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RESUMO
Esta dissertação busca investigar de que maneira os sons atuam na produção de
sentidos e afetos em três jogos do gênero survival-horror: Amnesia – The dark descent
(Frictional Games, 2010), Outlast (Red Barrels, 2013) e Pesadelo (Skyjaz, 2016). Para este
fim, adotamos uma abordagem semiótica baseada em um diálogo entre Peirce e Greimas. A
partir da semiótica peirceiana, consideramos os sons como signos sonoros e verificamos suas
relações com seus objetos, exemplificando um processo de semiose. Desta forma, as
categorias universais de primeiridade, secundidade e terceiridade, assim como as relações
entre o signo e seu objeto, ícone, índice e símbolo são utilizadas para descrever estes
processos. A semiótica greimasiana nos oferece uma atenção ao contexto narrativo e interativo
dos jogos, levando em consideração as noções de narrativa e narratividade. Consideramos que
o contexto no qual os signos são percebidos é relevante para a sua interpretação. A partir da
semiótica greimasiana, compreendemos uma possibilidade de relacionar o signo sonoro aos
afetos do jogador, pensando em uma sintaxe afetiva. Para que esta abordagem semiótica seja
possível, desenvolvemos algumas discussões em relação ao som nos videogames e em relação
ao gênero de horror, que se manifesta nos games como o subgênero survival-horror, que une
o gênero lúdico de aventura e o gênero narrativo de horror. Discutimos aspectos do horror a
partir de Noël Carroll (1990), Wilson Gomes (1992), Tom Garner (2013) e Mark Grimshawn
(2011). Consideramos o gênero como uma categoria cultural, pois acreditamos que o que
define um gênero não são seus aspectos textuais; o gênero se manifesta pelo texto, mas é
definido culturalmente em um contexto histórico e sociocultural (MITTEL, 2004; MOTA
GOMES, 2011). Desta forma, consideramos o contexto cultural sem abrir mão de uma análise
textual. Em relação aos games, discutimos questões como: som e diegese (JØRGENSEN,
2004; 2007; 2011; ROUX-GIRARD, 2009), tipologias sonoras nos games (GRIMSHAWN,
2008; HUIBERTS, 2010; JØRGENSEN, 2008; 2011; ROUX-GIRARD, 2009) e aspectos
lúdico/narrativos dos jogos, ou seja, mecânicas, dinâmicas e estéticas (HUNICKE;
LeBLANC; ZUBEK, 2004; THOMAZ, 2018). Verificamos que a abordagem semiótica
aplicada nesta investigação possibilita uma compreensão do funcionamento do som nos jogos
analisados em relação à produção de sentidos e afetos. Os resultados desta pesquisa
demonstram que a relação entre o som e o contexto narrativo e interativo interfere nesta
produção semântica e afetiva, e que o som nos jogos survival-horror é de fundamental
importância na otimização da experiência do jogador.
Palavras-chave: Survival-horror; Videogames; Produção de sentidos e afetos; Game Audio;
Som; Semiótica.

ABSTRACT
This dissertation seeks to investigate how does the sounds produces meanings and
affections in three games of the survival-horror genre: Amnesia - The dark descent (Frictional
Games, 2010) Outlast (2013) and Nightmare (Skyjaz, 2016). In order to do that, we adopt a
semiotic approach based on a dialogue between Peirce and Greimas. From Peirceian
semiotics, we consider sounds as sound signs and verify their relations with their objects,
exemplifying a process of semiosis. Therefore, the universal categories of firstness,
secondness and thirdness, as well as the relations between the sign and its object, icon, index
and symbol are used to describe these processes. The greimasian semiotics gives us an
attention to the narrative and interactive context of the games, taking into account the notions
of narrative and narrativity. We consider that the context in which the signs are perceived is
relevant to their interpretation. From the greimasian semiotics we understand a possibility of
relating the sound sign to the affections of the player, thinking of an affective syntax. For this
semiotic approach to be possible, we have developed some discussions regarding sound in
videogames and in relation to the horror genre, which is manifested in games such as the
survival horror subgenre which unites the playful adventure genre and the horror narrative
genre. We discussed aspects of the horror from Noël Carroll (1990), Wilson Gomes (1992),
Tom Garner (2013) and Mark Grimshawn (2011). We consider genre as a cultural category,
since we believe that what defines a genre is not its textual aspects, genre is manifested by the
text, but is culturally defined in a historical and sociocultural context (MITTEL, 2004; MOTA
GOMES, 2011). In this way, we consider the cultural context without giving up textual
analysis. In terms of games we discussed issues such as: sound and diegese (JØRGENSEN,
2004, 2007, 2011, ROUX-GIRARD, 2009), sound typologies in games (GRIMSHAWN,
2008, HUIBERTS, 2010, JØRGENSEN, 2008, 2011, ROUX- GIRARD, 2009) and playful/
narrative aspects of the games, that is, mechanical, dynamic and aesthetic (HUNICKE,
Leblanc, Zubek, 2004 and Thomaz, 2018). We verified that the semiotic approach applied in
this investigation allows an understanding of the function of sound in the analyzed games in
relation to the production of meanings and affections. The results of this research demonstrate
that the relationship between sound and the narrative and interactive context interferes in this
semantic and affective production, and that the sound in survival-horror games is of
fundamental importance in optimizing the player's experience.
Keywords: Survival-horror; Videogames; Affection and meaning production; Game Audio;
Sound; Semiotics.
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INTRODUÇÃO

Nesta dissertação, proponho uma análise semiótica do som e seus efeitos de produção
de sentidos e afetos em três jogos do gênero survival-horror, que deriva do gênero midiático
de horror e do gênero lúdico de aventura. Quando me refiro a gênero lúdico, quero dizer que
nos games1 há uma categorização de gênero baseada nas regras do jogo e suas possibilidades
de interação. O gênero de aventura é baseado na exploração de ambientes em busca de itens e
na resolução de problemas lógicos (puzzles), a fim de progredir no jogo. Para tornar possível
uma análise semiótica no som dos games, é preciso discutir algumas questões específicas da
construção sonora em jogos digitais, tais como: o seu caráter interativo e não linear; as
funções do som na experiência de jogar; como categorizar os sons de um videgame (afinal, o
que compõe a trilha sonora de um jogo?) e questões ligadas à construção e compreensão da
diegese. A partir disto, levanto alguns temas da semiótica de Charles Sanders Peirce e de
Algirdas Julien Greimas e elaboro uma abordagem híbrida para esta investigação semiótica.
Inicialmente, a motivação para a realização desta pesquisa é pessoal. Trabalho com
som para games de forma independente desde 2013, quando comecei a fazer parte da equipe
de desenvolvimento Team Zeroth. O convite para entrar no mundo dos games veio por Felipe
Barros, amigo e colega de trabalho e de pesquisa, pois também é mestrando no PósComUFBA. Naquela época, quando eu estava concluindo o curso de Design, Felipe sabia de meu
interesse por fazer uma segunda graduação em Música e me convidou para “fazer uma
musiquinha” para um projeto de jogo que ele tinha e para o qual estava juntando uma equipe.
O jogo era Retroboy, que, infelizmente, nunca foi publicado (mas trabalhamos muito nele).
Desde então, notei que a produção de som para jogos era muito mais complexa do que julgava
minha vã expectativa. De uma “musiquinha”, meu trabalho se tornou a construção sonora do
jogo como um todo e aprendi sobre as funções do som em um jogo e a importância de atentar
para os processos de implementação, momento no qual, com os arquivos de áudio já prontos,
a programação entra em ação para pô-los em funcionamento no código do jogo. O trabalho foi
muito maior do que eu esperava, mas agradeço a Felipe até hoje por ter me enganado ao
prometer que seria só “uma musiquinha”, já que desde aquele momento os jogos digitais
tornaram-se o centro de minha atenção profissional e de pesquisa. Com a Team Zeroth tive o
prazer de trabalhar em um projeto de audiogame, jogo feito exclusivamente de sons, sem
nenhum recurso visual (me refiro a Breu), realizado com apoio da Secretaria de Cultura da
1
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Bahia, por meio de um edital, e publicado esse ano gratuitamente em algumas plataformas
digitais2. Trabalhar em Breu tornou necessário dar muita relação aos significados que
poderiam ser atribuídos aos sons, já que todas as informações do jogo estavam contidas na
construção sonora. Além disso, Breu é um jogo de suspense e integra alguns elementos de
horror, o que torna necessária uma preocupação com a forma como o jogo afeta o jogador,
causando um clima de suspense e um pouco de medo (não queríamos um jogo amedrontador).
Toda a minha atividade de desenvolvimento de games motivou o interesse em compreender a
fundo como os sons em um jogo atuam na produção de sentidos e afetos no jogador,
particularmente nos jogos de horror.
A partir da minha experiencia com a produção para games, iniciei em 2015 a
graduação em Música na Universidade Federal da Bahia e, no mesmo ano, prestei concurso e
fui aprovado para professor auxiliar na Área de Música e Cultura do Centro de Cultura
Linguagens e Tecnologias aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em
Santo Amaro. Enquanto professor da área de Música, pude algumas vezes abordar em sala de
aula questões ligadas ao som dos games, o que foi ampliando o meu interesse de pesquisa.
Toda esta trajetória motiva o início deste mestrado. Somando a minha experiencia acadêmica
e profissional, comecei a formular uma questão que merecia investigação: De que maneira os
sons em um jogo atuam na produção de sentidos e afetos? O meu interesse está na forma
como o som exerce as funções que foram projetadas para exercer; de que forma estes estes
elementos sonoros produzem os sentidos e afetos pretendidos pelos desenvolvedores. Por isso,
a investigação semiótica permite compreender estes processos de produção de sentidos e
também de afetos, a partir da perspectiva da semiótica das paixões. Assim, esta pesquisa
enquadra-se no campo da Comunicação, preocupando-se com a interlocução entre o jogo e o
jogador.
A minha experiência enquanto desenvolvedor e jogador é o que me faz voltar os
ouvidos (para não dizer os olhos) para o gênero midiático do horror, que se configura nos
videogames como o subgênero survival-horror, por considerar que, neste gênero, o som
possui um papel primordial na experiência de jogar. Tal impressão se fortalece quando reflito
sobre o som no cinema de horror. Em um jogo ou um filme de horror, o som informa o que a
imagem não pode informar, antecipa o perigo, construindo tensão. É o caso do leitmotiv que
indica a presença de um inimigo – um caso clássico desse uso musical é a música que
representa o tubarão no filme Tubarão (SPIELBERG, 1975), apenas para citar um breve
exemplo. Pensando nos videogames, escolhi três jogos do gênero survival-horror: Amnesia 2

Disponível em: <https://breu.itch.io/breu>
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The Dark Descent (Frictional Games, 2010), Outlast (Red Barrels, 2013) e Pesadelo Regressão (Skyjaz, 2016) para compor o corpus desta dissertação. Amnesia é um jogo no qual
o personagem, Daniel, acorda sem nenhuma memória, tendo apenas uma carta que ele
escreveu destinada a si mesmo. A carta informa que apagar a memória era algo que precisava
ser feito e que é preciso encontrar e matar Alexander. É preciso descobrir aos poucos o que
está acontecendo, enquanto se foge de monstros em um ambiente sombrio e macabro. Em
Outlast, o personagem é um repórter investigativo, Miles, que vai até um manicômio
investigar acusações de que, lá, realizam experimentos científicos com os pacientes. No
manicômio, ele encontra um lugar aterrorizante, muito escuro, com mutantes e bastante
sangue. É preciso sobreviver às ameaças para concluir a investigação. Pesadelo - Regressão é
um jogo brasileiro no qual o personagem, Alex, sofre de amnésia e aceita participar de um
programa de recuperação de memória. Por conta disso, o jogo acontece na mente do
personagem, em um pesadelo, no qual ele é constantemente perseguido por uma garota que
ele atormentava na escola e que agora busca vingança, além de outros perigos de sua mente.
Além destes jogos serem classificados dentro de um mesmo gênero, há algumas
similaridades entre eles: todos eles possuem a visão da câmera em primeira pessoa (o jogador
vê e escuta do mesmo ponto de vista e de escuta do personagem); não há combates; todos
possuem características sobrenaturais em seu mundo ficcional e são produzidos por
desenvolvedores independentes. Quando me refiro ao desenvolvimento independente, levo em
consideração a existência de uma indústria de videogames, na qual atuam grandes empresas,
entre publicadoras internacionais, como Eletronic Arts e Ubisoft, e fabricadoras de consoles
(aparelhos de reprodução de videogames), como a Sony, Nintendo e Microsoft. A partir disto,
há um consenso de que jogos independentes não podem ser desenvolvidos sob o controle
criativo ou financeiro destas grandes empresas (DEUZE & MARTIN, 2009, tradução minha).
Se não há um controle criativo sobre a produção, é intuitivo afirmar que o desenvolvimento
de jogos independentes é livre das convenções da indústria, oferecendo a possibilidade de se
extrapolar os limites dos gêneros de videogame e inovar em mecânicas de gameplay. Amnesia
inova quando exclui completamente do jogo a mecânica de combate, sendo que,
historicamente, é algo que compõe a experiência dos jogos survival-horror. Outros jogos
fizeram algo parecido, mas não de forma tão radical. Esta decisão radical poderia ter sido
barrada em uma grande empresa, pelo receio de não agradar o público e não atingir os lucros
esperados. Questão que não é crucial para um desenvolvedor independente. É preciso vender,
isto é claro, mas não é preciso um lucro milionário para poder considerar o jogo como um
sucesso. Da mesma maneira, Outlast foi produzido por pessoas que já integraram grandes
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empresas, como a Electronic Arts e Ubisofts (ver em detalhes no Capítulo 1), nas quais suas
tentativas de produzir um jogo de horror foram frustradas, por serem considerados jogos que
não venderiam o suficiente, por não agradar um público tão amplo como os jogos de tiro
agradam, por exemplo. E Pesadelo nasce em um ambiente no qual a regra geral é o
desenvolvimento independente. No Brasil, quase toda a produção de games é feita desta
maneira, o que demonstra que a produção brasileira ocorre de maneira espontânea, sem
depender da existência de uma indústria consolidada como nos EUA ou Japão, sem depender
de ofertas de emprego ou de uma garantia de retorno financeiro.
A boa recepção pela crítica é um dos fatores que justifica a escolha desses jogos.
Destaco as notas do Metacritics3 e as análises da IGN, Rock Paper Shotgun e GameSpot,
revistas eletrônicas dedicadas aos videogames. Além destes fatores, o fato de já tê-los jogado,
e portanto conhecer bem estes jogos, influenciou na minha escolha.
No caso de Pesadelo, não encontramos análises nas duas últimas revistas. A IGN
possui uma edição brasileira4 que, embora não faça uma análise do jogo, tem um artigo
comentando o lançamento do mesmo, o que denota o destaque que esse game teve. A escolha
de Pesadelo se dá pelo fato de ser um jogo nacional e, no momento da escolha, foi o survivalhorror brasileiro que atendia aos critérios de similaridade, como a ausência de combate e a
câmera em primeira pessoa. Além disto, o jogo aparece em notícias nos sites Tech Tudo,
Drops de Jogos, e uma busca no Google com os termos jogo de terror brasileiro permite ver
que Pesadelo aparece em boa parte dos primeiros resultados, principalmente nos resultados
em vídeo. Pesadelo – Regressão é uma continuação de Pesadelo - O início, produzido pelos
mesmos desenvolvedores. Este primeiro jogo teve mais de dois milhões 5 de downloads por ter
sido jogado por PewDiePie6, youtuber7 muito influente que realiza gameplays em seu canal.
A escolha pelo segundo jogo da série se dá pelo aprimoramento técnico e narrativo presente
na sequência. Sem contar que o primeiro game contava com um tempo de jogo muito menor.
Pesadelo – Regressão possui nota 7.8 no metacritic, baseado em vinte avaliações de usuários
(user score). Não há nenhuma avaliação da crítica especializada, portanto não há metascore8.

3
4
5
6
7
8

O Metacritics possui duas notas, uma baseada em análises feitas por sites e revistas especializadas, o
metascore e uma nota baseada nas notas dadas pelos usuários do site, o user score.
Disponível em: <https://br.ign.com/pesadelo-regressao/17019/feature/conheca-o-game-brasileiro-pesadeloregressao>, acessado em 20/11/2018
Informação retirada do site: <http://br.ign.com/pesadelo-regressao/17019/feature/conheca-o-game-brasileiropesadelo-regressao>, acessado em 30/09/2016.
Link para o vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=tLbGWYi41dE>
Pessoas dedicadas a transmitir conteúdo por meio de canais do YouTube.
Disponível em <https://www.metacritic.com/game/pc/pesadelo---regressao>, acessado em 20/11/2018.
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Em um artigo escrito por John Walker (2010) na Rock Paper Shotgun, Amnesia foi
considerado como um dos melhores jogos de horror já produzidos9, a análise destaca o quão
assustador é o jogo. Na GameSpot, é possível ver uma crítica 10 muito similar, destacando o
terror produzido pelo jogo; o autor deste artigo, Brett Todd (2010), comenta que “Amnesia The Dark Descent, sem dúvidas, tomará um lugar entre os jogos de horror mais assustadores
já feitos” (TODD, 2010). Charles Onyett (2010) escreve na IGN 11 que este é um dos jogos
mais assustadores que lhe vem à memória recente e destaca que a experiência torna-se ainda
mais assustadora à medida em que o jogo avança. Amnesia possui nota 85 nas avaliações
feitas pela crítica no Metacritics (metascore), com base em em 44 análises e nota 8,7, baseado
em 1.304 avaliações de usuários (userscore)12.
Outlast é considerado por Ben Barrett (2013) como um exemplo do quanto os jogos
podem ser aterrorizantes. Em sua crítica na Rock Paper Shotgun13, Barrett descreve as
mecânicas do jogo e comenta que o time que produziu este game (Red Barrels) entende o
gênero surviva-horror. Marty Sliva (2013)14 inicia a sua crítica dizendo que o jogo o fez pular
da cadeira com frequência durante as suas quatro horas de fruição e dá o veredito: “Outlast
pode orgulhosamente ser posto como um game survival-horror único e terrível. Diferente de
muitos jogos de horror modernos, ele [Outlats] lembra que os monstros mais assustadores são
aqueles que você não pode matar”. A GameSpot faz uma crítica 15 de Outlast na qual destaca
alguns aspectos negativos do jogo. Leif Johnson (2013) comenta como os inimigos no jogo
são pouco memoráveis e como algumas sequências podem ser repetitivas. No entanto, é
enfático ao dizer que Outlast mostra como pessoas, e não monstros, podem ser tão
assustadoras. Além disso, Johnson (2013) afirma que, do começo ao fim do jogo, o
componente survival do survival-horror é constante. No Metacritics, o metascore de Outlast
é 80, considerando 59 avaliações e o userscore é 8,3, baseado em 1440 avaliações16.
Os motivos que me levaram a inciar esta pesquisa e a escolha do corpus são apenas o
começo dessa trajetória que encerra com a conclusão desta dissertação. Durante o curso de
9
10
11
12
13
14
15
16

Disponível em: <https://www.rockpapershotgun.com/2010/09/07/wot-i-think-amnesia-the-dark-descent/>,
acessado em 20/11/2018.
Disponível em : <https://www.gamespot.com/reviews/amnesia-the-dark-descent-review/1900-6280302/>,
acessado em 20/11/2018.
Disponível em: <https://www.ign.com/articles/2010/09/03/amnesia-the-dark-descent-review>, acessado em
20/11/2018.
Disponível em: <https://www.metacritic.com/game/pc/amnesia-the-dark-descent>, acessado em 20/11/2018.
Disponível em: <https://www.rockpapershotgun.com/2013/09/04/outlast-pc-review/>, acessado em
20/11/2018.
Disponível em: <https://www.ign.com/articles/2013/09/04/outlast-review>, acessado em 20/11/2018.
Disponível em: <https://www.gamespot.com/reviews/outlast-review/1900-6413987/>, acessado em
20/11/2018.
Disponível em: <https://www.metacritic.com/game/pc/outlast>, acessado em 20/11/2018.
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mestrado, o meu projeto se modificou e cresceu, caminhando para um rumo mais frutífero.
Essas mudanças são fruto, principalmente, do processo de orientação do prof. Dr. Jorge
Cardoso e da minha participação no grupo de pesquisa coordenado por ele que,
carinhosamente, chamamos de TRACC XP. Explico: quando ingressei no mestrado, o grupo
coordenado por Jorge era parte do grupo Analítica: Crítica de Mídia, Estética e Produtos
Midiáticos e nos dedicávamos principalmente à temática da Experiência Estética. Há pouco
tempo, pelas afinidades de pesquisas e temas discutidos, esta parcela do grupo Analítica
passou a compor o TRACC. No entanto, continuamos a ter algumas reuniões desta parcela do
grupo e a batizamos de TRACC XP em referência aos videogames de RPG, nos quais a sigla
XP significa Experiência.
A compreensão do gênero como categoria cultural e a investigação semiótica dos
afetos são fruto destes processos e se iniciam justamente com duas sugestões de leitura feitas
por Jorge Cardoso: Genre and television – From Cop Shows to Cartoons in American Culture
(MITTEL, 2004) e El giro semiótico (FABBRI, 1999). Até então, o foco metodológico desta
pesquisa estava na semiótica de Peirce. Para mim, é indiscutível o quanto esta pesquisa
cresceu a partir destas sugestões. O nosso grupo de pesquisa possui uma dinâmica de leituras
de nossos próprios trabalhos, tanto no TRACC XP, como no TRACC completo. Os membros
do grupo ajudaram com leituras atentas e sugestões preciosas que tornaram o trabalho cada
vez mais maduro. A compreensão da importância dos contextos socioculturais nos estudos da
Comunicação é uma das bases de nosso grupo de pesquisa e trago isso nesta dissertação ao
compreender o gênero survival-horror dentro de um contexto sociocultural, levando em
consideração que a interpretação de um signo sempre se dá dentro de algum contexto;
portanto, perceber signos sonoros do horror é uma prática cultural. Os signos não possuem
sentidos em si mesmos, atribuímos sentidos por meio de nossa experiência.
Com a construção metodológica bem estabelecida, pude formular duas hipóteses
principais a partir da questão de pesquisa e dos objetos escolhidos. A primeira é que o
processo de semiose sugerido por Peirce é capaz de explicar a maneira pela qual o jogador
apreende os sentidos de um som. A forma como o jogador associa um signo sonoro a um
objeto determinará de que maneira ele interpreta este signo. Esta associação pode ser
compreendida pelas categorias universais de primeiridade, secundidade e terceiridade. Desta
forma, ao ouvir o som de um monstro, primeiramente o jogador perceberá os aspectos físicos
deste som, como timbre e amplitude (primeiridade). Em seguida, caso o monstro não possa
ser visto, o jogador criará hipóteses entre o som e sua origem geradora, relacionando este som
a um monstro (secundidade). Ou, caso o monstro seja visível, fará essa associação por
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constatação. Por fim, o jogador aprenderá que este som representa perigo, formulando uma
regra geral de que, ao ouvir este som, é preciso correr ou se esconder (terceiridade).
A segunda hipótese prevê que os afetos que podem emergir no jogador a partir da
percepção de um signo sonoro depende da relação entre signo e objeto e do contexto narrativo
e interativo do jogo. No âmbito narrativo, me refiro às situações experienciadas dentro do
contexto do jogo. Em relação ao contexto interativo, me refiro às mecânicas de jogo, que são,
de maneira bastante generalista, as regras do jogo (discuto isto no Capítulo 1). Um contexto
narrativo que é por si só aterrorizante, como estar em um castelo assombrado, numa escuridão
fora do comum, sendo perseguido por um monstro sobrenatural (Amnesia – the dark descent),
preso em um pesadelo e sendo perseguido pelos espíritos de antigos colegas de escola
(Pesadelo – Regressão), ou tentando encontrar a saída de um manicômio onde acontecem
terríveis experimentos ilegais (Outlast), influencia o estado afetivo do jogador e, portanto, a
sua percepção dos sons. E, no caso dos videogames, somente o contexto narrativo não é
suficiente para explicar de que maneira estes sons percebidos podem afetar o jogador, pois o
contexto interativo, ou seja, as formas pelas quais o jogador pode experienciar essas situações
aterrorizantes também influenciarão neste processo. Considere que, em todos os exemplos
dados anteriormente, a única opção é se esconder ou correr, não há meio de sair vitorioso ao
enfrentar um monstro nestes jogos e as regras do jogo impõe outras limitações, como uma
quantidade limitada de recursos (como pilhas para lanterna em Outlast, óleo para o lampião
em Amnesia ou folhas de prancheta, que são um item necessário para salvar o jogo em
Pesadelo).
Os resultados desta pesquisa apontam que há nos videogames algumas repetições de
padrões estéticos oriundos do cinema de horror, como timbres graves para os inimigos,
monstros e ambientes, uso de músicas atonais e dissonantes, uso frequente de instrumentos de
cordas friccionadas e o uso de leitmotivs – repetições que reforçam as convenções textuais do
gênero de horror. Ao mesmo tempo, revela a importância da experiência prévia do jogador
com essas convenções para que possa atribuir a elas os sentidos e afetos de horror. Diferente
do cinema, é possível notar que, em videogames, os sons assumem um papel de otimização da
experiência, informando ao jogador, funcionando também como uma interface entre o jogo e
quem joga. Nota-se que o contexto interativo dos videogames, ou seja, suas regras de
funcionamento e interação tem uma relação direta com o contexto narrativo dos jogos. Não é
suficiente que o jogo contenha uma narrativa de horror, mas suas mecânicas devem fornecer
uma experiência de horror que dá um ar de veracidade à narrativa. É preciso lembrar que os
jogos não são somente representações, mas sim simulações, e, por isso, a maneira como
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interagimos com o jogo torna essa experiência mais ou menos convincente. Os contextos
narrativos e interativos interferem na percepção dos signos sonoros. Desta forma, um som
produzirá medo de forma mais ou menos intensa a depender do momento em que o jogador
escuta este som no jogo, da construção narrativa do jogo e das maneiras que o jogador tem de
interagir com a situação apresentada. Em Amnesia a situações em que é preciso se esconder
de um monstro provocam um estado de choque e horror mais intensos do que em Pesadelo ou
Outlast e isso se deve aos contextos de interação e narrativo. Da mesma forma, estes
conceitos influenciam na maneira como percebemos um som, enquanto ícone, índice ou
símbolo.
Espero que esta dissertação contribua para os campos da Comunicação e dos estudos
em videogames ao fornecer possibilidades de uma abordagem semiótica para os games, ao
mesmo tempo em que considera o gênero como uma categorial cultural. Há ainda uma
literatura pouco expressiva voltada para o som dos jogos digitais em língua portuguesa e esta
pesquisa contribui enquanto uma soma à esta literatura. As discussões trazidas nestas
pesquisas contribuem para a divulgação de alguns autores dos estudos de videogames para os
pesquisadores do campo da Comunicação e o mesmo é válido no sentido oposto. Os
procedimentos metodológicos e os resultados desta pesquisa podem servir como referência
para a produção de som para jogos survival-horror e também para outros gêneros mediante as
adaptações necessárias.
Tendo apresentado alguns dos aspectos que norteiam o desenvolvimento desta
pesquisa, apresento nos parágrafos seguintes a estrutura desta dissertação.
O Capítulo 1 encontra-se dividido em duas subseções. Na primeira, abordo o som nos
videogames e suas especificidades. A partir de discussões propostas por Jørgensen (2007;
2008; 2011) e Roux-Girard (2009), defino como compreendo neste trabalho a noção de uma
diegese videolúdica, que é distinta da diegese literária ou cinematográfica, por conta da
relação interativa que o jogador estabelece com o jogo. Assim, a delimitação entre diegético e
extra diegético em um game torna-se mais complexa, necessitando de uma abordagem
específica. A definição da diegese videolúdica nessa dissertação suscita a relação entre o som
e o espaço diegético e de que maneiras podemos categorizar os sons de um videogame.
Apresento o modelo IEZA proposto por Huiberts (2010) e discuto suas limitações e potências
ao compará-lo com a categorização de sons de Roux-Girard (2009). O modelo IEZA separa os
sons em quatro categorias que dão nome ao modelo, baseando-se em sua relação com a
diegese e com a interação do jogador, são elas: interface; efeitos; zona e afetos. Já o segundo
modelo, classifica os sons com base na sua relação com a sua fonte sonora, determinando

9

quatro categorias: sons ligados ao personagem; sons ligados aos inimigos; sons ligados ao
ambiente; sons ligados ao sistema.
Na segunda subseção, na qual discuto a relação entre o gênero de horror, o som nos
videogames e a formação do gênero survival horror, tendo em consideração o gênero como
categoria cultural (MITTEL, 2004, MOTA GOMES, 2011). Nesta subseção delimito o que
compreendo em relação ao gênero midiático de horror. Com base nos conceitos de Noël
Carroll (1990), Jason Mittel (2004) e Itania Mota Gomes (2011), apresento aspectos textuais
que compõem as convenções do horror (Carroll) e apresento a ideia de gênero como categoria
cultural (Mittel, Mota Gomes), justificando que, apesar de minha abordagem de análise focar
mais nos elementos textuais dos jogos, não há como dissociar estes elementos de uma
construção sociocultural. Em seguida, apresento o do modelo MDA proposto por Hunicke,
LeBlanc e Zubek (2004), no qual são determinados os conceitos de mecânica, dinâmica e
estética. Estes conceitos são fundamentais para a compreensão desta dissertação, pois são
elementos constituintes dos games e da experiência de jogá-los. A partir da dimensão estética
do MDA, discuto o que compreendo como afetos, defendendo o uso deste termo e não outros
como paixões, sentimentos ou emoções. Para isto, apresento argumentos de Fiorin (2007) em
relação ao esquema afetivo proposto por Fontanille e Zilberg (2001). Por fim, faço um breve
levantamento cronológico da formação do gênero survival-horror contextualizando-o
enquanto uma categoria cultural. Este levantamento culmina na apresentação dos objetos que
compõem o corpus analítico desta dissertação.
No Capítulo 2, dedico-me à apresentação de conceitos ligados à semiótica. Inicio o
capítulo apresentando os modos de escuta propostos por Pierre Schaeffer (1993) e Michel
Chion (2012). Apesar de não serem propostas semióticas, a princípio, os processos de escuta
mencionados preocupam-se com a produção de sentidos a partir do som e esta compreensão
da escuta norteia a maneira como utilizo a semiótica de Peirce e Greimas. Na semiótica
peirceana, destaco as categorias universais e as divisões do signo, objeto e interpretante. A
partir disto, defino como irei classificar os sons analisados enquanto ícones, índices e
símbolos sonoros e relaciono a semiótica de Peirce aos processos de escuta apresentados. Na
semiótica greimasiana destaco as noções de narrativa, narratividade e a semiótica das paixões.
É a partir de Greimas que determinarei, com base na narrativa e na percepção dos signos
sonoros, de que maneira o estado afetivo dos jogadores pode se alterar, pensando em uma
sintaxe passional. Ressalto que, apesar do uso do termo paixões na semiótica greimasiana,
utilizarei o termo afetos, conforme justifico no Capítulo 1.
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O Capítulo, 3 apresenta a aplicação de todo o conteúdo discutido nos capítulos
anteriores por meio da análise do corpus analítico. Cada análise é dividida em três subseções.
A primeira delas apresenta o jogo por meio de elementos que compõem a sua narrativa, o que
é feito com o intuito de situar o leitor em relação à obra. Na segunda subseção, comento as
principais mecânicas e dinâmicas de jogos. Com isso, é possível compreender tanto o
contexto narrativo quanto o contexto interativo do jogo, que influenciarão nos processos de
produção de sentidos e afetos causados pelo som. Por fim, apresento a análise detalhada de
alguns elementos sonoros do jogo. Procuro apresentar o máximo possível o contexto narrativo
no qual os sons são percebidos, para dar ao leitor uma dimensão empírica da experiência do
jogo. Por fim, apresento as considerações finais, nas quais discuto os principais resultados
obtidos na análise e avalio a metodologia aplicada.
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CAPÍTULO 1 – Sobre o som no survival-horror

Neste capítulo, abordaremos inicialmente o gênero de horror e suas convenções,
compreendendo-o como uma categoria cultural. Após o mapeamento dessa esfera
macroscópica do gênero, nos voltaremos para os games, buscando identificar de que maneira
o gênero de horror se configura neles, quais as diferenças entre o horror nos games e em
outros produtos culturais e quais são as características do survival-horror, já definindo nosso
corpus analítico. Em um segundo momento, voltamos nossa atenção para a dimensão sonora
dos videogames e como podemos abordá-la em um estudo que visa a aplicação de métodos
semióticos para compreensão de como se produzem sentidos e afetos, a partir do som nos
games. Para tanto, apresentamos quais as especificidades do game audio17, construindo nesse
processo uma linguagem adequada para abordar o som nos games.
É importante destacar que nossa compreensão do som nos games survival-horror está
ligada à construção deste gênero culturalmente, sem abrir mão de seus aspectos textuais.
Concordamos com Itania Gomes (2011) e “[d]esejamos a formulação de um conceito de
gênero e de um protocolo de análise que nos possibilite ir além das análises textuais, mas sem
negá-las, sem recusá-las” (MOTA GOMES, 2011). É importante reforçar que os elementos
textuais de um gênero não são o que o define. Desta forma, é preciso levar em conta os
contextos que vão além do texto. As convenções de gênero modificam-se com o tempo, os
modos de produção e recepção se modificam de acordo com as mudanças socioculturais. A
exemplo disto, um dos elementos recorrentes no survival-horror é a ausência de combate e,
como veremos mais à frente, isto é fruto de uma mudança nas formas de produzir, já que o
desenvolvimento independente permite tomadas de decisão mais ousadas em relação à
produção feita em grande escala. Mudanças como essas alteram os contextos narrativos e
interativos dos jogos e, consequentemente, alteram a forma como os signos sonoros se
relacionam com os seus objetos.

