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Da dimensão audível da tecnocultura nos jogos digitais:
Notas sobre uma ecologia audiovisual em curso
Eduardo Harry Luersen1
Resumo
O artigo explora a dimensão audível dos jogos digitais, com atenção à construção técnico-estética do
usuário. Culturalmente, tal construto é relacionado a três aspectos: a economia dos movimentos
corporais exigida à operação de máquinas proto-interativas; o processo histórico pelo qual o lar e, em
seguida, os computadores pessoais, tornaram-se media centers particulares; a aspiração por
acessibilidade, ligada ao alastramento das plataformas digitais. O artigo mapeia três tendências do
game áudio relacionados a estes aspectos: antropomorfoses, representações que produzem
identificação através de construtos vocais; imersibilidades, construções espaciais que produzem
sonoramente um ambiente centrado no usuário; sincronizações retóricas, construtos de sincronia que
pontuam ações nos jogos.
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“Is there any role left for the individual in a world of collective megaphone
personalities?” - Marshall McLuhan, The Mechanical Bride

Introdução

Se formos seguir as considerações do próprio teórico dos meios, Marshall McLuhan, iremos
perceber que o “mundo de personalidades megafônicas” que o mesmo anunciara descrevendo a
sociedade telemática, já não se estabelece sobre o mesmo fundo - o mesmo meio (entendido como
ambiente). A infraestrutura básica que gere a transmissão das mensagens contemporâneas já não é
estruturalmente dependente apenas da eletricidade, responsável por acelerar a comunicação de massa
à velocidade da luz (MCLUHAN, 1974). A natureza da transmissão de sinal “mudou
dramaticamente, da transmissão ao vivo para uma mediação da transmissão e do armazenamento de
dados ultracurtos” (ERNST, 2016, p.33), blocos de dados discretos agenciados pelo computador, que
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os processa nas trocas par-a-par que compõem o pano de fundo da comunicação digital. Na cultura
comunicacional de hoje:
O que McLuhan entendeu como "espaço acústico" – a sincronização
induzida pela eletricidade - é substituído por temporalidades radicalmente
assíncronas, discretas e não-lineares. Em vez de uma "noosfera" homogênea
(no sentido de Teilhard de Chardin), o que se nota são ritmos descontínuos;
pulsações (beats) em vez de ondas. O "fluxo" familiar do tempo está sendo
substituído pelo tempo matemático calculado, "cronométrico". A internet,
como o "mundo" de hoje, é baseada no logos mais do que nunca – na
proporção ultra-técnica, na inteligência matemática, nos algoritmos
operacionais e códigos alfanuméricos (ERNST, 2016, p.34).
A comunicação digital, portanto, mesmo para além da internet, estrutura-se a partir de um
logos em processamento dinâmico, caracterizado pela atualização em ritmo constante de dados de
curta duração e por um ‘ping-pong’ entre sinal e resposta que atualiza os estados da máquina a partir
dos inputs de um usuário (ou de outra máquina). Outro slogan do jargão de McLuhan, ainda pode ser
observado em nosso tempo - o de que o conteúdo de um meio atual é um meio pregresso -, e é
notável que as estéticas desenvolvidas para a comunicação de massa não apenas não se esgotaram,
como também se disseminam culturalmente, servindo como meio para “compatibilizar” (PIAS, 2011)
sujeitos e máquinas através das interfaces humano-computador de variados formatos e dimensões.
Os projetos de design que modelam as sonoridades dos jogos digitais nutrem-se deste
ambiente tecnocultural, e neles subjazem gramáticas desenvolvidas por meios massivos como o
cinema, a TV, o rádio, sistemas transmissores UHF, entre outros, porém sob a condição de interação
com usuários que passeiam por mundos agenciados por construtos de ação personalizada e efeitos de
controle. Mundos geridos por orientações algorítmicas e códigos numéricos nos quais as interfaces
sonoras e gráficas permitem que nos sintamos familiarizados, 'em casa'. Estejam designer e usuário
conscientes disso ou não, o design dos videogames e seu uso inserem-se em uma ampla malha de
códigos estéticos culturais, formações discursivas que informam (dão forma) à experiência do jogo.
Uma abordagem mídia-arqueológica (PARIKKA e HUHTAMO, 2011; SANTAELLA e RIBEIRO,
2017) dos elementos do game design estimula a exploração deste aspecto, permitindo inserir os jogos
digitais em um panorama mais largo.
No atual contexto, parece evidente que uma crescente demanda por formas de personalização
emerge tecnoculturalmente e, neste sentido, os jogos digitais domésticos são apenas um entre vários
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ritos audiovisuais performados historicamente em negociação com um regime privado (para citar
apenas alguns, os álbuns de fotos de família e amigos, o consumo de música através de fones de
ouvido, a TV sob demanda e, mais recentemente, interfaces humano-computador das mais diversas).
As modalidades de jogo em rede e multiplayer (que apelam a formas de sociabilidade) e as
tecnologias mobile (que “vazam” estas formas para outros ambientes) tensionam o regime doméstico,
porém não se dão de forma alheia a ele, estendendo aos exteriores as formas de interação par-a-par
com a máquina. Quem joga é construído e enunciado continuamente pela disposição material do
aparato (software/hardware) e suas gramáticas sob um cuidadoso projeto de usabilidade: o design de
um indivíduo jogador/usuário/operador é, portanto, implícito.

