convenções sonoras, faz com que o ouvinte desenvolva certas respostas e articule sua intenção de
escuta de forma apropriada, Droumeva (2011) sugere a existência de seis modos de escuta,
baseados em estudos anteriores de percepção de paisagem sonora, ecologia acústica e em suas
observações sobre o condicionamento de ordem cultural do ouvinte, este que está sempre exposto
a sons advindos de televisores, cinema, rádio etc.
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Modos de escuta segundo Droumeva (2011):
● Escuta Imaginativa: escuta que fornece condições perceptivas para imersão,
permitindo a construção mental de um ambiente através do pouco que for
oferecido acusticamente.
● Escuta Nostálgica: uma escuta analítica e culturalmente crítica desenvolvida por
jogadores experientes que buscam elementos icônicos na paisagem sonora. Muito
comum em jogos de franquias com certo tempo de existência.
● Escuta Disjuntiva: posição de escuta que define a capacidade do jogador de
desenvolver e mudar fluidamente sua atenção auditiva: Um jogador em pleno jogo
pode alternar, conforme sua necessidade, entre o calor e tensão da batalha e telas
de configurações ou de inventário para buscar algum item, mudando
completamente os sons aos quais se expõe.
● Escuta Ingênua: escuta eletroacústica não analítica que permite ao jogador ficar
em estado de imersão com o mínimo de complexidade sonora. Na ausência de
uma paisagem sonora realista, o jogador ignora, sem qualquer esforço, repetições,
loops, e falta de fidelidade sônica, em favor da imersão.
● Escuta Condicionada: aquela em que o jogador ouve, com uma expectativa latente,
como a paisagem sonora do jogo irá se desdobrar, tacitamente familiarizado com a
sonoridade de jogos em geral.
● Escuta Intertextual: Resultado da polinização cruzada entre mídias, essa posição
de escuta refere-se a situações em jogos em que se pode ouvir na paisagem sonora
sons de telefone, rádio, televisor (famosamente presentes em

GTA).

Reciprocamente, concertos de video game trazem sons e música de jogos digitais
para nosso mundo, para outros propósitos.

Dentre os modos de escuta apresentados existem, em dois casos, menção à experiência
imersiva: o modo de escuta imaginativa e o modo de escuta ingênua. Faz sentido que esses
modos sejam relevantes à imersão do jogador. O primeiro por ajudar na concepção do que a
autora chama de ambiente. Seu exemplo disso é o jogo Cooking Mama (2006), que traria
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características remanescentes dos jogos da série Super Mario, evocando uma sensação de mundo
relaxado e divertido.
O que autora aqui chama de ambiente talvez seja mais bem definido pela teoria de
identidade sonora de Meneguette (2016), afinal os mesmos sons que remetem a certa experiência
de jogar específica encontrada em jogos como Super Mario, ajudando o jogador a ter noção do
que esperar, também dão ao jogo em particular características específicas.
O segundo modo de escuta ao qual a autora atribui sensação de imersão, o modo de escuta
ingênua, é definido como uma escuta não analítica, ou seja, o jogador não busca ativamente por
elementos sonoros a serem avaliados, apenas se deixa encapsular pelos estímulos sonoros sem
questionamentos.
A ignorância proposital da ausência de complexidade realista na paisagem sonora, está
repleta de loops e sons de pouca fidelidade, não é diferente, portanto, de estado de suspensão de
descrença, algo comum tanto à experiência de jogos digitais quanto do cinema. Por que seria
diferente ignorar, por duas horas, a implausibilidade de um herói fantasiado de morcego no filme
Batman Returns (1992) de Tim Burton ou no jogo digital Batman: Arkham City (2011)?
A suspensão de descrença que vemos aplicada a elementos da narrativa acaba, em parte
por costume e exposição, sendo estendida a elementos visuais e sonoros. Na saga Star Wars,
George Lucas faz uso de transições de cena que, embora esteticamente características, não
interferem negativamente na experiência imersiva do espectador. Da mesma forma certas
características sonoras usuais em jogos digitais passam propositalmente despercebidas pelo
jogador. Talvez mais importante que a percepção de loops e baixa fidelidade comum de alguns
sintetizadores, seja a experiência sonora atrelada à fase onde tais loops e sons sintetizados
ocorrem.
Sobre isso, parecem bem apropriadas as afirmações de Huizinga (2000):

A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no tempo. Todo jogo se
processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de maneira material
ou imaginária, deliberada ou espontânea. Tal como não há diferença formal entre o jogo
e o culto, do mesmo modo o "lugar sagrado" não pode ser formalmente distinguido do
terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o
campo de tênis, o tribunal etc., têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é,
lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam
determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo habitual,
dedicados à prática de uma atividade especial.
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Não é a repetição constante do tema de Super Mario World (1990) em métrica de valsa
que importa ao jogador, mas a sensação de leveza e fluidez atrelada ao mapa submarino através
da música. Da mesma forma que uma música tensa, mesmo em loop e com sons explicitamente
sintetizados, associados a uma fase submarina talvez causasse uma sensação mais asfixiante.
Na descrição dos outros quatro modos de escuta não são feitas menções à imersão, mas
isso não quer dizer que, dentro das definições de imersão com as quais estamos trabalhando, o
jogador não será arrebatado pela experiência imersiva. Pode-se supor que a imersão citada por
Droumeva (2011) seja aquela planejada pelo designer, a imersão no ato de jogar, de ter os
sentidos encapsulados e as intenções direcionadas para a interação com o mundo do jogo digital.
Mas quais experiências imersivas menos usuais na sessão de jogo tradicional podem estar
ocultas nos outros modos de escuta?
A escuta nostálgica é considerada uma escuta analítica visando buscar elementos icônicos
na paisagem sonora, não sendo, portanto, necessariamente ligada ao ato de jogar em si. No
entanto, a busca de elementos sonoros com características sintéticas retrô, tanto dentre gêneros de
jogos quanto dentro dos próprios jogos, pode gerar algum alinhamento entre a expectativa do
jogador e a paisagem sonora do jogo experienciado, o que, por sua vez, pode provocar imersão no
jogar. Da mesma forma, um jogo cuja paisagem sonora afaste-se muito da expectativa pode ser
menos imersivo.
Dito isso, a própria apreciação analítica de uma paisagem sonora em busca de elementos
conhecidos pode ser uma experiência imersiva em si. Nesse caso, porém a imersão não viria do
ato de jogar, mas do ouvir, não muito diferente de ouvir um disco de música de um artista
conhecido em busca dos elementos que o caracterizam. Essa imersão, é claro, não exige
interação. Mas, no caso de um jogo digital, muitas vezes a apreciação de toda a paisagem sonora
disponível exige algum tempo de jogo, seja para alcançar fases com diferentes trilhas musicais,
seja para procurar as interações que gerem os sons desejados.
Escuta disjuntiva aparentemente descreve não um modo de escuta no qual o jogador possa
se posicionar, mas um estado de aceitação das mudanças abruptas na paisagem sonora, alcançado
através da imersão no próprio jogo, ao menos no que se refere ao exemplo de momentos de ação
intercalados com a abertura de inventários e todos os sons que daí advêm.
Embora o jogador esteja interrompendo a sonoridade da batalha ao abrir o inventário, o
ato da interrupção em si pode ser justamente o que garante a continuidade da batalha. Os sons de