17

Entendemos nessa pesquisa que o game audio se refere tanto ao resultado sonoro dos jogos quanto às
práticas de planejamento e produção. É importante distinguir áudio e som. Em sua tese, Meneguette (2016,
p. 31) define que “‘áudio’ não é sinônimo exato de ‘som’: este é um fenômeno da audição, aquele é sua
representação técnica. O som é fenômeno evanescente, o áudio é estrutura pela qual tenta-se reproduzir um
som. Neste sentido, o som é sempre dinâmico, mas o áudio, enquanto conjunto de sinais codificados, pode
também ser estático em sua estrutura.” Esta distinção é importante, pois, mais adiante traremos a definição
de “áudio dinâmico”.
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1.1 Compreendendo o som no survival-horror
Reproduzindo a questão feita por Roux-Girard (2009), como escutar um videogame de
[survival-]horror?18 Assim como existem particularidades na maneira como os gêneros se
configuram nos videogames, fruto de seu caráter interativo e não linear, há aspectos dos sons
dos games que se diferenciam de outras mídias lineares e não interativas, como o cinema e
televisão. Não há escuta isolada de contexto e de outros sentidos do corpo (IAZZETTA, 2009,
p. 37). As especificidades do áudio para games devem ser abordadas aqui para que tenhamos
uma noção mais precisa do contexto sonoro dos jogos de nosso corpus, que incorpora
aspectos culturais que constituem o gênero survival-horror e aspectos internos dos jogos,
como as regras definidas pelo sistema de jogo, as dinâmicas e as narrativas dos games.

1.1.1 O som e a diegese videolúdica
Os jogos eletrônicos com temática de horror normalmente constituem um gênero
misto conhecido como survival-horror, que une o gênero lúdico de aventura e o gênero
cinematográfico de horror. Este é um dos poucos gêneros de jogos digitais que é definido por
sua temática, atmosferas e filosofia (FAHS, 2009). Tom Garner (2013, p.4) defende em sua
tese que qualquer game que construa uma atmosfera, ambientes e circunstâncias que evoquem
medo e sentimentos relacionados ao medo, pode ser definido como survival-horror. Resident
Evil, desenvolvido pela Capcom em 1996, foi o primeiro jogo eletrônico a utilizar o termo
para classificar o gênero do game e, desde então, este rótulo tem sido adotado na produção de
jogos. É justamente no survival-horror que podemos encontrar mais afinidades entre games e
cinema. Perron (2005) comenta que o survival-horror é provavelmente o gênero de jogos
eletrônicos que é mais comparado com o cinema. Reforçando o argumento, Perron destaca
comentários de avaliadores de games do site GameSpot que classificaram a experiência com a
série Resident Evil como cinematográfica. O autor também salienta que, nas capas dos jogos
eletrônicos, Silent Hill 1 (1999) e Silent Hill 2 (2001), a Konami, desenvolvedora destes
games, anuncia que estas são uma “experiência de horror cinematográfica”.
Assim como no cinema, o contrato audiovisual, proposto por Chion (2012) se faz
relevante para a compreensão do som e da imagem na obra. A relação entre o que se vê (ou
não se vê) e o que se ouve é extremamente importante nos filmes e games de horror. As
18

Este é o título de uma das sessões de sua dissertação.
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atmosferas sombrias e os ambientes escuros comprometem a visão causando dúvidas sobre o
que se vê, criando suspense. Isto abre muitas oportunidades de uso do som acusmático, bem
como aponta Carreiro (2011, p. 47), destacando que para Michel Chion o som fora de campo
provoca uma curiosidade que faz com que a câmera vá a origem e descubra a causa do som,
no caso dos games, essa decisão de ir ver a causa sonora cabe ao jogador. Atualmente, o uso
do som fora de campo nos jogos eletrônicos é amplificado pela espacialização proporcionada
pelo uso do som 3D com recurso de reverberação em tempo real e simulação da audição
humana (áudio binaural). Na maioria das vezes, os jogos são fruídos, utilizando-se fones de
ouvido, o que torna possível que os desenvolvedores se utilizem destes recursos amplamente.
Os games não são centrados no diálogo. Em alguns jogos, há momentos nos quais o
jogador assiste pequenos filmes que contam um pouco mais da história. Em Outlast, quando o
personagem está recobrando a consciência após uma queda, o jogador pode assistir uma
cutscene (como são chamados esses pequenos filmes) na qual é apresentado um dos inimigos
do jogo. Em momentos como este, podemos ouvir um pouco das vozes dos personagens. O
uso de voz nos games de horror quase sempre se mantém alinhado com as convenções que se
estabeleceram no cinema de horror. Carreiro (2011, p. 46) analisa que, no cinema, a voz dos
“monstros” costuma ser grave, gutural, realmente monstruosa.
Ainda acompanhando as análises de Carreiro (2011), podemos dizer que o grito é um
elemento marcante do cinema de horror. Agudos e estridentes, o grito da vítima, normalmente
é de uma mulher em perigo. Nos games, esse não é um elemento recorrente ou marcante. Uma
das hipóteses que levantamos é que, na maioria das vezes, os protagonistas destes games são
homens, desde Alone in the Dark (Infogrames), em 1992, Resident Evil (Capcom) em 1996,
Silent Hill (Konami) em 1999, Dead Space (Electronic Arts) em 2008, Amnesia em 2010,
Outlast (Red Barrels) em 2013, até jogos recentes como Layers of Fear (Bloober Team), de
2016 e Pesadelo – Regressão (Skyjaz) também de 2016, apenas para dar alguns exemplos ao
longo da história dos games de horror. Isso por si só já é um fato que reduz a probabilidade de
ouvir os gritos femininos. Uma outra possibilidade decorre do fato de que, na maioria das
vezes, estes personagens estão enfrentando o mundo sozinhos, então não há pessoas próximas
para gritarem, nem há ninguém a ser salvo. Mas, acima de tudo, acreditamos que o maior dos
impedimentos para os gritos é que, no momento de um susto, quem deve gritar é o jogador,
não o personagem. Se o personagem grita diante de uma ameça, indicando que se assustou, o
jogo estaria impondo ao jogador uma reação que ele pode não compartilhar e isso quebraria a
imersão.
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A música nos games de horror possui função extremamente similar em relação ao
cinema. Rodrigo Carreiro (2011, p. 49-51) levanta alguns aspectos da música de horror no
cinema, como a atonalidade, a predominância de tonalidade menor e as dissonâncias.
Observamos também que há um constante uso de técnicas estendidas 19 de instrumentos e as
músicas se aproximam da estética de compositores como Bela Bartók e Krzysztof Penderecki,
que rompiam com a tradição tonal da música europeia ocidental e exploravam novas
sonoridades por meio de atonalidades, dissonâncias e técnicas estendidas. Para dar um
exemplo, o filme O Iluminado (KUBRICK, 1980) faz uso de composições de ambos os
compositores. Todos esses recursos são amplamente utilizados nos games de horror. No
entanto, os jogos não possuem estruturas lineares, então as músicas nem sempre podem ser
pensadas de forma tradicional, com uma duração determinada. Algum gatilho dará início à
música, que deve se manter, por tempo indefinido, na mesma intenção, até que outro gatilho
provoque uma mudança no material musical. Muitas vezes usa-se um loop ou algumas
técnicas de composição indeterminada, usando alguns blocos que se alternam aleatoriamente,
incluindo ou removendo um instrumento, mas sempre dentro do mesmo material. Tim
Summers (2011, p. 7-9) se dedica a explorar diversas técnicas utilizadas na composição
musical dos jogos de horror e cita como exemplo a estrutura do jogo Alone in The Dark 4
(Dark Works, 2001). O jogo é dividido por áreas, cada área possui um material musical que
perdura enquanto o personagem estiver no local. Cada vez que o jogador decide mudar de
área, mudará também o material musical.
Destacamos que videogames são produtos interativos e isto não é novidade para
nenhum leitor. Mas no que isso influencia na maneira como o som é produzido e como se
comporta durante a fruição de um game? Ora, se jogos são objetos interativos, o jogador é
necessário para que o jogo aconteça, afinal, o jogo acontece à medida em que se joga. Se
considerarmos Super Mario Bros (Nintendo, 1985), jogo no qual o famoso encanador
bigodudo é protagonista, podemos observar que o som do pulo depende diretamente de uma
ação do jogador, portanto de sua interatividade, enquanto a música se adapta ao sistema do
jogo. Quando o tempo está prestes a acabar, há uma aceleração no seu ritmo de reprodução
(COLLINS, 2010, p.4). Karen Collins nomeia o som da primeira situação (o pulo de Mario)
como áudio interativo e a segunda (o acelerar da música) de áudio adaptativo, e afirma que o
som dos videogames é caracterizado pela presença destas duas formas de áudio, compondo o
que a autora chama de áudio dinâmico. Considerando, então, que o som nos games é
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São técnicas que extrapolam a execução mais comum de um instrumento. Por exemplo, ao usar o arco de um
violino para bater no corpo do instrumento de forma percussiva ou ao pinçar com os dedos as cordas de um
piano de cauda, ao invés de utilizar as teclas do instrumento para percussioná-las.
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dinâmico, vemos que não haverá um processo de organização linear dos sons como ocorre no
audiovisual linear, como cinema e televisão. Portanto, o áudio acontece nos jogos por meio de
gatilhos, uma ação do jogador ou uma alteração no sistema do jogo que provocará um evento
sonoro, seja ele o som de um personagem, de um objeto, ambiente ou música.
As categorias de áudio adaptativo e interativo propostas por Collins (2010) são muito
eficazes para a compreensão da natureza do som nos videogames, porém, é extremamente
genérica para utilizarmos em nossa análise, pois leva em conta a dimensão da interatividade
sem considerar a dimensão da diegese. Nos estudos do cinema é comum uma separação dos
sons entre as categorias de efeitos, vozes, ambientes e músicas. A depender do analista, esses
termos podem variar um pouco: efeitos podem ser considerados como ruídos (FLORES,
2013, p. 128-131), por exemplo. Essa classificação pode ser bastante útil na separação e
agrupamento de sons a serem analisados, porém não nos informa muito sobre a relação entre
o som e a diegese e claramente não são categorias que levam em conta a interatividade, visto
que o cinema não é um produto interativo por natureza20. Se utilizarmos esta categorização
para sons em videogames, teremos informação sobre a natureza de um som (se é uma música
ou se é um som produzido pelo aparelho fonador humano – voz –, por exemplo) mas não
teremos informações sobre a função destes sons. Para considerarmos o som em seu contexto e
analisá-lo semioticamente, precisamos de uma categorização que considere o som em relação
ao jogador, ao sistema e à diegese. Portanto, primeiro é preciso traçar aqui o que
compreendemos por diegese.
No cinema e na literatura, a noção de diegese está intimamente ligada à narrativa e
pode ser considerada como o mundo ficcional narrativo. Ou seja, tudo que está contido neste
espaço construído pela ficção é diegético. Em um filme, uma música que não pode ser ouvida
por nenhum dos personagens (ou seja, se destina ao espectador) é extra diegética, enquanto
uma música ouvida em um rádio por um personagem dentro desse espaço ficcional é
diegética. Nos estudos de videogames, a definição de diegese ainda está em debate. A
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Aqui nos referimos à forma cinema, proposta por Parente (2009, p. 23-24), que se caracteriza pela
experiência padrão do cinema que “envolve a sala escura de cinema herdada do teatro italiano; a projeção da
imagem em movimento com a tecnologia de captação e projeção criada no fim do século XIX e o filme em
sua forma narrativa (FERREIRA, 2018, p. 9). Não levamos em conta os outros cinemas, como o cinema
expandido (YOUNGBLOOD, 1970). Marina Ferreira (2018, p. 9) explica que o cinema expandido “é um
cinema que procura incluir o público e trabalha com a multiplicidade de telas, a colagem, a abstração e
incorpora elementos de happenings”. Portanto, há um cinema interativo, expandido, diferente da forma
cinema, ao qual não nos referimos nessa dissertação.
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fronteira entre o que é e o que não é diegético em games pode ser difícil de se estabelecer 21 e
até mesmo o uso do termo diegético é posto em questão.
Ao considerar que jogos são feitos para serem jogados, portanto não são histórias que
nos são transmitidas, mas são ambientes com os quais interagimos, Jørgensen (2011, p. 78-94)
utiliza o termo gameworld, que é todo o espaço onde o jogo acontece, o ambiente simulado
com o qual interagimos, assim, interfaces como telas de menu, tela principal e HUDs 22 não
fazem parte do gameworld. A narrativa emergente de um jogo não é simplesmente transmitida
ao jogador: o jogador a experiencia. Com isso Jørgensen (2011) aponta para o fato de que o
gameworld possui elementos que não fazem parte da construção ficcional, mas fazem parte do
mundo do jogo. Em alguns jogos da série The Legend Of Zelda (Nintendo, 1986-2018), como
em A link between worlds (Nintendo, 2013), podemos conversar com personagens que nos
darão informações externas ao jogo (ver fig. 1), que não têm relação com a ficção construída
pelo jogo, porém este diálogo está integrado ao gameworld. Para completar, Jørgensen
compreende como gamespace o espaço de interação com o jogo que envolve os elementos
que não estão no mundo do jogo, mas estão relacionados ao jogo e ao progresso do mesmo,
como os elementos do HUD, telas de menu, músicas de aproximação de inimigos e sons que
anunciam a entrada de novos jogadores em games online.
Figura 1 - Um NPC dá informações de como ativar um recurso
do jogo ao personagem-jogador

FONTE: Nintendo, 2013.
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22

Lucas Meneguette (2016, p.40) problematiza como esta questão pode tornar-se mais complicada nos
videogames, trazendo como exemplo a comunicação entre os jogadores no RPG online massivo World of
WarCraft (2004) que é, ao mesmo tempo, extra diegética, “pois funciona como um bate-papo sobreposto ao
mundo narrativo”, e diegética, “pois se dá através do avatar e pode se referir ao jogo de diversos modos”.
Além de determinar que lugar um som ocupa na diegese, é preciso determinar sua função e de que forma ele
produz sentido.
Heads Up Display. Elementos gráficos que se sobrepõem ao jogo na tela, como indicadores de níveis de
saúde, munição, indicadores de níveis de magia, entre outros. É um elemento de interface entre jogo e
jogador, comunicando status do personagem e do jogo.
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A discussão feita por Jørgensen acerca das terminologias aplicadas em relação à
diegese nos videogames é relevante e caminha em um sentido de encontrar maior precisão ao
categorizar os elementos dos jogos. No entanto, jogos de horror como os de nosso corpus
possuem uma forte característica narrativa e é importante lembrar que e o survival-horror é o
gênero de videogames que mais se aproxima do cinema (PERRON, 2005). Com isso,
queremos argumentar que o uso de termos como diegese, diegético e extra diegético são
apropriados para a nossa análise, uma vez que serão poucas as situações nos jogos aqui
analisados que exigirão uma nomenclatura mais precisa. Optamos por utilizar ainda o termo
diegese por uma aproximação com os leitores de outros campos que não dos estudos de
videogames. Além disso, o termo diegese é adotado no modelo IEZA, que será abordado na
subseção seguinte (1.1.2). Porém, a discussão feita por Jørgensen nos alerta para a
necessidade de uma compreensão estendida de diegese. Roux-Girard (2009, p.48-58) discute
sobre a construção de uma “diegese videolúdica” e apresenta uma ideia de diegese, baseada
em proposições de Grimshawn (2008), que se aproxima do que Jørgensen considera como
gameworld, tendo como diegese tudo aquilo que provém de um objeto dentro do mundo do
jogo. Portanto, sons gerados pelo personagem, por um inimigo, pelo ambiente do jogo, serão
diegéticos, enquanto qualquer som que não emane de um objeto dentro do mundo do jogo
será extra diegético. Esta será a maneira pela qual entenderemos diegese nessa dissertação.
Apenas para dar um exemplo, uma música que toca para alertar a presença de um grunt,
inimigo no jogo Amnesia – The dark descent, e que não emana de nenhum objeto do jogo, é
extra diegética; já o grunhido do grunt, que emana desse objeto/inimigo dentro do jogo, é
diegética.
Vale destacar que em algumas ocasiões não é possível classificar com clareza se um
som é diegético ou extra diegético. A exemplo disto, como veremos no Capítulo 3, as músicas
de Amnesia funcionam também como som ambiente. O mesmo pode ser verificado no jogo
Dead Space (Electronic Arts, 2008), o qual é ambientado em uma nave espacial abandonada e
a música é composta com ruídos metálicos, que se assemelham aos sons que uma nave
espacial abandonada poderia produzir naturalmente, com algumas de suas partes se
desfazendo (isso, claro, é pura especulação, já que nenhum ser humano esteve em uma nave
espacial abandonada para saber como soa). Jørgensen (2007, p. 74-87) discute em sua tese o
conceito de transdiegese. Este conceito se aplica para situações nas quais um som que tenha
origem extra diegética informa sobre aspectos do jogo, como uma música que indica a
presença de um inimigo, ou a voz de um narrador que anuncia a presença de um novo jogador
em um jogo online. O contrário também é válido, como quando um som diegético destina-se
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para fora da diegese, como quando Daniel (herói de Amnesia) pergunta “Tem alguém aí?”,
caso o jogador deixe o controle inativo por muito tempo. Para Jørgensen (2007, p. 76) sons
transdiegéticos são aqueles “que não podem ser posicionados claramente como diegético ou
extra diegnetico”. Em casos específicos, usaremos esse conceito.

1.1.2 Tipos de sons em videogames
Agora que apresentamos como compreendemos diegese nesta dissertação, voltamos
nossa atenção à uma maneira adequada de categorizar os sons nos jogos analisados. Neste
sentido podemos ver que o modelo IEZA, que Sander Huibert e Richard van Tol desenvolvem
entre 2005 e 2007, busca uma categorização que leve em conta todos os aspectos do som no
jogo – este modelo é apresentado por Huiberts em 2010 em sua tese Captivating Sounds (ver
fig. 2) , que nos serve de referência para esta dissertação.
Figura 2 - Modelo IEZA

FONTE: Sander Huiberts, 2010

O modelo IEZA incorpora duas dimensões conceituais (HUIBERTS, 2010, p. 20),
formando dois eixos que, cruzados, formam um plano cartesiano. A primeira dimensão está
relacionada à diegese, formando um eixo que tem em um dos extremos os sons diegéticos e,
no outro, os sons extra diegéticos23. A segunda dimensão está relacionada à interatividade, um
23

O autor utiliza o termo não diegético. Porém, acreditamos que o termo extra diegético seja mais pertinente,
principalmente no contexto dos videogames. Ao dizer que um som é extra diegético, garantimos que ele vai
além da diegese, mas ainda possui alguma relação com ela. Como nos videogames, essa classificação do que
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dos extremos é denominado Activity e se refere às ações diretas do jogador. O outro extremo é
denominado Setting, nos quais se encontram os sons que normalmente não respondem
diretamente às ações do jogador e comunicam ambientes, clima, atmosfera. O cruzamento
dessas duas dimensões, cria um plano no qual cada quadrante corresponde a uma das regiões
que nomeiam o modelo:
•

Interface - se refere aos sons extra diegéticos que normalmente comunicam
atividades (Activity), sejam ações do jogador ou eventos do game.

•

Efeitos - são sons diegéticos, podendo ter sua fonte visível ou não, geralmente
respondem a ações do jogador (Activity), porém podem ser disparados pelo
game sem influência do jogador. Alguns exemplos de sons de efeito:
respirações, sons de passos, explosões, gritos.

•

Zona - é referente aos sons diegéticos, que são geralmente acusmáticos,
normalmente não respondem a ações do jogador. São sons utilizados para dar
informações sobre o ambiente do jogo (Setting). Como, por exemplo, ruídos
de cidade, sons de chuva e diferentes sons de fundo que compõem um
ambiente.

•

Afeto - normalmente são sons extra diegéticos que fazem parte do ambiente
do game, como música ou sons que não possuem fonte na diegese, que são
usados para comunicar o clima afetivo (Setting), criando referências sociais,
emocionais e culturais.

Huiberts (2010, p. 29-32) determina duas funções gerais do game audio: otimização e
dinamização. A primeira oferece ao jogador informações sobre o jogo, auxiliando-o. A
segunda foca em tornar a experiência do jogo mais intensa. Sons de Interface e Efeitos
possuem maior função de otimização, enquanto sons de Afeto e Zona possuem maior função
de dinamização. Estas funções gerais do game audio nos são de especial interesse em nossa
análise, uma vez que nos permite compreender qual a principal função de cada som, se possui
um caráter mais afetivo (dinamização) ou informativo (otimização) (ver fig. 3).

é e o que não parte da diegese pode se complexificar a depender do caso analisado; não parece prudente ser
tão categórico e afirmar que um som é não diegético, pois esse não passa uma ideia de exclusão, de um som
que é alheio à diegese.
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Figura 3 - Funções do game audio no modelo IEZA

FONTE: Huiberts, 2010.

Apesar do modelo IEZA nos oferecer uma nomenclatura consistente para categorizar
os sons, considerando tanto o sistema, como o jogador e a diegese, existem alguns problemas
que precisam ser discutidos aqui antes de aplicar o modelo em nossa análise. O primeiro dos
problemas é que o modelo é taxativo quanto a posição dos sons em apenas uma área. Ora, em
jogos survival-horror, quase todos os sons possuirão um caráter afetivo, modalizando os
estados emocionais do jogador. Dessa forma, o som de um monstro não se encaixaria somente
na categoria de efeito proposta pelo modelo, seria também da categoria de afeto, pois
constroem referências culturais e emocionais. Para dar outro exemplo, um som ambiente,
como chuva e trovões também pode ter um aspecto afetivo. Portanto a categoria afeto
proposta neste modelo nos causa uma certa confusão, tanto pelo nome quanto pela sua
abrangência. Esta mesma reflexão sobre a categoria de afeto nos serve para refletir sobre as
funções gerais propostas, uma vez que todos os sons do jogo possuirão, em algum grau, a
função de dinamização da experiência. De modo geral, o modelo nos parece consistente, mas
a aplicação do modelo ipsis litteris no contexto do survival-horror não é possível. Desta
maneira, ao considerar um som dentro do modelo IEZA, é necessário lidar com sua
característica predominante. Uma música extra diegética é, portanto, predominantemente um
som da categoria de afeto, enquanto o som das correntes de Chris Walker, um inimigo em
Outlast, é predominantemente um som da categoria de efeitos.
Há outras formas de categorização de sons em um game. Jørgensen (2008) propõe
uma categorização dos sons mais simplificada e que se aproxima mais da maneira como o
jogador possivelmente interpretaria os sons de um game, associando o som às suas fontes
geradoras. Esta proposta divide os sons entre: sons gerados pelo jogador; sons gerados pelos
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inimigos e aliados; sons gerados pelo sistema. Revisando esta proposta, Roux-Girard (2009,
p. 59-65), a fim de categorizar o som de jogos de horror, estabelece quatro categorias:
•

Sons ligados ao personagem-jogador24: são todos os sons gerados pela ação do jogador
que são relacionados ao personagem, desde abrir uma porta, até sons de respiração,
sons de passos, entre outros. Os sons ligados ao personagem são todos interativos e
diegéticos. No modelo IEZA, poderíamos classificá-los dentro da categoria de efeito
pois possuem função predominantemente otimizadora, dando um retorno sonoro para
as ações do jogador e informando sobre a natureza dos objetos e do espaço;

•

Sons ligados aos inimigos: são todos os sons provenientes dos antagonistas no jogo,
como os grunhidos dos monstros, os sons de seus passos e suas vozes, ou outros sons
provocados por eles dentro da diegese. São, portanto, sons diegéticos interativos e
adaptativos, pois podem ser disparados por uma ação do jogador ou por uma
configuração do jogo. No modelo IEZA, seriam sons dentro da categoria de efeito
possuindo função predominantemente otimizadora. É importante ressaltar que, na
maioria das vezes, as experiências desses games são experiências solitárias, nas quais
há apenas inimigos, por isso os sons de aliados foi excluído desta categorização;

•

Sons ligados ao ambiente: são todos os sons que são originados dentro do gameworld,
independente da ação do personagem-jogador, como o som de objetos sob o efeito do
vento, o próprio som do vento, sons de animais e vegetação. São sons diegéticos, na
maioria das vezes adaptativos. No modelo IEZA, são os sons que se encaixam na
categoria de zona, com função predominante de dinamização. Oferecem informações
sobre o ambiente do jogo e podem auxiliar na imersão do jogador no gameworld;

•

Sons ligados ao sistema: são todos os sons gerados pelo sistema do jogo, independente
da ação do personagem-jogador e que não tem origem no gameworld. São as músicas
extra diegéticas e sons da interface do jogo, como sons das telas de menu, incluindo
sons extra diegéticos tanto interativos quanto adaptativos. Estes sons estão, no modelo
IEZA, tanto na categoria de afeto quanto de interface. Apesar de a música possuir um
caráter afetivo muito forte e, consequentemente, ter forte função dinamizadora, no
survival-horror, as músicas também exercem a função de alertar perigo, informar a
presença de um inimigo, de preparar o jogador; portanto, possuem forte função de
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Roux-Girard (2009) aplica o termo personagem-jogador (personnage-joueur) para evidenciar a relação entre
o jogador e o personagem, já que o personagem é um avatar do jogador e desta forma compartilham ações e
conhecimentos. Faremos uso desse termo para sempre evidenciar que o personagem não existe sozinho,
portanto, algo que se destine ao personagem, se destina também ao jogador.
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otimização. Os sons relacionados à interface do jogo são dotados de função
predominantemente otimizadora.
Quando observamos o modelo IEZA a partir da classificação proposta por RouxGirard (2009), baseada na proposta de Jørgensen (2008), podemos compreender um pouco
melhor como nos referir aos sons em nossa análise, flexibilizando o modelo IEZA e
considerando o caráter predominante de cada som e sua principal função no jogo. No entanto,
nos resta ainda considerar qual a relação entre som e imagem, uma vez que, se um som é
ouvido sem que seja possível ver a sua origem, os efeitos de sentido se alteram. No horror,
aquilo que não vemos e não conhecemos é justamente o que pode nos causar mais medo, que
é um estado proveniente daquilo que está por vir e mobiliza o estado de espera (GREIMAS &
FONTANILLE, 1993, p. 193). Portanto, um som desconhecido fora de nosso campo de visão
no contexto horrível de Pesadelo, por exemplo, nos faz criar hipóteses sobre a quem ou ao
que pertence esse som, e nos mobiliza para um estado de apreensão e medo. O exemplo acima
se encaixa no que Chion (2012, p. 75) chama de fora de campo ativo, ou seja, os sons que tem
origem fora de nosso campo de visão e nos fazem perguntar “o que é isso, o que está
acontecendo?” (CHION, 2012, p. 75, tradução nossa). Se observarmos bem, os sons gerados
pelos inimigos, ou seja, os sons na categoria de efeito e interface no modelo IEZA, quando
não vemos sua causa, podem ser considerados como fora de campo ativo. Dificilmente sons
gerados pelo personagem-jogador ou pelo sistema serão considerados como fora de campo
ativo. O primeiro, porque sempre teremos a presença do personagem como causa dos sons, e
o segundo, porque os sons da categoria de interface são sons interativos e os sons da categoria
de afeto são extra diegéticos, desta forma, não faria sentido dizer que acontecem fora de nosso
campo de visão, pois não fazem parte da diegese. Veremos adiante (Capítulo 2) que esses sons
possuem um caráter predominante de índices sonoros, quando aplicamos a semiótica
peirceana. Chion (2012, p. 75) define também os sons fora de campo passivo, que são aqueles
que acontecem fora do nosso campo de visão sem despertar nossa atenção à causa. São sons
gerados pelo ambiente, ou seja, sons da categoria de zona, diegéticos. Tais sons são
predominantemente icônicos, como veremos no próximo capítulo.
Para lidar com a relação entre o som e sua fonte sonora, Chion (2012, p. 65-66) divide
os espaços diegéticos e extra diegéticos utilizando o tri-círculo do som, que determina duas
grandes partes: a zona acusmática e a zona visualizada. Chion define acusmático como
“aquilo que ouvimos sem ver a causa originária do som” (CHION, 2012, p. 63, tradução
nossa). Estas três zonas se subdividem em: Fora de campo, In e Off. Utilizando a
nomenclatura proposta por Ferreira (2014, p. 66), temos respectivamente: Espaço Diegético
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Acusmático (EDA), Espaço Diegético Visualizado (EDV) e Espaço Extradiegético (EE). O
EE agrega aqueles sons que, além de acusmáticos, estão fora da diegese. O tri-círculo sonoro
se mostra valioso para a classificação dos sons em relação à imagem em nossa análise.
Roux-Girard (2009, p. 27) levanta uma questão importante em relação à
acusmatização e desacusmatização dos sons nos videogames, ou seja, o processo no qual os
sons são postos fora do campo de visão em relação à imagem e quando voltam a entrar no
campo de visão. Nos videogames, o jogador possui controle sobre o campo de visão, podendo
mudar a direção da câmera. Esse processo de acusmatização e desacusmatização não é algo
imposto ao jogador, é uma escolha, diferente do que ocorre no cinema e na televisão, nos
quais a montagem da obra determina de que forma os sons se apresentam em relação à
imagem. Isso não quer dizer que os desenvolvedores não possam propor que determinados
sons sejam ouvidos antes de conhecermos sua causa. Inclusive, no survival-horror, sobretudo,
nos jogos com ênfase no terror psicológico, como os de nosso corpus, esta é uma estratégia
muito utilizada. Em Outlast, ao caminhar por um corredor, o personagem-jogador pode ouvir
alguns sons que tenham origem em um dos cômodos do corredor. É um som fora de campo,
mas não é a montagem que determina isso, é a posição do personagem em relação à fonte.