Emergência das interfaces humano-computador-cultura
O presente trabalho indica pelo menos três aspectos sociotécnicos que fazem parte da
emergência histórica desta ambiência, compondo um pano de fundo. Ainda que não sejam tratados
em profundidade no corpus deste artigo, é importante que estes elementos sejam levados em
consideração como uma exploração inicial.
Primeiro, cabe estabelecer uma relação arquetípica entre os jogos de computador e o estudo
da economia dos movimentos corporais (ergonomia), exigida pela operação de máquinas pessoais
proto-interativas (KRAPP, 2011) no contexto industrial. A administração científica dos movimentos,
no jargão taylorista, objetivava obter a eficiência máxima da ação motora dos operários na fábrica. A
ergonomia atravessa o desenvolvimento dos primeiros jogos de computador, na medida em que as
interfaces humano-computador procuram operacionalizar uma forma de se comunicar eficientemente
com uma máquina digital. Com o jogo Tennis for Two2 (1958), o usuário se torna instrumentado para
interagir com a máquina através de representações visuais na tela. As imagens respondem à pressão
de botões e a um sistema de comandos subjacente, agenciando uma ilusão de manipulação direta
(CHUN, 2013; FULLER, 2003) que é essencial à operação do aparato, e que simultaneamente
esconde a linguagem binária da máquina. A noção de ergonomia subjaz em tal projeto, na elaboração
de um meio para interfacear humano e máquina, através da humanização do aparato e de uma
simultânea mecanização do usuário (PIAS, 2011, p.180). Tal agenciamento é promovido por
interfaces estáveis, sob o desenvolvimento de uma gramática pretensamente universal aplicável
2 Jogo de William Higinbotham, - uma abstração de uma partida de tênis em que dois jogadores se enfrentam através de um

osciloscópio.
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(FUCHS, RUSSEGGER e CARBONELL, 2013, p.32), utilizada para realizar tarefas (tanto jogar
como trabalhar) com o computador, sendo a eficiência e a ilusão de transparência propriedades
fundamentais para seu funcionamento3.
Em segundo lugar, é importante ter em conta o processo pelo qual o lar e, em seguida, os
computadores e smartphones, tornaram-se media centers particulares. Conforme Huhtamo (2012, p.
35), com a ascensão da pequena burguesia em meados do século XIX, o lar tornou-se um lucrativo
mercado para jogos de tabuleiro e passatempos, fenômeno simultâneo ao crescimento da
popularidade dos jornais e revistas de larga tiragem, que criavam uma conexão textual entre o
ambiente privado e “o mundo lá fora”. Neste contexto, a casa tornou-se um micromundo cheio de
referências memoriais, fotografias pessoais e aparatos domésticos que, no interior do lar, criam a
possibilidade de suspender temporariamente a vida exterior, ao mesmo tempo em que amplificam as
formas de entretenimento caseiro e os hábitos de colecionar. A casa passava a segmentar-se em
cômodos privados e menores, com as áreas comuns diminuindo, enquanto grande parte da
publicidade de brinquedos ópticos e novas curiosidades audiovisuais se dirigia ao consumo familiar
(HUHTAMO, 2012, p.36). A posterior acomodação da televisão na sala de estar passaria a prover os
ambientes internos com “tempos de tela”, assim como o rádio iria produzir ambientes absorventes,
proporcionando aos indivíduos a oportunidade de imergir em “um mundo particular em meio às
multidões” (MCLUHAN, 2000, p.335).
É preciso lembrar, todavia, que para McLuhan a verdadeira mensagem destes meios é
precisamente a conexão em simultaneidade que possibilitam entre os interiores privados e os
exteriores comuns. E seu principal efeito seria a recondução a um novo estágio, global, de
tribalização. Com relação aos meios contemporâneos haveria, portanto, uma ruptura, na medida em
que estes produzem interioridades (não só domésticas, como de outros micromundos, endógenos aos
nós de nossa rede social ou aos nossos próprios avatares), porém operando assincronamente, podendo
inclusive ser pausados (suspensos), reiniciados ou mesmo desconectados daquilo que os liga,
imageticamente, às formas de exterioridade.
Como um terceiro aspecto, relacionado ao processo anterior, destaca-se a aspiração por
acessibilidade que torna visível (e audível) uma urgência histórica da atual tecnocultura. Através do
alastramento horizontal de mídias e plataformas digitais e da multiplicação das suas formas de
3