67

inventário podem interromper aqueles do momento de ação, mas sua presença pode implicar no
sucesso do jogador em trocar a arma atual por uma melhor adaptada à situação. Mais do que isso,
a troca de arma em si representa uma mudança nos sons da própria situação de ação que
continuou graças à interrupção, permitindo assim que o momento imersivo não fosse quebrado
por uma derrota prematura.
Sons de menu ocasionados pela pausa do jogo podem ter outras implicações. A existência
do botão de pausa já atende à possível necessidade em se parar o jogo. Nesse caso, vemos duas
possibilidades: a primeira sendo de que o jogador achou importante ajustar alguma configuração,
inclusive configurações sonoras, o que pode ser importante para uma experiência mais imersiva.
Justamente a pausa para ajustar volumes, aumentar a presença da música ou das vozes de NPC,
que permite ao jogador ter uma experiência imersiva perfeitamente alinhada a seus desejos e
hábitos. A segunda possibilidade para pausa é a de que algum elemento externo interferiu no
jogo, nesse caso há pouco a se comentar. Estímulos externos podem diminuir drasticamente a
imersão de jogo, ao menos a pausa pode garantir que, eventualmente, o jogo continue e o estado
de imersão seja recuperado.
Escuta condicionada compartilha elementos com a escuta nostálgica: ambas implicam que
o jogador esteja esperando por determinados elementos sonoros. A escuta condicionada, no
entanto, não pressupõe uma busca ativa pelos elementos sonoros, e sim um estado, no qual
jogadores experientes podem se encontrar uma vez expostos a certos sons. O costume para com
as convenções sonoras pode causar nesse jogador expectativas e respostas já conhecidas: o chiado
emitido pelo rádio de bolso em Sillent Hill (1999) funciona como alerta de perigo e requer
atitudes, sejam de combate ou de fuga. É claro que os sons não precisam ser diegéticos para
permitir esse tipo de escuta, uma música extra-diegética tensa pode causar o mesmo efeito.
A escuta intertextual traz consigo tópicos interessantes à questão da imersão. Por se tratar
da escuta que ocorre quando elementos sonoros de diferentes mídias se cruzam na paisagem
sonora de jogos, vemos elementos que podem remeter ao mundo não simulado do próprio
jogador presentes na realidade virtual. Não parece haver, no entanto, quebra de imersão ao se
reconhecer tais elementos, presumindo que estes sejam plausíveis dentro do considerado
aceitável pela suspensão de descrença do jogador, como visto anteriormente.
As rádios presentes em GTA tocam músicas compostas por artistas reais, geralmente
músicas que fizeram algum sucesso no mundo não simulado. Ouvir Welcome to the Jungle
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(1987) da banda Guns N’ Roses em GTA: San Andreas (2004) não parece, contudo, levantar
questionamentos quanto à sua presença no mundo digital, visto que a narrativa do jogo constrói
uma realidade análoga à nossa. É possível que haja questionamento quanto a existência da banda
naquele mundo, mas a ausência de uma negação clara parece ser suficiente para que o jogador
não busque pela banda em si.
O que parece importar realmente é a possibilidade de mudar a rádio, escolher aquela cujo
gênero musical melhor se alinhe ao gosto do jogador. Pilotar o carro digital tendo como trilha a
mesma canção que podemos ter todos os dias em nosso próprio carro, talvez de forma mais
emocionante inclusive. Em GTA uma música particularmente agitada pode se tornar trilha
musical para uma violenta perseguição automobilística, algo que, ao menos se espera, não é
desejado no mundo não simulado.
As canções em GTA não são todas de bandas e artistas reais. Algumas das músicas
encontradas nas rádios são executadas pela banda Love Fist, um grupo de músicos fictício que,
em certas missões, pode ser encontrado e sobre o qual são feitas várias referências em nível
diegético, o que certamente adiciona à profundidade do mundo narrativo e, portanto, à imersão.
Afinal, dentre tantas músicas, algumas “realmente” têm origem na realidade virtual.
Em Vampire: The Masquerade - Bloodlines (2004) também são encontrados rádios e
televisores que emitem sons. Nesse caso, porém, temos tipos diferentes de sons que permitem
uma escuta intertextual. Enquanto televisores apenas simulam a sonoridade típica sem fazer uso
de sons realmente encontrados em nosso extremo da realidade, os rádios são divididos entre
aqueles que apresentam talk-shows e aqueles que tocam músicas, essas advindas de bandas e
artistas reais. Todas as músicas e bandas possuem uma estética de rock gótico muito apropriada à
identidade sonora do jogo, então não há incoerência que possa ocasionar quebra de imersão.

Figura 16: Exemplo de aparelho de som encontrado em Vampire The
Masquerade Bloodlines (2004) ao qual o jogador, encarnado no avatar, pode
ouvir.
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Ao falarmos em escuta intertextual e em músicas que não foram compostas originalmente
para jogos digitais, é interessante questionarmos o papel das músicas que o jogador, porventura,
possa desejar ouvir durante uma sessão de jogo, que não foram sequer previstas durante a criação
do jogo.
Se ao autor deste texto não era difícil, em sua juventude, diminuir o volume da música de
um jogo e tocar no aparelho de som próximo uma fita cassete de autoria própria, contendo
canções que pudessem ou não se alinhar à identidade sonora, de forma a ter uma experiência
customizada na qual certamente havia imersão, quem dirá ao jogador atual, dispondo de players
de música no mesmo computador em que o jogo será executado.
É perfeitamente plausível à possibilidade de que jogadores busquem uma experiência
musical alternativa a oferecida pelo jogo. Configurações no menu de jogo podem permitir que o
volume de uma música seja diminuído, assim como de outros sons aumentado. A alteração de
volume pode garantir a presença perceptível de elementos sonoros durante a execução de músicas
que não foram compostas ou mesmo escolhidas originalmente para o jogo.
Haverá então uma diminuição da imersão sonora caso o jogador ouça uma música de sua
escolha durante o jogo? Depende da intencionalidade do jogador, de seu comprometimento para
com a experiência de jogo original e das sensações e reações causadas pela música. Se por um
lado uma música instrumental barroca pode ser exatamente o que fará um jogador específico
sentir-se inspirado durante a construção de sua fortaleza em Minecraft (2011), por outro lado uma
música muita querida pode levar o jogador a cantar acompanhando a letra, uma atitude
desconectada do jogo e sua paisagem sonora original.
Certamente, ouvir uma música de própria escolha pode sim ter alguma relevância positiva
na experiência sonora imersiva. No entanto, ouvir a música que outro jogador escolheu sendo
capturada pelo microfone durante uma sessão multiplayer com certeza vai gerar quebra de
imersão. A música de escolha alheia não só não se alinhará à identidade sonora do jogo original,
mas também dificilmente se alinhará a experiência sonora customizada. Outro detalhe importante
é a captura de som de microfones voltados a gamers que, como já discutido, podem reproduzir
razoavelmente bem a voz humana, mas terão sérias limitações no que concerne à reprodução
musical. Se até aí o jogador conseguiu, graças a alguma insistência, manter-se imerso no jogo,
certamente não será imersão sonora. Com sorte o ouvinte original da música não cantará
desafinadamente no microfone durante todo o processo.
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É válido notar que a possibilidade de uma experiência musical customizada de acordo
com a preferência do jogador não passou despercebida pela indústria. Os jogos da série GTA para
computador oferecem a opção de criação de uma pasta contendo músicas e faixas de áudio
escolhidas pelo jogador, as quais poderão ser ouvidas durante a sessão de jogo em uma rádio
específica, eliminando assim a necessidade de um player externo ou mesmo de ações fora do
jogo. Em GTA V (2015) existe, inclusive, a opção de ter as músicas selecionadas tocadas em
ordem, de forma aleatória ou intercaladas por propagandas, o que torna a experiência sonora
customizada muito mais próxima da experiência original de jogo.

Figura 17: Jogador selecionando a Self-Radio no menu de rádios de GTA V, onde poderão
ser ouvidas as faixas por ele escolhidas.