1.2 Horror e videogames
O nosso exercício de análise emprega uma perspectiva semiótica e preocupa-se com
questões mais imanentes dos jogos analisados, lidando mais com aspectos textuais do que
contextuais. Contudo, em concordância com Mittel (2004), compreendemos o gênero como
uma categoria cultural, pois acreditamos que “gêneros atravessam os limites entre texto, e
contexto, com produção, distribuição, promoção, exibição, crítica e práticas de recepção todas
trabalhando juntas para categorizar gêneros midiáticos (MITTEL, 2004 p. 10 ”). No caso dos
videogames, a interatividade insere mais um elemento que influencia na categorização
genérica: as mecânicas e dinâmicas25 de jogo. Dessa forma, games de tiro em primeira pessoa
(FPS26) constituem um gênero que engloba diversos jogos que possuem a mecânica de tiro em
primeira pessoa27, nos quais a principal mecânica é mirar e atirar para progredir, independente

25

26
27

Mecânicas são os meios, predefinidos pelo sistema, pelos quais o jogador pode interagir com o jogo, como
pular e correr, e as mecânicas presentes em diversos jogos. Dinâmicas são as práticas que emergem a partir
das mecânicas. Ver a seção 1.2.1.
First Person Shooter.
jogos nos quais o que é visto pelo jogador é o mesmo visto pelo personagem
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de suas especificidades narrativas. Portanto, levaremos em consideração as mecânicas de jogo
na configuração do gênero survival-horror.
Neste trajeto, para a compreensão do que vem a ser o survival-horror, não podemos
deixar de considerar a contribuição de Noël Carroll com suas reflexões sobre o gênero de
horror, em seu livro The philosophy of horror (1990). No entanto, reconstruiremos aqui
algumas críticas que Mittel (2010) desenvolve em relação ao método usado nesta obra. Noël
Carroll (1990) constrói uma linha de análise que define o gênero por seus aspectos textuais. A
exemplo disto, o autor define que uma obra de horror precisa ter monstros e que estes devem
ser repulsivos. Definições dessa natureza desenvolvem uma ideia de que o gênero é definido
por elementos textuais que lhe são intrínsecos (MITTEL, 2010, p. 4). De fato, uma
categorização rígida dos elementos textuais, como a necessária presença de monstros, nos
faria excluir o filme Psicose (HITCHCOCK, 1961) da categoria de horror28 (MITTEL, 2010,
p. 4), ou nos faria colocar um game como Left 4 Dead (Turtle Rock Studios, 2008) na
categoria de horror, o que seria equivocado, já que, mesmo com a presença de monstros
repulsivos que nos oferece a ideia de ameaça, é um jogo mais voltado para dinâmicas de ação
do que de horror, sendo melhor classificado com um jogo de tiro em primeira pessoa. É claro
que alguns elementos textuais serão recorrentes em um determinado gênero, mas, somente
isso não define um gênero. Mesmo que todas as obras de horror possuam monstros, não é a
presença de monstros que define tal obra como horror (MITTEL, 2010, p. 7). Deixando claro,
o nosso entendimento do gênero como categoria cultural, alicerçado na perspectiva de Mittel,
não entra em contradição ao aplicar elementos do trabalho de Noël Carroll, pois aspectos
textuais também fazem parte da configuração do gênero, como já destacado acima.
Do ponto de vista da análise, as convenções de gênero servem como um quadro de
referência que permite que o pesquisador determine o grau de conformidade ou de desvio de
uma obra em relação às premissas criativas (NOGUEIRA, 2010, p. 8). Uma obra de um
determinado gênero possui afinidades e semelhanças com outras obras e um conjunto de obras
dentro de um gênero criam um repertório reconhecível, um “‘saber’ coletivo” (MOINE, 2008,
p. 3) que estabelece uma expectativa entre o apreciador e a obra. Desta forma, existem alguns
padrões temáticos, visuais e sonoros que determinam um gênero. Klaus Bragança (2008, p.
53) define o gênero de horror como uma combinação estratégica destes padrões a fim de
provocar efeitos como medo, asco, repulsa, ansiedade, mal-estar, entre outros. Para Mittel
28

Para Carroll, obras que não possuam monstros, mas constroem uma atmosfera capaz de causar medo, horror,
terror são classificadas como filmes de terror. O autor não se dedica a definir o gênero de terror e não é parte
de nosso objetivo desenvolver essa diferenciação. Embora seja importante não confundir o horror e o terror
como gênero com o horror e o terror como afetos, esta sim é uma diferenciação que nos interessa.
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(2004, p. xii) os gêneros são constituídos culturalmente na relação entre a indústria da mídia,
público, contexto histórico, políticas e críticas. “Assim, os gêneros podem ser vistos como as
principais formas pelas quais nossas experiências de mídia são classificadas e organizadas em
categorias que têm ligações específicas com determinado valor cultural, público-alvo e função
social.” (MITTEL, 2004, p. xii, tradução nossa). Itania Gomes (2011, p. 123) afirma que
“[g]ênero não é uma propriedade dos textos, mas algo que perpassa os textos; não é uma
estratégia da produção dos textos, mas uma estratégia que vincula a produção e o consumo
dos textos midiáticos, que vincula estratégias de escritura e de leitura”. Podemos compreender
que o gênero se constrói culturalmente e que forma uma base de conhecimento que
determinará a forma como uma pessoa se relaciona com determinada obra. No caso do
survival-horror, o jogador que experiencia um jogo deste gênero compartilha referências
culturais com aqueles que produziram o jogo e, com isso, consegue produzir sentidos e afetos
condizentes com o gênero, a exemplo do reconhecimento de vozes guturais como vozes de
monstros, ou a associação de uma música mais acelerada a um momento de perigo.
Este “saber coletivo” (MOINE, 2008, p. 2) em torno do gênero pode ser entendido
como o que Peirce afirma ser uma observação colateral ou, em outros momentos de seus
escritos, uma experiência colateral. Em outras palavras, trata-se de um conhecimento prévio
ao contato com o signo que interferirá nas possíveis interpretações feitas em relação a este:
[...] por observação colateral, eu me refiro a um conhecimento prévio
em relação ao que o signo denota. Portanto, se o signo é a sentença:
“Hamlet era insano”, para entender o que isso significa é preciso saber
que aquele homem se encontrava algumas vezes naquele estado
estranho; é preciso já ter visto pessoas loucas ou ter lido sobre elas; e
será ainda melhor se soubermos especificamente (e não precisamos
ser levados a presumir) qual era a noção de insanidade para
Shakespeare (PEIRCE, 1994, CP. 8.179, tradução nossa).

Portanto, no contexto dos games, os sentidos construídos pelo jogador dependem da
sua experiência prévia acerca do gênero de horror.

1.2.1 MDA
O caráter interativo dos videogames exige que tenhamos em mente as formas possíveis
de interação com o jogo e o que emerge dessas ações. O modelo MDA, elaborado por
Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) nos oferece definições para os termos que nomeiam o
modelo: mecânicas (mechanics), dinâmicas (dynamics) e estéticas (aesthetics), construindo
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uma relação entre estes elementos e levando em conta o processo de desenvolvimento e a
fruição dos games.
Para Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), mecânicas de jogo são as regras prescritas no
código do game que determinam as interações possíveis do jogador com o jogo. Tomemos
como exemplo a fruição de Amnesia – The dark descent para compreender o que são
mecânicas, dinâmicas e estéticas de jogo. Uma vez com o controle na mão, ou com as mãos
no teclado do computador, o jogador precisa conhecer as regras do jogo e os comandos
possíveis, ou seja, as mecânicas de jogo. O que é possível fazer? Vejamos alguns exemplos de
mecânicas básicas de interação: usando o botão direcional do controle ou a tecla “A” do
teclado, é possível andar pra frente; o botão “A” de um controle de Xbox ou a tecla “espaço”
do teclado permite que o personagem pule; apertando o botão “X” em um controle de Xbox
ou a tecla “F” do teclado, o personagem faz uso do lampião para iluminar o ambiente; para
usar o lampião é preciso que este esteja abastecido com óleo, quando o óleo acaba, não é mais
possível usar; ficar muito tempo no escuro prejudica a sanidade do personagem; não é
possível combater os inimigos e, se eles encontrarem o personagem-jogador, causarão danos
físicos e, se o personagem esgotar seu nível de saúde física, game over.
As dinâmicas emergem do uso dessas mecânicas que são, então, apropriadas pelo
jogador (THOMAZ, 2017, p. 56). Continuando com nosso exemplo, uma vez que o jogador
compreenda as mecânicas de jogos, irá desenvolver algumas dinâmicas, como economizar o
óleo do lampião, arriscando um pouco da sanidade para evitar ficar sem nenhuma fonte de
iluminação, já que a reposição desse item é difícil. Dando um outro exemplo, sabendo que é
impossível o combate com os inimigos, o personagem-jogador precisará desenvolver a
dinâmica de se esconder dos inimigos até que eles se afastem e a progressão do seu percusso
seja segura.
Por fim, estéticas são as respostas afetivas que podem emergir no jogador durante a
experiência de jogo e que são pretendidas pelos desenvolvedores. Em outras palavras,
estéticas são “o modo como as emoções podem ser evocadas pelas estruturas mecânicas e
dinâmicas do game” (THOMAZ, 2017 p. 56). Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004) determinam
oito categorias de respostas emocionais dentro do que os autores denominam como estética e
apresentamos aqui com a mesma tradução feita por Thomaz (2017)29:
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•

Sensação: jogo como prazer dos sentidos;

•

Fantasia: jogo como faz-de-conta;

Os termos originais são: sensation, fantasy, narrative, challenge, fellowship, discovery, expression,
submission. Tradução nossa.
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•

Narrativa: jogo como drama;

•

Desafio: jogo como percurso composto de obstáculos;

•

Companheirismo: jogo como modelo social;

•

Descoberta: jogo como território inexplorado;

•

Expressão: jogo como autoconhecimento e

•

Submissão: jogo como passatempo.
Para os autores, essas categorias são, do ponto de vista do jogador, os componentes

estéticos que criam suas experiências de jogo. Já do ponto de vista dos desenvolvedores, são
as “respostas emocionais desejáveis [pelos desenvolvedores] evocadas no jogador, quando
este interage com o sistema do jogo” (HUNICKE; LeBLANC; ZUBEK, 2004, p. 2, tradução
nossa). É importante deixar claro que um mesmo jogo pode evocar mais de um desses
componentes, ao mesmo tempo e em diferentes graus.
No caso de Amnesia, para continuar o exemplo, a partir das mecânicas e dinâmicas do
jogo é possível que o jogador sinta medo e ansiedade, sensações pretendidas pelos
desenvolvedores, uma vez que é um jogo de horror. Portanto, há uma forte presença do
componente sensação, seguindo o modelo. Se formos listar quais os componentes estéticos
presentes em Amnesia, assim como em Outlast e Pesadelo, teríamos todos os itens das
categorias de Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), com exceção de companheirismo, uma vez
que todos os três são jogos projetados para uma experiência solitária30.
Embora as categorias estéticas do modelo façam parte da experiência do jogador, nos
interessa, sobretudo, o componente sensação, pois nos parece ser o item mais adequado para
agrupar os afetos pretendidos pelo horror. Porém, a definição de sensação como “prazer dos
sentidos” nos impede de elencar sensações como medo, terror, ansiedade e repulsa enquanto
prazeres, sem realizar uma digressão filosófica sobre o que é sentir prazer e se há prazer
nesses sentimentos listados. Tal reflexão foge de nosso escopo. Outro problema em relação a
esse item está na sua extrema abrangência. Qual jogo não despertaria sensações? Ou ainda de
forma mais ampla, que experiência não despertaria sensações em um ser humano? Assim,
todas as demais categorias poderiam evocar “prazeres dos sentidos”, uma vez que esta é uma
definição muito ampla e vaga. No artigo no qual o modelo é apresentado, os autores não
entram em maiores detalhes sobre essa categoria, o que torna a compreensão e, em
consequência, a utilização das categorias estéticas do modelo MDA, inconclusivas. Portanto,
30

Fazemos essa análise de forma generalista, pois nada impede que um jogador experiencie o jogo ao lado de
um amigo, no entanto, esta não é a experiência padrão.
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concordamos que as respostas emocionais emergem das dinâmicas, que são, por sua vez, fruto
da apropriação das mecânicas de jogo pelo jogador, mas não nos parece adequado para a
análise do survival-horror, e especialmente para o nosso corpus, utilizar o que Hunicke,
LeBlanc e Zubek (2004) descrevem como estéticas. Desta forma, a compreensão das
mecânicas e dinâmicas de jogos são fundamentais para compreender como os sons nos jogos
de nosso corpus produzem sentidos e afetos típicos do survival-horror, mas não encontramos
no MDA um vocabulário adequado para essa dimensão semântica e estética dos games.

1.2.2 Emoções paixões e afetos
A dimensão estética do modelo MDA suscita uma das questões centrais dessa
dissertação: os sentidos e as respostas emocionais de quem frui obras do gênero de horror.
Questão fundamental para que possamos dar um passo adiante e verificar o papel do som na
produção de sentidos e afetos em Amnesia, Outlast e Pesadelo. Para isto, antes de qualquer
coisa precisamos compreender o que são afetos, emoções, paixões e sentimentos. São a
mesma coisa? São sinônimos?
Fiorin (2007) faz uma análise dos termos listados acima a partir de uma investigação
etimológica e histórica, para identificar seus significados originais e os sentidos que forem
atribuídos em diferentes contextos. Após esse levantamento dos significados dos termos,
Fiorin, com base na semiótica tensiva de Fontanille e Zilberg (2001), conclui que o termo
afeto
[…] é o elemento de base, cujas manifestações são emoção,
inclinação, paixão, sentimento. Todos esses elementos dizem respeito
à mesma problemática, a dos valores descritivos, mas, sobretudo, de
valores modais e aspectuais, relacionados pelas valências tensivas. As
quatro manifestações do afeto distinguem-se pela tensividade. No
entanto, trata-se sempre de um único e mesmo objeto (FIORIN, 2007,
p. 14).

Na semiótica tensiva, à qual Fiorin se refere, traça-se um caminho da emoção ao
sentimento que depende de um complexo fórico, referente à duração e à intensidade dos
afetos e um complexo modal referente ao querer e ao poder (ver fig. 4).
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Figura 4 – Fases de um esquema afetivo

FONTE: Fontanille e Zilberberg, 2001.

A partir disto, Fonatanille e Zilberberg exemplificam com a emoção:
a) Do ponto de vista da foria, a emoção se define pelo regime da
subitaneidade, que podemos interpretar como produto da rapidez e da
intensidade que, por sua vez, evoluem nesse caso de maneira
conversa.
b) Do ponto de vista aspectual, a emoção corresponde à síncope da
duratividade.
c) Do ponto de vista modal, a preponderância das valências de
inibição sobre as valências de impulsão constitui a razão da surpresa:
à subitaneidade própria do complexo fórico corresponde a surpresa no
complexo modal (FONTANILLE & ZILBERBERG, 2001, p. 285).

Com isso, compreendermos que um afeto é determinado pela sua duração, ritmo, pelo
querer e poder do sujeito que experiencia esse afeto. Em um game, as competências do
jogador são crescentes ao longo da experiência. No começo de um jogo é possível que o
jogador ainda não seja apto a vencer todos os desafios impostos pelo sistema, porém, essa
competência será adquirida, afinal, é necessária para a progressão do jogo. Desta forma, no
complexo modal, haveria variações entre emoção e sentimento. Porém, o termo sentimento
não parece apropriado, pois pressupõe uma durabilidade maior, um apego, uma estabilidade, o
que não parece ser o caso dos afetos despertados durante a experiência de jogar. É possível
que um jogador nutra sentimentos por um jogo, mas seus afetos durante a fruição não são
sentimentos, estes são externos à essa experiência, são provocados por ela. Se considerarmos
que esse complexo modal do querer e poder fazer varia durante o jogo e que diferentes afetos
podem ter diferentes classificações, seria necessário a todo momento classificá-los como
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emoções, inclinações ou paixões, para evitar este problema. Com base na conclusão de Fiorin
(2007), utilizaremos o termo afeto.
A partir disto, podemos retomar aqui a que se pretende o gênero de horror. Como
vimos acima, para Noël Carroll (1990, p. 41), a ficção de horror se caracteriza principalmente
pela presença de ameças (monstros) que provocarão medo e pela presença do impuro e
repulsivo que se pretendem a provocar nojo, repulsa. Em suma, em uma generalização,
monstros repulsivos são fundamentais para provocar afetos no espectador. É importante
ressaltar que Carroll (1990, p. 37) utiliza o termo emoções, e não afetos, destacando que uma
emoção é mover-se para, é a mudança de estado. Esta breve retomada de alguns pontos da
obra de Carroll nos faz levantar questões importantes para o desenvolvimento de nossa análise
(Capítulo 3), conforme desenvolveremos abaixo.
A presença de monstros não é o que define o gênero survival-horror, como foi exposto
acima, mesmo que, nos jogos de nosso corpus, haja monstros repulsivos. A respeito dos
monstros, Wilson Gomes (1992, p. 142) comenta que monstro
[…] é o nome para a situação onde as categorias “normais” cessam de
valer, dito de outra maneira, o pânico se instaura. […] A aparição do
estranho (em latim, literalmente, do alienígena, daquele que não é
daqui) leva a um momento de ausência de registro (que pode durar
muito tempo ou ser logo resolvida, como no “susto”), de valência
lógica, onde o desespero torna-se terror. (GOMES, 1992, p. 141-142).

Em Outlast, os monstros são seres humanos que se tornam algo distinto do que é familiar, é
algo que não pode ser reconhecido dentro de uma normalidade, os inimigos nestes jogos são
alheios a nós de tal forma que não o suportamos, é algo absurdo. No caso de Amnesia e
Pesadelo, a figura dos monstros são representadas como algo que é de fato diferente, não são
outros seres humanos que nos causam estranheza, são algo não natural, que desafia a
realidade. A noção de monstro que nos é oferecida por Gomes é capaz de ampliar o escopo do
que Carroll classifica como constituinte do gênero de horror. Para Carroll, o gênero de horror
distingue-se do gênero de terror no cinema pela presença de monstros. Se assumirmos a
concepção de Wilson Gomes, essa fronteira entre o gênero de terror e horror passa a se tornar
inconsistente e filmes como Psicose (HITCHCOCK, 1961) passariam a integrar o gênero de
horror. Da mesma maneira, evitamos a possibilidade de associar Outlast ao gênero
cinematográfico de terror, mantendo a sua relação com gênero de horror no cinema e
consequentemente dentro do gênero videolúdico survival-horror.
Na obra de Carroll, medo e repulsa não são os únicos afetos que emergem do gênero
de horror. Podemos dizer que são categorias afetivas amplas que se relacionam com outros
estados afetivos, como ansiedade, tensão, surpresa. Tais estados são recorrentes nos trabalhos
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sobre o survival-horror de autores como Perron (2004), Roux-Girard (2009), Toprac & AbdelMeguid (2011) e Garner (2013). Especificamente nos trabalhos dos dois últimos autores,
encontramos uma perspectiva que é cara a esta dissertação: uma dimensão sintáxica desses
afetos. Toprac & Abdel-Meguid (2011, p. 176-192) definem um espectro que vai da ansiedade
ao medo, tendo o suspense como um intermediário resultante da sobreposição dos dois
primeiros. Dentro dessa perspectiva sintagmática, notamos que Garner (2013, p. 27-28)
diferencia terror e horror, sendo o primeiro precedente ao segundo. Para o autor, o terror se
relaciona com os estados de apreensão, suspense e ansiedade, enquanto o horror é a realização
dessas expectativas. Garner comenta que o horror é comumente associado à surpresa e ao
choque, no entanto se diferencia destes dois pela presença do grotesco, do repulsivo.
Wilson Gomes (1992, p. 142), comenta que
[o] processo do terror é sempre desencadeado por figuras liminares,
isto é, aquelas que percorrem a tênue linha entre o mesmo e o outro: o
velho cuja presença lembra a morte , a mulher não-mãe, a criança (que
se caracteriza pelo seu ainda não ser) , o homem do sagrado (muito
próximo do Numinoso ou do diabólico) e o louco. Os espaços são
normalmente liminares (igrejas, cemitérios, casas sem família, o
espaço sideral), como também o tempo (meia-noite, nem noite nem
dia), a situação (as trevas, a noite e o território do "mal") etc
(GOMES, 1992, p. 142).

A partir desta citação, temos uma explicação para algumas das convenções do horror e fica
claro como estas são estabelecidas a partir de referências culturais. Um cemitério é um espaço
assustador porque o associamos à presença da morte e a possibilidade de que as almas dos
mortos estejam ali, e fazemos isso pela forma como lidamos culturalmente com a morte (ao
menos na porção ocidental do mundo). A noite é assustadora porque nela habita o
desconhecido, já que não podemos contar com a nossa visão na escuridão. Isso é algo que
pode estar relacionado ao fato de que “[n]o Ocidente, o ouvido cedeu lugar ao olho”
(SCHAFER, 2001. p. 27). Isto explica porque todos os jogos de nosso corpus acontecem à
noite em locais como: um castelo abandonado (Amnesia); em um cemitério, em uma igreja ou
em uma escola abandonada (Pesadelo); em um manicômio (Outlast).
Compreender estes contextos e como eles nos afetam, pela estranheza, pelo medo do
desconhecido, torna-se claro o papel do som nos contextos de horror. Um som é sempre
causado por alguma coisa. E quando não conseguimos identificar de onde um som vem, em
um local assustador, tomamos consciência da presença de algo desconhecido e o nosso medo
(já instaurado pelo contexto) se amplia. A identificação da origem de um som em um contexto
de horror não faz com que tenhamos menos apreensão, talvez seja ainda pior e mais
assustador. Consideremos a situação do personagem-jogador em Amnesia (vagando por um
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castelo abandonado e assombrado, em uma noite de tempestade) ao ouvir um som que não
pode ser reconhecido ou que possa ser associado a um monstro. Neste caso, o efeito deste som
é o de tomar consciência de que algo está presente e é, ou desconhecido (o que nos fará supor
que é algo ruim), ou algo terrível e isto fará com que o terror aumente. A concretização dessa
ameaça é capaz de provocar um estado de horror, assim como estar diante de um ser
desfigurado que deseja matá-lo. Retomando a compreensão de horror em Garner (2013), essa
situação descrita é repulsiva e grotesca, nos provoca um choque.
A noção sintáxica dos afetos nos permite lançar um olhar semiótico sobre estes estados
emocionais do jogador, fazendo uso da semiótica das paixões (Greimas & Fontanille, 1993)
(Capítulo 2). Portanto, em concordância com a perspectiva de Garner (2013), nos interessa
compreender estas mudanças de estados afetivos do sujeito jogador entre os estados genéricos
de terror (que pode se apresentar como tensão, suspense, ansiedade ou apreensão), o estado de
horror (associado ao grotesco e repulsivo, à concretização do medo) e o estado de
relaxamento, nos momentos em que o jogo assegura ao jogador que determinadas situações
são seguras. Em outras palavras, estados de antecipação e concretização. Considerando o som
como objeto desses afetos, partimos da semiótica peirceana para compreender os sentidos que
emergem dos signos sonoros na fruição do game e como estes sentidos se associam a estes
estados afetivos.

1.2.3 O survival-horror: o horror nos videogames
Aqui faremos um exercício de contextualização do gênero survival-horror em relação
aos jogos de nosso corpus analítico, Amnesia – The dark descent (Frictional Games, 2010),
Outlast (Red Barrels, 2013) e Pesadelo – Regressão (SkyJaz, 2016). Apesar de não ser nosso
intuito descrever a história do horror nos videogames, uma contextualização cronológica se
faz necessária, assim como alguns aspectos sobre a produção, recepção e distribuição dos
videogames. Mesmo que breve, esse exercício nos auxilia a compreender o que é um game
survival-horror e como esse gênero se configura nos jogos analisados. Ressaltamos que, nesse
momento, o som, mesmo que objeto central de nossa dissertação, não é uma preocupação
desse exercício de contextualização. Aqui nos interessa compreender a origem do gênero,
destacando-o como uma categoria cultural. Justificamos também que uma análise sonora de
cada um dos exemplos dados fugiria completamente ao nosso escopo.
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Podemos considerar que um dos primeiros games que se relacionam como gênero de
horror é de 1981, 3D Monster Maze (Malcolm Evans), lançado para a plataforma Sinclair
ZX81. Com uma perspectiva em primeira pessoa, é necessário resolver um labirinto enquanto
um monstro te persegue (ver fig. 5). Nesse período, o potencial técnico dos computadores e
consoles de videogame limitavam os resultados audiovisuais do jogo. E a narrativa de 3D
Monster Maze é extremamente simples, o que torna difícil perceber padrões recorrentes do
horror, presentes em textos do cinema e literatura. Ainda na década de 1980, temos alguns
títulos como Haunted House (Atari, 1982), Maniac Mansion (Lucasfilm Games, 1987),
Splatterhouse (Namco, 1988), Sweet Home (Capcom, 1989), Friday the 13th (Atlus, 1989) homônimo ao filme de 1980. Se seguirmos pela perspectiva formal de Noël Carroll, todos
esses jogos possuem monstros repulsivos e nos permite criar a ideia de ameça, o que nos
causa afetos ligados ao horror ou horror-arte31, nos termos que o autor utiliza. Porém, apesar
de compartilharem essas características formais, possuem mecânicas de jogo distintas, criando
uma segunda categorização de gênero baseada na jogabilidade. Por exemplo, Splatterhouse é
um beat ‘em up32, Sweet Home é um RPG33 e Maniac Mansion, aventura34. Essas distinções
tornam a configuração do gênero de horror nos games ainda muito fluida nesse momento,
criando gêneros mistos (definidos por suas mecânicas e características semânticas), o que
interfere nas expectativas do jogador, que pode escolher um desses jogos por ser um RPG, ou
aventura e não pelos elementos de horror.
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Carroll cria uma distinção entre o horror e o horror-arte, para distinguir as emoções que sentimos diante de
uma cena de guerra, ou um outro ato de violência, das emoções que temos ao consumir ficções. Apesar de
Carroll concluir que o arte-horror é uma emoção genuína, não vemos porque utilizar o mesmo termo, pois
não temos o mesmo intuito filosófico empregado por ele. Portanto, em nessa dissertação, não distinguiremos
o horror do horror-arte.
Gênero de jogo baseado no combate corpo a corpo. O personagem-jogador deve avançar lutando contra
grupos de inimigos em cada área do jogo. Para progredir para a área seguinte é preciso derrotar todos os
inimigos da área atual. Normalmente, estes jogos contam com uma visão side scroller, semelhante a jogos
como Super Mario Bros (Nintendo, 1985) ou Sonic (Sega, 1991), onde a progressão acontece da esquerda
para direita.
Jogos baseados na construção e interpretação de um personagem. Estes jogos possuem um sistema de pontos
(chamados de pontos de experiência) que são adquiridos cada vez que o personagem-jogador conclui uma
tarefa ou vence um inimigo. O acúmulo destes pontos permite a progressão do nível do personagem, o que
permite a melhoria de suas habilidades e atributos. Este gênero de jogos privilegia a exploração de
ambientes em busca de itens (loot) que irão auxiliar o progresso no jogo. A qualidade dos itens encontrados é
proporcional ao nível em que o personagem se encontra. É um gênero que existe em meios digitais, como
videogames, e também em meios analógicos, podendo ser jogado como um jogo de tabuleiro.
Jogos que privilegiam a exploração e resolução de puzzles.
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Figura 5 – 3D Monster Maze

FONTE: 3D Monster Maze, 1981.

Em 1992, Alone in the Dark, jogo para computadores desenvolvido pela Infogrames,
desenvolve uma narrativa influenciada pelas obras de H.P. Lovecraft e possui gráficos muito
bem desenvolvidos para a época (ver fig. 6). Com gráficos em 3D, o jogo possui uma
perspectiva que permite acompanhar os movimentos do personagem no ambiente
tridimensional (perspectiva em terceira pessoa). Em uma aproximação com o cinema, o jogo
simulava tomadas cinematográficas e explorava bastante o espaço fora de campo para causar
surpresa (PERRON, 2009, p. 5). Em relação às mecânicas e dinâmicas, Alone in the Dark se
configura dentro do gênero de aventura, privilegiando a exploração dos ambientes e a
resolução de alguns problemas que exigem raciocínio lógico (puzzles) para a progressão do
jogo. Outros elementos importantes são a utilização de um sistema de inventário, que permite
o gerenciamento dos itens adquiridos durante o jogo, e a munição escassa, fazendo com que o
personagem-jogador muitas vezes tenha que lutar contra os monstros com as próprias mãos. O
sucesso do jogo provavelmente foi o que o fez se tornar um marco nos games de horror; em
1993, o jogo recebeu prêmios de melhores gráficos, melhor jogo original e melhor jogo
francês do ano, pela European Computer Trade Show, uma feira de games que existiu de 1988
a 2004. A revista PC Gamer US, em 1994, considerou o jogo como um dos dez melhores
jogos já feitos, e, mesmo alguns anos depois, em 2005, a revista Game Informer o colocou na
lista dos 25 jogos mais influentes de todos os tempos 35. Este jogo pode ser considerado como
o principal precursor do survival-horror, demarcando padrões de produção que influenciaram
jogos posteriores, inclusive os jogos seguintes da franquia Alone in The Dark.
35

Informações retiradas de artigo na Wikipédia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=Alone_in_the_Dark_(1992_video_game)&oldid=868524341>. Acesso em 21/11/2011.
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Figura 6- Alone in the Dark

FONTE: Alone in the Dark, 1992.