Este desenvolvimento não impede a produção de interfaces críticas, cientes de diferenças contextuais e regionais,
abertamente não transparentes. Fuchs, Russegger e Carbonell (2013) as chamam de “interfaces lúdicas”, em contraposição
às “interfaces diretas”.
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usabilidade, desencadeia-se uma dinâmica de generalização do audiovisual (MACHADO, 2007). Tal
fenômeno ressoa as urgências de uma cultura global para conectar e transitar (MONTAÑO e KILPP,
2012, p.134) em fluxos comunicativos, com a sociedade apresentando-se imaginariamente de modo a
poder navegar (e imergir) nestes fluxos. Neste contexto, os trânsitos e conectividades apresentam-se
como um construto de duas urgências inseparáveis, em que a conectividade
é, sobretudo uma promessa de trânsito, de poder andar solto em todas as
direções, sem fronteiras, deslizar no mundo global; e o trânsito é uma promessa de conectividade de diversas naturezas (humanas, tecnológicas, imagéticas) a cada passo dado pelo usuário (MONTAÑO e KILPP, 2012, p.
136).
Os jogos digitais também dão vazão a tais demandas, participando em toda uma dinâmica de
letramento e naturalização de gramáticas condizentes ao uso de interfaces computacionais. Da
funcionalidade de clicks e rolagens de tela à navegação em ambientes digitais e menus interativos,
passando pela semantização de ações operacionais com punições e recompensas simbólicas,
feedbacks instantâneos de informação sonora e visual, dentre outras gramáticas necessárias à
navegação através dos imaginários dos fluxos comunicacionais. Servindo como um repertório aberto
para produzir espaços (eles mesmos fugazes) de trânsito e conexão, os códigos audiovisuais que os
jogos promovem são alimentados por linguagens audiovisuais pregressas, de modo que se pode dizer
que, conquanto respondam a especificidades de cada meio, também os promulgam. Manovich, neste
sentido, sugere que as interfaces humano-computador são complementadas “pela interface humanocomputador-cultura, (...) como interface cultural” (MANOVICH, 2001, p.80). Para ele, é pela
articulação entre os meios de representação tradicionais e as propriedades computacionais cada vez
mais presentes na cultura que a linguagem de superfície apresentada pelas interfaces gráficas de
usuário (GUI), por exemplo, pode ser compreendida pelos usuários, devido às suas bases em
formatos familiares. A dimensão audível das mídias digitais, embora menos explorada pelos
exercícios mídia-arqueológicos (ZIELINSKI, 1999, p.35), também participa desta dinâmica, como o
artigo propõe a seguir.

A tecnocultura na dimensão audível dos jogos de computador

Pelo modo como são construídos sonicamente, os jogos tornam audíveis algumas tendências
latentes neste processo tecnocultural. Em especial, o artigo explora três manifestações estéticas que
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foram mapeadas no modo como soam os jogos digitais, que se relacionam à construção de um
usuário capaz de acessar, operar e manter-se conectado à máquina. Elas apresentam sintomas dos
regimes sensíveis desenvolvidos em uma tecnocultura em que os jogos digitais se estabelecem como
uma mídia habitual (CHUN, 2017), ou seja, um estágio em que o enraizamento de suas linguagens no
cotidiano é invisibilizado pelos próprios artifícios que promovem sua naturalização. A primeira destas
tendências está ligada às antropomorfoses, formas de representação individual que produzem
identificação através de construtos da voz humana no interior dos jogos de ação em primeira ou
terceira pessoa. Como segunda potência, identificamos as imersibilidades, construções espaciais que
indicam perspectiva ao jogador, realizando sonoramente a produção de um ambiente tridimensional
centrado no usuário, como um análogo das construções visuais trompe-l’oeil. Por fim, observamos as
sincronizações retóricas enquanto construtos sonoros que pontuam ações nos jogos, sendo essenciais
à tendência de produzir efeitos de controle e direcionar as formas de interação com a máquina.
a) Antropomorfoses