3.2 CONCLUSÕES: A EXPERIÊNCIA DO ÁUDIO IMERSIVO EM JOGOS DIGITAIS

Vimos até aqui, ao menos superficialmente, as diversas camadas sonoras perceptíveis da
experiência imersiva em jogos digitais. Para tal, começamos pela própria definição de imersão,
tomando como referência a definição de Basbaum e Meneguette (2010). Seguimos então
analisando cada etapa, do extremo extradiegético no qual se encontra o jogador ao extremo
diegético, onde está localizado o avatar. No decorrer desse caminho, fizemos questionamentos e
reflexões no que

71

concerne a como o áudio se apresenta ao jogador, assim como as diversas formas do jogador
perceber o áudio.
Talvez, então, com base no conteúdo estudado e a partir de uma recapitulação, possamos
melhor discernir o todo da experiência imersiva do áudio em jogos digitais que até o momento
vimos na forma de fragmentos.
Não acidentalmente, iniciamos nossa discussão com o modelo IEZA, justamente por
classificar, do ponto de vista do designer, todos os elementos sonoros presentes em jogos digitais.
A diferenciação entre diegese e extra-diegese, em particular nos é muito interessante, visto que
trata de duas etapas importantes na experiência imersiva: aquela onde todos os sons produzidos
tem emissores localizados na realidade narrativa, e aquela que compreende os elementos sonoros
externos à narrativa.
Huiberts (2010) define diegese e extra-diegese enquanto oposição uma à outra. Um
dualismo mais para corpo/alma que para branco/preto. Isso faz todo sentido do ponto de vista do
designer, afinal é o tipo de diferenciação que facilita a organização. Estamos, porém, analisando
a experiência imersiva do áudio, e no que diz respeito ao jogador não há qualquer dualismo ou
oposição. Talvez seja mais prudente, em lugar da ideia de oposição dualista, uma visualização
espacial e de profundidade, algo que mais se assemelhe, talvez, a um ponto de fuga sensorial.
Não se trata de duas faces opostas de uma mesma moeda, mas de dois véus que, ao circundar a
percepção do jogador, dão a este um horizonte sensorial definido em diversas camadas da
experiência a serem exploradas pelos sentidos.
Para um observador externo, no entanto, talvez esta ideia que estamos desenvolvendo
tome a aparência de um degradê sensorial, não denotando apenas presença sonora produzida
através de mixagem, mas sim a qual camada da experiência um som pertence, extra-diegética,
diegética e resultante de agenciamento, diegética de ambientação etc.
Temos então um jogador que, com sua percepção encapsulada pelos aparatos, vê e ouve
sua realidade não simulada, aquela totalmente externa ao jogo, reduzida àquilo que o cerca
imediatamente. Monitores, caixas de som e fones de ouvido engolem o mundo, reduzindo o não
simulado a uma única sala que em breve também deixará de ser aparente.
Os estímulos emitidos pelos transdutores, assim como o crescente interesse do jogador,
cercam os sentidos e dão a estes a percepção de um mundo além. Não há mais realidade não
simulada, há apenas extra diegese e diegese, nessa ordem, começando nos fones de ouvido e
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terminando na realidade narrativa, todo o audível entre essas duas camadas de experiência, esses
véus sensoriais.
Na extra diegese e diegese encontramos os quatro domínios do modelo IEZA, interface,
efeito, zona e afetação, organizando assim o que o jogador virá a ouvir a partir daí.
É claro, a esse todo sonoro que deve se dar aos ouvidos Meneguette (2015) chamou
cosmopoiese, a criação do mundo para os sentidos, abrangendo tudo aquilo que habita a
narrativa. Muito apropriado que o mesmo termo que da nome à tarefa de criar mundos do
designer, o que em si tem lá seu quê de divino, também possa nomear como o mundo se gera e se
dá aos sentidos, em favor dos sentidos e também em razão deles.
Pois bem, na cosmopoiese que agora cerca os orgãos sensorias, nesse quase-solipsismo
tecnológico, encontramos a paisagem sonora de Schafer (2001). Particularmente nos interessam
os princípios da paisagem sonora, sons fundamentais, sinais sonoros e marcos sonoros.
Chamamos de sons fundamentais todos aqueles que compõem a paisagem sonora de
forma constante e despercebida, definindo assim as características que definem toda a paisagem
no momento. Observemos aqui que essa análise pode ser aplicada tanto ao extremo diegético da
experiência quanto ao extra-diegético. Então, no extremo diegético temos, por exemplo, a
realidade simulada de Dead Island (2011), onde sons naturais em contraste com a visão das
construções humanas silenciosas dão a assustadora impressão de que o tempo dos homens
passou, e qualquer ruído que se destaque de forma a não mais ser som fundamental merece
atenção cautelosa.
No extremo extra-diegético, que só termina onde começa o próprio jogador, temos todos
os ruídos emitidos pelos transdutores, escolhidos a dedo e soando eficientemente, encobrindo
uma paisagem sonora externa que por vezes faz questão de penetrar o véu da simulação imersiva
e ser lembrada. Em algum lugar próximo, as ventoinhas do computador prosseguem zunindo
incessantes. No extremo da extra-diegese, a sonoridade da tecnologia, por vezes esquizofônica,
domina. Se, num jogo de horror, a paisagem sonora diegética assusta e ameaça, é porque a
anulação da paisagem sonora do extremo extra-extra-diegético, aquela do mundo não simulado,
nos permite perceber a diegese de forma segura, com toda a fria eficiência da qual só a técnica
parece ser capaz.
Schafer (2001) também nos fala sobre os sinais sonoros e sua presença perceptível na
paisagem sonora. Claro, os sinais deveriam ser aqueles que interessam ao ouvinte, geralmente
carregando
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algum significado relevante. Foi feita então a analogia para com a psicologia da percepção visual
e suas relações de figura e fundo. Se temos os sons fundamentais compondo o fundo da paisagem
sonora, temos os sinais tomando para si o papel de figuras. Interessante notar que, em jogos
modernos de mundo aberto, as relações dependem cada vez mais da intenção do jogador. Sons de
conflito podem, certamente, ser sinais sonoros e tornar-se figuras para o ouvinte. Porém, um
jogador despreparado para o combate ou com outros objetivos, pode buscar uma rota alternativa,
afastando-se dos sons de disparos até que estes se tornem fundo novamente. Da mesma forma,
elementos sonoros podem emergir da paisagem sonora porque o jogador os busca ativamente.
Temos também os marcos sonoros, podendo figurar imponentemente na narrativa e dizer
muito a seu respeito. Sobre o aspecto da necessidade de preservação, os mesmos jogos de mundo
aberto, muitas vezes, oferecem a opção de aliança com diferentes facções rivais, se um marco
sonoro for atribuído a uma ou mais e se este merece preservação, caberá ao jogador decidir.
Na paisagem sonora encontramos os elementos componentes do sistema GBACT de
Meneguette (2016), Geofonia, Biofonia, Antropofonia, Criptofonia e Tecnofonia. A presença de
cada elemento nos contando uma história sobre a realidade simulada, nos dizendo quais
características dominam a paisagem sonora e qual o papel do jogador nesse mundo. É claro que,
como em toda ponte de duas vias, o mesmo sistema GBACT que nos diz quão fantástico é o
mundo de Shadow of Colossus (2005), como sua vastidão silenciosa e seus titãs criptofônicos,
também deixa clara a predominância tecnofônica, mas não necessariamente antropofônica, da
sessão de jogo. À tecnologia é atribuída a tarefa de ser ouvida, ao ente humano ouvir. Qualquer
desejo de agir sonoramente é voltado ao diegético, e qualquer resposta sonora é, aparentemente,
advinda de lá, tal é a experiência imersiva.
Fomos apresentados, então, a diversas camadas e subcamadas da experiência imersiva,
todas as quais podemos entender como etapas, não necessariamente sequenciais como os degraus
de uma escada, mas como um todo a abarcar a percepção do jogador, cada camada agregando
estímulos e significados em prol da experiência imersiva
Em todas as camadas perceptíveis, encontramos elementos sonoros que podem acabar se
enquadrando no conceito de irritabilidade sonora de Jacobsen (2018), incluindo repetições
incômodas de sons que precisam de um mínimo de variação entre si de forma a não quebrar a
imersão, assim como ruídos singulares que, justamente por serem muito diferentes de outros,
atraem atenção desnecessária. Também vimos que alguns sons de origem transmidiática podem
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ser facilmente reconhecidos e tirar a atenção do jogador do jogo, da mesma forma como é
possível que haja uma reflexão relacionada pelo reconhecimento, intensificando a experiência.
Ao designer, fica a sugestão do conceito de irritabilidade sonora enquanto parâmetro; já
ao jogador, talvez o mais relevante seja a noção extraída do conceito, que evidencia a fragilidade
oculta da imersão sonora em jogos digitais.
Falar em véus do perceptível, camadas da experiência e vias de mão dupla trás, sem
dúvida, conotações de espacialidade e de profundidade, implicando, portanto, na existência de
alguma forma de navegação. Obviamente não nos referimos exclusivamente à navegação do
avatar no extremo diegético da experiência, justamente por isso, tratamos das duas vias através
das quais a percepção e a realidade simulada se encontram.
Definidos pelo jogo e direcionado ao jogador, temos os pontos de percepção, mais
especificamente em primeira, segunda e terceira pessoa. A respeito desses foi considerado que,
embora ofereçam ângulos diferentes e isso possa interferir na jogabilidade, todos permitem
imersão por atrelar ponto de vista e escuta. A primeira pessoa tem seu valor por ser uma
experiência do virtual análoga à da experiência do mundo não simulado, trazendo ponto de vista,
escuta e ação para dentro do avatar. A terceira pessoa trás ao foco o próprio avatar através do
qual a interação se dá, este não mais amarrado à visão e à audição. A segunda pessoa, menos
comum, nos dá um ponto de percepção dependente da posição do observador diegético. Se um
observador que siga o avatar a todo instante não tenha tanta diferença em relação à terceira
pessoa, por outro lado um observador menos preso ao avatar pode observá-lo e ouvi-lo de onde
preferir, podendo assim fornecer ao jogador belos pontos de percepção.
A outra via é aquela definida pelo jogador e suas intencionalidades e voltada ao jogo
através dos modos de escuta. Alguns mutuamente exclusivos, outros presentes e se sobrepondo
conforme a necessidade, todos permitindo alguma forma de imersão, seja a imersão focada na
narrativa planejada pelo designer, seja alguma imersão completamente avessa à experiência de
jogo usual.
● Escuta Imaginativa
● Escuta Nostálgica
● Escuta Disjuntiva
● Escuta Ingênua
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● Escuta Condicionada
● Escuta Intertextual
Vemos então que a experiência imersiva do áudio em jogos digitais não trata apenas de
diversas camadas, experienciadas pelo jogador e habitadas por tudo aquilo que se dá na
cosmopoiese, entre os extremos da diegese e extra-diegese. Também trata de como o jogador
percebe todos esses elementos sonoros, seja dentro daquilo que o jogo permite perceber através
dos pontos de percepção, seja através de modos de escuta, os quais permitem ao jogador buscar
aquilo que se alinhe à sua intencionalidade.
Nota-se então que, para o jogador, o que há, entre os véus de estímulos sensoriais que
compõem o horizonte do perceptível, é a relação figura/fundo da paisagem sonora, na qual sinais
sonoros encontrados no sistema GBACT se destacam de acordo com o ponto de percepção. Mas
para o observador externo, o mesmo que não vê camadas, mas um degradê de estímulos
sensoriais se estendendo ao redor do jogador, não se trata de uma relação figura/fundo, e sim uma
capacidade de deslocamento e penetração através dos sentidos, ou mais especificamente dos
modos de escuta. O que o jogador vê, ou ouve, como figura e fundo, o observador externo vê e
ouve enquanto elementos sonoros dispostos em diferentes profundidades das camadas. O jogador
deslocando sua atenção e estendendo seus sentidos em direção ao desejado ou necessário, de
forma que mesmo sons mais presentes possam figurar enquanto fundamentais, frente aos sinais
sonoros buscados. E assim toda a percepção do jogador navega, presa às amarras dos pontos de
percepção, mas livre para ir e vir pelas camadas do perceptível.
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Figura 18: Diagrama da experiência imersiva do áudio em jogos digitais: numeração
(camadas), ED (limite extra diegético), D (limite diegético). Zumbis etc. (exemplos).