Seguindo as influências de Alone in the Dark, Resident Evil (Capcom, 1996) e Silent
Hill (Konami, 1999), estabelecem o gênero de aventura como parte da configuração do horror
nos games, ambos com perspectiva em terceira pessoa, enfatizando a exploração do ambiente,
o uso de puzzles, inventários e munição limitada. Em Resident Evil as possibilidades de salvar
o jogo também eram limitadas, exigindo a obtenção de um item para tal processo 36. Resident
Evil foi o primeiro jogo a se auto classificar como survival-horror e possui uma temática
ligada a zumbis originados por um vírus. Seu ritmo de jogo é mais voltado para a ação, pois o
personagem-jogador pode combater os inimigos com o uso de armas, sendo essa uma das
principais estratégias de defesa, no entanto, é preciso racionar a munição. Silent Hill possui
uma temática ligada ao sobrenatural, com fantasmas e criaturas de uma dimensão paralela
maligna, e dá menos ênfase ao combate. Este jogo foca mais na tensão e ansiedade, enquanto
o susto e choque são elementos mais fortes em Resident Evil. Embora distintos, esses são dois
títulos que se destacam na configuração do survival-horror, estabelecendo padrões que serão
repetidos nos futuros jogos das franquias e servirão de base para outros jogos do gênero
survival-horror. Vale destacar que essa distinção entre Resident Evil e Silent Hill culminará
em uma subdivisão do gênero entre action-horror e o psychological-horror. Enquanto o
primeiro é orientado para a ação, o segundo para o horror psicológico (GARNER, 2013, p. 4).
Nos anos seguintes, a produção de videogames de horror se dividiu entre essas duas
linhas: uns jogos mais voltados para a ação e outros com mais ênfase no horror psicológico,
sendo que os jogos mais ligados à ação tiveram uma maior presença na indústria em relação
36

Em Resident Evil, era preciso encontrar fitas de máquina de escrever e interagir com uma máquina dessas no
momento em que a encontrasse. O processo de salvamento era feito em duas etapas: encontrar o item e
encontrar a máquina de escrever.
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aos últimos37. No primeiro grupo, destacamos Doom 3 (idSoftware, 2004), F.E.A.R. (Monolith
Productions, 2005) e The Darkness (Starbreeze Studios, 2007), três jogos que aparentemente
possuem uma forte influência da série Resident Evil, porém, alterando a perspectiva de
terceira pessoa para uma perspectiva em primeira pessoa, incorporando o gênero FPS. Vale
destacar que os três jogos mencionados são muito mais voltados para a ação e para a dinâmica
de um jogo de tiro. Possuem uma relação temática com o gênero survival-horror e podem ser
classificados como dentro de um gênero misto de FPS e survival-horror. No entanto, são
precedentes importantes para o desenvolvido do gênero. O período em que esses jogos foram
desenvolvidos marca um avanço no potencial gráfico dos computadores e consoles de
videogames. Apesar de o gênero FPS não ser uma novidade, esses avanços tecnológicos
permitem uma qualidade visual e sonora sem precedentes. Vale destacar que o uso da visão
em primeira pessoa começa a ser um padrão recorrente no survival-horror a partir desse
momento.
No segundo grupo, dos jogos que seguiram uma linha mais próxima do horror
psicológico, numa aparente influência de Silent Hill, destacamos Fatal Frame (Koei Tecmo,
2002), Haunting Ground (Capcom, 2005), e também Silent Hill 4 – The room (Konami,
2004), quarto jogo da franquia Silent Hill. Mesmo que ainda utilizem uma perspectiva em
terceira pessoa, mantendo um elo com a tradição do survival-horror, que vem desde Alone in
the Dark, dois destes jogos, Silent Hill 4 e Fatal Frame alternam a perspectiva para primeira
pessoa em alguns momentos, possivelmente reflexo do momento da indústria. Silent Hill 4
segue os padrões de seus jogos anteriores, em termos de temática e jogabilidade, dando pouca
ênfase ao combate. Porém Fatal Frame e Haunting Ground lidam com o combate de
maneiras muito diferentes. O primeiro usa um sistema de combate no qual é preciso usar uma
câmera fotográfica38 para enquadrar fantasmas no exato momento em que eles se tornam
visíveis e então poder derrotá-los. Já em Haunting Ground, o combate ocorre apenas de
maneira indireta, usando objetos do ambiente contra os inimigos. Porém nem todas as vezes
isto é possível e o jogo suscita uma dinâmica de se esconder para evitar os inimigos. Esta
limitação das possibilidades de combate em Fatal Frame e Haunting Ground e a dinâmica de
37

38

Bernad Perron (2009, p.7) comenta que o gênero survival-horror estava sendo considerado pela crítica como
em extinção, justamente pelo direcionamento excessivo para a ação, tornando a experiência muito mais uma
experiência de um jogo de tiro, onde a adrenalina é mais relevante do que o medo. Tanto que Leigh
Alexander questiona no título de seu artigo na kotaku em 2008: Survival-horror ainda existe?
(https://kotaku.com/5056008/does-survival-horror-really-still-exist) Isso se dá por uma questão histórica da
indústria de videogames, possivelmente fruto do sucesso de jogos de tiro, como a série Half-Life (Valve
Corporation, 1998-2004), e Bioshock (2K Games, 2007), entre outros. Este sucesso por sua vez está
relacionado ao avanço tecnológicos em relação a som e imagem e também pelas melhorias nos motores de
jogos, aprimorando as mecânicas de FPS.
É nesse momento que a perspectiva se altera para primeira pessoa.
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se esconder que emerge disto sugerem um horror psicológico. Esta fórmula voltada mais ao
terror do que à ação começa a ser um elemento recorrente do survival-horror.
A partir dos anos 2000, o aumento das possibilidades de acesso a tecnologias de
desenvolvimento de games e a distribuição de jogos por plataformas online permitem que a
produção de jogos independentes cresça amplamente, tornando cada vez mais presentes os
videogames fora da grande indústria 39. Dentro deste contexto, nos interessa observar a
produção de Penumbra – Black plague, segundo jogo da série Penumbra, lançado em 2008
pela Frictional Games, desenvolvedora independente sueca (a mesma equipe que desenvolveu
Amnesia – The dark descent, um dos games em nosso corpus). Penumbra 240 é um survivalhorror que segue as convenções apresentadas anteriormente. Seguindo uma linha mais
voltada para o horror psicológico, este jogo radicaliza em relação ao sistema de combate,
extinguindo completamente a possibilidade de combater inimigos, indo além do que havia
sido feito em Haunting Ground.
É importante destacar que essa mudança tão radical, tendo em vista que o primeiro
Penumbra possuía um sistema de combate, não foi completamente conceitual. Thomas Grip,
um dos desenvolvedores da Frictional Games, em uma entrevista à IGN 41 afirma que, em
parte, a intenção de remover o combate era aumentar o horror no jogo, mas o principal motivo
era que o sistema de combate deles estava ficando muito ruim:
Nós não tínhamos os recursos para fazê-lo melhor. Condemmed e
outros jogos como esses foram lançados nessa época – isso era 2008 –
e nós ficamos tipo, ‘Merda, isso é um ótimo [sistema de] combate em
primeira pessoa. Nós não podemos competir com isso. (GRIP, 2013,
tradução nossa)

Apesar de ter sido um percusso quase que acidental, a remoção completa do combate
passou a ser uma das convenções do survival-horror a partir de 2008. Seguindo essa mesma
linha, a Frictional Games desenvolveu em 2010 Amnesia – The dark descent, que teve ótima
recepção. No site da desenvolvedora, na página dedicada ao jogo42, pode-se ver em destaque
menções do jogo pela crítica, como da revista eletrônica Rock Paper Shotgun, afirmando que
Amnesia é provavelmente o mais bem sucedido game de terror já feito, ou da Game Informer
que deu uma nota 9,25 de 10, para o jogo. Amnesia pode ser considerado como um marco
muito importante na história dos games de horror. De certa forma, Amnesia responde à
39

40
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42

A partir de Deuze e Martin (2009), quando nos referimos ao desenvolvimento independente, levamos em
consideração a existência de uma indústria de videogames na qual atuam grandes empresas, entre
publicadoras internacionais como Eletronic Arts e Ubisoft, e fabricadoras de consoles como a Sony,
Nintendo e Microsoft.
Assim iremos nos referir ao game, para um escrita mais econômica.
Disponível em: <http://www.ign.com/articles/2013/10/30/where-the-scary-things-are-whatever-happened-toreal-horror-video-games>. Acesso 12/08/2018.
http://www.amnesiagame.com/#main
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questão de Leigh Alexander em 2008: Survival-horror ainda existe?43 Demonstrando que sim,
o gênero continua existindo, embora tenha se modificado com o tempo e a partir de Amnesia,
os games do gênero passam a seguir uma linha mais voltada para o horror psicológico,
demarcando uma nova virada, uma vez que os games de horror até então estavam mais
voltados para a ação.44
Daniel Krupa (2013), em sua reportagem na IGN 45 reflete sobre o momento da
indústria e os motivos pelos quais as grandes empresas tornaram-se tão conservadoras,
abrindo espaço para que a inovação no horror estivesse nas mãos dos desenvolvedores
independentes. As grandes desenvolvedoras possuem uma preocupação com lucro, precisam
vender um grande número de cópias, enquanto os indies46 não possuem essa preocupação
(KRUPA, 2013). Nesta mesma reportagem Philip Morin, que já trabalhou em grandes
empresas como EA Games e Ubisoft e hoje é cofundador da desenvolvedora independente
canadense Red Barrels, responsável pelo desenvolvimento de Outlast, comenta:
Nós tentamos convencer a Ubisoft a nos deixar fazer um jogo de
horror, talvez há cinco anos atrás. Por alguma razão, isso não
aconteceu […] Meu entendimento era que, com o gênero de horror,
você pode esperar vender um certo mínimo, mas é difícil atingir os
números de Assassin’s Creed ou qualquer um desses games. […] Eu
acho que, no cálculo deles, não fazia sentido tentar fazer um jogo de
horror. (MORIN, 2013, tradução nossa)

Motivados a desenvolver um jogo de horror focado em uma das principais premissas
do gênero (causar medo, repulsa e outros afetos ligados ao horror), a Red Barrel lançou, em
2013, Outlast, reforçando os padrões que começaram a se estabelecer em Amnesia, como a
ausência de combate, ausência de HUD, ambientes extremamente escuros, entre outros.
Alguns títulos dessa época demonstram essa virada do horror nos games, com uma forte
presença da produção independente, como Among the sleep (Krillbite, 2015), Amnesia – A
machine for pigs (Frictional Games & The Chinese Room, 2013), SOMA (Frictional Games,
2017), Slender – The eight pages (Parsec Productions, 2012), Outlast 2 (Red Barrels, 2017)
Layers of fear (Bobbler Team, 2016) e Pesadelo – Regressão (Skyjaz, 2016) (este último,
compõe nosso corpus analítico).
43
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Conforme citado em nota anterior. Disponível em: <https://kotaku.com/5056008/does-survival-horror-reallystill-exist>. Acesso em agosto de 2008.
Charles Onyett (2010), em sua análise de Amnesia afirma: “Verdadeiros games survival-horror são raros
hoje em dia. Jogos como Dead Space e o mais recente título de Resident Evil [4] podem ser assustadores,
mas tendem a focar tanto na ação quanto na atmosfera.” - Disponível em:
<http://www.ign.com/articles/2010/09/03/amnesia-the-dark-descent-review>. Acesso em agosto de 2018
Imagine Games Network Portal de entretenimento sobre videogames.Confira a entrevista em:
<https://www.ign.com/articles/2013/10/30/where-the-scary-things-are-whatever-happened-to-real-horrorvideo-games>
O termo é comum no meio de produção, distribuição, recepção e estudos de videogames e se refere aos
desenvolvedores ou jogos independentes.
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Desenvolvido por brasileiros, Pesadelo – Regressão retoma elementos do primeiro
Resident Evil, de 1996, limitando o número possível de salvamentos, exigindo um item para
poder realizar o processo. Com o intuito de desenvolver um game de horror com temáticas
nacionais, como a presença de figuras de nosso folclore, a Skyjaz segue dentro dessas
convenções que se estabeleceram no survival-horror, já expostas nesse trajeto de
contextualização do gênero feito até aqui. Em nosso capítulo de análises (Capítulo 3),
entraremos em maiores detalhes sobre cada um dos games em nosso corpus.
Tendo sido estabelecida a nossa compreensão do survival-horror e como ele se
configurou ao longo dos anos por meio das mudanças nas maneiras de fazer, na distribuição e
consumo, nos interessa desenvolver as bases metodológicas para resolver nosso problema de
pesquisa. Como podemos investigar de que maneira os sons dos jogos de nosso corpus atuam
na produção de sentidos e afetos? Acreditamos que uma abordagem semiótica que seja capaz
de criar um diálogo entre as ideias de Peirce e Greimas é frutífera para a compreensão dos
processos pelos quais o jogador interpreta os signos sonoros e como estes signos podem
alterar seu estado emocional. No capítulo que segue discutimos algumas questões teóricas
importantes para a construção de nossa metodologia de análise.
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CAPÍTULO 2 – Semiótica e survival-horror
Neste capítulo, iniciaremos apresentando os modos de escuta propostos por Pierre
Schaeffer (1993) e Michel Chion (2012), destacando a relação entre esses modos de escuta e
produção de sentido. Em seguida apresentaremos duas abordagens semióticas: a de Charles
Sanders Peirce e a de Algirdas Julien Greimas. Duas abordagens que podem parecer opostas,
no entanto, verificamos que podem coexistir e até mesmo se complementar (BRODEN, 2014;
FABBRI, 1999). Com essa abordagem semiótica híbrida, acabamos seguindo pela via do giro
semiótico47, pavimentada por Paolo Fabbri (1999, p. 92), que propõe uma semiótica que pode
adotar ambas as estratégias que são utilizadas na semiótica peirceana e greimasiana. Ao longo
das próximas sessões, levantaremos as discussões necessárias para que essas abordagens
possam ser aplicadas em nossa análise, destacando os estudos de semiótica relacionados aos
games e, especificamente, ao som para games.
No campo de estudos de videogames, não há uma grande quantidade de trabalhos que
lidem com a semiótica enquanto disciplina. No entanto, as investigações acerca dos games
sempre possuíram preocupações ligadas á produção de sentidos e afetos. O fato de que os
jogos sejam ainda um produto recente, com pouco mais de 30 anos – se considerarmos a partir
dos primeiros jogos comercializados para o consumo doméstico pela Atari, Inc. na década de
1980 –, revela a necessidade de compreender a sua natureza, que está se estabelecendo em
constante e veloz transformação. A exemplo disto, um dos debates mais acalorados entre os
pesquisadores de videogames discutia se os games eram narrativas (deste lado, estavam os
então chamados narratológicos) ou se eram jogos, no sentido lúdico, compostos apenas de
regras e desafios e, portanto, não poderiam ser considerados narrativas (deste lado, estavam os
então chamados ludológicos). Esta discussão demonstra uma preocupação semiótica em torno
da natureza dos jogos, uma vez que, ao considerar os jogos como narrativas, podemos
entendê-los como textos que podem ser interpretados, o que nos remete à uma semiótica com
origem na linguística, como a semiótica saussuriana, e também à semiótica narrativa que
encontramos em Greimas. Do outro lado, o pensamento ludológico nos remete à uma
semiótica mais imanente, baseada na Lógica, assim como a semiótica pragmatista de Peirce.
Compagno e Coppock (2009, p. 5) afirmam que este debate finalmente encontrou um
fim e que há um consenso de que os jogos, por sua natureza interativa e pelo seu caráter de
simulação, não são necessariamente narrativas ou textos, mas possuem narratividade
(distinguiremos estes conceitos na seção 2.3). Em outras palavras, existem narrativas
47

Cf. FABBRI, P. El giro semiótico. Barcelona: Editora Gedisa, 1999.
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emergentes nos games, mas, até por não possuírem uma estrutura linear, os jogos em si não
são narrativas.
Compagno e Coppock (2009) escrevem a introdução de uma edição especial, dedicada
aos videogames, da revista E|C da Associazione Italiana di Studi Semiotici. Os autores
argumentam que a revista reúne trabalhos que se relacionam com a semiótica de duas
maneiras:
Em primeiro lugar, porque eles investigam como os jogos como
fenômenos culturais são atribuídos - e produzem - sentido, ou
significado, quando jogados de certas maneiras. Em segundo lugar,
porque fazem referência a uma tradição mais ampla de pensamento
que é explicitamente organizada e concebida como "semiótica".
Claramente, algumas contribuições que você lê aqui, então, não serão
classificáveis como semióticas neste segundo sentido, mais estrito, já
que não fazem (por exemplo) referência às teorias semióticas de
Umberto Eco ou Algirdas Greimas. Mas, como veremos, muitos
trabalhos contemporâneos sobre jogos de computador feitos por
pessoas de outras escolas de pensamento são "semióticos" no primeiro
sentido do termo mencionado acima. (COMPAGNO & COPPOCK,
2009, p. 8, tradução nossa)

Seguindo esta linha de pensamento, podemos compreender que os estudos de videogames
possuem uma preocupação semiótica no primeiro sentido exposto por Compagno e Coppock.
Nos últimos anos têm aumentado o número de trabalhos que têm os games como objeto, que
podem se enquadrar nesse segundo sentido mais estrito e que lida com a semiótica enquanto
disciplina. Notamos que estes trabalhos surgem tanto no Brasil quanto no exterior. Trabalhos
como as dissertações de José Angelo (2015)48, Luiz Barna (2015)49 e Renata Alves (2010)50,
apenas para citar alguns exemplos, demonstram esta aproximação dos estudos de videogames
com a disciplina semiótica. Nesta dissertação, fazemos um movimento mais específico,
trazendo a construção sonora dos videogames como objeto da disciplina semiótica.
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Análise semiótica de videogames: uma aposta na interdisciplinaridade.
O signo da jogada - Uma análise dos processos de comunicação nos games sob a perspectiva da
semiótica Peirceana.
50
World Of Warcraft: Semioses para produção de envolvimento em jogos eletrônicos
49
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2.1 Modos de escuta
A prática da escuta é um processo que sofre “reconfigurações tecnológicas, históricas,
culturais, econômicas e estéticas” (CARDOSO, 2010, p. 34). Portanto, o processo de escuta
está imbricado nas práticas culturais de uma comunidade. Fenando Iazzetta (2009) demonstra
como as formas de se produzir e escutar música modificaram-se desde o surgimento do
fonograma, tendo a tecnologia como mediadora de práticas relacionadas à música, desde a
composição, a venda e o consumo. Iazzetta (2009, p.40) afirma que a escuta é:
[…] uma situação que coloca em correlação as particularidades de um
contexto (ambiente, gênero musical [gênero de jogo], convenções
socioculturais) e as estratégias de escuta adotada pelos ouvintes
[jogadores] em relação a um determinado repertório [jogo].

O trecho acima demonstra que a escuta é um processo cultural, o que é condizente
com a compreensão do gênero midiático como uma categoria cultural. Os modos de escuta
que serão apresentados a seguir não foram apresentados como um modelo semiótico. Apesar
disto estes modos de escuta permitem compreender processos de produção de sentidos a partir
do som e, desta forma, aproxima-se da abordagem semiótica aqui proposta.
Schaeffer (1993, p. 89-97) propôs quatro modos de escuta, ouvir, escutar, entender e
compreender:
•

Ouvir (ouir) – É o nível mais básico, é a recepção dos sons que chegam aos ouvidos, o
simples sentido de audição. É o funcionamento constante do aparelho auditivo.

•

Escutar (écouter) – É dar atenção a um som, perceber suas qualidades, reconhecer um
sotaque, um som agudo ou grave.

•

Entender (entendre) – É o processo de relação entre o que se ouve e escuta em direção
a algum sentido, uma relação entre o som e sua causa, como reconhecer um sotaque e
entendê-lo como sendo baiano, ou ouvir um som agudo e reconhecer como sendo o
som de um pássaro.

•

Compreender (comprendre) – É o processo de uma produção de sentido mais ampla, é
a compreensão de um contexto. A partir do que se escuta e entende, é possível
compreender um todo. É fruto de um aprendizado.
O ruído que vem do cômodo ao lado e sobressalta a dona de casa e
para ela é prenhe de sentido: é um ruído de queda ou de quebra. Ela
entende como tal. Ela percebe além disso, que seu filho não está mais
por perto. Lembra-se que o vaso da China foi deixado muito
imprudentemente ao alcance dele, sobre uma mesa, e compreende
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com facilidade que o menino acaba de quebrar a porcelana chinesa
(SCHAEFFER, 1993, p. 93).

Esta separação do processo de escuta nos permite compreender cognitivamente a
escuta e, no próximo capítulo, veremos a associação destes estados de escuta ao processo de
semiose proposto por Peirce, aplicando a semiótica peirceana à escuta do survival-horror.
Podemos compreender melhor esses modos de escuta em relação ao jogos survivalhorror a partir de um exemplo. Consideremos os momentos iniciais do jogo, que se passam
em um cemitério. A todo momento os sons do game chegam a nossos ouvidos, os sons ligados
ao ambiente, a música, aos passos de Alex, personagem do jogo, e aos demais sons ligados a
ele. Esse é o processo de ouvir. É um processo incessante, é a ativação do aparelho auditivo
pelas vibrações sonoras que se originam nas caixas de som do aparelho usado para jogar ou
dos fones de ouvido. No cemitério, em algum momento o personagem-jogador ouvirá um
grunhido (no Capítulo 3, seremos mais detalhistas em relação aos sons deste jogo), que
provavelmente chamará a atenção. Trata-se de um jogo de horror, o personagem-jogador se
encontra em um cemitério mal iluminado, à noite; é muito provável que este grunhido se
destaque em relação aos demais, chamando a atenção do jogador. O jogador, neste momento,
perceberá que esse som é quase gutural e parece ser de origem humana ou humanoide. Esse é
o processo de escutar, dar atenção a um som em relação aos demais, compreendendo suas
qualidades físicas. Considerando que este som seja parte do fora de campo ativo (CHION,
2012), surgirá a questão: o que é e de onde vem esse som? O jogador tentará reconhecê-lo e
possivelmente associará a um inimigo no jogo. Desta forma, o jogador realiza o processo de
entender o gerador deste som e esse processo se confirma a partir da visualização do objeto
que emite este som. Por fim, as questões levantadas sobre a causa geradora desse som serão
respondidas, levando o jogador a compreender que este som significa, no contexto do jogo,
uma ameça à sua progressão.
É importante destacar que esses processos não são necessariamente lineares. Estes
processos de escuta podem acontecer simultaneamente e eles não seguem uma ordem
interdependente. A maneira como apresentamos sugere uma ordem, por uma questão didática
e por permitir nos aproximar do conceito de semiose de Peirce, como veremos nas sessões
seguintes.
A partir destes processos, Michel Chion (2012, p. 25-32) propõe três atitudes de
escutas direcionadas à escuta do audiovisual, em especial, o cinema:
•

Escuta reduzida (l’écoute reduit) – É a atitude de escutar as qualidades de um som,
independente de sua causa, sentido ou efeito;

44

•

Escuta causal (l’écoute causale) – É a atitude de reconhecer a relação entre o som e a
sua fonte. É o reconhecimento de uma certa natureza sonora, como reconhecer um
som como mecânico, ou como o som de um animal ou de um humano. Ou mesmo
identificar uma fonte específica, como o som de um bem-te-vi;

•

Escuta semântica (l’écoute sémantique)– É a atitude de compreender um sentido, uma
mensagem, como perceber que o som de um sino é o som do sino da igreja e a
depender do número de batidas, significa que horas são. Ou reconhecer o som de
passos em casa à noite como sendo passos de outro ser humano e perceber que você
deveria estar em casa sozinho; logo, há um intruso e isso quer dizer que você está em
perigo;

Veremos nas sessões seguintes que a aproximação dessas atitudes de escuta com a semiótica
peirceana acontece de forma bastante consistente. No entanto, precisamos destacar algumas
questões acerca dessas atitudes de escuta. Primeiramente, a maneira como ordenamos as
escutas difere da forma como é apresentada no livro l’audio-vision (CHION, 2012), e fazemos
isso com a intenção de sugerir uma sequência dessas atitudes de escuta, aproximando-as das
categorias universais de Peirce. Ressaltamos que, assim como foi dito sobre os modos de
escuta de Schaeffer, essa divisão é mais didática do que prática. Em segundo lugar,
lembramos que a escuta reduzida que Chion sugere é trazida do Tratado dos objetos musicais
(SCHAEFFER, 1993), no qual Schaeffer propõe essa prática de escuta para a análise de
música eletroacústica, com o intuito de perceber o som em si mesmo. Esta é uma escuta
específica e que separa o som de sua fonte e de qualquer relação sociocultural, observando
apenas seu aspecto físico. Tal escuta só é possível por meio da repetição do material sonoro,
em um exercício contínuo que exige ouvir várias vezes um mesmo trecho de uma obra
dissociando-o de suas causas geradoras e relações socioculturais. No contexto dos
videogames, não podemos considerar que o jogador exercitará este processo de escuta
reduzida tal qual é proposto. Porém, não podemos deixar de considerar que, ao ouvir e
escutar, o jogador perceberá aspectos físicos do som (como a amplitude ou o timbre deste
som), mesmo que esse processo ocorra apenas em um breve instante e em conjunto com
outras atitudes de escuta. Chion exemplifica que o reconhecimento da altura de uma nota ou
do seu intervalo em relação a outra é feito pela escuta reduzida, sem que percebamos, pois a
altura é uma qualidade própria ao som independente de causa ou sentido (CHION, 2012, p.
29). Da mesma maneira, reconhecer um grunhido como grave e gutural (assim como no
exemplo dado acima em uma situação de Pesadelo) é um processo de escuta reduzida.
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É importante fazer mais uma ressalva em relação a essas atitudes de escuta. A escuta
semântica proposta por Michel Chion (2012), refere-se à interpretação de códigos, como a
linguagem verbal ou o código morse (CHION, 2012, p. 27). Nesta dissertação, tendo como
foco a construção sonora como um todo, ampliamos o entendimento dessa atitude de escuta
para abranger elementos sonoros não verbais ou não codificados. Com isso, podemos utilizar
esse processo de escuta como uma parte dos processos de produção de sentidos a partir de
elementos sonoros distintos, desde o som dos passos de um inimigo até uma música.
Usando o mesmo exemplo dado anteriormente, de uma situação em Pesadelo,
podemos compreender melhor essas atitudes de escuta. O reconhecimento das características
físicas do grunhido do inimigo é um processo de escuta reduzida, como dito anteriormente. A
relação entre este som e sua causa é possível por meio de uma escuta causal. Por fim, a
compreensão ampla, de que esse som significa perigo é justamente o processo de escuta
semântica.

2.2 As categorias universais e a divisão do signo em Peirce
O filósofo estadunidense Charles Sanders Peirce produziu uma extensa obra na qual
ele constrói a sua semiótica, baseada na Lógica, enquanto disciplina filosófica. Um dos
aspectos mais marcantes do pensamento peirceano está na presença das tríades. Seja na
divisão do signo entre objeto, representamen e interpretante, nas classificações do signo em
relação a seu objeto, ícone, índice e símbolo; ou nas suas três categorias universais,
primeiridade, secundidade e terceiridade. Sempre assim, de três em três, são feitas as relações
semióticas de Peirce. Santaella resume bem: “Peirce chegou a três elementos gerais
indecomponíveis de todos os fenômenos: qualidade, relação e representação” (2004, p. 29).
Esses três elementos são a base da semiose, que é o processo de produção de sentido, ou o
processo de interpretação do signo. Em suas próprias palavras, Peirce define:
Por semiose eu quero dizer […] uma ação ou influência, a qual é, ou
envolve, uma cooperação de três sujeitos, como um signo, seu objeto e
seu interpretante, não podendo essa influência tri-relativa ser, de
forma alguma, resolvida em ações entre pares. (CP, 5.484, tradução
nossa).

Não é à toa que as categoriais universais, primeiridade, secundidade e terceiridade, possuem
essa nomenclatura que sugere uma sequência. A semiose caminha do primeiro ao terceiro.
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Parece, então, que as verdadeiras categorias da consciência são:
primeiro, sentimento, a conscientização que pode ser incluída com um
instante de tempo, consciência passiva de qualidade, sem
reconhecimento ou análise; segundo, conscientização de uma
interrupção no campo da consciência, sensação de resistência, de um
fato externo, de outro algo; terceiro, conscientização sintética, tempo
de ligação juntos, senso de aprendizagem, pensamento (CP, 1.377,
tradução nossa).

Retomando a citação de Santaella, temos: primeiro, qualidade; segundo, relação;
terceiro, representação. Leo Murray adapta a semiótica peirceana para que seja aplicável à
análise do som de filmes e, dessa forma, simplifica essas categorias universais da seguinte
maneira: “Primeiridade é um sentimento cru a respeito de alguma coisa, uma impressão não
analisada e ingênua; Secundidade é a apreensão, reconhecimento da causa ou relação.
Terceiridade é a reunião, mediação ou síntese” (MURRAY, 2013 p. 75, tradução nossa).
Murray alerta que essa pode ser uma abordagem muito simplificada das categorias de Peirce,
mas, desta forma, o processo de aplicação do modelo à analise de sons é muito mais
operacionalizável.
É importante destacar que as associações apresentadas entre as escutas propostas por
Chion e as categorias universais de Peirce são encontradas na tese de Leo Murray (2013, p.
92), em uma tabela (ver fig. 7):
Figura 7: Relações entre as escutas de Chion e Peirce

FONTE: Leo Murray, 2013.

Estas mesmas relações são vistas na tese de Lawrence Shum:
Chion (1994: 25-34) propõe um modelo de análise que apresenta uma
correspondência muito evidente com as categorias peirceanas de
primeiridade, secundidade e terceiridade. Trata-se dos três modos de
escuta: a escuta causal (secundidade), a escuta semântica
(terceiridade) e a escuta reduzida (primeiridade) (SHUM, 2008,
p.196).
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Reforçando a ideia processual da semiose, verificamos que Murray, em sua construção
metodológica afirma que há “uma sequência lógica da primeiridade à terceiridade” (2013, p.
85, tradução nossa). E descreve a seguinte sequência, tendo como objeto de análise o som:
Notamos algo sem fazer reconhecimento consciente: imagine um som
X percebido, mas não reconhecido por alguém. Nota-se apenas
algumas características vagas, sem apontar para nenhuma coisa em
particular. Isso seria chamado de primeiridade, relações com as
propriedades imediatas ou características de uma coisa sem referência
a outro (MURRAY, 2013, p. 85, tradução nossa)

Na primeiridade, ainda não é atribuído qualquer significado a um som percebido.
Fazendo uso das relações entre as escutas de Chion (2012) e as categorias universais,
podemos associar à primeiridade a escuta reduzida. Indo além, é possível também associar
esta categoria ao ouvir, proposto por Schaeffer (1993).
Ao associar o som a uma fonte, isso é chamado de secundidade, o som diretamente
relacionado a algo, podemos associá-la ao escutar, o entender e à escuta causal. Na sequência,
Murray continua:
Por fim, incorporamos o conhecimento em um entendimento mais
amplo em referência a um terceiro: Se mais tarde notarmos o som X
mais uma vez e percebermos uma causa para o som, relacioná-lo a
alguma ação, ou descrevê-lo em termos de regras gerais então isso
seria chamado de terceiridade, uma síntese de significado ou
mediação. (MURRAY, 2013, p. 85, tradução nossa).

Podemos associar a terceiridade ao compreender e à escuta semântica. Para nossa análise é
extremamente importante essa ideia processual da semiose. Iremos considerar a interpretação
dos signos sonoros à medida em que o jogador se relaciona com eles.