Em doze dos jogos analisados pela pesquisa da qual deriva este artigo4, encontra-se a
construção de timbres vocais humanos. À primeira vista, o uso recorrente de vozes humanoides
adere-se, nos jogos experimentados, à larga influência do viés narrativo que envolve muitos jogos
contemporâneos, na medida em que a fala se dá como um veículo para a explicação de alguma coisa
(a voz como forma mobilizadora da expressão verbal)5. É importante salientar que os construtos de
voz humana se sobrepõem aos outros sons na mixagem. Por mais que compareçam numa proporção
curta de tempo com relação à experiência total de jogatina, ao serem expressos, estes construtos
tomam conta da paisagem sonora, tornando-se destacadamente mais inteligíveis que o restante dos
sons. Chion (2011, p.13), referindo-se ao uso mais corriqueiro da voz no cinema clássico, explica que
tal estética se trata de uma influência do verbocentrismo que compreende nossa cultura. Observando,
porém, o modo particular como os jogos inscrevem a voz como uma interface entre jogador e
personagem (o avatar) pode-se suscitar que haja algo para além disso.

4 São os seguintes: Portal 2, The Vanishing of Ethan Carter, Bioshock, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Cuphead, Nier:

Automata, Jazzpunk, Far Cry 3: Blood Dragon, Spec Ops: The Line, Battlefield 1, South Park: Stick of Truth, Mirror’s
Edge.
5 Ainda que muitos jogos produzam modos de contar histórias sem este tipo de recurso Henry Jenkins (2004) chamou uma

das formas de narração não-verbais no caso dos videogames de environmental storytelling.
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A sonificação vocal do avatar do jogador em jogos First-Person Shooter (FPS), por exemplo,
performatiza a experiência de um “eu” presente e ativo nos jogos, pela sua diferenciação das demais
personagens e de outros objetos sonoros que ocupam porções periféricas da dimensão audível do
jogo. Assim, a voz do avatar produz um tipo de intimidade, menos pelo discurso verbal (o dito) da
personagem do que pela própria intensidade designada à sua voz (aparente na sua análise
espectromorfológica a seguir), que imediatamente atribui um efeito de proximidade à personagem.
Estes construtos ajudam a fundar a identificação jogador-personagem no interior do jogo, explorando
e atualizando um motivo bastante recorrente ligado ao papel da voz nas artes dramáticas6.

Figura 1: Espectrograma de trecho do jogo Mirror’s Edge (2009).

!
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de captura com o software Sonic Visualiser.

Figura 2: Espectrograma de trecho do jogo Spec Ops: The Line (2012).

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de captura com o software Sonic Visualiser.

Na figura 1, as massas verde-claras verticais correspondem à amplitude das vozes das protagonistas, em destaque com relação ao restante da paisagem sonora, mais discreta na mixagem. Na
6 A argumentação poderia iniciar-se pela origem da palavra per-sonare (soar através), que funda a figura da persona através

das máscaras usadas desde a tragédia grega (MITCHELL, 2015, p.167). Tal per-sonificação também pode ser atrelada a
uma persistente metafísica da voz, que a entende como “única e intransferível” (COELHO, 2015), enquanto um veículo de
uma dita essência individual e subjetiva do falante. Que não seja uma hipótese verdadeira, não a torna menos veículo de sua
concepção imaginária e representacional.
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figura 2, as porções do gráfico em vermelho coincidem com a manifestação das vozes de personagens. As demais granulações no gráfico correspondem ao som de passos e ao soprar do vento, que
ajudam a produzir a ambientação do jogo, mas que apresentam menor intensidade e amplitude na
gama de frequências. É possível perceber que as falas são intercaladas, mas que, quando soam, preenchem grande parte do espectro sonoro, tornando-se também os elementos mais amplificados de todo
o espectro.
Salientar esta diferença é importante na medida em que nos acostumamos a entender
unilateralmente como o corpo produz vozes, deixando passar despercebido o modo como se corrigem
ou se constroem vozes, na atual ecologia das mídias, por meio de computação: neste contexto, pela
sua estranha capacidade de projetar vitalidade, animando corpos sem vida como o de um ventríloquo
(PETTMAN, 2017, p.11), é a voz que produz corpos.
A construção de vozes antropomórficas, de tal modo, mobiliza as enunciações de um eu e de
outros no interior do jogo, personificando a máquina, contrabalançando a mecanicidade da execução
do jogo com a presença marcante destas enunciações. A voz do avatar, logo, produz um efeito de
intimidade. Mas também cabe mencionar que mesmo em jogos em que o avatar é privado de fala
(embora não de uma voz, que aparece em forma de gritos, suspiros e grunhidos), como em Portal 2
(2011) e South Park: The Stick of Truth (2014), as demais personagens referem-se a este, designando
ações ao jogador por meio de instruções verbais. Para conectar o jogador aos objetivos do jogo, as
personagens secundárias frequentemente dirigem-se ao avatar. A presença de voice-overs apresenta-se
ainda, e talvez ainda mais neste contexto, como um recurso autoritário (CANEVACCI, 1997). Como
mencionado por Chion, historicamente, poucos recursos são mais familiares à ecologia das mídias de
massa do que o verbocentrismo, e o discurso verbal segue importante na atual ecologia das mídias,
ainda que atualizado sob diferentes condições de possibilidade.