Camadas extra diegéticas:


1 – Aparatos de acoplamento: headphones, caixas de som, etc.



2 – Sons de menus iniciais, de configuração, etc.



3 – Sons de inventário e menus acessíveis durante a sessão de jogo.



4 – Música extra diegética, sons transdiegéticos e de realidade aumentada (agregam à
experiência, sem interromper a sessão de jogo).

Camadas diegéticas (de 5 a 9):


Paisagem sonora: sinal sonoro, som fundamental, marco sonoro.



Sistema GBACT: geo, bio, antropo, cripto e tecnofonia.



Relações emergentes figura/fundo.
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4. ESTUDO DE CASO

Vimos até aqui algumas das diferentes camadas da experiência imersiva do áudio em
jogos digitais, como elas se sobrepõem umas às outras e oferecem ao jogador uma experiência
completa. Logicamente há casos diversos, e com certeza alguns jogos dependerão mais de alguns
elementos sonoros específicos para se fazer sentir, deixando outros elementos em posições de
menor destaque. Também há que se presumir que muitos jogos podem simplesmente não incluir
alguns dos elementos sonoros que mencionamos, os jogos da série GTA e sua total ausência de
criptofonia por exemplo.
Parece, então, apropriado que analisemos a experiência do áudio proporcionada por um
jogo, de forma a melhor entender como os elementos sonoros podem ser apresentados (ou não)
ao jogador, bem como se algum modo de escuta em particular se destaca durante o jogo.
Para esclarecimento geral, e para servir de referência ao leitor que, porventura, quiser
realizar as mesmas análises, explanaremos brevemente a metodologia e os aparatos utilizados: o
jogo será executado no sistema operacional Windows 7 e as sessões de jogo serão capturadas
através do aplicativo ReLive, da AMD. Embora análises de áudio e vídeo já sejam possíveis a
partir daí, através de qualquer reprodutor de mídia, análises exclusivas do áudio com base em
espectrogramas serão feitas utilizando o tocador de mídia Foobar2000. A conversão
digital/analógica do áudio se dará por meio da interface de áudio Scarlett 8i6, da marca
Focusrite.
Como mencionado no primeiro capítulo desta dissertação, um aparato muito comum e
relevante na experiência do áudio em jogos digitais é o fone de ouvido. Dessa forma, todas as
sessões de jogos, assim como análises posteriores, se darão através do fone DT880 250 ohms, da
marca Beyerdynamic. A escolha do fone se deu baseada em características como o alcance de
resposta de freqüências, além do alcance da audição humana, assinatura sonora sem
mascaramentos aparentes, impedância e sensibilidade razoáveis para utilização com ou sem
amplificação ideal. Também é válido notar que o costume do escritor com a assinatura sonora do
modelo garante certa transparência e sensação de não mediação, o que é sempre relevante na
experiência imersiva.
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4.1. VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES

Produzido pela já extinta Troika Games, com trilha sonora composta por Rik Schaffer,
Vampire: The Masquerade - Bloodlines (2004), é um RPG de ação para PC, no qual o jogador,
através do avatar, assume o papel de um vampiro recém transformado, buscando conquistar seu
lugar entre as diversas facções de mortos-vivos que governam as noites de Los Angeles. A trama
gótica envolve política e traição.
Apesar de apresentar bugs e outros problemas, e de ter sido o último jogo lançado pela
desenvolvedora Troika Games, VTM - Bloodlines cativou um público fiel, atingindo status de
jogo cult e chegando ao ponto de ter fãs trabalhando por anos em pacotes de atualizações e
correções não oficiais.
Para garantir a estabilidade da versão analisada, e também com o fim de prestigiar o
trabalho dos fãs, será feito uso do pacote de atualizações 9.9 plus de Wesp5, disponível em:
https://www.patches-scrolls.com/vampire_bloodlines.php.