Portanto, essa

sequência lógica nos é um dos componentes centrais para a compreensão de como os sons
produzem sentido a partir da perspectiva peirceana.
Podemos notar essas categorias em operação em videogames. Considere o som dos
monstros nos jogos de nosso corpus analítico. Em um primeiro momento, ao ouvir um desses
sons pela primeira vez, o jogador perceberá as qualidades físicas desse som para poder fazer
seu julgamento sobre ele (primeiridade). A que esse som se assemelha? Percebendo o timbre,
a amplitude, e outros aspectos físicos desse som, o jogador poderá criar a hipótese de que esse
som está associado a um monstro, a alguma ameaça (secundidade). Por fim, o jogador
aprenderá que este som significa perigo, um risco ao personagem-jogador (terceiridade).
Retomaremos posteriormente esse exemplo para compreender como podemos classificar estes
sons dentro da semiótica peirceana.
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2.2.1 Ícone, Índice e Símbolo
Um outro aspecto que nos é caro na semiótica de Peirce é a divisão do signo em
relação ao seu objeto, ou seja, a sua divisão entre ícone, índice e símbolo. Antes de
apresentarmos as definições necessárias a cada uma dessas classificações, é importante
destacar que além dessa classificação do signo em relação ao seu objeto, há também as
classificações do signo em relação a si mesmo e em relação a seu interpretante. São
respectivamente: quali-signo, sin-signo, legi-signo (em relação a si mesmo) e rema, dicente e
argumento (em relação ao interpretante). E cada uma dessas divisões pode ser associada a
uma das categorias universais, conforme a tabela abaixo (ver fig. 8):

Figura 8 - Tabela das classificações do signo

FONTE: SANTAELLA, 1983.

Em nossa análise, usaremos apenas a tricotomia que relaciona o signo a seu objeto, ou
seja, ícone, índice e símbolo. Primeiramente, nos parece pertinente essa abordagem uma vez
que estamos realizando uma análise da parte sonora dos videogames. Isto porque todo som é
proveniente de uma fonte, então é importante a relação do som com o seu objeto, a relação
entre som e imagem. Isto não quer dizer que não iremos nos referir ao signo em si mesmo ou
ao interpretante, faremos isto sem utilizar as tricotomias de Peirce. A divisão do signo em
relação a seu objeto, segundo Peirce (CP, 2.243-2.252, tradução nossa), podem ser descritas
da seguinte maneira:
•

Um ícone é um signo que se relaciona com seu objeto por virtude de suas qualidades.
Por semelhança. Como o desenho de um cavalo. O ícone relaciona-se com a categoria
de primeiridade.

49

•

Um índice é um signo que é realmente afetado pelo seu objeto, pois se relaciona
diretamente com ele, indicando a sua existência. Como pegadas que indicam a
existência de uma pessoa ou animal. Um índice relaciona-se à secundidade

•

Um símbolo se relaciona com seu objeto por virtude de uma lei. Como uma placa de
trânsito ou sinal sonoro de fechamento de portas em um metrô. Um símbolo relacionase à terceiridade.
A respeito das classificações que serão utilizadas em nossa análise, é importante

destacar que dificilmente um som será exclusivamente icônico, sem que assuma um caráter
indéxico ou simbólico (MURRAY, 2013, p. 82), principalmente pelo fato de que, se há um
som, há um emissor; logo a relação de índice é quase sempre existente. Considerando que nos
referimos à semiose como uma sequência da primeiridade à terceiridade, é possível que
muitos dos sons analisados possuam um caráter icônico, indéxico e simbólico ao mesmo.
Para exemplificar, retomando o exemplo acima, tanto em Outlast, quanto em Amnesia
e Pesadelo, o som dos monstros é um ícone sonoro por sua relação de semelhança com a
fonte sonora. O som dos monstros possui qualidades físicas que nos remete à uma criatura
monstruosa que emite grunhidos graves, guturais. Estes sons são também índices sonoros, já
que eles indicam a presença dos monstros. A maioria dos games dos últimos anos possuem
um sistema de espacialização que distribui o som no ambiente tridimensional do jogo de
forma precisa, permitindo reconhecer não somente a presença da fonte sonora, como a sua
direção, ampliando o caráter indicial desses sons (em Pesadelo, como veremos no Capítulo 3,
não há essa espacialização em relação ao som dos monstros). Por fim, estes sons são símbolos
sonoros, pois passam a se relacionar com os seus objetos, os monstros, por meio de uma
regra. Este som significa que o personagem-jogador está em perigo. No caso desse exemplo,
podemos dizer que os sons dos monstros, apesar de se relacionarem com seus objetos das três
maneiras, são predominantemente simbólicos, pois a sua principal função é otimizar a
experiência do jogador, lhe dando informação sobre o jogo.
Em relação à ideia de ícone, encontramos, em uma crítica de Umberto Eco,
considerações importantes, que nos auxiliam a adaptar a noção de ícone de maneira que seja
mais apropriada para a análise dos sons. Para Eco (ECO, 1976 p. 192-192), as noções de que
o signo icônico possui as mesmas propriedades que seu objeto (que ele seja similar ou
análogo ao objeto) são noções ingênuas (ECO, 1976 p. 192-192). Para o semioticista italiano,
a relação icônica do símbolo com seu objeto se dá pela produção de um perceptum (ECO,
1976 p. 194). Em outras palavras, há uma relação perceptual entre o ícone e seu objeto, ou
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seja, percebemos o ícone de forma similar ao qual percebemos o seu objeto. E tal relação se
dá por convenções, por aprendizado. Reforçando essa concepção perceptual do ícone,
destacamos que Jørgensen (2004, p. 65) alerta para o fato de que os sons não possuem as
mesmas propriedades físicas de suas fontes. Isto é, o som é causado por sua fonte, nós
aprendemos a associá-los. O som de um coveiro-maldito (inimigo) em Pesadelo não possui
nenhuma similaridade com o monstro em si e definitivamente possui qualidades físicas
distintas. No entanto, o som que este monstro emite é capaz de representá-lo, pois o
percebemos de forma similar à qual percebemos o monstro.
Eco (1976 p. 94) exemplifica essa questão da similaridade comparando as relações
possíveis entre açúcar e sacarina. Não possuem as mesmas propriedades, pois possuem
estruturas químicas diferentes. Nós os consideramos similares pela percepção do gosto doce.
No entanto, a própria ideia do que é doce é culturalmente construída. Em uma cultura distinta
da nossa, que considere diversos níveis de doce, por exemplo, a percepção de açúcar e
sacarina pode ser bastante distinta. De fato, mesmo entre pessoas diferentes essa percepção
pode se dar de tal maneira que não haja similaridade entre os dois. O que nos é cara nessa
discussão é a noção de que mesmo as relações motivadas entre o signo e o objeto não podem
ser dissociadas de um contexto cultural, de uma convenção. O que determina que uma música
provoque um afeto de apreensão ou de relaxamento são as convenções culturais. As músicas
dos games survival-horror podem causar tensão e medo porque este gênero foi culturalmente
construído e os jogadores aprenderam a associar a sonoridade dessas músicas a esses afetos.
Como já mencionamos, os jogos de horror possuem muitas similaridades com o
cinema de horror e compartilham convenções de gênero. É do cinema que aprendemos a
associar determinadas sonoridades aos afetos do horror. Carreiro (2011, p. 49) comenta que a
música no cinema de horror constantemente é atonal, ou seja, não obedecem às regras de
composição que estabelecem um centro tonal. O que permite dizer que uma música está em
dó maior é a sua estrutura composicional que obedece a uma série de regras que colocam o
acorde de dó maior como um centro de referência, sempre voltando a ele. Por exemplo, para
criar um efeito de resolução uma música em dó maior fará uma sequência do acorde de sol
maior (dominante) para dó maior (tônica). A música ocidental vem seguindo uma estrutura
tonal desde a Renascença e esta fórmula perdura até os dias de hoje. No entanto, no século
XX novas concepções do fazer musical suscitaram outras estruturas, permitindo-se pensar em
uma música atonal.
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Segundo Carreiro (2011, p. 49),
[a] música atonal, que não possui um centro tonal estável e não tem,
portanto, uma tonalidade predominante, percorre a escala cromática
como um nível de previsibilidade muito menor, o que acentua no
espectador a sensação de instabilidade (CARREIRO, 2011, p. 49).

O autor cita a música do filme Poltergeist (HOOPER, 1982), como exemplo. O autor também
comenta que é frequente o uso de técnicas estendidas ou menos convencionais na execução
dos instrumentos e cita novamente Poltergeist – O fenômeno onde há o uso de “cordas de
piano são percutidas com baquetas, címbalos são esfregados no concreto” (CARREIRO,
2011, p. 50). Carreiro também cita O Iluminado (KUBRICK, 1980) que faz uso de “violinos
tocados com os dedos ao invés de arcos [pizzicatos]” (CARREIRO, 2011, p. 50) .
Com esses exemplos, apenas para ficar no campo da música, reforçamos nosso
argumento de que os afetos e sentidos associados às sonoridades do survival-horror são fruto
de uma construção sociocultural. Retomamos a noção de experiência colateral oferecida por
Peirce (PEIRCE, 1994, CP. 8.179). A interpretação de um signo é afetada pelo conhecimento
prévio que existe em relação a esse signo. Desta forma, põe-se em operação o “saber coletivo”
(MOINE, 2008, p. 2) que se constrói a partir dos gêneros narrativos. Destacamos que, mesmo
em uma análise focada no textual, não podemos negar que o gênero é uma categoria cultural.

2.2.2 Divisão do objeto
O objeto pode ser divido em dois: o dinâmico e o imediato. O objeto dinâmico é
aquilo a que o signo realmente se refere, a coisa em si. Não podemos dizer que é o objeto real
por que o objeto pode não existir na realidade, como um unicórnio ou uma ideia, algo que não
existe no mundo físico. Enquanto o objeto imediato é aquilo que pode ser expressado pelo
signo. Nas palavras de Santaella, “o objeto imediato diz respeito ao modo como o objeto
dinâmico está representado no signo […] [s]e se trata de uma palavra, o objeto imediato é a
aparência gráfica ou acústica daquela palavra” (1983, p. 60). Cabem algumas observações
acerca dos tipos de objeto quando nos referimos aos videogames. Se considerarmos um som
como signo, seu objeto será a sua fonte sonora; nesse caso, o objeto imediato é a forma do
signo, sua “aparência acústica”, nos termos de Santaella, e o objeto dinâmico, a sua fonte
sonora. No entanto, essa fonte sonora, se compreendermos o game como um espaço de
representações, é o objeto imediato de um objeto real, que existe fora do game, pelo menos
em alguns casos.
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Para exemplificar, o toque de um telefone, em um videogame, tem como objeto
imediato a sua qualidade sonora (suas características que nos permitem reconhecê-lo com o
som de um telefone) e tem como objeto dinâmico o telefone que está presente no espaço do
gameworld. Por outro lado, o objeto telefone do videogame é uma representação de um objeto
telefone que existe no mundo real. No entanto, se considerarmos o game como uma
simulação, não temos necessidade de utilizar o mundo externo na compreensão das relações
entre objeto e signo. Esta é uma complexidade particular dos videogames, uma vez que
podemos considerá-los tanto como representações como simulações, a depender do ponto de
vista da análise. Em nossas análises, trataremos o game como um espaço de simulação e,
portanto, teremos como objeto dinâmico a fonte sonora existente na diegese. Desta forma, o
objeto dinâmico será a maneira como a fonte sonora é representada pelo signo.
Não devemos confundir o próprio signo com o objeto. O objeto imediato é a
representação do dinâmico e, portanto, é reconhecido por um processo interpretativo.
Por exemplo, suponha que eu acorde de manhã antes de minha esposa,
e que, depois, ela acorde e pergunte: "Que dia é esse?" Este é um
signo, cujo Objeto, como expresso, é o clima naquele momento, mas
cujo Objeto Dinâmico é a impressão que presumo ter derivado de
espiar entre as cortinas da janela. […] Eu respondo, vamos supor: "É
um dia tempestuoso". Aqui está outro signo. Seu Objeto Imediato é a
noção do clima atual, na medida em que isso é comum à mente dela e
à minha - não o caráter dele, mas a identidade dele (CP, 8.314,
tradução nossa).

No exemplo de Peirce, o objeto imediato é a forma como o signo (“É um dia
tempestuoso”) é representado na mente de ambos (esposa e esposo), enquanto o objeto
dinâmico é a condição meteorológica real. Da mesma maneira, devemos levar em conta que o
objeto imediato pode coincidir com o dinâmico à medida em que um é substituído pelo outro
na mente do jogador, devido ao seu aprendizado em relação a eles. Ao ouvir o som de um
monstro durante a fruição de um game survival-horror, se a fonte é desconhecida, então
teremos o som como objeto imediato, por ser a forma do signo, é o som de algo monstruoso.
Nesse caso, o objeto dinâmico coincide com o imediato, porque não há ainda um objeto “real”
para atribuir o som a ele, então o objeto dinâmico é essa ideia que se tem de um monstro.
Uma vez que a fonte sonora é conhecida, por exemplo, é o som de um grunt, um dos inimigos
em Amnesia, o grunt passa a ser o objeto dinâmico, pois agora há um objeto “real” ao qual
podemos atribuir o signo.
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2.2.3 Divisão do interpretante
O interpretante, para Peirce, é dividido entre imediato, dinâmico e final. Sendo que o
primeiro, o interpretante imediato é a qualidade de uma interpretação. O interpretante
dinâmico é o efeito produzido na mente do sujeito. O interpretante final é o fim do processo, é
o efeito esperado. Peirce (CP, 8.315, tradução nossa) dá como exemplo o comando de um
capitão de infantaria: “descansar armas!”, o interpretante dinâmico desse signo é o som das
armas tocando o chão, ou seja, é o efeito produzido na mente dos soldados, que resulta em
uma ação; “o interpretante dinâmico é qualquer interpretação que qualquer mente
efetivamente faça de um signo” (CP, 8.315, tradução nossa). O interpretante final “consiste no
modo como toda mente deveria agir” (CP, 8.315, tradução nossa) diante de um determinado
signo. Já o interpretante imediato é a qualidade produzida pelo signo, algo ainda não
interpretado. No caso de um jogo survival-horror, um susto pode ser o interpretante imediato,
uma súbita sensação de medo, sem saber exatamente qual é a ameaça, ou onde ela está;
também poderia ser um interpretante imediato.
Parece clara a relação com as categorias universais: imediato (primeiridade); dinâmico
(secundidade) e final (terceiridade). Em nossa análise, podemos compreender que o
interpretante imediato é o reconhecimento das qualidades do signo sonoro e, portanto, as suas
possibilidades de interpretação (como reconhecer um som como grave, agudo, agradável,
desagradável). O interpretante dinâmico é o efeito na mente do jogador, o que está
diretamente relacionado com seus estados afetivos, as possíveis reações de medo, como um
estado de tensão ou de horror. O interpretante final é o fim desse processo, no qual se constrói
o aprendizado em relação a algo, a apreensão de uma lei.

2. 3 Narrativa e afetos
Como visto na seção anterior, a semiótica peirceana nos oferece um vocabulário
adequado para compreender o processo de produção de sentido a partir de signos sonoros.
Porém a semiótica peirceana não parece adequada para compreender o contexto narrativo do
survival-horror nem mesmo os afetos produzidos a partir dos signos sonoros. Por isso,
encontramos na semiótica greimasiana um caminho para abordar estes elementos
semioticamente.
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O projeto semiótico greimasiano – denominado como projeto por estar em constante
progresso, sendo reavaliado e reestruturado, em um fazer científico – tem como principal
característica a dimensão da narratividade. Vale destacar que muito deste pensamento
semiótico tem como referência as descrições presentes no Morfologia do conto maravilhoso
russo (PROPP, 2001), feitas por Vladimir Propp. Em resumo, a semiótica de Greimas prevê
um programa narrativo no qual sujeitos atribuídos de competência (um saber-fazer)
performam ações em torno de um objeto de valor. Desta forma, temos uma estrutura
sintagmática capaz de compreender semioticamente as estruturas narrativas, sejam estas de
uma receita de sopa (GREIMAS, 2014, p. 167-179) ou do gameplay de Tetris (POST, 2009, p.
31-36). Como para este trabalho as questões contextuais imanentes de nosso corpus analítico
são importantes para a compreensão de como o som produz sentido, vemos na semiótica
greimasiana ferramentas propícias para as abordagens em relação à narrativa.
Cabe distinguir dois termos, narratividade e narrativa. O primeiro é definido “como o
princípio organizador de qualquer discurso” (GREIMAS & COURTÉS, 1979, p. 297),
enquanto narrativa é definida como “o discurso narrativo de caráter figurativo (que comporta
personagens que realizam ações)” (GREIMAS & COURTÉS, 1979, p. 295). Em outras
palavras, a narratividade é “uma organização discursiva imanente” (GREIMAS & COURTÉS,
1979, p. 295), uma competência narrativa, um saber-fazer discursivo que dá conta da
produção e da leitura de discursos. Podemos entender a narratividade como formas narrativas
gerais, o que nos leva à uma associação com a ideia de gênero. Há uma narratividade do
horror, uma estrutura geral delimitada pelo gênero, que determina uma estrutura actancial,
onde é imprescindível a existência de um herói, que terá o papel temático de vítima ou se
encontrará em desvantagem em relação ao oponente, que é a ameaça, um monstro, um
perseguidor, uma força maligna, e a sobrevivência como um objeto de valor. O discurso
figurativo dessa narratividade, ou seja, a forma como isso se manifesta é a narrativa. Por
exemplo, em Outlast, o nosso herói é Miles Upshur, o oponente principal é o Walrider, e o
principal objeto de valor é a sobrevivência. E a narrativa se dá pela construção da diegese,
pelas sequências de ações (programa narrativo) do jogador, que culminam no
desenvolvimento da história do game.
Em um nível narrativo, o sujeito é o herói, porém, o herói é atuado pelo jogador.
Podemos dizer nesse caso que há dois sujeitos, o sujeito interativo e o sujeito narrativo, que
formam o conjunto personagem-jogador. O jogador experiencia o mundo do jogo
(gameworld) através do personagem, que é seu avatar. Neste caso, há de se considerar as
competências do jogador, e as competências do herói. Para o jogador o saber/poder/querer
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fazer se dá em dois níveis, o primeiro, prévio à experiência de jogar, que está relacionado a
seu conhecimento adquirido em relação às mecânicas e dinâmicas recorrentes em um
determinado gênero, o que lhe dá competência para poder e saber como jogar um game. O
outro nível se dá durante a experiência de jogar um determinado game, no qual o jogador
apreende suas mecânicas e dinâmicas específicas, aprende como jogá-lo. À medida em que o
jogador progride, sua competência aumenta melhorando a sua performance. No nível
narrativo, existem as competências do personagem, o saber/poder/querer fazer que motivam e
justificam a performance dentro da estrutura narrativa do game. No caso dos videogames
survival-horror, o dever fazer do herói é, para o jogador, a princípio, um querer fazer. À
medida que o jogador se torna imerso no jogo, torna-se um dever fazer compartilhado entre
jogador e personagem. Se considerarmos o mundo de Amnesia, o que motiva o personagem
Daniel é um dever fazer. Ele não tem opção se não enfrentar aquele mundo macabro. Para o
jogador, é uma opção enfrentar esses desafios. No entanto, quando imerso na experiência de
jogar, o jogador passa a compartilhar deste dever, pois passa a vivenciar aquele mundo através
de Daniel, ambos compartilham o mesmo saber, o mesmo dever. Além do dever narrativo do
jogador, há um dever interativo, o jogador deve evitar os perigos e deve prosseguir, pois uma
falha na sua performance acarreta em uma consequência real de perda do progresso do jogo
(PERRON, 2005; SHINKLE, 2005) e, caso o jogador desista, não saberá o que acontecerá na
história.
Greimas admite a possibilidade do estudo semiótico das paixões. Não à toa, há o livro
Semiótica das Paixões, de Greimas e Fontanille (1993), totalmente dedicado à elaboração das
bases necessárias para uma semiótica passional. Para compreender melhor de que forma
relacionamos a narratividade e as paixões, recorremos a uma definição mais ampla feita por
Fabbri (1999, p. 57) que determina que narratividade é tudo aquilo que é referente a
concatenações e transformações de ações e paixões. Há uma correlação entre as sequências
narrativas e as sequências passionais. Em uma análise da cólera, Greimas (2014, p. 233-254)
descreve o sintagma passional que vai da espera à vingança. À medida em que o estado do
sujeito se altera, há motivações para as suas ações. Vejamos: o sujeito inicialmente espera por
algo, há um desejo em relação a um objeto; a concretização desse desejo desencadeará um
estado passional de prazer. Já a frustração desse desejo desencadeará um estado passional de
cólera; se o motivo da frustração do desejo for um outro sujeito, esta cólera será direcionada a
ele; esta cólera direcionada pode provocar um desejo de vingança; a vingança pode se
concretizar em um ato ofensivo contra o segundo sujeito que frustrou o desejo inicial do
sujeito em cólera. A partir dessa sequência, podemos pensar em uma sequência passional do
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medo nos jogos de nosso corpus analítico. Consideremos que o jogador possui o desejo de
resolver os puzzles e prosseguir no jogo. Porém, existem outros sujeitos, os monstros, que
podem impedir esse progresso. Diferente da narrativa da cólera, o jogador sabe que é
impossível combater o monstro e fará o possível para evitá-lo, despertando um estado de
medo. Uma vez que o monstro consiga frustrar o desejo do jogador, não há sentido em buscar
vingança, a sensação será de frustração e apreensão por ter que recomeçar o jogo do último
ponto salvo, reiniciando essa sequência de medo, que é constante nos jogos survival-horror.
É importante destacar que o termo utilizado por Greimas é paixão. No entanto,
conforme discutimos no Capítulo 1, compreendemos, a partir de Fontanille e Zilberberg
(2001), que a paixão faz parte de um conjunto de manifestações afetivas: emoção, inclinação,
paixão e sentimento. Desta forma, reforçamos que o termo que adotaremos é o termo afetos.
No parágrafo anterior, mantivemos o termo paixão para manter uma coerência com o que foi
proposto pelos autores.
Como vimos no capítulo anterior (Capítulo 1), consideramos três estados afetivos
genéricos: relaxamento, terror e horror. A partir do contexto narrativo dos jogos, verificaremos
como os sons analisados interferem no estado afetivo do jogador, alternando entre esses três
estados. A exemplo disto, o fim da música que indica a presença do inimigo em Amnesia
sugere uma alteração do estado de horror (por estar diante de uma ameça invencível) para um
estado de relaxamento. Ainda em Amnesia, os sons de grunhidos e ruídos na música sugerem
um estado de tensão, pois torna difícil ao jogador distinguir quando esses grunhidos são parte
da música ou se provem de um monstro. A aplicação desses conceitos será feita no capítulo
seguinte, com maior profundidade.
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CAPÍTULO 3 – Análises
Neste capítulo, faremos as análises dos três jogos de nosso corpus, aplicando os
conceitos discutidos nos capítulos anteriores. As análises são feitas em respeito ao contexto
narrativo. Tentamos, o máximo possível, dar ao leitor uma noção do contexto imanente no
qual os sons são percebidos. Esse esforço se dá pela compreensão de que não há como
examinar a produção de sentidos e afetos a partir do som dissociando-o da imagem e do
contexto. As análises acontecem com a seguinte estrutura: uma apresentação geral do jogo; a
apresentação de suas mecânicas e dinâmicas e a análise da sua construção sonora. A ordem de
apresentação das análises é aleatória, não se referem à ordem cronológica do lançamento dos
jogos (Outlast foi lançado em 2013, Pesadelo em 2016 e Amnesia em 2010).

3.1 Outlast
Uma noite de tempestade, um manicômio com histórias terríveis de experimentos
ilegais em seres humanos, fanatismo religioso, corpos mutilados e deformados, cadáveres,
vísceras e sangue espalhados por toda parte. Essa é a base do que é Outlast, um jogo
desenvolvido pela Red Barrels, desenvolvedora independente, lançado em 2013 para
computadores. Neste game, o repórter investigativo Miles Upshur recebe um e-mail com
denúncias dos experimentos ilegais que estão acontecendo no manicômio Mount Massive e
decide ir até lá para fazer sua reportagem. No momento de sua chegada, Miles fica preso no
prédio e precisa encontrar uma saída, tendo em mãos apenas a sua câmera, que servirá de
registro para sua reportagem e como ferramenta de navegação nos ambientes mais escuros.

3.1.1 Mecânicas e dinâmicas de jogo
Em Outlast a exploração do ambiente é parte necessária para a conclusão e
compreensão da história do jogo. A câmera que Miles utiliza necessita de baterias, que só são
consumidas no modo de visão noturna. Estas baterias podem ser encontradas espalhadas pelo
manicômio, em estantes ou próximas a equipamentos eletrônicos, como câmeras e rádios, ou
mesmo caídas no chão. A mecânica de visão noturna, recurso disponível na câmera de Miles,
é fundamental para a exploração. Como é recorrente em jogos do gênero survival-horror, o
personagem-jogador encontrará passagens intransponíveis sem o uso de cartões de acesso ou
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chaves, criando a necessidade de fazer e refazer alguns percursos em busca desses itens. Não
há um inventário51 disponível, uma vez que os itens coletados possuem um destino específico
e são armazenados e utilizados automaticamente sem que haja a necessidade de um
inventário. Também podemos encontrar, espalhados pelo prédio, documentos e anotações da
equipe médica e dos pacientes, que irão elucidar os acontecimentos daquele local, permitindo
compreender toda a narrativa construída pelos desenvolvedores. Não há condições de batalha
em Outlast, o personagem é completamente indefeso em relação aos inimigos, podendo
apenas se esconder dentro de armários, embaixo de camas ou atrás de móveis grandes o
suficiente para ocultá-lo. Nestes momentos a escuridão está a favor do jogador. Também não
há um indicador de saúde para o personagem. Ao ser atingido por um inimigo, havendo a
chance de escapatória, um avermelhado na tela, acompanhado de um zunido agudo indicam o
dano recebido (ver fig. 9). Estando livre dos ataques, a saúde do personagem se estabelecerá
automaticamente. A ausência de status de saúde ou qualquer outro status do personagem
permitem que o jogo não possua nenhum elemento de interface (HUD), os únicos elementos
que aparecem como interface são diegéticos, pois são elementos de interface da tela da
câmera, aumentando a sensação de realismo da visão em primeira pessoa, na qual jogador e
personagem compartilham a mesma visão, permitindo uma maior imersão. Da mesma
maneira, a ausência de um inventário torna o jogo mais fluido, uma vez que só é necessário
acessar a interface do jogo para leitura de documentos e anotações (ver fig. 10). A condição de
derrota em Outlast está condicionada exclusivamente à morte do personagem por queda ou
pelos ataques dos inimigos.

Figura 9 - Camada avermelhada indicando dano ao personagem

FONTE: Outlast (2013)

51

Inventários são sistemas de armazenamento e controle de itens coletados em um game.
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Figura 10 – Leitura de anotações

FONTE: Outlast (2013)

3.1.2 A construção sonora de Outlast
Os dados obtidos para esta análise se referem à história sem a DLC52.

Uma das primeiras manifestações sonoras em Outlast é a música na tela de menu 53
(ver fig. 11), composta para cordas, em um ritmo lento, predominantemente em uma faixa de
frequência de médios e agudos. As imagens ao fundo são de locações do manicômio e são
apresentadas pelo movimento lento de uma câmera que navega pelo ambiente com ângulos
inclinados e, em uma certa sincronia com a música, ou, em outras palavras, no ritmo da
música. As imagens simulam o efeito da visão noturna da câmera de Miles e apresenta
ambientes vazios do manicômio; essas representações associadas com o momento do jogo, a
tela de menu, podem fazer emergir um sentido de mistério, de preparação para algo. Apesar
de não haver, nesse momento, nenhuma relação com o mundo ficcional, ou seja a diegese,
nele, podemos exemplificar de que maneira esta música pode ser percebida em suas
características: icônicas (primeiridade), na primeira impressão, por meio de uma escuta
reduzida de suas qualidades físicas; indicias (secundidade), por indicar uma relação entre a
52

53

Downloadable Content – São extensões do jogo que podem trazer novos trechos da história, novas missões
ou expansões de mapa, novos itens, entre outros. São um produto vendido à parte do jogo, normalmente com
lançamento posterior ao do jogo.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nEjn63QGL-s
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música e os ambientes representados nas imagens, permitindo que, por meio de abdução,
criemos suposições sobre estes ambientes e o que está por vir no jogo; simbólicas
(terceiridade), na interpretação das relações entre música e imagem, criando um sentido de
que esta é uma música triste, misteriosa, que nos prepara para algo. É importante destacar que
esse processo acima descrito leva em consideração uma situação na qual o jogador não
conhece o game em questão e está jogando pela primeira vez. Normalmente, uma pessoa que
decide jogar Outlast possui alguma expectativa, em parte por conta da categorização deste
jogo no gênero survival-horror, e, possivelmente, esta pessoa pode já ter tido informações por
meio de notícias ou amigos. Desta forma, a interpretação dessa música como misteriosa,
melancólica, entre outros adjetivos que lhe cabem, será por esse conhecimento prévio, de
maneira que seu caráter simbólico se apresentará quase que instantaneamente. No entanto,
isto não invalida o processo de semiose descrito, ao contrário, contribui para que o jogador
construa estes e outros sentidos. Cada uma destas etapas pode ocorrer quase simultaneamente,
ou pode ocorrer à medida que o jogador inicia o jogo. Mentes diferentes podem produzir
sentidos diferentes para um mesmo signo sonoro (MURRAY, 2013, p. 81), da mesma
maneira, mentes diferentes podem realizar estes processos de formas diferentes.
Ao iniciar um novo jogo ou continuar um já existente, sobrepõe-se à música um som
interfacial percussivo; a música mantém-se ao fundo e a tela de loading54 se inicia. Este som
interfacial, por suas características icônicas, o ataque forte, o som grave e reverberante,
podem causar ao jogador algum susto a depender do nível de concentração neste momento, o
que coloca este som entre as categorias de interface e de afeto. Na relação entre som e
imagem, o som percussivo e a mudança de tela nos indica uma transição, a qual percebemos
ser uma transição entre o menu e o começo do game. Este som se repetirá em outros
momentos do jogo e será possível reconhecê-lo como um som que indica a transição entre
momentos diegéticos e extra diegéticos, como nas leituras de anotações e documentos (ver
fig. 10).