b) Imersibilidades

Os jogos em primeira e terceira pessoa organizam ambientes espaciais em que o avatar atua
como um centro gravitacional das ações. O espaço responde sonoramente, conforme as limitações do
sistema às gestualidades possibilitadas ao jogador. Ligada a estes ambientes está uma prática de
projeção-identificação que depende de múltiplas mediações para realizar-se, mas que ao mesmo
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tempo deixa ouvir uma tendência de tentar fazer estas mesmas mediações desaparecerem, como se
fossem transparentes e neutras.
Enquanto uma prática reperformada ao longo da história da arte, o Trompe l’oeil descreve a
técnica de criar ilusões de perspectiva, tomando o olhar do observador como um ponto centrífugo a
partir do qual escapam os pontos de fuga na figura representada. No caso dos jogos digitais (mas não
só deles), é possível se falar também de uma Trompe l’oreille (BATCHELOR, 2017), enquanto uma
técnica que, pelo desenho topográfico da dimensão audível, insere o jogador imaginariamente no
centro das ações, em torno do qual o mundo do jogo é organizado. Dele resulta um espaço que
circunscreve os limites do jogador na geografia do jogo, sua ação circunscrita naquele mundo
diegético.
Este efeito é construído nos jogos pela atualização sucessiva daquilo que seria audível a partir
do ponto de escuta do avatar (Figura 3), simulando a posição espacial da personagem em relação aos
objetos e materiais representados através de efeitos de processamento de sinal digital (PSD)7, que
respondem sonoramente conforme a movimentação do jogador.
Separando os sons horizontalmente entre os alto-falantes e imitando as
formas como os objetos sonoros são percebidos a diferentes distâncias do
ouvinte, criamos a ilusão de perspectiva auditiva – reverberação, atenuação
e redução das frequências altas são táticas utilizadas para adicionar a
sensação de profundidade e simular a distância crescente de uma dada fonte
[sonora]. O movimento entre estes planos amplifica a ilusão
(BATCHELOR, 2007, p.2)
Assim, o desenho de som agencia um efeito de presença no mundo do jogo, ao passo em que
a simulação da dimensão audível em uma construção esférica sugere a incorporação do jogador a tal
espaço.

Figura 3: Posição designada ao ouvinte (esfera vermelha) no desenho de som de Nier: Automata.

7 Conhecidos também pela sigla DSP - Digital Signal Processing.
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Fonte: KOHATA, S.; SHINDO, M. (2018). The spatial acoustics of Nier: Automata. In: Audiokinetic Blog.
Montreal, 4 dez. Disponível em: https://blog.audiokinetic.com/the-spatial-acoustics-of-nierautomata-and-howwe-used-wwise-to-support-various-forms-of-gameplay-part-1/. Acesso em: 16 jul. 2019.