4.1.1. Ruas de Santa Monica: impressões sonoras iniciais

Ao iniciar o jogo, somos apresentados aos sons estritamente extra-diegéticos do menu,
incluindo sons para cada opção, sons de confirmação de escolha e uma música que dá certo tom
de suspense, aumentando a expectativa do que está por vir.

Figura 19: Menu inicial de VTM - Bloodlines.
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Ao carregar o jogo já iniciado, nos vemos nas ruas noturnas de Santa Monica; os
elementos sonoros agora são, em sua maioria, diegéticos. Na paisagem sonora podemos destacar
os passos dos pedestres e o som do vento, ou seja, sons antropofônicos e geofônicos. Também
pode ser ouvida uma misteriosa trilha musical extra-degética.
Interrompemos a diegese para consultar o menu de missões e identificar nosso objetivo,
aqui as missões são apresentadas apenas através de texto, o único som é a mesma música do
menu inicial.
Retornamos ao jogo e seguimos em direção da local indicado. Os passos do avatar
tornam-se o elemento sonoro mais presente, reforçando a antropofonia. Ao atravessar um
estacionamento podemos perceber, por meio dos ruídos geofônicos e muito antes de qualquer
confirmação visual, que começou a chover.
Ouvem-se os gritos agressivos de um pregador apocalíptico, em acordância com a
temática sombria e o cenário urbano caótico. Curiosamente não há carros em movimento nas ruas
e a tecnofonia é quase nula, exceto pela ocasional sirene, ao fundo.

Figura 20: pregador grita frases apocalípticas em uma esquina, assumindo posição de sinal
sonoro frente à geofonia.

Até o momento, não houve relações figura/fundo mais aparentes na paisagem sonora, os
passos antropofônicos do avatar logo são filtrados devido à sua repetição, a qual parece,
inclusive, se enquadrar no tipo de repetição que gera pontos na escala do incômodo. Vento e
chuva também não se destacam muito, assumindo a posição de sons fundamentais. A voz do
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pregador parece ser o único sinal sonoro, embora não pareça ter a obrigatoriedade de deter a
atenção do jogador.

4.1.2. The Asylum: clube noturno e sons estritamente diegéticos

O próximo cenário explorado é o clube noturno The Asylum. Os primeiros sons ouvidos
são aqueles da música. Dessa vez diegética, a canção, que é tocada repetidamente, chama-se
Isolated (2001), da banda Chiasm. Ocasionalmente, ouvem-se falas desconexas dos
frequentadores, estas, porém mal se fazem aparentes frente à música. Ao explorar o cenário,
pode- se notar que não há sistema de som aparente, mesmo assim, a música toca incessante.
Qualquer dúvida quanto à presença diegética da faixa musical é removida pela visão da pista de
dança onde vários NPCs balançam os braços alucinadamente. A atitude dos habitantes da
realidade virtual ajuda a dar sensação de presença física à trilha musical.
Aqui também é possível que ocorra o modo de escuta intertextual, possível se o jogador já
conhecer a canção, visto que essa existe na realidade não simulada.

Figura 21: The Asylum, clube noturno contendo apenas sons diegéticos.

Neste cenário, ocorrem diversas interações entre o avatar e os NPCs. As vozes dos NPCs,
como é de se esperar, assumem facilmente a posição de figuras sonoras frente ao fundo musical,
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o qual não nos deixa ignorar o ambiente em que nos encontramos, tal é o poder dos sons
fundamentais. Há que se observar que a relação figura/fundo aqui não é apenas dependente da
percepção do jogador: quando uma fala relevante é emitida, a presença da música é literalmente
diminuída, de forma a não apenas facilitar o entendimento, mas também incrementar
artificialmente a relação figura/fundo natural.

Figura 22: espectrograma da paisagem sonora no clube noturno: sessão A mostra a presença
majoritária da música, sessão B mostra a presença reduzida da música, dando espaço para falas
do bartender.

As falas nesse cenário têm a finalidade principal de permitir ao jogador avançar na
história, oferecendo missões e sugestões. Elas também servem para apresentar ao jogador
personagens relevantes à trama. É válido notar que as falas do avatar não são proferidas
sonoramente, podendo apenas ser escolhidas através de opções de texto, as quais os NPCs
reagem com diferentes respostas audíveis.
O primeiro andar do cenário é acessado por elevador. Conforme este se afasta do térreo, a
presença da música diminui proporcionalmente, porém sem chegar a cessar. Neste andar,
discussões podem ser ouvidas através da parede, apropriadamente abafadas. Apenas após o fim
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da discussão o avatar pode adentrar a sala seguinte, onde receberá missões. É importante notar
que esse tipo de resposta sonora ao ambiente, na forma de abafamentos e outros efeitos acústicos,
acrescenta a materialidade da realidade virtual, em acordância com o que vimos sobre como
mundos que reagem a ações são mais imersivos e causam maior sensação de presença. As falas
ouvidas também dão ao jogador mais informação sobre as personalidades distintas e conflitantes
dos NPCs com quem terá que trabalhar a seguir, acrescentando profundidade também aos
habitantes deste mundo.
Por fim, é dada verbalmente a missão que nos fará prosseguir para os próximos cenários,
especificamente, a missão de explorar um hotel assombrado em busca de um item que tenha
pertencido ao fantasma em vida.

4.1.3. Breve passagem pelo sistema de esgoto

Para acessar o hotel, o jogador precisa atravessar o sistema de esgoto de Santa Monica.
Neste cenário, só existem quatro elementos sonoros diegéticos: o som da água caindo pelos
bueiros e escorrendo pelo chão, os sons dos passos do avatar, o ocasional guinchar de ratos e o
extremamente raro ranger da tubulação metálica. Geofonia constante, antropofonia resultante
apenas da presença do avatar e a ocasional biofonia dão a entender que este ambiente não é, ou ao
menos não deveria ser, habitado. A música extra-diegética tensa reforça essa noção com suas
notas longas e de sonoridade pouco natural.
Os sistemas de esgoto espalhados pela Los Angeles de VTM - Bloodlines em geral
apresentam sempre as mesmas características sonoras, o que pode não parecer de grande
relevância à trama. Se o jogador, no entanto, optar por jogar com o clã Nosferatu ao criar seu
personagem, logo se verá sem outra escolha que não viajar constantemente através das tubulações
subterrâneas. Todos os membros do clã Nosferatu são, invariavelmente, desfigurados a ponto de
mal parecerem humanos. Sua mera presença na superfície pode fazer com que transeuntes fujam
em pânico, resultando em perseguição por policiais e até caçadores de vampiros. Se para outros
clãs os elementos sonoros do sistema de esgotos dão ao ambiente uma impressão inóspita, para
um Nosferatu (e, portanto, para o jogador), trata-se de um lembrete da solidão inerente do avatar.
Ele habita as profundezas sozinho.
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Figura 23: sistema de esgoto de Santa Monica.

Durante a passagem pelo sistema de esgoto, realizamos algumas trocas de câmera,
alternando entre primeira e terceira pessoa. No entanto praticamente nenhuma diferença sonora
pode ser percebida.