54

Tela de carregamento do jogo.
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Figura 11 – Tela de menu de Outlast

FONTE: Outlast, 2013

O jogo, propriamente dito, começa com uma sequência não jogável, na qual Miles
Upshur dirige seu carro até o manicômio Monty Massive. Os sons ambientes são
predominantes nesse momento, a noite está para começar e Miles se encontra diante do portão
de acesso ao prédio. Os sons que podemos ouvir representam animais noturnos, como lobos e
corujas, estes sons compõem a ambiência e ocupam o espaço diegético não visualizados, são
sons acusmáticos, indicam objetos que não podemos ver. Em um âmbito simbólico, estes sons
podem nos fazer emergir o sentido de um ambiente perigoso, principalmente porque não
podemos visualizar a fonte sonora. O som do vento se encontra no espaço diegético
visualizado, uma vez que podemos associá-lo ao som do movimento das folhas. Já os trovões
são sons acusmáticos, seu som acentuadamente grave e o seu volume reduzido indicam que
uma tempestade está por vir. Esses elementos são comuns aos ambientes narrativos de horror,
e por meio de comparações com outras obras do gênero, influencia na interpretação do que é
ouvido como sendo um ambiente tenebroso, horrível. Simbolicamente, o entardecer e os
trovões distantes, que indicam o começo de uma noite de tempestade, funcionam como um
prelúdio para as situações difíceis que o personagem-jogador irá enfrentar ao entrar no prédio.
As coisas estão prestes a piorar. Nesse momento, é provável que o estado afetivo do jogador
seja de uma leve ansiedade; ainda não há elementos que causem medo ou um estado de terror
mais intenso. Por seu caráter tanto icônico quanto simbólico, podemos categorizar estes sons
como sons na categoria de zona e também sons de afeto. Algo que demonstra o caráter afetivo
e a função de dinamização destes ambientes é o fato de que a proximidade do prédio funciona
como um gatilho para que estes sons se intensifiquem. Desta forma, a tensão e o sentido de
perigo iminente são construídos pela estrutura sonora.
A entrada principal do prédio está bloqueada e é preciso encontrar outra alternativa
para conseguir acessá-lo, no momento em que o personagem-jogador consegue encontrar esse
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caminho, justamente quando entra em contato com uma escada que permitirá acesso a alguns
andaimes pelos quais é possível chegar a uma janela aberta, uma música55 é disparada. O uso
da música nesse momento parece ter como objetivo o direcionamento do estado emocional do
jogador, criando uma sensação de tensão. A música inicia com um ataque lento em uma nota
aguda tocada por um instrumento de cordas friccionadas; esta introdução lenta da música não
cria o choque, no entanto, por sua instrumentação, as cordas em notas agudas, longas e
bastante espaçadas acompanhadas por uma percussão sutil do que parece ser um wood block
ou temple block em um acelerando, criam uma atmosfera de tensão como se algo estivesse
prestes a acontecer. Aparentemente, a forma como essa música é introduzida, por se tratar do
início do jogo, serve para ampliar a tensão lentamente. O simples fato de perceber esta
música, um som extra diegético que surge sem nenhuma relação com algo na imagem, é
suficiente para chamar a atenção. O jogador está prestes a entrar no prédio e essa relação e
não saber o que o espera, somado a esse material musical, desperta um afeto de apreensão.
Essa relação entre a música e a aproximação da janela cria uma situação na qual podemos
supor que algo acontecerá no momento em que entrarmos no prédio. Levando em
consideração o contexto, de estar jogando um game de horror, criamos a hipótese de que o
que está para acontecer é algo que oferece risco ao personagem-jogador.
A entrada através da janela é um gatilho para um momento de susto. As luzes se
apagam por algum problema elétrico e a música é substituída por um efeito sonoro produzido
por um cluster56 de cordas com ataque curto, volume elevado e faixa de frequência entre
médios e agudos. Este efeito sonoro é melhor encaixado na categoria de afeto, pendendo para
a direção de atividade, pois acontece a partir de uma ação do jogador, no caso, entrar pela
janela. Este tipo de efeito musical que irrompe no ambiente sonoro é comumente chamado de
stinger.57 Esse choque entre dois estados também se estabelece na imagem, uma vez que
anteriormente haviam luzes nesse cômodo e, logo em seguida, o ambiente se torna
completamente escuro. No entanto, a expectativa de que algo ameaçador pudesse acontecer e
que foi construída anteriormente não é concretizada. Logo após o efeito sonoro, há apenas os
sons ambientes, uma mistura dos sons que vêm de fora com os ruídos da casa. O uso de
materiais musicais semelhantes acontece em outros momentos do jogo em situações similares,
55
56
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Disponível em: https://youtu.be/YdbykjLwa1E?t=4m34s
Um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo. Diferente de um acorde, que possui uma regra para ser
formado, um cluster soma uma quantidade grande de notas que não possuem uma relação entre si dentro de
uma estrutura tonal, formando uma massa sonora.
Rodrigo Carreiro (2011, p. 49) define stinger como “uma nota ou acorde musical executado em volume ou
intensidade mais forte do que a melodia ouvida no instante imediatamente anterior, provocando um súbito
aumento de volume sonoro que, em geral, é sincronizado com uma imagem que mostra a aparição abrupta
dentro do quadro de um novo elemento visual que ameaça o personagem focalizado”. É uma técnica usada
para provocar susto pela mudança abrupta na trilha sonora.
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nas quais o personagem-jogador se encontra prestes a entrar em algum local muito escuro, ou
simplesmente um local ainda inexplorado. A música é usada para alterar o estado afetivo do
jogador, causando um estado de medo.
A partir desse momento o uso da música se torna muito mais frequente, criando uma
situação na qual a música e os sons ambientes se confundem. Dessa maneira, há uma
ambiguidade entre o diegético e o extra diegético. Podemos considerar que, em alguns
momentos, a música se torna um conjunto música-ambiente (posta como um conjunto, pois
nos referimos justamente à essa sobreposição e não à música ambiente, que é um estilo
musical)

e, nestes momentos, é transdiegética. Utilizando o modelo IEZA, podemos

considerar que música e sons ambientes se encaixam entre os sons de zona e de afeto, porém
são predominantemente da categoria de zona. Os sons ambientes se tornam mais musicais e a
música, cada vez mais constante, se torna quase uma presença do ambiente, mas ainda é
possível distinguir música e ambiente. Esta ambiguidade torna difícil determinar se um som
grave e constante é um ruído reverberando no prédio ou se é um instrumento de corda como
um contrabaixo executando uma nota longa e extremamente grave. Sons percussivos podem
ser a movimentação de pacientes pelo prédio, por dentro da tubulação de ar, ou podem ser
instrumentos de percussão. Essa ambiguidade entre as fontes sonoras é uma estratégia
bastante eficaz em jogos de horror (ROUX-GIRARD, 2009, p. 121) e é muito utilizada em
Outlast. O uso desse recurso de forma constante mantém o estado de tensão. Por vezes,
podemos perceber mais claramente que o que ouvimos é um material musical e, ao notar isso
por meio das associações feitas anteriormente entre música e a iminência de perigo, a música
se torna um signo simbólico de ameaça, assim como os sons ambientes se tornam um índice
da presença de pessoas ou criaturas.
Seguindo o nosso trajeto pelos momentos iniciais do jogo, logo após a entrada no
prédio, em uma das salas, um efeito de susto é provocado por uma televisão que se liga
sozinha em uma tela de ruído elétrico (ver fig. 12). Acompanhando a imagem, irrompe um
som agudo, como um grunhido rouco de uma criatura. Em seguida, o som que se mantém não
é o de um ruído branco, como se espera de uma TV nesse estado, mas sim um ruído grave
acompanhado de um coral com volume reduzido, em uma melodia de notas longas, com
andamento lento e melancólica. O uso desse recurso é para manter a tensão do jogador, é uma
maneira de não permitir que seu estado afetivo seja de relaxamento. A imagem entra em
contradição com o som; iconicamente, não reconheceríamos este som como o som de uma
televisão em um canal morto; a direção do som, vinda da própria TV é a nossa única relação
entre som e imagem e resta a dúvida do que isso significa. A mente que interpreta irá criar
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hipóteses que mais tarde podem ser negadas ou confirmadas à medida em que o jogador tenha
acesso a informações dentro do game, como documentos, anotações, algumas falas dos
personagens. Este som se encontra na categoria de efeito, por ser um som sincronizado a um
evento na diegese e que expressa uma atividade no jogo (HUIBERTS, 2010 p. 34), neste caso,
disparada pelo próprio jogo, e não pelo jogador.

Figura 12 – Televisão em ruído elétrico.

FONTE: Outlast (2013)

Até então, temos seguido um trajeto de análise à medida em que os sons se apresentam
na ordem de eventos do game. Daqui em diante traremos exemplos mais de eventos sonoros
que não seguem esta ordem. Porém, considerando que o contexto do jogo é relevante para as
interpretações, sinalizaremos os momentos em que ocorrem.
Dentre os sons de Outlast, é provável que o som do telefone fora do gancho seja um
dos melhores exemplos para a aplicação da semiótica peirceana. A primeira vez em que
ouvimos este som, por suas propriedades físicas, reconhecemos como a representação de um
telefone fora de gancho, um som que nos é comum, portanto, de fácil reconhecimento. Neste
aspecto, é um ícone sonoro, por representar a coisa em si, prontamente criamos uma relação
com o objeto: é um telefone. A direção do som nos serve de parâmetro e nos chama a atenção
para a sua fonte sonora, este som atua como um índice da presença de um telefone naquele
local, no caso, na sala de entrada do prédio, onde há um balcão de recepção e segurança (ver
fig. 13). Neste balcão, encontramos um documento58. Essa primeira impressão pode não ser
suficiente para criar uma associação entre o telefone e a presença do documento ou qualquer
item que seja. À medida em que nos deparamos com esse som ao longo do jogo, podemos
58

Cada vez que encontramos um documento, temos acesso a parte da história e estes itens não são essenciais
para a progressão no jogo, no entanto, são fundamentais para a construção da narrativa.
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associá-lo à presença de documentos, pilhas ou cartões de acesso, pois todas as vezes que nos
aproximamos do telefone, encontramos algum desses itens. Em outros momentos, o som do
telefone serve para indicar um caminho. A partir dessa repetição, se constrói um hábito, uma
regra gerada por meio de aprendizado e este som se torna um símbolo sonoro que carrega o
sentido de que a sua fonte é um local no qual devemos nos dirigir, representa alguma
recompensa. O som do telefone é uma parte do signo, que é composto pelo som do telefone, o
telefone em si, ao lado de uma tela de computador que está sempre acesa, servindo como
índice visual deste signo, uma vez que se destaca nos ambientes escuros de Outlast. Ambos,
telefone e tela, se encontram sobre uma mesa e logo abaixo dela há uma CPU do computador,
que está também ligada, com um led azul (ver fig. 14).
Figura 13 – Balcão de recepção no salão de entrada do prédio

FONTE: Outlast (2013)

O som do telefone fora do gancho é diegético, ora é visível e ora é acusmático, uma
vez que podemos ouvi-lo mesmo quando não podemos ver a mesa do telefone. Encontra-se na
categoria de efeito, pois representa um evento dentro da diegese e tem como principal função
otimizar a experiência do jogador. Uma vez concluído o processo de semiose e, portanto, o
aprendizado de que esse som simboliza segurança, o estado afetivo do jogador pode retornar a
um estado de relaxamento, aliviando a tensão.
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Figura 14 – Mesa com telefone e computador. Ao lado o cadáver de um segurança
que segura preso à roupa um cartão de acesso à sala de segurança (um dos objetivos
do jogo é acessá-la)

FONTE: Outlast (2013)

Outro evento que nos desperta interesse de análise é o som de coleta de pilhas. Ao
coletar esses itens, o som que ouvimos é distinto da ação que vemos. Ao invés de ouvir o som
da manipulação de objetos, no caso as pilhas, ouvimos um som que é extremamente similar ao
som da ação de carregar a câmera com as pilhas, como se fosse uma versão deste, um
simulacro. Se considerarmos como objeto do signo sonoro de coleta de pilhas o ato de
carregar a câmera, podemos considerá-lo como um ícone deste ato. Se considerarmos como
objeto a câmera, este signo seria um índice da câmera, pois indica uma relação entre as pilhas
coletadas, a parte visível do signo, e a câmera. Em um processo de interpretação destas
relações, surge um terceiro simbólico, uma vez que o som não representa a ação de coleta,
mas significa a possibilidade de usar a câmera no modo de visão noturna por mais tempo.
Esse é um evento sonoro extra diegético, apesar de possuir uma relação com algo no mundo
ficcional, ou seja, tem relação direta com o que é visto, não é um som produzido pelo gesto
visto. Para que este som seja ouvido, é necessária uma ação direta do jogador, portanto está no
campo da atividade. Sendo extra diegético e dependendo de uma ação do jogador, podemos
considerar este som dentro da categoria de interface.
Voltando aos momentos de terror, provavelmente os que oferecem maior apreensão em
Outlast são aqueles nos quais o personagem-jogador é perseguido por Chris Walker (ver fig.
15), um dos pacientes do manicômio, absurdamente grande e forte. Em um dos documentos
do jogo é possível descobrir que Chris se auto mutila, arrancando a pele da testa e o próprio
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nariz por crer que, assim, poderá enxergar verdadeiramente melhor. Este mesmo documento
informa que ele tem fixação por protocolos de segurança militares. Chris possui correntes
amarradas em seus braços e pernas, sua voz é grave e quase gutural, persegue os pacientes e
Miles Upshur chamando-os de “porquinhos”. Com sua força brutal, Chris é capaz de arrancar
os membros de suas vítimas com suas próprias mãos. O reconhecimento de sua impotência
diante do inimigo, faz com que o estado afetivo do jogador se altere de um estado de tensão e
medo para um estado de horror, no qual a ameça é concreta. Ouvir os sons das correntes de
Chris é suficiente para causar essa alteração.
Figura 15 – Chris Walker atacando Miles Upshur

Fonte: Outlast (2013)

São muitos os encontros que o personagem-jogador tem com Chris Walker, precisando
fugir ou se esconder. No primeiro encontro 59, a primeira impressão que temos dessa figura é
sonora, ouvimos a voz de Chris dizendo: “porquinho”, com um pouco mais de atenção é
possível notar o som das correntes, estes sons vêm acompanhados da música tema de Chris 60,
uma música composta para trompa e cordas, na qual as trompas tocam em um ataque rápido,
forte, com um timbre metálico e ácido, enquanto as cordas bastante sutis fazem a base.
Apenas após alguns segundos, podemos ver a figura grandiosa e grotesca arrombando a porta
da sala onde Miles se encontra (nesse momento, escondido dentro do armário, pois essa é uma
59
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Logo após a chegada de Miles à sala de segurança, quando Padre Martin desliga a energia do prédio antes
que fosse possível destrancar as saídas. Padre Martin é um fanático religioso que acredita na presença de
uma figura da mitologia germânica, o Walrider (nome dado ao projeto de experimentações em humandos
que acontecem no local). Seu desejo é que Miles seja testemunha dos acontecimentos em Mounty Massive e
presencie a aparição desta figura. Por isso, quando Miles consegue acessar a sala de segurança e está prestes
a destrancar o prédio, Padre Martin desliga a energia geral do manicômio, criando pretexto para o próximo
objetivo do jogo: restabelecer a energia do prédio e voltar a acessar a sala de segurança.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XQJZO2I2lCs&list=PL1caomPZYkrT0nIHF2SxTpJ2STZS0uJ0&index=9
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das condições, se não a única para conseguir passar por este evento). Estes elementos sonoros
se tornam um índice da presença de Chris. À medida em que encontramos esta figura terrível,
é possível criar uma relação entre a voz, o som das correntes e a música com sua presença.
Em alguns momento,s a distância entre o personagem-jogador e o inimigo é maior do que a
área na qual a música é disparada61, então podemos apenas escutar o som de sua voz e suas
correntes e isso já determina a presença dele. Desta forma, mesmo apenas um destes
elementos é suficiente para criar o estado de alerta. Estes signos se tornam um símbolo que
significa ser preciso se esconder ou correr. Isto se torna ainda mais evidente quando o
personagem-jogador é pego por Chris. Diferente de outros personagens que perseguem e
atacam Miles, às vezes, um único ataque é suficiente para causar a morte do personagem,
acarretando uma perda do progresso do jogo, o que é uma consequência real para o jogador
(GARNER, 2013, p. 47). Ser capturado por Chris Walker significa game over.
Caso o personagem-jogador seja avistado por Chris Walker, a música tema do
personagem é alterada para a música de perseguição dele 62. Um stinger composto por um
ataque fortíssimo e curto de cordas acontece e dá seguimento à música que traz as cordas em
staccatos63, acompanhadas de ataques fortes dos sopros e uma percussão bastante marcada.
Às vezes, em um local muito escuro do jogo, é possível que essa música soe antes mesmo de
ser possível notar qualquer outro elemento que denuncie a presença de Chris. No entanto,
mesmo que ela provoque um senso de urgência maior do que a música tema do personagem e
seus índices sonoros, o interpretante ainda é o mesmo que os demais, é preciso correr ou se
esconder, caso contrário o game over é iminente.
A voz e as correntes se encontram na categoria de efeitos, podendo ora ser parte do
espaço diegético visualizado, ora parte do espaço diegético acusmático. As músicas se
enquadram na categoria de afeto, por serem extra diegéticas e indicarem um estado do jogo,
trazendo uma carga emocional que constrói sentido de urgência. Mesmo que ocupem lugares
distintos na categorização dos sons dentro do modelo IEZA, todos esses elementos em
conjunto poderiam ser considerados como partes de um mesmo signo: Chris Walker, que
representa uma das maiores ameaças ao jogador durante a experiência de Outlast. Da mesma
maneira como a presença destes sons significam o perigo de ser pego por Walker, a ausência
deles significam que o perigo passou. Uma vez que encontremos ou sejamos perseguidos por
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É provável que o jogo seja programado considerando um raio de distância a partir de Chris Walker para que
a música comece a tocar. Este é um recurso comum em programação de videogames.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mNzg2R9JeIs
Articulação de um instrumento. Consiste em tocar as notas de forma bastante marca com um ataque rápido e
curto. São notas que soam “secas”.
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Chris, ouvir o som de sua voz e correntes se distanciarem ou perceber que a música se
encerra, significa que estamos livres do perigo, ao menos, momentaneamente.
As vozes são um elemento muito importante na construção sonora de Outlast. É raro
encontrar um paciente de Mounty Massive que não fale alguma coisa. Essas vozes constroem
o ambiente e atmosfera de terror do game, muitas vezes, compondo um fora de campo ativo.
Mesmo que carreguem sentido textual, suas características físicas, entonação, timbre,
intensidade fazem emergir interpretações sobre o manicômio, sobre o estado de loucura,
depravação e sofrimento desses pacientes. Os textos dessas falas, associados às suas
qualidades físicas e às imagens dos corpos deformados e mutilados dos pacientes tornam
essas interpretações ainda mais fortes. Por vezes, os pacientes falam quando nos aproximamos
deles, ou simplesmente se mantêm falando constante e incessantemente, em loop. São falas
como “Muitas vozes! Elas me seguiram! Não vou dormir mais”; “Desça pelo ralo, eles
disseram. Junto com o sangue, eles disseram. A única saída é descendo. Desça pelo ralo, desça
pelo ralo”; “Esse lugar é minha cabeça”; “Gostaria que você ficasse quieto”; “Como você
sabe que não é um paciente?”; “Walrider!”. Podemos considerar que cada uma dessas vozes,
associadas aos corpos dos pacientes são índices do projeto Walrider, nome dado ao projeto de
experimentações feitas no manicômio, motivo pelo qual todos estão tão deformados e em
estado mental tão deplorável. Outros sentidos simbólicos podem emergir desses signos
sonoros à medida que os encontramos, nos fazendo criar hipóteses sobre o que de fato venha a
ser o projeto Walrider, ou compreendendo essas vozes como um símbolo da própria loucura e
do medo. Essas vozes são um elemento narrativo que interferem no saber do jogador, é uma
forma de informar, constantemente, o local no qual ele está e, desta forma, evocar a apreensão
e o desejo de resolver a situação, de encontrar um fim para este tormento.
Por fim, destacamos que experienciamos o mundo ficcional de Outlast ao
compartilhar um corpo com Miles, que é também um signo dentro dos processos de
significação. Suas reações indicam seu estado emocional que, nesta relação de partilha,
influenciam em nosso próprio estado afetivo. Ao se deparar com situações assustadoras, como
portas que se fecham de repente ou ser perseguido por Chris Walker, a respiração de Miles
torna-se ofegante e seus batimentos cardíacos passam a ser ouvidos. A intensidade da
respiração ofegante, a intensidade e velocidade das batidas cardíacas aumentam de acordo
com a proximidade do perigo. Estes sons são índices do estado emocional do personagem e a
partir deles interpretamos quão grave é a situação, compreendemos a sua vulnerabilidade e
impotência diante do perigo. Considerando que estamos imersos no processo de fruição do
jogo e que conhecemos esse mundo através de Miles, controlando-o, suas fragilidades são
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também as nossas e seu estado emocional influenciam a forma como reagimos, aumentando a
tensão e o terror que experimentamos neste jogo. Estes sons se encontram na categoria de
efeitos, são diegéticos e dependem da atividade do jogador ou do jogo. Além da dinamizaação
da experiência, esses sons funcionam também como otimizadores, uma vez que são
indicadores de possíveis situações perigosas.
Outlast utiliza constantemente elementos extra diegéticos para provocar uma alteração
do estado de apreensão e medo para um estado de choque e susto. Muitos dos elementos
sonoros possuem uma função de otimização da experiência. Mesmo que alguns stingers
sirvam para dinamizar a experiência, funcionam também como um sistema de alerta para que
o jogador adote as estratégias necessárias para prosseguir no jogo. Há muito material musical
e a música é um dos principais elementos na construção da tensão do jogador. Na maioria das
vezes essas músicas são transdiegéticas, no sentido de que elas auxiliam a criar uma
ambiguidade em relação às fontes sonoras, como comentado anteriormente. Apesar de
causarem essa confusão (e, com isso, manter o jogador em estado de tensão), a música se
destaca dos demais elementos, possuindo um volume distinto do restante da construção
sonora. O início de uma música, destacando-se do ambiente é uma maneira eficaz de criar
susto e sugerir um susto. Os dados obtidos nessa análise não esgotam os elementos sonoros
deste jogo. Tentamos aqui dar uma compreensão geral dos sons em relação à narrativa e à
experiência do jogador.
Logo abaixo, apresentamos uma tabela com um resumo dos dados obtidos nessa
análise. Vale ressaltar que o item Sons ligados ao sistema (interface) se refere, nesta tabela,
aos sons ligados à interface do sistema como os sons dos menus e entrada e saída do
inventário.
Tabela 1: Resumo dos dados analisados em Outlast
Uso da música (afeto)

•
•
•

Música extra diegética
Uso de música-ambiente (ambiguidade de fontes sonoras
Uso da música predominantemente como sistema de alerta
(otimização; caráter símbolico)
Uso de instrumentos de cordas friccionadas e percussão e
instrumentos de sopro
Ritmo lento na maioria das músicas
Ritmo mais acelerado e maior presença de percussão em
momento de perseguição.
Uso de técnicas estendidas de instrumento
Uso de música atonal e dissonante.
Não aparenta fazer uso de instrumentos eletrônicos

•
•
•

Predominantemente icônicos
Constantes em quase todo o momento do jogo
Usado para causar confusão entre as origens das fontes

•
•
•
•
•
•

Sons ligados ao ambiente (zona)
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•
•

geradoras
Ambiente noturno com tempestade
Predominância de frequências graves

Principais sons ligados ao
personagem (efeitos)

•
•
•
•

Sons de respiração
Sons de passos
Batimentos cardíacos
Estes sons indicam o estado afetivo do personagem,
sugerindo-o ao jogador

Sons ligados aos inimigos (efeitos)

•
•
•

Uso de leitmotivs
Vozes graves e guturais
Os inimigos possuem voz humana e falam

Sons do sistema (interface)

•

Interface com sons ligados à estética do jogo

Funções predominantes do som

•

O som tem função predominantemente otimizadora

Relações predominantes dos signos
em relação aos objetos

•

Há uma predominância de símbolos sonoros

Afetos pretendidos
predominantemente

•

Foco maior no susto e na apreensão.

Uso de som fora de campo

•

Fora de campo predominantemente passivo, por vezes
funciona como fora de campo ativo para causar
ambiguidade entre as fontes geradoras

FONTE: Produção do autor.

3.2 Pesadelo
Preso em seu próprio pesadelo, Alex busca compreender o que está acontecendo.
Passando por um cemitério, uma floresta onde habitam seres de nosso folclore brasileiro e até
mesmo por sua antiga escola, busca como sair desta loucura. Cercado por criaturas sentinelas,
atentas aos seus movimentos, é preciso se esgueirar pela escuridão para não chamar a atenção.
O passado de Alex não nos é revelado e ele mesmo está bastante confuso sobre isso. É preciso
seguir adiante, é preciso encontrar pistas. Este ar misterioso e macabro é a essência de
Pesadelo – Regressão, jogo desenvolvido pela Skyjaz Games em 2016.
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3.2.1 Mecânicas e dinâmicas
Assim como Amnesia e Outlast, a exploração dos ambientes é fundamental em
Pesadelo – Regressão64, o que é uma característica do gênero de survival-horror que deixa
clara a sua relação com o gênero de aventura. Pesadelo conta com poucas mecânicas. Durante
nossa análise verificamos andar, correr, pular e se abaixar como mecânicas básicas de
movimentação, no entanto, pular é uma mecânica de menor importância, uma vez que não é
necessária em nenhum momento no jogo. A mecânica de corrida conta com uma barra de
fôlego, que mede a capacidade do personagem de se manter correndo. Uma vez esgotada, não
é possível mais correr até que a barra seja preenchida novamente. A mecânica de se abaixar
tem uma função importante, uma vez que abaixado o personagem chama menos atenção dos
monstros, pois produz menos som. Não há mecânicas de combate. Os coveiros-malditos 65
(inimigo predominante em todos os níveis do jogo) se movimentam em padrões fixos, como
guardas em vigia, e passam a perseguir quando notam o som do personagem-jogador próximo
(se andando normalmente ou correndo, sendo que, ao correr, a probabilidade de alertá-los é
maior), quando avistam o personagem ou a luz da sua lanterna ou fósforo. Desta forma, essas
mecânicas fazem emergir uma dinâmica de mover-se furtivamente, se esgueirando no escuro,
que será extremamente presente no jogo. Há um inventário (ver fig. 16), no qual é possível
ver os itens coletados (e combiná-los, se possível 66), também é possível rever alguns
documentos coletados ao longo do jogo (cartazes, desenhos, informativos), que dão mais
pistas sobre a história, objetivos e itens.
Ainda em termos de mecânica, é possível interagir com alguns itens para coletá-los ou
ativá-los, como pegar documentos, ativar um gerador (em um determinado momento, isso é
necessário no jogo), posicionar itens, acender velas e lampiões (com fósforos). Procurar por
pilhas não é um grande problema, assim como em Outlast, uma vez que há uma quantidade
maior de pilhas do que é realmente necessário para a progressão do jogo e não são difíceis de
encontrar. No entanto, como dito anteriormente, a exploração é fundamental, uma vez que, de
modo geral, a dinâmica principal do jogo é encontrar itens para progredir. No primeiro
momento, é preciso o código de um gerador para ativá-lo, em outro momento, encontrar itens
que devem ser posicionados em altares e queimados. Em outras palavras, procurar por itens
de maneira furtiva, evitando os monstros em ronda, é grande parte da dinâmica de Pesadelo.
Para salvar o progresso o jogador deve encontrar uma prancheta em determinados locais do
jogo. Para prosseguir com a ação e interagir com a prancheta, é preciso ter no inventário o
64
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De agora em diante, chamado apenas de Pesadelo
Estes monstros serão apresentados mais adiante na análise.
Por exemplo, se combinamos pilhas com lanterna, temos uma lanterna recarregada.
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item folha de prancheta, que também deve ser encontrado ao longo do jogo. A quantidade
desse item é limitada, o que significa que o jogador pode salvar um número limitado de vezes.
Vale ressaltar que, assim como os demais jogos em nosso corpus, não há nenhuma mecânica
de combate ou vitória sobre os monstros.

Figura 16 - Inventário de Pesadelo

FONTE: Pesadelo – Regressão, 2016.

3.2.2 A construção sonora de Pesadelo – Regressão
O primeiro contato com os sons e imagens de Pesadelo se dá na tela inicial.
Considerando que estamos prestes a iniciar um game survival-horror, este é um momento de
grande expectativa. A música e a construção visual desta etapa são importantes para dar início
à atmosfera de horror pretendida. Aqui se espera que o estado do jogador seja de espera ou
ansiedade, prevendo os desafios e medos que o jogo pode lhe proporcionar. A tela inicial (ver
fig. 17) de Pesadelo é simples, um fundo escuro e avermelhado, com o logotipo do jogo, o
menu e o logotipo da Skyjaz em vermelho. Ao iniciar um novo jogo, uma tela com os
controles é apresentada e dura até o carregamento do jogo completar. A imagem escura, os
traços do logo, as letras em vermelho, já dão um indício de que se trata de uma história de
terror, remetendo à cor do sangue. A música possui um ritmo lento; notas graves e longas
ressoam como uma textura ao fundo, junto a uma percussão também em ritmo lento, talvez de
algum instrumento virtual, mas que possui um gesto semelhante ao de um chimbal 67 bem
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Um dos instrumentos que compõe a bateria.
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fechado e sem ressonância;, a melodia é tocada por um instrumento que se assemelha a um
vibrafone também sem ressonância. A melodia cria um clima de suspense. Os timbres e a
composição dessa música nos fazem criar uma relação com nossas experiências colaterais
com o gênero do horror, e percebemos que há uma conformidade com as expectativas em
relação ao mesmo. Em conjunto com a imagem, o clima de suspense e mistério auxiliam na
criação e manutenção de um estado passional de espera, de ansiedade, de receio.

Figura 17 – Tela inicial de Pesadelo

FONTE: Pesadelo – Regressão, 2016.