Através destas propriedades estéticas, o jogo demarca uma dimensão privativa do espaço
sonoro, engendrando a incorporação do jogador como construto do jogo, enquanto centro de ações a
partir do qual se orientam os demais sons. Os estímulos provenientes das técnicas imersivas são
percebidos pelo jogador na experiência da jogatina, inteligíveis imediatamente a partir de uma Gestalt
prévia da experiência espacial, sua memória dos espaços. O mapeamento do horizonte audível do
mundo do jogo favorece o construto de imersão, na medida em que “nosso compósito auditório
formula e imagina experimentalmente as topologias espaciais em uma plasticidade
adaptativa” (GRIMSHAW, 2016, p.465), coproduzindo a sensação de estar-aí nos ambientes
digitalmente simulados. Este aparato, portanto, redimensiona uma característica iminentemente
espacial do som (sua irradiação pública, social, omnidirecional) a um construto íntimo no qual o
jogador-usuário está previamente implicado por design, do qual decorre a sensação de incorporação
no jogo.
Obedecendo a princípios claramente ergonômicos, o desenho de som dos jogos
contemporâneos prevê também a variação automatizada dos sons disparados. Isto permite que,
durante as horas de jogatina, a repetição sonora e a fadiga auditiva sejam minimizadas, reduzindo o
potencial de abandono da experiência, prolongando a atenção do jogador diante do jogo. Nos jogos
pesquisados, é notável como, pelo uso de PSD, são produzidas pequenas nuances nos sons
disparados. Este recurso ora visa atenuar a intensidade dos sons (KOHATA e SHINDO, 2018), ora
busca apenas modificar levemente parâmetros de tom e timbre (PHILLIPS, 2014), com o intuito de
evitar uma repetição sucessiva do mesmo som, evitando cansar o jogador auditivamente. O efeito de
imersão relaciona-se mais largamente, portanto, com a criação de condições de acomodação pelo
audível, avalizada por princípios da ergonomia.
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Com a permeabilização da sociedade com métodos, metáforas, valores e atributos dos jogos –
processo chamado de gamificação (FUCHS, 2014b, p.119) -, difundem-se as estéticas dos ambientes
imersivos através das mais diversas áreas8. Se a criação de invólucros sonoros, por um lado, dá a
ouvir o efeito da emergência histórica da tecnocultura contemporânea, por outro, devolve a ela
substâncias para que se desenvolvam as gramáticas das mídias digitais e se aprofundem seus usos.
Tais construtos são adjacentes à urgência de se produzir um usuário capacitado a acessar os espaços
construídos por plataformas digitais ubíquas. A modelagem deste usuário é contígua a dois outros
movimentos: a possibilidade de conexão a uma ampla rede de dispositivos que compartilham uma
linguagem comum; e a simultânea produção imaginária do senso de controle e de personalização da
experiência nestes dispositivos. Para isso, é preciso que haja a apreensão de uma série de códigos
(pretensamente) universais transmitidos pelos meios de navegação digital, que habilitam os usuários à
possibilidade de trânsito nas plataformas; e que haja, simultaneamente, um senso de partilha do
espaço do jogo, o que é garantido pelas ações e feedbacks audiovisuais na interface com a máquina
que, atualizando os estados do jogo, produz os efeitos chamados, habitualmente, de imersão.
A tendência a produzir ambientes imersivos remonta a um processo mais largo que ocupa a
história das artes, da pintura ao cinema, passando pela música de concerto e pela música-mobília. Na
situação atual, todavia, deve-se destacar que subjaz às propriedades do aparato a produção precisa de
um usuário instrumentado na navegação em ambientes computacionais. Tal construção trata-se de um
agenciamento central à atual malha tecnocultural, que compreende os jogos de computador, mas que
também os ultrapassa, possibilitando que nos sintamos imersos ao utilizarmos tantos outros artefatos
digitais que direcionam sua linguagem a um uso, por padrão, personalizado.

c) Sincronizações retóricas

Por sincronizações retóricas, o artigo refere às convenções semânticas audiovisuais que
pontuam sonicamente as ações nos jogos, sendo essenciais à produção das sensações de controle,
sincronia e interação que pululam, além dos games, outras mídias digitais.