4.1.4. Ocean House Hotel: extensa criptofonia

Após cruzar o esgoto, nos vemos em frente ao Ocean House Hotel, abandonado e
visivelmente em reformas, Não se ouve qualquer ruído de origem antropofônica, ninguém habita
este lugar e certamente ninguém ousa trabalhar aqui à noite.
Muito ocasionalmente, podem-se ouvir grilos e gralhas no ambiente exterior; estes, porém
não tem fonte visível.
Outros elementos sonoros ocasionalmente percebidos são aqueles de origem tecnofônica.
No entanto, são diferente do que sons tecnofônicos possam representar em um ambiente urbano;
por exemplo, aqui os sons fazem pouco sentido, motores ligam e desligam sozinhos, telefones
tocam sem que haja energia elétrica, elevadores se movem ruidosamente sem qualquer operador
aparente. Embora os elementos sonoros desta locação nem sempre soem estranhos, as
circunstâncias incomuns levam a crer que todos os sons diegéticos que não são produzidos pelo
avatar tenham alguma conotação criptofônica.
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Figura 24: Ocean House Hotel.

A música extra-diegética é particularmente tensa neste cenário, assumindo características
típicas de trilhas musicais de filmes de horror. Nota-se particularmente uma nota aguda e
constante que varia em glissandos inesperados, sem seguir qualquer rítmica aparente.
O cenário interno não apresenta qualquer som de origem biofônica, mas pode-se ouvir
constantemente o ruído de objetos inanimados sendo movidos por uma força sobrenatural com o
intuito de ferir o avatar. Também é comum o som de lâmpadas explodindo. Criptofonia é uma
constante neste cenário. Na maior parte do hotel não há música extra-diegética, exceto em
algumas situações pontuais.

Figura 25: Interior do Ocean House Hotel.
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Em alguns momentos, é possível ouvir a voz de um espírito feminino, alertando o jogador
do perigo e dando sugestões. Essa voz cripto-antropofônica nunca tem uma fonte visível, mas
pode ser sentida espacialmente de forma clara, enquanto vinda de direções específicas. A voz
também soa estranhamente próxima do avatar, ou do ouvido do jogador, tornando sua presença
na paisagem sonora ainda mais anormal.

Figura 26: voz cripto-antropofônica, presente somente na faixa direita (inferior) de áudio.

A criação de conexões entre elementos sonoros, partes do cenário e informações textuais
ajudam a desenvolver uma micro narrativa, no caso a história de uma série de assassinatos que
ocorreram no hotel. A partir dessa micro narrativa, sons que poderiam causar algum receio no
jogador ganham todo um novo significado. A exemplo disso, temos o ruído da tampa de uma
máquina abrindo sozinha na lavanderia; esse som em si não indicaria mais do que todos os outros
ouvidos até então. O ruído, porém, só é ouvido após o jogador encontrar um jornal, indicando que
algo terrível teria ocorrido na mesma lavanderia.
O mesmo recurso de micro narrativas que ajuda a tornar sons mais assustadores através de
textos, assim como dar aos textos conexões palpáveis ao ambiente, também aumenta a sensação
de profundidade da realidade virtual: trata-se de um mundo com passado próprio. Nesse caso um
passado especialmente macabro.
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Figura 27: “Hotel Inferno!” - Textos associados à criptofonia geram micro narrativas de horror.

O porão do hotel, onde se encontra a lavanderia, também abriga a sala de caldeiras, onde
podemos ouvir os passos e risos de uma figura misteriosa que se aproxima por trás dos
encanamentos. A figura, no entanto, não está lá quando nos aproximamos. É válido notar que
nesse andar existe uma das duas únicas fontes de música diegética de todo o ambiente, vinda
nesse caso de um rádio de bolso.
Podemos presumir que até aqui o jogador já esteja se valendo constantemente de ao
menos dois modos de escuta: a escuta imaginativa, afinal tantos elementos criptofônicos
inexplicáveis certamente dão margem a imaginação; e a escuta condicionada, uma vez que a
busca por elementos sonoros conhecidos e convenções talvez seja uma forma de tentar lidar com
a situação.
Ao ligar a energia, todas as caldeiras explodem, causando muitos danos ao avatar e
grande estardalhaço. Curiosamente um dos momentos mais ruidosos do cenário e também mais
perigosos não parece sofrer influência sobrenatural, trata-se, aparentemente, de tecnofonia.
Uma vez que o hotel passa a ter energia elétrica torna-se possível acessar outros andares
através do elevador, embora este não seja controlado pelo avatar. A partir desse ponto, várias
portas podem ser abertas. Novamente, seguindo os padrões da pontuação do incômodo, nenhuma
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porta soa particularmente repetitiva, ao contrário, algumas em especial parecem ter recebido
tratamento privilegiado, rangendo de forma dramática conforme abrem lentamente.
A caminho do bar do hotel, através do qual se acessará a cozinha e o poço do elevador,
objetos continuam emitindo seus ruídos normais de forma espontânea.
Ao nos aproximarmos do bar, podemos ouvir vozes de várias pessoas conversando e
outros ruídos, como se o local ainda tivesse clientela. Ao entrar, porém, todos os sons cessam
subitamente.
Na cozinha, a tecno-criptofonia se torna realmente intensa: praticamente todos os objetos
do cenário se movem, causando danos e muito barulho. Aqui também ouvimos novamente os
alertas criptofônicos de nossa companheira sobrenatural cuja, presença sonora é sempre
desprovida de fonte aparente. Avançando pelo cenário, o jogador chega ao poço do elevador.

Figura 28: A: alerta criptofônico (destacado na imagem) seguido de silêncio; B: intensa tecnocriptofonia.

No poço do elevador, ouvimos mais uma vez a voz criptofônica e o estardalhaço do
próprio elevador que despenca, quase esmagando o avatar. Além disso, há pouco a ser ouvido e o
poço serve apenas como passagem para os andares superiores.
A princípio, no próximo andar não se ouvem ruídos além da geofonia externa e alguns
rangidos de madeira, Também há ruídos de portas sendo abertas pelo jogador, mas estes não
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fogem do normal. Em um quarto, ouvimos a segunda fonte de música diegética no hotel: trata-se
de uma caixinha de música que já está aberta e tocando quando a encontramos; ao nos
aproximarmos, porém, ela se fecha sozinha, parando de tocar.
A partir desse ponto, a criptofonia volta a se fazer presente de forma cada vez mais
intensa. Vários objetos emitem ruídos e são arremessados pelos corredores, ouve-se uma risada
maléfica desprovida de emissor. Também se pode perceber a música extra-diegética já ouvida
fora do hotel. A escuta condicionada encontra alguma recompensa nesse momento, embora não
chegue a proporcionar calma ao jogador, pois assim como em muitos jogos, a música tensa após
certo período de silêncio serve como alerta para um perigo eminente.
Por fim, chegamos ao último andar, onde a criptofonia e tecno-criptofonia são ainda mais
presentes: chamas azuis de origem sobrenatural sobem pelas paredes rugindo e encanamentos
explodem, lançando jatos de vapor que podem ferir o avatar, a dificuldade apresentada pelos
obstáculos requer certa cautela, de forma que a travessia é lenta, prolongando também a audição
dos elementos sonoros.

Figura 29: Criptofonia intensa no último andar do hotel ocupa quase todo o espectrograma.