Antes de analisar qualquer elemento sonoro após a tela inicial, devemos dizer que, de
toda a construção sonora, nos chamou mais a atenção o fato de que os sons dos monstros não
estão espacializados68. Não sabemos se esta foi uma questão técnica, uma impossibilidade de
implementação ou se foi uma decisão dos desenvolvedores. Independente de ser um problema
ou uma escolha, para um jogo de 2016, do gênero de survival-horror, é algo que se diferencia
bastante do que é comum para o gênero e para jogos em 3D desse período. No gênero que
analisamos, a espacialização dos sons otimiza a experiência do jogador, tornando esse sistema
de alerta bastante sofisticado, uma vez que não só identificamos o perigo, mas a distância e
direção o perigo. Em Pesadelo não há como saber a direção de um monstro, apenas se está
distante ou próximo por meio de uma atenuação ou amplificação do volume do som escutado.
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Para deixar claro o que evoca tanto de nossa atenção a esse aspecto, precisamos lembrar que, nos últimos
anos, a tecnologia de som dos videogames tem se desenvolvido a ponto de permitir que os sons simulem
uma propagação real, permitindo que tenhamos uma percepção de direção dos sons ao redor do ponto de
escuta, no caso dos jogos de nosso corpus, o personagem. Essa tecnologia vem se desenvolvendo de tal
forma que, para além da direção dos sons em um ambiente tridimensional, é possível simular reflexões de
som, criando reverberações de ambientes em tempo real, atenuações de frequência em decorrência das
distâncias ou de obstáculos. Quão maior a complexidade da espacialização, maior será a demanda técnica.
Porém o simples posicionamento do som tridimensionalmente, permitindo a percepção de distância e
direção, mesmo que não tão realista, é bastante acessível atualmente, uma vez que é um recurso disponível
na maioria dos motores de jogo mais populares. Para maior esclarecimento, motores de jogos, ou Game
Engines, são softwares que reúnem diversos recursos para a criação de jogos. Estes motores possuem muitas
funções pré construídas, como câmeras, scripts de movimentação de personagens, simulação de física para
os objetos, identificação de colisão, entre outros. Em uma analogia com a construção civil, os motores de
jogos nos oferecem soluções pré-moldadas para a construção.
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Mas, no que isso implica em relação aos aspectos aqui analisados? Ora, se não sabemos
exatamente a posição da ameaça, então, no âmbito passional, vivenciamos um estado de
tensão e terror constante. O que altera a dinâmica do personagem-jogador, uma vez que a
percepção do som de um monstro exige a adoção imediata de alguma estratégia para evitar ser
encontrado, como se abaixar e apagar a lanterna, por exemplo. Por um lado, isto coloca o
personagem-jogador em um estado de alerta e incerteza constante, os monstros podem estar
em qualquer lugar e os ambientes são muito escuros para vê-los bem. Por outro lado, cria um
terror excessivo, podendo banalizar o efeito, o que pode fazer emergir a frustração ou a cólera
ao perceber que todo o esforço do jogador em se esconder foi em vão, pois o monstro está, na
realidade, muito distante69. Aplicando a semiótica peirceana, verificamos que esses sons
atuam, mais como ícones e símbolos de seus objetos do que índices. É certo que o som dos
monstros indica o perigo, no entanto, não indicando de onde vem o som, essa relação causal é
prejudicada. Portanto, quando consideramos como objeto imediato o emissor do som, este não
atua como índice, seu caráter simbólico se torna predominante.
O primeiro contato que temos com os monstros é na primeira parte do jogo, em um
cemitério, o que leva a crer que esses monstros são algum tipo de coveiro maldito, pois, em
Pesadelo, não são nomeados70. Esse primeiro contato ocorre assim que entramos em uma área
na qual há os primeiros destes monstros posicionados em suas rondas. Assim que o
personagem-jogador entra nessa área, há um corte na imagem, apresentando um dos monstros.
Neste momento, vemos o coveiro-maldito e ouvimos o seu som. Se analisarmos pelas
categorias universais, veremos que a primeiridade, secundidade e terceiridade são
sobrepostas, ouvimos o som associado diretamente ao seu objeto, que, pela aparência, pelo
contexto narrativo e pela expectativa criada em relação ao jogo, devido ao gênero,
aprendemos que representa perigo. O som do monstro é um som gutural semelhante a um
ronco com secreção e que ocorre com algumas variações. Estes aspectos físicos são relevantes
para que cheguemos à conclusão de perigo, bem como a imagem escura do monstro, em
algum lugar que desconhecemos. Esta apresentação do coveiro-maldito interrompe o
suspense, não permite que o jogador crie hipóteses em relação à fonte sonora.
Ao todo, há seis inimigos: os coveiros-malditos; uma variação destes, porém gigante e
com um grande machado na mão; plantas carnívoras; raízes de plantas carnívoras (no nível da
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Quando da nossa fruição, percebemos que, se há um monstro em um andar acima do personagem, é possível
ouvi-lo como se estivéssemos no mesmo andar; se ele estiver exatamente sobre a nossa cabeça, ouviremos
como se estivesse extremamente próximo. Este é um dos aspectos que nos faz suspeitar que a não
espacialização é decorrente de problemas técnicos e não uma escolha de design.
Chamaremos esses monstros especificamente de coveiros-malditos.
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caverna); o Curupira; o espírito de Fábio71; O espírito de Joaquim e a Loira do banheiro. Além
desses inimigos temos um chefão72, o Padre, no nível da igreja, o único inimigo com o qual
lutamos, ainda assim, indiretamente, por meio de mecanismos que ativamos e que lhes causa
danos. Não pretendemos detalhar a complexidade sonora de cada um desses monstros, mas há
algo que é comum a alguns inimigos73, o estado de perseguição. Quando avistado por um
coveiro-maldito ou quando perseguido por Fábio, por exemplo, estamos em perigo. Nesse
momento, um ruído metálico, semelhante a um ruído branco filtrado com frequências
predominantemente graves, porém com uma faixa de médio agudo perceptível, emerge em
um fade in curto, sobrepondo todos os demais sons. Talvez possamos comparar ao som de
vento ecoando em uma caverna, porém muito mais intenso do que o natural. Este é o efeito
usado para indicar o perigo iminente, é o choque, o momento de fuga, o horror. Salve-se quem
puder. No modelo IEZA esse é um som de efeito, se analisarmos pela sua função de otimizar e
alertar, no entanto, poderia ser um som de afeto por construir uma atmosfera de horror e
perigo.
O primeiro contato do personagem-jogador terá com esse som será por meio da
perseguição de um coveiro-maldito, que, além de disparar esse som, muda a cor de seu olho 74
para vermelho (ver fig. 18). Porém, como não é possível medir a posição precisa dos
coveiros-malditos (e de nenhum outro inimigo) pelo som, é possível que o jogador tenha
disparado esse comportamento sem ter se dado conta. Pelos aspectos físicos do som, o grave
ruidoso e constante constrói uma impressão imediata de pressão, de agonia e dado o contexto,
de perigo. Esse efeito não atua como ícone, uma vez que não representa nenhum objeto no
jogo, é um índice de perigo. Uma vez que o processo de semiose se conclui, este som se
consolida, por meio da experiência do jogador, como um símbolo de perigo que significa a
necessidade de sair do alcance do monstro. Se abaixe! Faça silêncio! Espere! Este som
demarca a mudança de estados passionais do jogador, que passará do relaxamento – caso não
tenha se dado conta das presenças monstruosas e acredita estar seguro – ou do suspense e
terror – caso possa ouvir o som do monstro, mas não perceba de onde vem – para o choque e
horror. As situações analisadas consideram a percepção deste som enquanto no EDA, porém,
71
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Fábio, Joaquim e a Loira do banheiro fazem parte do passado infantil de Alex e aparecem no nível da escola.
Aos não habituados com videogames, é comum que, na progressão do jogo, enfrentemos alguns desafios
maiores e pontuais contra um inimigo especial, chamado de boss ou chefão entre jogadores e
desenvolvedores. Este evento específico é chamado boss fight.
Alguns inimigos não perseguem o personagem-jogador e, por isso, não disparam esse som. o Curupira é um
inimigo que aparece na floresta e não há como evitá-lo; Joaquim não persegue o jogador, apenas desenha
armadilhas; as plantas possuem posições estáticas e, por isso, não podem perseguir; e o Padre, como dito, é
um caso especial.
Os coveiros-malditos possuem apenas um olho que emite uma luz branca em seu estado natural e uma luz
vermelha em estado perseguidor.
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se nós o percebemos enquanto podemos ver o monstro, os estados afetivos podem ser bastante
diferentes, uma vez que não há suspense e nem haverá susto. Lembramos que, para o jogador,
a consequência real é a perda de progresso (GARNER, 2012, p. 47). E, como dito
anteriormente, no começo desse tópico, Pesadelo não possui salvamento automático, sendo o
número de vezes em que é possível salvar o jogo limitado.
Figura 18 - Dano causado por um inimigo e coveiro-maldito em estado de
alerta

FONTE: Pesadelo – Regressão, 2016.

A saúde de Alex é indicada pelo sangue na tela (ver fig. 17); quando o dano é muito
grande, sua saúde é muito debilitada, podemos ouvir batimentos cardíacos. Muitos filmes de
horror se utilizam deste som para transmitir o estado do personagem ou para nos afetar,
sugerindo um ritmo para o nosso próprio coração. É um efeito que auxilia a criar a conexão
entre jogador/espectador e personagem. Os batimentos de Alex são, neste momento, os
batimentos do jogador em desespero por um fim iminente. Talvez este seja um som ao qual
atribuímos sentidos independente de convenções culturais, uma vez que reconhecemos o
ritmo da batida em referência às nossas próprias batidas, por isso, um coração acelerado nos
remete às nossas experiências vividas nas quais nosso coração acelerou. Não há como negar
as associações culturais do uso deste som no gênero de horror e o contexto narrativo do jogo
na construção desses sentidos, no entanto, acreditamos que esse efeito no corpo ultrapassa os
limites da interpretação.
Continuando a comentar os sons dos inimigos, focaremos agora no nível da escola,
onde estão presentes o espírito Fábio, com seu machado; a Loira do banheiro, que invoca um
coveiro-maldito que irá lhe perseguir por um certo tempo, até desaparecer; e Joaquim, com
seus desenhos mortais. Todos esses inimigos têm algo em comum, que os distingue das
dinâmicas dos coveiros- malditos: eles não estão posicionados no ambiente do jogo, aparecem
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e desaparecem. Este é um aspecto muito importante, porque isso altera a forma como a não
espacialização impacta na experiência de jogo. Como não precisamos localizar estes inimigos,
a espacialização de seus sons se torna irrelevante, nesse sentido, ouvir seus sons não
espacializados possui efeitos positivos na otimização da experiência do jogador. Ao ouvir um
desses sons (o riso da Loira, o arrastar do machado de Fábio ou o som de rabiscar do giz de
Joaquim desenhando armadilhas no chão), nos colocamos em alerta para evitá-los,
principalmente porque sabemos que a ameaça é de curta duração. Um jogador atento
perceberá que estes inimigos nunca aparecem muito distantes do jogador, o que auxilia ainda
mais na adoção de estratégias para evitar o game over. Em nossa fruição, descobrimos que,
nos degraus de uma escada, nenhum monstro pode nos atingir. Não sabemos se era uma
intenção dos desenvolvedores criar essa zona de segurança ou se foi uma falha não permitir
que os monstros subam ou desçam escada. De toda forma, o lugar mais seguro na mente de
Alex é uma escada.
Sobre o uso da música, há dois pontos relevantes para nossa análise. O primeiro deles
se refere ao uso da música no jogo. Em Pesadelo, a música é usada em loops75, o que significa
que os únicos gatilhos para que as músicas toquem ou sejam interrompidas é a entrada e saída
em determinada área. O que isso implica? Primeiramente, verificamos que a música se
encaixa entre zona e afeto no modelo IEZA, é afetivo porque auxilia na construção do clima
do jogo, é som de zona por não depender de ações do jogador para acontecer, é uma música
de fundo. Dessa forma, em Pesadelo, a música dinamiza, mas não otimiza a experiência do
jogador. Isso também implica no fato de que a música não atuará como índice sem símbolo,
tendo apenas seu caráter icônico mantido. Consequentemente, não será menos responsável
pelas alterações de estado emocional do jogador, uma vez que não sincroniza com o que
acontece no jogo. Se considerarmos o som analisado anteriormente (de perseguição), como
um som de afeto ou como música, podemos dizer que há apenas dois tipos de uso da música
em Pesadelo, música de fundo e música de perseguição. Em relação às convenções do gênero
de horror e as possíveis expectativas do jogador em relação a Pesadelo, o uso da música em
loop pode causar algumas confusões, pois, se em um determinado momento há um crescendo
na música, uma variação de dinâmica mais perceptível, esperamos que isso signifique alguma
coisa na diegese. No entanto, esses momentos musicais são aleatórios, fruto de uma
programação sistêmica que nada tem a ver com eventos do jogo.
O segundo aspecto em relação ao uso da música que nos interessa aqui é um desvio
das convenções do gênero na instrumentação da música no nível da floresta. Logo após a
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A música é tocada e seguida de um silêncio, depois é reiniciada.
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passagem do cemitério, Alex segue para uma floresta, na qual ele deve desvendar o
significado de um cordel76 (ver fig. 19). Este é o momento do jogo no qual serão apresentados
alguns elementos do folclore brasileiro. O cordel em questão se refere à Mula sem cabeça.
Nesta região de floresta há algumas construções, nas quais poderemos procurar mais
informações sobre a origem da mula sem cabeça, procurando por alguns de seus pertences e
queimando em altares posicionados ao longo da floresta. É também aqui que seremos
perseguidos pelo Curupira, que não pode ser evitado. Ele irá nos encontrar e dará um pequeno
dano inevitável.
Figura 19 - Cordel dado ao personagem-jogador ao fim da fase do cemitério

FONTE: Pesadelo – Regressão, 2016.

A instrumentação das músicas de horror com temática sobrenatural é feita com
instrumentos acústicos, ou instrumentos virtuais que simulam estes instrumentos. É comum o
uso de cordas, percussão, – como woodblocks, glockenspiel, pratos e tímpanos – piano e
vozes. Quando são utilizados sintetizadores, normalmente não o são de forma que sua
característica sintética se sobressaia; muitas vezes, simulam os gestos de instrumentos reais e
a própria integração com os demais instrumentos oculta a percepção de que é um instrumento
não natural. Em todas as músicas de Pesadelo, a instrumentação segue os padrões estéticos do
horror, com exceção da música no nível da floresta, onde ouvimos uma composição na qual
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O cordel é dado ao personagem-jogador por um personagem que assume a função narrativa de ajudante na
primeira parte do jogo (o cemitério).
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claramente são utilizados instrumentos sintéticos77, em conjunto com algumas vozes. São
timbres que não possuem uma causa natural, uma vez que os sintetizadores criam sons a partir
de componentes eletrônicos e digitais, e não por meio de gestos físicos em um instrumento.
Este tipo de instrumentação pode fazer emergir um sentido de estranheza, principalmente por
serem sons de causas desconhecidas, sons eletrônicos, que se formam sem um corpo. Essas
características timbrísticas normalmente são utilizadas em jogos e filmes de ficção científica
que envolvem histórias futuristas ou elementos alienígenas, por serem sons que evocam a
ideia de máquina. Por isso essa instrumentação quebra com o que é esperado de uma história
de horror que tenha o sobrenatural como temática. Apesar de esta ser uma temática que lida
com o não humano, como monstros, demônios, espíritos, estes são elementos que tem uma
relação com o natural, no sentido de que não são elementos artificiais, criados pelo homem ou
por máquinas, ou que pertençam a outro planeta. A composição também destoa do que é
esperado, com uma melodia que apresenta um motivo de notas curtas e bem destacadas, que
se repete criando um certo dinamismo na música, evocando um sentido ação, de urgência, ao
invés de utilizar notas mais longas que possam fazer emergir um sentido de mistério, suspense
ou tristeza, que são mais apropriados para o gênero e para o momento do jogo que foca na
exploração (procurar por itens que devem ser posicionados em um altar). Este aspecto nos
parece fundamental para a análise, uma vez que demonstra como o timbre e as estratégias
composicionais podem alterar os sentidos emergentes em uma música. É possível que uma
pessoa que esteja jogando Pesadelo perceba a estranheza mesmo sem compreender os
motivos que a causam. Para tanto, caberia uma investigação empírica com um grupo a ser
entrevistado, o que ultrapassa o escopo desta pesquisa. No entanto, podemos considerar, a
partir de nossas observações, que mesmo que a música não atue como índice ou símbolos
neste game, existem sentidos que transcendem a obra. Não queremos afirmar que
determinados timbres, determinadas instrumentações ou estratégias composicionais,
carreguem em si sentidos e significados, mas que construímos convenções capazes de nos
fazer criar relações entre os aspectos acima citados e determinados sentidos que são
culturalmente atribuídos. Daí a relevância de nossa abordagem de gênero como categoria
cultural.
Ainda na área da floresta, podemos ouvir assobios, passos e risos do Curupira e, com
uma certa regularidade, ouvimos o som de um portal se abrindo, pelo qual passa a mula sem
cabeça, cavalgando e relinchando até outro portal, onde some. Ambos os eventos atuam no
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Escute: https://youtu.be/Q38vSuIp6nc?list=PL95ygiDaa6kAqDjylukRoZt2aILXpbvS8&t=1260. Compare
com outras duas músicas dos jogos de nosso corpus, Outlast: https://youtu.be/rcaD2VWf8_M?t=649 e
Amnesia: https://www.youtube.com/watch?v=hyUf3Ctx-Ck&feature=youtu.be&t=3961.
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modelo IEZA como efeito, por serem objetos sonoros pontuais que dependem de ações
programadas (a aparição da mula sem cabeça e do Curupira), e como zona, pois ajudam a
compor o ambiente da floresta, principalmente pela ausência de espacialização. Desta forma,
mesmo que com intensidades diferentes (os sons do Curupira e da mula sem cabeça se
destacam em relação aos sons ambientes), se misturam com a ambiência, sendo parte dela. A
maioria das vezes que escutamos estes sons, eles estão no EDA, o ambiente escuro e a
ausência de uma direção que aponte para a fonte sonora auxiliam para que isto ocorra. A
primeira vez em que ouvimos esse som, por suas características sonoras, podemos reconhecer
pertencer a um humano (risos, passos e assobios) e a um animal (relincho e galope), a partir
de então criamos hipóteses sobre a origem do som, e dado o contexto de horror, podemos
considerar que se trata de algum novo inimigo, que este som pode representar perigo. Mais
uma vez, a falta de espacialização dos eventos sonoros nos coloca em um estado de terror, já
que não sabemos se os objetos que produzem tais sons estão próximos ou não e, nesse
momento, ainda não sabemos se representa perigo. O contexto narrativo nos dá poucas dicas
sobre o que se passa nesse momento do jogo, com exceção dos cartazes que podemos
encontrar na floresta (ver fig. 20). Dessa forma, só poderemos concretizar a síntese dessas
informações apreendidas (terceiridade) quando finalmente nos deparamos com essas criaturas.
Em relação ao Curupira, ele irá lhe perseguir e causará dano. Essa experiência pode nos levar
a crer que seja um inimigo como os outros e, como tal, pode ser evitado, o que pode fazer
com que o personagem-jogador busque se esconder ou fugir quando ouvimos os sons que ele
produz. No entanto, o jogador perceberá que não é possível fugir dele e que o dano causado é
pequeno demais para significar uma ameaça à progressão do jogo; desta maneira, as
competências adquiridas nos faz perceber que estes sons não representam perigo. Desta
forma, estes sons se destacam enquanto ícones, por representar o Curupira, seu caráter indicial
(indicar a presença do Curupira) e simbólico (ausência de perigo) são irrelevantes para a
progressão do jogo, seguindo as proposições Huiberts (2010), são sons que dinamizam, mas
não otimizam. No entanto, no que se refere à dinamização da experiência, estes sons auxiliam
na emergência das paixões de terror e tensão somente até que se conclua o processo de
semiose, no qual aprendemos que este som não representa ameaça. Supomos que a intenção
dos desenvolvedores era causar sustos, pela aparição do Curupira, o que é possível, pois a
falta de espacialização pode pegar o jogador de surpresa se ele imagina, ao ouvir os sons do
Curupira, que ele está distante. No entanto, a falta de ameaça pode fazer com que não haja
mais o choque e o evento passa a não ter uma função clara no desenvolvimento do jogo.
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Figura 20 - Cartaz coletado que informa sobre o Curupira

FONTE: Pesadelo – Regressão, 2016.

Algo similar ocorre em relação à mula sem cabeça. Quando a vemos, adicionamos a
parte visual ao signo sonoro, ampliando a suspeita de perigo. A figura de uma mula com
chamas no lugar da cabeça em uma floresta repleta de plantas carnívoras, coveiros-malditos
fazendo ronda e completamente escura auxiliam nessa suposição. Porém, à medida em que
nos deparamos com a mula sem cabeça notamos que ela nunca aparece próxima ao
personagem-jogador, apenas em locais onde não podemos alcançá-la. Desta forma,
compreendemos que, como o som do Curupira, não representa perigo, não é relevante o índice
da presença da mula, logo, atua principalmente como um ícone sonoro e possui semelhante
influência no despertar dos afetos do jogador. No entanto, diferente do Curupira, nunca
podemos interagir com a mula sem cabeça, desta forma, tanto o animal quanto seus sons
produzidos são mais parte da criação da ambiência do que parte das dinâmicas do jogo.
Assim, sugerimos que, pelo contexto analisado, este evento sonoro atua mais como zona do
que como efeitos.
Ainda lidando com essa região da floresta, vale ressaltar que aqui encontramos a
ambiência mais rica do jogo. Ouvimos grilos e pássaros noturnos. Nos demais níveis do jogo,
há pouquíssimos elementos compondo a ambiência, como no cemitério onde o som ambiente
é apenas o som de um vento que soa quase como um ruído branco que se mantém em loop.
Aqui temos um ícone sonoro da floresta. A construção do ambiente é parte fundamental da
imersão, pois localiza o jogador no espaço e no tempo proposto, dando informações sobre o
ambiente (HUIBERTS, 2010, p. 27).
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O uso das vozes em Pesadelo em dois momentos específicos: na área do cemitério,
quando encontramos um personagem que assume a função narrativa de ajudante,
aparentemente um coveiro que trabalha no cemitério (para não confundir com os coveirosmalditos, chamaremos esse coveiro de Ajudante) e na igreja, quando enfrentamos o padre
(que é o padre da lenda da mula sem cabeça). O que é mais relevante nessa análise é como a
atuação dos dubladores pode alterar os sentidos pretendidos pelo game e quebrar a imersão do
jogador. Em relação ao primeiro momento, há dois elementos que nos chama atenção:
primeiramente, o fato de que Alex fale sem que haja nenhum controle do jogador e mantendo
a visão em primeira pessoa, faz com que a ligação que temos com o personagem se quebre,
ele passa a agir independente do jogador, não sendo mais um avatar. Em games é possível que
o personagem aja sem intermédio do jogador, no entanto, isso acontece em cutscenes,
desconectando-nos do corpo do avatar, permitindo vê-lo de fora, criando uma quebra de
forma mais fluida, nos colocando no lugar de espectador e não de jogador. Porém, no gênero
survival-horror, é comum que não vejamos o personagem; essa conexão entre o jogador e o
personagem é fundamental, precisamos encarná-lo, viver na pele o medo. Assim, nos colocar
como espectador do personagem destoa desta proposta. É possível que, em games em
primeira pessoa, o avatar tenha voz, como podemos verificar em Observer78 (ver fig. 21), um
survival horror de 2017, produzido pela Bloober Team, no qual o avatar dialoga com outros
personagens, no entanto, para que isso aconteça, é preciso que o jogador selecione uma opção
de diálogo. Em outras palavras, o jogador tem o controle sobre o que e quando o avatar fala,
assim o vínculo personagem-jogador não é quebrado.
Figura 21 - Seleção de diálogo em Observer

FONTE: Observer, 2017.

78

Confira em: https://youtu.be/pJOfipKuV6k?t=2092.
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Ainda neste primeiro momento, verificamos que tanto a voz de Ajudante quanto a de
Alex não são feitas por dubladores profissionais. A equipe de dublagem é composta, na maior
parte, de membros da equipe de desenvolvimento 79. Este é um dado relevante pois afeta a
qualidade da dublagem. No caso de Pesadelo, a ausência de uma atuação quebra a atmosfera
de horror. Alex, por exemplo, não parece estar muito assustado, sua voz indica até um certo
tédio. A voz do Ajudante também carece de melhor atuação, considerando que ao encontrá-lo
ele parece gravemente ferido. Já no momento em que enfrentamos o padre 80, a atuação é
exagerada, reproduzindo um clichê de vilão de desenho animado, com risos macabros e uma
entonação sem naturalidade. Sua voz também foge ao que é esperado em ficções de horror, na
qual as vozes dos monstros e vilões tendem a ser mais graves, com uma textura mais gutural
(CARREIRO, 2011, p. 46).
De modo geral, Pesadelo faz um uso do som predominantemente focado na
dinamização da experiência. Essa dinamização se dá, principalmente pela falta de
espacialização dos sons, causando grande confusão no exercício de uma escuta causal,
mantendo o jogador sempre na dúvida, portanto, apreensivo. A música possui função
exclusivamente dinamizadora, pois não se refere a nada além do clima afetivo proposto pelo
jogo; desta forma, podemos facilmente classificá-la como extra diegética e dentro da categoria
de afeto no modelo IEZA. O foco de Pesadelo é na manutenção da tensão: quando o jogo
propõe uma variação no estado afetivo do jogador o faz por meio do susto, como quando a
Loira do banheiro invoca um coveiro-maldito e o som de seu aparecimento nos surpreende, no
entanto, é difícil uma manutenção de um estado de horror, já que os monstros nesse jogo são
previsíveis. Também não há uma grande quantidade de elementos sonoros ligados aos
ambientes, com exceção da área da floresta, o que pode tornar a experiência menos imersiva.
Por fim, ressaltamos que esta análise não esgota todos os elementos sonoros do jogo, mas
busca, por meio de alguns exemplos compreender como o som interfere na produção de
sentidos e afetos em Pesadelo.
Logo abaixo, apresentamos uma tabela com um resumo dos dados obtidos nessa
análise. Vale ressaltar que assim como na seção anterior o item Sons ligados ao sistema
(interface) se refere, nesta tabela, aos sons ligados à interface do sistema como os sons dos
menus e entrada e saída do inventário.

79
80

Constatação feita ao pesquisar pelos nomes que aparecem nos créditos de dublagem.
Confira em: <https://www.youtube.com/watch?
v=seQ1O2LlNxA&feature=youtu.be&list=PL95ygiDaa6kAqDjylukRoZt2aILXpbvS8&t=636>
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Tabela 2: Resumo dos dados analisados em Pesadelo - Regressão
Uso da música (afeto)

•
•
•
•
•
•
•
•

Sons ligados ao ambiente (zona)

•
•
•
•

Música extra diegética
Uso da música predominantemente como música de fundo
(dinamização; caráter icônico)
Uso de instrumentos de cordas friccionadas e percussão
Uso de instrumentos eletrônicos e sintetizadores
Ritmo lento na maioria das músicas
Não há uma música específica para perseguição
Uso de técnicas estendidas de instrumento
Uso de música atonal e dissonante.
Predominantemente icônicos
A maioria dos ambientes é silencioso, com poucos
elementos sonoros
Ambiente noturno
Predominância de frequências graves

Principais sons ligados ao
personagem (efeitos)

•
•
•
•

Sons de respiração
Sons de passos
Batimentos cardíacos
Estes sons indicam o estado afetivo do personagem,
sugerindo-o ao jogador

Sons ligados aos inimigos (efeitos)

•
•
•
•

Não há o uso de leitmotivs
Vozes graves e guturais
Os inimigos não possuem voz humana e fala
Cada inimigo possui um som referente a seu estado de
perseguição

Sons do sistema (interface)

•

Os sons da interface não estão ligados à estética do jogo

Funções predominantes do som

•

O som tem função predominantemente dinamizadora

Relações predominantes dos signos
em relação aos objetos

•

Há uma predominância de ícones sonoros

Afetos pretendidos
predominantemente

•

Foco na tensão e alguns momentos de susto

Uso de som fora de campo

•

Fora de campo predominantemente passivo

FONTE: Produção do autor.

3.3 Amnesia – The dark descent
Em 19 de agosto de 1839, Daniel, o herói dessa história, acorda em um castelo sem
nenhuma memória. Em uma carta escrita por Daniel e destinada a ele mesmo, ele informa que
apagar a própria memória era o único jeito de prosseguir e que ele deveria matar Alexander, o
barão de Brennenburg, que está no Inner Sanctum, no subsolo de seu castelo. A carta dizia:
“Seu corpo é velho e fraco, e o seu, jovem e forte. Ele não será páreo para você”. Continua a
carta: “Uma última coisa, há uma sombra seguindo você. É um pesadelo vivo, quebrando a
realidade. Eu tentei de tudo e não há meio de lutar contra. Você deve escapar o máximo que
puder”. Tudo parece simples, fugir da sombra, matar o homem incapaz de enfrentá-lo. Mas
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nada é simples. O castelo é cenário de muitas torturas e assassinatos. Podem-se ouvir os
murmúrios dos mortos ou é a memória de Daniel ecoando? O medo é constante: o lugar
escuro, o som de moscas que indicam a podridão de corpos em celas e restos de comida nos
depósitos e a perseguição dos monstros invencíveis, deformados e repulsivos. Neste ambiente
desolador, é um desafio vencer o medo e prosseguir. O jogo alerta (ver fig. 22): “O mundo de
Amnesia é um lugar perigoso e você é extremamente vulnerável. Não tente lutar com os
inimigos que encontrar, ao invés disto, use sua esperteza. Esconda-se ou corra se necessário.”
Desenvolvido pela Frictional Games e lançado em 2010, Amnesia oferece uma experiência
aterrorizante.
Figura 22 – O mundo de Amnesia é um lugar perigoso

FONTE: Amnesia, 2010.

3.3.1 Mecânicas de dinâmicas
Assim como os demais jogos deste corpus analítico, Amnesia agrega o gênero de
aventura em sua estrutura, enfatizando a exploração dos ambientes e resolução de puzzles.
Começando pelas mecânicas de movimentação, em Amnesia é possível andar, correr, pular e
se abaixar. Também é possível inclinar o corpo para espreitar os corredores; assim, quando
escondido, o personagem-jogador pode apenas colocar a cabeça para fora e ver o que está
acontecendo, para prosseguir com segurança. As mecânicas de abaixar e correr são
fundamentais. A primeira permite sair do campo de visão dos monstros (grunt e brute, ver fig.
23), se escondendo atrás de caixas, mesas ou barris de vinho. A segunda permite sair do
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entorno do monstro rapidamente à procura de um local para se esconder. Em relação aos
monstros, há uma mecânica que determina três estados: o monstro está próximo e não avistou
o personagem-jogador; o monstro está próximo e o avistou, o que faz com que o monstro
inicie uma busca; o monstro o avistou e inicia uma perseguição (momentos nos quais é
preciso correr). Uma vez que o personagem-jogador esteja escondido, o jogo determina um
tempo para que o monstro desapareça. O grunt e o brute são figuras sobrenaturais e se
teleportam, sua presença não é constante. Dessas mecânicas emerge uma das principais
dinâmicas do jogo, se esconder e esperar, em alguns momentos, correr. Há uma outra
mecânica que complementa essa dinâmica. É possível abrir portas de guarda-roupas e se
esconder dentro deles.
Figura 23 – Grunt e Brute

FONTE: Amnesia, 2010.

A mecânica de saúde do personagem é dividida entre saúde física e mental. A saúde
física é reduzida toda vez que o personagem sofre algum dano, como uma queda ou quando é
agredido pelos monstros. Já a saúde mental é reduzida quando o personagem-jogador
permanece muito tempo no escuro, quando ele presencia algum evento perturbador, como ver
uma pilha de corpos, entrar em algumas salas de tortura, ver portas se abrindo de repente ou
ficar olhando muito tempo para o inimigo. É importante destacar que a saúde mental é
recuperada quando o personagem-jogador se mantém em local iluminado por algum tempo ou
quando resolve alguns puzzles. Para evitar estar sempre no escuro, o personagem possui um
lampião que lhe fornece iluminação, porém é preciso ter óleo para mantê-lo aceso. Além de
óleo de lampião, o personagem-jogador pode encontrar acendedores (tinderbox)81 que lhe
permite acender tochas e velas. Deste conjunto de mecânicas em relação à saúde mental e
iluminação dos ambientes, emerge a dinâmica de economizar óleo, arriscando a sanidade em
alguns momentos, e de procurar por acendedores e óleo de lampião. Essa dinâmica torna-se
81

São caixas de metal ou madeira contendo uma pedra (flint), metal e algum material seco, como madeira, por
exemplo, para provocar faísca e fazer fogo.
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ainda mais intensa no modo hard do jogo, no qual é preciso usar os acendedores (quatro
deles) para salvar o progresso do jogo, enquanto no modo normal o salvamento é automático.
Vale ressaltar que no modo hard não há guarda-roupas para se esconder.
Amnesia possui um sistema de inventário (ver fig. 24) por meio do qual é possível:
conferir os estados de saúde mental e física; o nível de óleo, a quantidade de acendedores
coletados e a quantidade de óleo disponível para reposição; a quantidade de itens de
recuperação de saúde física e os demais itens coletados e, por fim, é possível ter acesso às
anotações, diários e lembretes que Daniel faz ou coleta durante o jogo. Alguns itens podem
ser combinados com outros, como em um determinado momento do jogo no qual é preciso
coletar partes de uma furadeira manual e depois montá-la. Não há nenhum elemento de
interface na tela de Amnesia, não há HUD. Como dito, o estado de saúde é conferido no
inventário.
Figura 24 – Inentário de Amnesia

FONTE: Amnesia, 2010.