8

Ver, por exemplo, as seguintes aplicações: Automóvel com integração de áudio 3D. Disponível em: <https://
www.audiokinetic.com/discover/wwise-in-automotive/>. Acesso: 23/08/19;
Álbum imersivo. Disponível em: <https://immersiveaudioalbum.com/2019/05/beyonce-2015-winner/>. Acesso: 23/08/19;
Narrativas sonoras com Audio 3D. Disponível em: <https://www.owlfield.com/productions>. Acesso: 23/08/19;
Banheiro smart. Disponível em: <https://www.theverge.com/2019/1/6/18170575/kohler-konnect-bathroom-smart-gadgetsnumi-intelligent-toilet-ces-2019>. Acesso: 23/08/19.
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Nos jogos, tal pontuação promove a associação entre códigos audiovisuais culturalmente
estabelecidos e as ações desempenhadas pelo avatar. Estes construtos não aparecem somente durante
o gameplay, mas também em momentos de interrupção do fluxo do jogo (por exemplo, em telas de
menu), quando os efeitos sonoros disparados sonificam as escolhas do jogador, atribuindo-lhes um
valor. Assim, mais especificamente, pode-se dizer que as sincronizações retóricas são aquilo que
produz audiovisualmente o efeito de sincronia, enquanto que o desempenho do som ao produzir este
efeito lembra a função de figuras de retórica variadas (onomatopeias, hipérboles, oxímoros etc).
Diversos recursos são empregados para efetuar a associação sincrônica entre determinadas
imagens, sons e ações. O efeito de sincronia pode se dar pela associação de música a determinadas
regiões e estados do mundo do jogo, por exemplo, ou através do disparo de sinais sonoros para
indicar ao jogador condições de andamento no jogo – suspender uma alavanca, acertar um ou outro
objeto, descrever sonoramente ações e eventos do mundo do jogo, enunciar bonificações e fracassos
simbólicos. A coloração timbrística e os indícios materializantes de cada efeito sonoro variam de
acordo com o projeto de desenho de som do jogo e ao sabor das condições técnicas para produzi-lo.
A música também produz aclimatações e atmosferas em sincronia com determinados pontos
de gatilho na diegese, e desta forma também participa na remodelagem dos sincronismos
audiovisuais nos jogos digitais. Neste aspecto, partilha uma característica elementar com os demais
eventos sonoros do projeto de áudio do jogo: a resposta a uma espécie de roteiro ou notação
estabelecida pelo game design, que ordena que os sons disparem e performem durante o jogo
conforme as instruções para execução, em associação aos grafismos na tela e à ação realizada pelo
jogador ao operar o controlador. A evocação automatizada de tais audiovisualidades a partir da
simples pressão de um botão, ajuda a construir, às vezes por inteiro, o efeito de controle característico
dos videogames.
As sincronizações retóricas podem ser mais concisamente representadas pelos sons de menus
de configuração, que são repetidos centenas de vezes ao longo da experiência dos jogos, tornando
perceptíveis as sincronizações mais elementares que atravessam esta mídia e as suas enunciações
retóricas. Na tela de menus de Metal Gear Solid: Ground Zeroes (2014), por exemplo, é simulado o
som característico de slides sendo passados em um retroprojetor. Este se torna o som síncrono ao
movimento realizado pelo jogador para selecionar opções. Ouvimos dois estalos - “tac-tec” - a cada
nova tela de opções do menu, sincronizados a uma animação que faz deslizarem as informações da
tela atual, para a nova, simulando com isso um movimento de passagem de slide, encadeando a
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relação de movimento entre a ação síncrona do jogador e as opções de cada tela construída pelo jogo.
De modo similar, são modelados os sons de click, dos obturadores de câmera fotográficas, enquanto
sinais sonoros síncronos às ações de confirmação nos menus de configuração em Virginia (2016).
Jazzpunk (2014) propõe o mesmo efeito através da emulação do timbre de teclas de máquinas de
escrever, disparado a cada ação realizada. Mais da metade dos jogos explorados pela pesquisa,
todavia, apelam a sonoridades mais abstratas para pontuar estas ações - “bips”, “blups” e outros
sinais eletrônicos menos figurativos. Entretanto, além do uso enunciativo do ponto de sincronia, todos
estes sons compartilham uma característica formal: ações de confirmação são construídas com sons
mais duradouros, de timbre mais brilhante, enquanto ações de cancelamento são pontuadas por sons
mais curtos e opacos. Estas características sônicas são associadas também aos sons mais figurativos
na produção de efeitos retóricos durante a jogatina, pontuando as ações, atribuindo valores e sentidos
aos movimentos realizados pelo jogador no mundo do jogo.
As construções audiovisuais de sincronia participam no efeito de manipulação direta do jogo
pelo usuário. Neste sentido, se pode dizer que o motor do jogo (engine), o software que o roda,
funciona também como um motor de sonificação. Isto é, desde o início da jogatina, o motor
semantiza a incorporação do jogador no mundo do jogo por via do som, sonificando as ações e
reações do avatar. Tal processo depende da organização de disparos de áudio pré-renderizado ou do