Ao final do andar, encontramos um quarto completamente destruído, porém ao tentar
avançar somos transportados para uma versão do quarto que ainda não estava destruída, de forma
que o avatar pode cruzar o espaço até o item buscado. Nesse quarto “pré-destruição”, não há sons
de óbvias fontes criptofônicas, há, porém uma canção que pode ou não ser considerada diegética,
dependendo da interpretação do jogador. A dúvida quanto à presença diegética da música se dá
por duas razões contraditórias: ao menos no que diz respeito a este jogo, este tipo de música com
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vocais geralmente só ocorre de forma diegética, e pode simplesmente advir de uma fonte oculta,
como é o caso da música ouvida no clube noturno; ela, porém, não parece sofrer qualquer
abafamento causado pelas paredes ou ter uma fonte ou localização espacial específica. Como o
próprio quarto não-destruído parece ser todo proporcionado por entidades sobrenaturais, talvez
nos baste assumir que o som diegético não terá propriedades materiais, ou que o som extradiegético apenas represente o estado de espírito que a entidade associa àquele espaço. A canção
ouvida nesse momento chama-se Pilots (on a star) (2001), do grupo britânico Goldfrapp.
Após adquirir o item, o quarto volta ao seu estado original e o jogador pode sair. Nada
mais se ouve no hotel a partir desse ponto além dos passos antropofônicos do avatar e a música
extra- diegética de horror.
Ao sair do hotel, voltamos a ter geofonia e também biofonia proporcionada por gralhas. A
música extra-diegética, no entanto, é diferente da anterior. É importante notar que na versão
original, essa música extra-diegética não estava presente nesse trecho do jogo, sendo
provavelmente uma adição feita pelos fãs responsáveis pelos pacotes de atualizações e correções.
Talvez a intenção original fosse que a tensão permanecesse até o jogador sair completamente do
cenário e os fãs preferissem uma trilha musical mais recompensadora após a missão assustadora?
Fica em aberto a questão.

4.1.5. Observações adicionais: videodrome

Embora o objetivo de se capturar o áudio de uma única missão do jogo seja fazer um
recorte do que será estudado de forma a extrair amostras para análise, é compreensível que outros
elementos sonoros interessantes também presentes no jogo acabem nos escapando. Faremos,
portanto, uma breve análise de elementos sonoros que não tenham aparecido na missão, porém
relevantes para nossa pesquisa.
Existem vários televisores espalhados pelo mundo do jogo, os quais podem ser ligados e
desligados pelo jogador. Suas transmissões são sempre de um noticiário, e as notícias geralmente
referem-se a eventos relacionados à narrativa do jogo ou a missões cumpridas pelo jogador. Após
certo ponto, as notícias passam a se repetir, e só são atualizadas quando o jogador avança para
outra missão.
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No caso de notícias referentes à narrativa, o jornal informa, por exemplo, sobre o navio
The Elizabeth Dane21 que foi encontrado abandonado e a deriva, próximo à costa de Los Angeles,
tendo sido então rebocado pela guarda costeira. Essa é a primeira informação a respeito do navio
que pode ser ouvida pelo jogador. Conforme o jogo avança é revelado que o navio é parte
importante da trama.
Quanto às notícias associadas a ações do jogador é interessante observar que, como o
noticiário é destinado a seres humanos e não vampiros, os relatos nunca retratam os eventos com
exatidão. Se o jogador, por exemplo, cumprir a missão no restaurante, onde ele deve enfrentar
bandidos enviados, por um vampiro vingativo, para assassiná-lo, o jornalista passará a noticiar
uma tentativa de assalto frustrada no restaurante, na qual um cliente não identificado teria
enfrentado os criminosos e fugido após o tiroteio.
Ambos os tipos de notícia ajudam a dar maior profundidade à realidade virtual, tanto
explicitando que ações do jogador interferem no mundo, quanto demonstrando que mais eventos
transpiram além daqueles diretamente conectados ao avatar.
Embora televisores impliquem tanto em vídeo quanto em áudio, o noticiário não mostra
muito além do apresentador. De forma que, se o jogador assim preferir, é possível deixar o
televisor ligado e apenas ouvir as notícias enquanto se faz outra atividade.

Figura 30: Televisor encontrado no apartamento do protagonista.

21

Há aqui uma clara inspiração no Demeter, navio no qual Drácula (1987), personagem clássico de Bram Stoker,
viajou até à Inglaterra.
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4.1.6. Video killed the radio star

Outro aparelho encontrado em diversos momentos no decorrer de VTM - Bloodlines é o
aparelho de rádio, o qual, assim com o televisor, pode ser ligado e desligado pelo jogador e
também apresenta um único programa, um talk show chamado The Deb of Night. Diferentemente
do televisor, no entanto, o talk show raramente faz referências a eventos da trama ou ações do
jogador. Ao invés disso, o que mais se ouve são diversas conversas entre a apresentadora e
ouvintes. Quase todas as conversas têm conotações cômicas. Também são comuns comentários
da apresentadora sobre os tipos estranhos que costumam ligar à rádio. Um personagem recorrente
é o ouvinte Gomez, o qual monologa obsessivamente sobre teorias de conspiração extremamente
fantasiosas. Da mesma forma que o televisor, o rádio emite repetições e só tem suas transmissões
atualizadas quando jogador avança para uma nova parte da cidade.
No decorrer do talk show, apenas três personagens fazem referência à temática
vampiresca do jogo e à trama:
● Um ouvinte não identificado liga à rádio dizendo que foi mordido por uma vampira, ao
qual a apresentadora responde sarcasticamente que não aprova o estilo de vida gótico;
● Um ouvinte de voz e sotaque peculiares faz comentários misteriosos sobre “as noites
finais”, causando uma resposta mal improvisada da apresentadora, que em seguida se
despede dos ouvintes dizendo ter algo a fazer, deixando-os com as propagandas.
Avançando na trama o jogador eventualmente descobre que a voz pertence a um dos
vilões do jogo.
● Gomez, o ouvinte obcecado por conspirações fantásticas, ironicamente, parece saber
sobre a trama do jogo, descrevendo em detalhes tudo que se passa. A apresentadora, como
de costume, faz piadas a respeito.
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Figura 31: Rádio encontrado no apartamento do protagonista.

As conversas na rádio são regularmente interrompidas por propagandas, também de teor
cômico. Além das conversas e propagandas é tocada uma única música, após a apresentadora se
despedir. A música chama-se Smaller God (2003), da banda Darling Violetta.
A título de curiosidade, é interessante notar que a rádio está disponível em sua versão
integral no site http://debofnight.andcuriouser.com/. O site tenta simular o apartamento do
protagonista, mostrando o laptop, as janelas e o cenário externo chuvoso. Além da rádio, também
se ouve o som constante de chuva.

4.1.7. Internet killed the video star

No jogo também são encontrados diversos computadores, os quais exibem telas de
estéticas retrô. Nos computadores, é possível digitar comandos específicos para se acessar emails,
controles de portas e sistemas de segurança, missões etc.
Os computadores em si não são particularmente especiais no que diz respeito aos sons
emitidos, muito pelo contrário, é justamente o som que eles não emitem que nos é de interesse.
Ao acessar uma função, o jogador deve digitar em seu teclado não simulado, o mesmo
através do qual controla o avatar, o comando desejado, de forma que o texto aparece na tela do
computador simulado. Se o jogador não sabe uma senha de acesso, também tem a opção de
hackear o computador, deixando que o avatar descubra a senha, o que gera sons de digitação.
Curiosamente os mesmos sons não são executados quando algo é escrito, de forma que o jogo
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simplesmente não reconhece de forma sonora a digitação do jogador. Ainda assim, não é silêncio
que o jogador ouve. Afinal, seu próprio teclado não simulado se encarrega de produzir todos os
ruídos de digitação apropriados.
O jogo não parece apresentar outras ausências de áudio, e certamente o fato de que a
digitação emite ruídos não passou despercebida, afinal quando o avatar tenta hackear um
computador, pode-se ouvi-lo digitar. Isso só pode significar uma coisa: os designers de áudio,
cientes de que teclados emitem ruídos, escolheram não atribuir sons de digitação ao ato em si,
sabendo que o próprio teclado do jogador se incumbiria do trabalho.
O uso de computadores em VTM - Bloodlines é então um exemplo raro de transdiegese,
na qual não apenas sons de menu se misturam com sons diegéticos, mas a própria paisagem
sonora do espaço ocupado pelo jogador agrega, através dos ruídos de teclado, à experiência.

Figura 32: Espectrograma superior: apenas sons diegéticos; espectrograma inferior: sons
diegéticos somados ao som do teclado não simulado do jogador.