seu desempenho procedimental pela máquina, sendo uma instância fundamental à produção da
sensação de controle experimentada pelo usuário.
A dimensão audível dos jogos, através dos construtos de sincronia, diz respeito também aos
modos de agir na contemporaneidade. Lidar com a análise de informação, através de fluxos de dados,
obtendo feedbacks imediatos e a compreensão inconsciente de displays e menus interativos em
atividades diversas faz parte da experiência cotidiana do contemporâneo. A abundância deste tipo de
construções na atual tecnocultura, é audível nas mídias móveis, em aparatos interativos, terminais de
interface humano-computador, e tem relação com a simultânea disseminação dos games e, com eles,
seus códigos e imaginários. As linguagens desenvolvidas para os computadores, pela sua própria
dispersão em uma larga diversidade de formatos e tamanhos, vazam facilmente de um ambiente a
outro, para além dos jogos. Pode-se dizer que são códigos que se internalizam em uma ecologia das
mídias onde os computadores são ubíquos. Com formatos acessíveis e amplamente disponíveis,
promovem a familiarização às suas gramáticas como um meio para que seja possibilitada sua
legibilidade instrumental (embora esta não seja correspondente à sua legibilidade crítica).
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Considerações finais
O artigo rastreou elementos estéticos que ligam a dimensão audível dos jogos digitais, de
modo mais amplo, a urgências da tecnocultura contemporânea e às condições de experiência de
outras mídias.
É pertinente, após este apanhado, revisitar um conceito como o de gamificação, demovendoo de seu caráter evangelista (FUCHS, 2014a), para observar o sentido de sua atual disseminação. A
gamificação contemporânea, neste contexto, pode ser compreendida propriamente como uma marca
da tecnocultura, ao sublinharem-se especialmente as relações entre a ação de jogar no computador e a
realização das mais diversas tarefas em ambientes digitais emergentes. O som participa ativamente na
construção tecnoestética que viabiliza estes usos, na produção de experiências de imersão, nas
enunciações de controle e de personalização que permeiam as mídias contemporâneas.
As estéticas multiplicam-se horizontalmente a outros meios, e procurou-se mapear aqui
rapidamente três de suas tendências (dentre outras possíveis), que participam da construção sonora de
mundos nos jogos digitais. Tal investimento se deu com a expectativa de tornar mais aparentes as
propriedades que ligam esta dimensão audível dos jogos às urgências da atual tecnocultura, não sem
considerar processos históricos importantes ao seu desenvolvimento.
As análises sugerem que a dimensão audível dos jogos contemporâneos pode ser um locus
pertinente para observar a comunicação audiovisual e os modos de se relacionar com a informação na
contemporaneidade. O modo como os jogos soam permite apreender técnicas envolvidas na sugestão
das sensações de personalização, de imersão e de controle experimentadas ao jogar. Neste sentido, as
sonoridades dos jogos também emergem como invenções de uma tecnocultura na qual se atravessam
estes dois polos, apenas aparentemente distantes, da personalização e da automação. As construções
sonoras dos jogos digitais tornam-se, por meio destes aspectos, alegóricas do modo como os sons
também operam enquanto interfaces de usuário, moldando as condições de percepção espacial do
humano no ambiente digital. Noutra direção, a construção sonora também é responsável por antropomorfizar a máquina, dotando-a de sentidos simbólicos. As construções sonoras e visuais das interfaces passam a compor o modo como as máquinas interpelam o usuário na condição contemporânea
da tecnocultura, em que o humano cumpre um papel sobretudo de monitoramento e regulação do fluxo informacional (MANOVICH, 1996, p.7): observando displays, analisando informações recebidas,
tomando decisões e operando controladores, tarefas que correspondem às funções cognitivas da per-
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cepção, atenção, associação e resolução de problemas. Nesta direção, a automação das audiovisualidades e o seu uso para produzir sentidos de personalização, imersão e controle, conduzem a uma hibridização entre o trabalho maquinal e o semiótico, por meio de atividades ocupadas primariamente
com o viés operativo de um conjunto de signos visuais e sonoros.
A partir de estratégias narrativas, retóricas e dramáticas, o desenho de som dos jogos digitais
também adiciona sentido à ação de um usuário, seu modo para tornar efetiva a operação instrumental
da máquina. Através de montagens direcionadas à experiência de um usuário pré-implicado, as imagens e sons do jogo sugerem a sensação de controle direto das ações. Pode-se dizer, por fim, que as
construções tecnoestéticas dos jogos inscrevem-se em um mais largo processo da tecnocultura contemporânea, em que pululam simultaneamente técnicas de automação e ideários de personalização e
controle. Através de suas audiovisualidades, os jogos (mas não só eles) produzem condições para que
os usuários transitem imaginariamente no fluxo de uma ecologia das mídias em curso.
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