94

4.2. Conclusões do estudo de caso

Através do estudo de caso pudemos ter um vislumbre do áudio imersivo em jogos digitais
passivo de experienciação, a começar pela escolha de um fone de ouvido cujas características não
influenciem negativamente na experiência. Quase todos os aparatos de acoplamento tornaram-se
sonoramente transparentes conforme a sessão de jogo imersiva prosseguiu, tornando o jogador
cada vez mais presente na realidade virtual.
No jogo pudemos ouvir como a cosmopoiese permitiu a todo um universo auditivo tomar
forma. Os diferentes cenários explorados apresentaram paisagens sonoras próprias, contendo
elementos sonoros diversos em diferentes graus de presença. Todos os elementos sonoros
componentes do sistema GBACT se fizeram notar. Relações de figura/fundo foram rapidamente
estabelecidas, e os mesmos sons que a princípio figuraram enquanto sinais sonoros logo
assumiram a posição de sons fundamentais, ajudando a caracterizar o ambiente como um todo.
Ouvimos também truques de áudio espertos, com a finalidade de facilitar e encorajar relações de
figura/fundo quando conveniente.
Embora a maior parte das músicas ouvidas tenham sido extra-diegéticas, também são
ouvidas músicas diegéticas que, ao ajudar a caracterizar o cenário, também ganharam
materialidade através da resposta dos habitantes da realidade virtual.
Falas, como é comum em jogos de RPG, permitiram o progresso da trama e foram usadas
tanto para dar missões quanto para expandir o horizonte imaginário do mundo narrativo.
Quando finalmente fomos confrontados pelo sobrenatural, ouvimos sons criptofônicos
típicos de filmes de horror, como sussurros de espíritos. Também ouvimos sons tecnofônicos que,
em outras circunstâncias, não levantariam qualquer suspeita.
Os sons de maior presença no cenário assombrado foram todos associados a perigo e
danos físicos. Em mais de um momento, as fontes dos estardalhaços quase mataram o avatar.
A dúvida quanto ao papel diegético de uma canção trouxe certo estranhamento muito
apropriado à circunstância já bastante incomum.
A música extra-diegética acrescentada por fãs mostrou, talvez, um desejo em deixar uma
marca no jogo, por estes tão apreciado.
Nesse ínterim, identificamos três modos de escuta mais aparentes em razão da paisagem
sonora particular do jogo: a escuta imaginativa, dando margem à imaginação do jogador para
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ampliar o horizonte da narrativa; a escuta condicionada, permitindo ao jogador buscar elementos
sonoros conhecidos e convenções; e escuta intertextual, possível graças às músicas compostas
originalmente para apreciação no mundo não simulado. Vale lembrar que a escuta ingênua é
possível em qualquer momento do jogo, visto que a ela basta que o jogador jogue sem se dar ao
esforço de análise auditiva. O modo de escuta disjuntiva pode ocorrer em qualquer momento do
jogo, basta que o jogador queira abrir o inventário ou menu de missões, mas para o cumprimento
da missão escolhida praticamente não houve necessidade. A escuta nostálgica, aparentemente,
não foi incentivada.
Rádios e televisores ajudam a expandir a realidade narrativa, mostrando que o mundo
sofre influência do jogador e ainda assim é povoado por eventos indiferentes à sua existência, de
forma análoga à nossa própria realidade não simulada.
E curiosamente, em uma escolha peculiar, os designers de áudio permitiam que o próprio
jogador fornecesse a sonoridade esperada de digitação ao uso de computadores em jogo, através
da digitação em seu teclado não simulado, em uma circunstância transdiegética atípica, mas
bastante eficiente.
Por fim, parece-me que tivemos, em nosso breve estudo de Vampire: The Masquerade Bloodlines, não apenas uma amostra do áudio que pode ser experienciado em uma sessão de jogo
imersiva, mas uma demonstração do poder imersivo do próprio áudio em jogos digitais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos nesta dissertação, compreender parcialmente em que consiste a experiência
imersiva do áudio em jogos digitais como sentida pelo jogador. Para tal, fizemos uso dos
conceitos de imersão e presença, nos quais nos apoiamos para prosseguir analisando o áudio.
Inicialmente, vimos o modelo IEZA, cujas classificações nos ajudaram a visualizar o
problema do ponto de vista do designer, identificando assim duas camadas da experiência: a
diegese e a extra diegese. A partir daí, seguimos rumo à cosmopoiese, na camada diegética,
através da qual o mundo narrativo vem à tona em toda sua materialidade perceptível. Nascendo
da cosmopoiese, encontramos a paisagem sonora, cujos componentes (sinais, marcos e sons
fundamentais) preenchem o horizonte do perceptível, nos dando elementos sonoros que
viabilizam as relações de figura/fundo a partir das quais o jogador irá se situar na circunstância
do digital, tal como se situa na circunstância do não simulado.
Na paisagem sonora, percebemos os elementos do sistema GBACT, Geofonia, Biofonia,
Antropofonia, Criptofonia e Tecnofonia. Estes, graças a diferentes níveis de presença sonora, e a
intencionalidade do jogador, tomando posição de figura ou fundo, tornando-se sinais sonoros,
sons fundamentais ou marcos sonoros.
Dessa forma, pudemos observar que, na camada diegética, ao menos três outras camadas
surgem, graças aos componentes da paisagem sonora e seus posicionamentos na percepção do
jogador. Estas três camadas, porém, também podem ser divididas em cinco, uma para cada
elemento do sistema GBACT, cada qual, podendo estar próxima do foco do jogador ou do fundo
da paisagem sonora.
Até onde vimos, todas essas camadas podem ser percebidas de ao menos três pontos de
escuta, primeira, segunda ou terceira pessoa, o que não altera a imersão em si, mas pode mudar a
forma como a experiência imersiva é percebida.
Na camada extradiegética, indentificamos ao menos quatro camadas. A primeira ocupada
pelos aparatos de acoplamento, os quais, embora invisíveis, ainda podem modelar a experiência,
no caso da resposta de frequência de um headphone, por exemplo. Além dos aparatos, já no
virtual, temos os menus iniciais de opções, geralmente extra diegéticos, cujos sons não fazem
parte da experiência imersiva do mundo simulado propriamente dito, mas já indicam uma
identidade sonora e participam do aquecimento do jogador para a imersão.
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Em seguida temos os elementos sonoros transdiegéticos, na forma de sons de menus de
inventário, os quais podem ser acessados em meio à experiência do mundo simulado, causando o
modo de escuta disjuntiva; os sons representação de itens, de realidade aumentada e de música
extra diegética, os quais ocorrem em tempo real durante a sessão de jogo, não pertencendo ao
mundo simulado, mas agregando à experiência.
Diversos modos de escuta podem ser percebidos em todas as camadas da experiência,
dependo da intencionalidade do jogador e dos elementos sonoros apresentados.
Um breve estudo sobre irritabilidade sonora nos mostra como diferentes detalhes,
inclusive aqueles que passam despercebidos, podem ser influentes na imersão sonora.
camadas da experiência imersiva do áudio podem ocorrer em jogos digitais, neste caso sob a
forma de um jogo com conotações de horror, cheio de elementos criptofônicos, com ênfase na
presença sonora do sombrio e sobrenatural.
Esperou-se, a partir deste estudo, e através da hipótese de que a experiência se estrutura
em camadas, estas é claro, indivisíveis na percepção do jogador, oferecer uma possibilidade de
referência para pesquisas futuras. Questionamentos sobre o alinhamento congruente entre jogo e
expetativa do jogador são inevitáveis, e certamente requerem investigação aprofundada.
A partir desta dissertação, esperou-se evidenciar não o ângulo do design, mas a própria
experiência do jogador, cujo objetivo, geralmente, é simplesmente estar imerso, entregue à
realidade simulada. Sentir-se presente em um mundo paralelo e, quem sabe, ouvir alguns sons
agradáveis, ou assustadores, pelo caminho.
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