Por fim, assim como nos demais jogos analisados, existem notas e diários a serem
coletados, que explicaram mais da história do jogo e seus objetivos, e alguns lembretes feitos
pelo próprio Daniel, como “A escuridão nos arquivos parece estranha e não natural”. Em
Amnesia, a leitura desses documentos também não é fundamental para progredir no jogo, no
entanto, muitos dos objetivos do game são fornecidos por esses documento; não lê-los pode
dificultar muito o progresso.

89

3.3.2 A construção sonora de Amnesia
Os dados obtidos para esta análise se referem à história jogada no modo normal de jogo.

O primeiro contato com o jogo é muito importante, é quando temos o primeiro
material sonoro, no caso, a música do menu. A música deste momento do jogo é marcada pelo
som de um instrumento de corda bastante grave, como um violoncello ou contrabaixo, com
notas longas em contraste com alguns elementos vocais agudos. O ritmo da música é lento, é
próprio para preparar o jogador para o que está por vir, é um momento de construção de um
estado de tensão. Visualmente, há um cenário ao fundo que sugere uma das locações do
castelo (ver fig. 25). A interface gráfica aparece com letras de estilo gótico, que, juntamente
com as tochas ao fundo, sugere o momento histórico do jogo. Do lado direito, vemos o
logotipo do jogo. Ao inciar o jogo, essa música se mantém contínua na tela de carregamento
e, então, após um fade out, inicia-se o jogo.
Figura 25 - Tela de menu de Amnesia

FONTE: Amnesia, 2010.

Nesse primeiro momento, ouvimos alguns ruídos que parecem sussurros juntamente
com alguns elementos sonoros tocados de trás para frente. O controle é bastante limitado, o
caminhar é lento. Ouvimos Daniel falar consigo mesmo, pedindo para ter foco, tentando
guardar a informação do seu próprio nome. O sotaque de Daniel é atuado para nos causar a
impressão de ser a forma de falar de um homem, possivelmente inglês, no século IX. Embora
o jogo não informe o local de nascença de Daniel, informa que ele vivia em Londres e que a
história se passa na região de Brennenburg, na antiga Prússia. Logo, os sons que ouvimos
aumentam o seu volume e a imagem começa a se tornar inteiramente preta. Este é o momento
em que Daniel está apagando a sua memória.
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Na sequência desse momento, o jogo, de fato, inicia e podemos ouvir o ambiente,
enquanto Daniel, aos poucos abre os olhos, nos permitindo ver o que ele vê, já que neste jogo
a perspectiva é em primeira pessoa. O ambiente deste primeiro momento do jogo remete a
convenções do gênero de horror do cinema, com chuva e trovões distantes. Podemos ouvir
também o som do vento entrando pelas frestas das janelas e a água da chuva escorrendo pelas
paredes. Estes sons ligados ao ambiente, que se encontram na categoria de afeto, são sons
icônicos à medida em que representam o espaço que circunda o castelo, no entanto, tornam-se
simbólicos quando os associamos a outras obras de horror. A chuva e os trovões, assim como
em Outlast, funcionam para dinamizar a experiência do jogador, criando a atmosfera do jogo.
Neste momento, o estado do jogador ainda é de relaxamento. Os sons ambientes atuam
também como um índice de um perigo próximo, mas que ainda não se concretizou. Nesse
momento inicial, mesmo que o jogador nunca tenha jogado Amnesia antes, sabe-se que este é
um momento seguro, é o começo do jogo. Em comunhão com isso, os sons ambientes estão
em um nível de volume que os faz parecer bastante naturais, não há nenhuma ênfase na
amplitude desses sons, eles não estão ali para provocar um estado de tensão.
Estes momentos de relaxamento duram muito pouco. O jogo lhe informa que um
lembrete foi adicionado ao diário. O lembrete diz para seguir o rastro de gostas vermelhas. O
caminhar de Daniel, nesse primeiro momento do jogo, é cambaleante e, logo que o
personagem-jogador entra em um corredor, notamos uma alteração na respiração de Daniel,
que se torna mais ofegante. Uma porta se abre repentinamente e gera a dúvida: por que se
abriu? Quem abriu? O estado afetivo, antes de relaxamento, torna-se um estado de apreensão;
decidir entrar ou não nesta porta é um desafio. Estes sons de Daniel, que estão na categoria de
efeitos no modelo IEZA, têm a função de otimizar a experiência, informando que é necessário
prestar atenção aos arredores. Ao mesmo tempo, estes sons dinamizam a experiência, pois a
respiração ofegante de Daniel parece influenciar a respiração de quem joga e, portanto, sugere
um estado afetivo de medo e tensão. Afinal, jogador e personagem compartilham os mesmos
objetivos e o mesmo corpo virtual. Utilizando a semiótica perciana, o som da respiração de
Daniel é um símbolo de perigo, não indica nenhum objeto no jogo, portanto, não é um índice.
E apesar de esse som ser um ícone do ato de respirar, seu caráter é predominantemente
simbólico.
Neste primeiro momento, o jogo está ensinando mecânicas ao jogador, não há perigo
real. Mas, considerando que o jogador esteja imerso na experiência, o estado de tensão já
estará estabelecido. Um pouco adiante, uma porta se abre novamente. Na primeira vez, não
havia perigo. Cabe a dúvida: dessa vez, haverá? Do lado de fora, é possível ver que se trata de
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um cômodo muito bem iluminado, com muitas velas, o que pode incentivar a curiosidade de
saber o que há ali. Se o personagem-jogador entra neste ambiente aciona-se um evento no
qual uma forte e breve rajada de vento apaga todas as velas 82. Neste exato momento, um
material sonoro é acionado, é um som complexo, como uma música composta por sussurros e
ranger de portas. O volume desse material é mais amplo que os demais e a respiração de
Daniel dispara. Esse é um dos primeiros momentos de susto, o material sonoro parece nos
informar que o medo se concretiza, que há, de fato, alguma ameaça. Não há. Não ainda. O
som cessa, retornamos a ouvir somente os sons ambientes.
Em seguida, ainda nessa sequência inicial, após descer algumas escadas, novamente
uma porta se abre repentinamente, dessa vez com mais violência, como se fosse aberta por
uma forte rajada de vento83. O estado afetivo do jogador passa do terror para o susto mais uma
vez. O jogo está ensinando que eventos perturbadores também influenciam no estado de
sanidade do personagem. Junto com o forte som de vento, incia-se uma música que, a partir
desse momento, será constante. Antes de comentar sobre essa música, é importante destacar
que a quantidade de material sonoro parece estar relacionada com uma a quantidade de tensão
que os desenvolvedores desejam transmitir ao jogador. O jogo, que a princípio era quase
silencioso, é tomado por uma respiração cada vez mais ofegante (devido aos eventos
descritos) e pela presença da música.
O material musical, como dito, será um elemento sonoro constante. Porém, as músicas
em Amnesia funcionam em um limite entre os sons ambientes e a música. É difícil separar o
que possa ser música e o que possa ser sons ambientes em alguns momentos. A música é
responsável por criar uma confusão em relação a origem dos sons e é difícil caracterizá-la
como na categoria de afeto ou de zona, ao mesmo tempo que não é possível definir
claramente se é diegética ou extra diegética; assim, esta música-ambiente é transdiegética.
Com exceção das músicas que tocam em momentos de perseguição, a sua classificação
permanecerá mista. Nessa primeira música, que é eletroacústica 84, há uma base textural, que
se assemelha a um ruído de vento, com volume mais baixo. Sobre essa base alternam-se
materiais musicais, como um movimento melódico curto de uma guitarra, algumas técnicas
expandidas de violino e alguns sons de natureza eletrônica, tudo com muita reverberação e,
aparentemente, com o uso de delay85. Além destes elementos, há o som grave e quase gutural
82
83
84
85

Ver em 4’24” neste vídeo: <https://youtu.be/hyUf3Ctx-Ck?t=264>
Ver em 5’36” neste vídeo <https://youtu.be/hyUf3Ctx-Ck?t=336>
Música composta para instrumentos tradicionais/convencionais (como guitarra, violino, fagote) e elementros
eletrônicos, como sons pré-gravados, efeitos sonoros, etc.
Reverberação (reverb) e delay (atraso), podem ser aplicadas em um arquivo de áudio por meio de edição. A
reverberação busca reproduzir um espaço acústico ou criar um efeito estético com um som reverberante. O
delay consiste em criar uma duplicação do som original que toca na sequência deste com um pequeno atraso,
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de uma voz masculina, que parece mais um grunhido monstruoso86. Em um primeiro
momento, ao reconhecer esse som, o jogador notará nas qualidades físicas desse som que se
trata de uma voz monstruosa (primeiridade), e associa à presença de algum inimigo
(secundidade). No entanto, o perigo não irá se concretizar. A intenção é causar dúvida,
confusão. Estes sons, não remetem a nenhum objeto no jogo, não são signos sonoros presentes
na diegese. Mesmo que o jogador compreenda que estes sons fazem parte da música, em
alguns momentos é possível ser pego de surpresa, despertando o medo de que algum inimigo
esteja próximo.
Ainda em relação à confusão entre fontes sonoras, durante a exploração do castelo, é
possível ouvir murmúrios, vozes sofridas e sons de correntes, se pensarmos do ponto de vista
narrativo, pode ser que sejam os fantasmas daqueles que morreram no castelo, ou a memória
de Daniel, lembrando de coisas que aconteceram ali. No entanto, é notável que esses sons têm
a função de causar apreensão, causar a dúvida em relação a quem possa estar ali. Diferente
dos grunhidos inseridos na música, esses sons são diegéticos, estão no fora de campo ativo, no
espaço diegético acusmático. Podemos considerá-los como sons ligados ao ambiente, ou seja,
som da categoria de zona no IEZA. A categorização desses sons dentro da categoria de zona é
feita por um caráter de predominância, pois como discutido no Capítulo 1, estes, como muitos
outros sons no survival-horror, também têm características dos sons de afeto, por serem
responsáveis pela dinamização da experiência, construindo a atmosfera afetiva do jogo.
Dentro da semiótica peirceana, em uma primeiridade, estes sons são percebidos pelas atitudes
de ouvir e escutar, pois chamam a atenção e suas características físicas indicam que são sons
de origem humana. Não haverá uma possibilidade de relacionar estes sons a uma fonte
sonora, pois elas não existem. Mas, enquanto o jogador não aprender que estes sons nem
indicam, nem simbolizam nada, portanto, não são índices nem símbolos sonoros, o seu estado
afetivo em relação a eles pode ser de uma tensão crescente, assim com os sons dos grunhidos
inseridos na música. Uma vez que este aprendizado aconteça, é possível que estes sons não
passem a ter um impacto menor no estado afetivo do jogador.
Há uma particularidade em relação ao uso dos sons em Amnesia e que o distingue dos
outros dois jogos analisados. Todos os sons, inclusive a música, foram mixados de maneira
muito naturalista. O entorno sonoro parece bastante realista, tanto na espacialização como nas
suas qualidades físicas, resultado também de uma mixagem possivelmente focada nesse
objetivo. É possível que isso seja um dos fatores que torna Amnesia tão imersivo. Tudo soa
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simulando também uma noção de espaços acústicos ou usado para efeitos estéticos. Tanto o reverb quanto o
delay nessa música são usados para atingir um resultado estético, já que a música não é diegética.
Ouça a música: <https://www.youtube.com/watch?v=jyKGJUs8L5U&index=17&list=PL19BE6702DBB45367>
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muito real e os ambientes extremamente escuros escondem o caráter artificial da modelagem
em 3D do jogo. Isso tem um papel importante no efeito de medo e horror causado no jogador.
A exemplo disso, quando um grunt ou um brute se aproxima, o primeiro som que ouvimos é
de seu grunhindo, no entanto, esses sons não se destacam para chamar atenção. Soam de
forma muito realista, misturado aos outros sons e, por isso, parece que os inimigos estão
realmente ali; a imersão não é quebrada. O som do grunhido de um grunt é tão dinamizador
quanto otimizador da experiência. Da mesma maneira, nos momentos de susto, não há um
efeito sonoro que se destaque, irrompendo um silêncio, ou algum material musical, não há um
stinger. No lugar disto, é a alteração da respiração de Daniel, é o seu susto, que funciona
como essa interrupção sonora.
Para poder exemplificar, quebraremos um pouco a sequência de eventos partindo
diretamente para o primeiro encontro efetivo com o grunt87. Dizemos efetivo porque, antes
deste primeiro momento, podemos ouvir em algumas ocasiões os seus grunhidos, no
momento inicial do jogo. É tanto construção de tensão quanto tática de aprendizado do jogo.
É como se o jogo nos dissesse: aprenda a temer esse som. Porém, só o encontramos
efetivamente na área da adega do castelo, quando a fase tutorial do jogo se encerra e é preciso
resolver alguns puzzles para seguir adiante. No momento, o objetivo é encontrar compostos
químicos capazes de dissolver uma matéria orgânica que bloqueia uma passagem que deve ser
transposta. A adega é absurdamente escura e os diários, notas e lembretes de Daniel alertam
que em alguns lugares a escuridão parece não natural. Durante a busca, há um local onde é
possível encontrar láudano, que é usado para recuperar saúde física. Ao encontrar esse item,
ouvimos o grunhido do grunt acompanhado de um material musical composto por
instrumentos de cordas friccionadas, alguns ruídos eletroacústicos e uma percussão 88. O
processo de semiose é instantâneo, o personagem-jogador se encontra em um corredor sem
saída, o som se manterá acusmático por pouco tempo, pois facilmente o monstro entrará no
campo de visão, logo esse som pode ser interpretado como um índice sonoro e quase
instantaneamente torna-se um símbolo de perigo, quando associamos o som à imagem (ver
fig. 26). Nesse momento é preciso se esconder atrás da estante, sair do campo de visão do
grunt e o jogo informa que é necessário evitar olhá-lo diretamente, pois isso causará dano à
sanidade. Usar o lampião também chamará a atenção do grunt. A situação toda torna-se
desesperadora, a mecânica de sanidade associada às mecânicas que despertam a atenção do
monstro, forçam o personagem-jogador a manter-se escondido, sem olhar para o monstro,
com as luzes apagadas. Mas ele está logo ali! O estado afetivo aqui é de medo e horror, é o
87
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Ver em 28’50” neste vídeo: <https://youtu.be/hyUf3Ctx-Ck?t=1731>
Ouvir: <https://www.youtube.com/watch?v=Zdm2fjyvz1c&list=PL19BE6702DBB45367&index=32>
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choque diante da situação concreta, o perigo eminente que aquela figura grotesca nos oferece.
Essa dinâmica de se esconder sem olhar, torna os sons do monstro acusmático: é preciso
muita atenção em relação à sua posição, é preciso notar se há sons de passos, se o grunhido
está mais próximo. Nesse momento, este som funciona predominantemente como índice. A
música também exige atenção, pois é a ausência da música que começou a tocar após o
grunhido que indicará que já é seguro sair dali.

Figura 26 - O grunt está logo ali

FONTE: Amnesia, 2010.

A respeito dos grunhidos do grunt e do brute, vale comentar que seguem os mesmos
padrões vistos em Pesadelo e Outlast. Possui um timbre grave, é uma vocalização gutural.
Apesar de esses grunhidos soarem monstruosos, assim como nos demais exemplos analisados
nos outros jogos, eles parecem ser produzidos por um aparelho fonador semelhante ao
humano e, tanto o grunt quando o brute, são demasiadamente deformados para emitir este
som (o brute, particularmente, mal possui uma boca). Isto denota a força da convenção de
gênero, pois, ao se assemelhar aos sons de outros monstros em outros jogos, a informação
passada para o jogador pode ser mais facilmente apreendida.
Não podemos esquecer que, quando o personagem-jogador se mantém muito tempo no
escuro, o que possivelmente é o caso quando escondido, a sanidade começa a baixar. No
momento em que há uma alteração no nível de sanidade, somado à respiração ofegante de
Daniel, podemos ouvir algumas batidas de seu coração. E, como comentamos na análise de
Pesadelo, estes sons do personagem servem para conectar jogador e personagem, sugerindo
ao jogador um estado afetivo semelhante ao de Daniel, de medo e horror. Além dos sons de
batidas do coração, ouvimos a som da sanidade se deteriorando. É como papel ou plástico
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sendo amassado, como um craquelar. O som é uma alegoria para o que está acontecendo com
a mente de Daniel, é um ícone da deterioração de sua sanidade, que está sendo “amassada”,
“craquelada”.
Quando toda a situação termina, quando a música cessa e é seguro seguir adiante, o
medo permanece. Na adega, a tensão será constante (praticamente no jogo inteiro, a todo
momento, é terrível). E isso, em grande parte é causado pelo som. Como comentado
anteriormente, a música-ambiente causa confusão entre o diegético e extra diegético. Na
adega, há um certo murmúrio compondo a instrumentação musical, grave e que modula a sua
frequência lentamente. Além disso há um som grave contínuo e constante, podemos ouvir o
som de ratos e baratas e muitas vozes distantes, como se o castelo estivesse repleto de
pessoas. Vozes de sofrimento. Há uma expectativa constante de que há alguém por perto, de
que algo vai acontecer; isto somado à impotência do personagem-jogador diante deste mundo
horrível, faz crescer a apreensão. Estes sons das vozes, dos ratos, e até mesmo os sons
musicais, são predominantes icônicos, representam o castelo do barão de Brennenburg, é uma
representação do sofrimento e do horror que aconteceram naquele local.
Caso o personagem-jogador seja avistado pelo grunt, ou em outras ocasiões, pelo
brute, uma perseguição irá começar. A música que acompanha esse momento se destaca dos
demais elementos sonoros em relação ao volume e ao ritmo89. A percussão se torna mais
presente, dando um senso de urgência. Afinal, agora é preciso correr. A esta música é
sobreposta um ruído agudo, como de metal arrastando, em um volume ainda maior que o da
música. Nesse momento estes sons são quase exclusivamente o que se pode ouvir da
construção sonora do jogo. Por meio de uma atitude de escuta reduzida, notar essa diferença
de volume e ritmo já é suficiente para despertar a atenção do jogador e causar pânico. Em um
contexto horrível de um castelo assombrado, é natural reagir mesmo sem saber o que motiva o
som, esse som funciona com um símbolo que deve ser interpretado como: corra e se esconda!
Caso o personagem-jogador consiga se esconder, o monstro fará uma busca por algum tempo
e ouvimos um outro material musical, mais atmosférico, funcionando como uma substituição
da música-ambiente do local onde o personagem-jogador estiver. Ainda há alguns elementos
percussivos nessa música que marcam a presença de perigo, no entanto, seu volume já é mais
um destaque, como dito, funciona como uma variação da música-ambiente e seu fim também
indica que é seguro continuar o jogo.
Em relação aos sons ligados ao ambiente (zona), é recorrente o som de ratos e baratas,
e quando próximo a restos mortais, o som de moscas. Estes sons não são tão naturalistas,
89

Ouvir: <https://www.youtube.com/watch?v=-cxOEFwwNuY&list=PL19BE6702DBB45367&index=29>
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destacam-se um pouco em relação aos demais, chamando atenção para a sujeira e a podridão
do local. Estes sons não representam perigo, não atuam como símbolos sonoros. São índices
no caso das moscas, pois indicam a posição dos restos mortais, mas isto não é relevante para a
progressão do jogo. No caso dos ratos e baratas, muitas vezes esses sons estão no EDA
(espaço diegético acusmático) e não atuam como índices. São ícones da podridão,
representam o próprio castelo do barão de Brennenburg. Sua função é de dinamização da
experiência e contribui para que o jogador se mantenha imerso em um ambiente desagradável.
Desta forma, mesmo em momentos de menor tensão, estes sons funcionam como um lembrete
do quão ruim é aquele local.
Por fim, para conclusão desta análise, um dos elementos sonoros extremamente
criativo, o qual chamaremos de sons memória. Em determinados momentos do jogo, como
quando o personagem-jogador está explorando o transepto do castelo, onde há algumas
câmaras de tortura, ao caminhar na direção de uma dessas câmaras, um som memória é
acionado. Este tipo de evento se sobrepõe ao jogo, o jogador continua tendo controle sobre as
ações de Daniel, não há interrupção na experiência. No entanto, um filtro amarelado é
aplicado sobre a imagem que fica levemente desfocada (ver fig. 27) e então ouvimos uma
cena sonora de algo que aconteceu no passado. Essa cena é como uma narrativa composta
apenas por sons. É importante destacar que nesses momentos o som memória substitui os sons
do presente. Ouvimos diálogos e sons que compõem as ações dessa memória. É um recurso
muito criativo, pois funciona como um cutscene (informando ao jogador elementos da
narrativa, recobrando detalhes sobre o passado de Daniel e dando pistas para os objetivos do
jogo), porém não exige a interrupção da interação do jogador, evitando uma quebra de
imersão. Neste som memória ao qual nos referimos, no transepto do castelo, ouvimos Daniel e
Alexander levando um homem para a câmara de tortura, podemos ouvir seus passos, as
correntes e sobretudo os suplícios do homem, que se indigna com as ações de Daniel: “Você?
Você é um homem, como pode tomar parte nisso?”. Para melhor compreensão é preciso dizer
que a esta altura do jogo, já próximo do final sabemos que Daniel agia ao lado de Alexander
assassinando e torturando pessoas que eram consideradas criminosas (não sabemos quem as
julgava) e Alexander era conhecido como o barão imortal, corriam boatos na região de que ele
estava vivo há séculos e o castelo sempre foi um local a ser temido.
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Figura 27 - "Você? Você é um homem, como você pode tomar parte
nisso?"

FONTE: Amnesia, 2010.

Estes sons memória auxiliam na manutenção da imersão. As descobertas que são feitas
através destes e os demais elementos como as notas, diários e lembretes ajudam a nos fazer
compartilhar a culpa e o dever de Daniel em se redimir, matando Alexander e enfrentando
todos os horrores que estão diante dele. Estes sons, por si só, não devem produzir alterações
no estado afetivo do jogador, porém o início desse evento, por ser uma interrupção tanto na
imagem quanto no som, pode causar algum susto.
Amnesia, de um modo geral, foca na dinamização da experiência e na imersão. O
modo como os sons são utilizados, com um caráter mais naturalista, a música-ambiente, os
sons memória, ajudam a manter um estado de terror constante. Os momentos nos quais o
personagem-jogador precisa se esconder, conforme descrito acima, provocam um estado de
horror na soma dos sons de Daniel, como sua respiração, seu coração e sua sanidade,
deteriorando-se. A maior presença sonora é da música-ambiente, contando com os sons dos
fantasmas do castelo (ou da memória de Daniel), a reverberação grave dos ambientes
subterrâneos, a água que escorre pelas paredes, demonstrando o quão velho está o castelo,
ratos e baratas, entre outros. Os sons memória e os sons dos monstros são também outros
elementos sonoros marcantes em Amnesia. Há poucos elementos sonoros que tenham uma
função prioritariamente de otimização, já que o game não dá nenhum destaque para a
presença de inimigos e há pouco uso de stingers. Neste jogo fica claro como o modelo IEZA
se torna problemático para categorização dos sons, todos os sons deste jogo poderiam ser
enquadrados na categoria de afeto. Do ponto de vista da semiótica peirceana, a maioria dos
sons possuem caráter icônico, são representações. A primeiridade é predominante, pois
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mesmo que haja um aprendizado, é possível ser pego de surpresa com eventos sonoros já
conhecidos, como os sons memória, ou a presença de monstros, quando bastante imerso no
jogo. Os símbolos sonoros estão associados, principalmente aos monstros, ao mesmo tempo
estes sons possuem um forte caráter indicial.
Como dito anteriormente, o jogo foca em uma manutenção da tensão. Do ponto de
vista da semiótica das paixões, o estado de terror e medo são predominantes, principalmente
em relação ao poder fazer do jogador, que é muito limitado neste jogo, até quando escondido
dos monstros, há um prejuízo à saúde mental. Em relação à narrativa, é possível que o saber
narrativo do jogador influencie em seu estado afetivo, caso este esteja bastante imerso no
jogo. Saber o que aconteceu naquele castelo e saber da participação de Daniel é um dos
elementos que influenciam na apreensão e na ansiedade para seguir adiante, para descobrir o
que acontece. Com esse desejo, o medo de ser pego por um monstro se torna ainda maior, pois
atrapalhará o processo do jogo. Além dos aspectos aqui analisados, há muito a ser dito deste
jogo e que não cabem e não são pertinentes neste espaço.
Assim como nas seções anteriores, apresentamos abaixo uma tabela com um resumo
dos dados obtidos nessa análise. Ressaltamos novamente que o item Sons ligados ao sistema
(interface) se refere, nesta tabela, aos sons ligados à interface do sistema como os sons dos
menus e entrada e saída do inventário.
Tabela 3: Resumo dos dados analisados em Amnesia – The dark descent
Uso da música (afeto)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sons ligados ao ambiente (zona)

•
•
•
•
•

Principais sons ligados ao
personagem (efeitos)

•
•
•
•

Música extra diegética
Uso de música-ambiente (ambiguidade de fontes sonoras
Uso da música predominantemente como sistema de alerta
(otimização; caráter símbolico)
Música eletroacústica
Uso de instrumentos de cordas friccionadas e percussão
Uso de ruídos
Muito uso de reverb e delay
Ritmo lento na maioria das músicas
Ritmo mais acelerado e maior presença de percussão em
momento de perseguição.
Uso de técnicas estendidas de instrumento
Uso de música atonal e dissonante.
Predominantemente icônicos
Constantes em quase todo o momento do jogo
Usado para causar confusão entre as origens das fontes
geradoras
Ambiente noturno com tempestade
Predominância de frequências graves
Sons de respiração
Sons de passos
Batimentos cardíacos
Estes sons indicam o estado afetivo do personagem,
sugerindo-o ao jogador
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Sons ligados aos inimigos (efeitos)

•
•
•

Uso de leitmotivs
Vozes graves e guturais
Os inimigos não possuem voz humana e falam

Sons do sistema (interface)

•

Os sons da interface não estão ligados à estética do jogo

Funções predominantes do som

•

O som tem função predominantemente otimizadora

Relações predominantes dos signos
em relação aos objetos

•

Há uma predominância de símbolos sonoros

Afetos pretendidos
predominantemente

•

Foco no terror e apreensão intensa e no horror.

Uso de som fora de campo

•

Fora de campo predominantemente passivo, por vezes
funciona como fora de campo ativo para causar
ambiguidade entre as fontes geradoras

FONTE: Produção do autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que obtivemos aqui foi uma compreensão de como esses sons atuam nesta produção
semântica e afetiva. Entender como ocorre esses processo é de especial interesse para aqueles
que estão envolvidos na produção de som para videogames, revelando a importância do
planejamento e execução da construção sonora de um jogo, assim como podemos observar
isso nos jogos analisados.
A primeira hipótese previa que o conceito de semiose de Peirce seria capaz de explicar
os processos de produção de sentidos a partir dos signos sonoros. Os resultados da pesquisa
demonstram que a sequência lógica da semiose permite compreender o processo de
aprendizado do jogador, que é fundamental para a experiência de jogar. Desta forma, partimos
da observação de uma primeirdade até uma terceiridade para compreender as etapas que
fazem com que o jogador formule regrais gerais em relação aos sons e como ele pode utilizar
essas regras para definir estratégias de jogo. Este processo de semiose se desdobra na
classificação dos signos sonoros enquanto ícones, índices e símbolos, determinando a relação
entre o signo e objeto. A compreensão desta relação nos permite entender quais são os
sentidos atribuídos à percepção de um som. O que determina que um som possa ser percebido
predominantemente como um ícone, índice ou símbolo (lembramos que um mesmo signo
sonoro pode assumir mais de uma relação com o seu objeto) é o contexto narrativo e
interativo do jogo. Em todos os jogos analisados, os sons do monstro podem ser considerados
predominantemente simbólicos, por representarem uma regra geral que determina que, ao
ouvir este som, é preciso que o jogador assuma uma estratégia para fugir ou correr. Esta
interpretação é fruto das mecânicas de jogo, que impedem o combate com o monstro, o desejo
de não interromper a progressão do jogo e o contexto narrativo que simula experiência
aterrorizante em relação à qual o medo é um afeto presente. Estes sons também possuem forte
caráter de índice por indicar a localização do monstro por meio da espacialização sonora
projetada nestes games, com exceção de Pesadelo, que não espacializa os sons. Quando se
finda o processo de semiose em relação a um som e o jogador formula a compreensão geral de
que este som não representa uma ameça à progressão do jogo, eles são reconhecidos como
predominantemente icônicos, como é o caso dos sons ligados aos ambientes (zona) em
Pesadelo. No caso de Amnesia e Outlast, estes sons criam falsos índices sonoros criando um
fora de campo ativo, que visa gerar ambiguidade em relação à origem destes sons.
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Durante a fruição dos jogos, a construção sonora foi um dos elementos que mais
impactou na imersão e, consequentemente, nos afetos relacionados ao gênero de horror,
principalmente o medo. Isto está relacionado à nossa segunda hipótese que prevê que o
contexto narrativo e interativo dos jogos é determinante em relação aos afetos emergentes a
partir da percepção de um signo sonoro. Embora não pretendamos realizar um juízo de valor,
nem ultrapassar os limites a que essa pesquisa se propôs, sugerimos que o uso do som gera
uma possibilidade de experiência mais imersiva em Amnesia, seguida de Outlast e Pesadelo.
Como mencionado nas análises, o uso do som em Amnesia é bastante competente para criar
dúvidas no jogador, por meio de ambiguidades na música e nos sons ambientes. Também não
há grandes variações de volume, quase não há o uso de stingers. Amnesia foca muito mais no
terror psicológico e na apreensão do que no susto, o medo é constante. As situações narrativas
e interativas são as mais radicais. O ambiente é cenário de atos desumanos, repleto de restos
de corpos e podridão, com uma escuridão não natural. O personagem luta contra um mal
sobrenatural sem sequer conhecer seu próprio passado. A revelação ao longo da experiência
de que Daniel é responsável por muitos dos assassinatos e torturas que aconteceram naquele
local é chocante. Em relação à situação interativa, as imposições ao jogador por meio das
mecânicas de jogo são as mais radicais. A saúde de Daniel é muito frágil, poucos golpes de
um grunt podem matá-lo, um golpe de um brute é suficiente para isso. Olhar para os inimigos
causa uma baixa na insanidade, ficar no escuro também, fontes de luz atraem a atenção dos
inimigos. Esse conjunto de mecânicas e narrativas faz com que o terror ao ouvir o som de um
dos monstros seja muito intenso e os momentos nos quais estamos na presença deles é de
horror.
Em Outlast há uma preocupação maior com a otimização da experiência do jogador,
sendo que a música funciona na maioria das vezes como um símbolo de perigo. Outlast utiliza
os sons focado na ansiedade e no susto. O contexto narrativo de Outlast é bastante assustador,
mas há outros seres humanos no local (mesmo que sejam pacientes desfigurados do
manicômio Mount Massive) e, na maior parte do tempo, a presença de algo sobrenatural é
apenas uma hipótese. Na presença do inimigo, não há condições de combate, também é
necessário se esconder ou correr, mas não há outras imposições do jogo, como em Amnesia,
não há um medidor de sanidade, os momentos nos quais estamos diante dos monstros tende
mais ao terror que ao horror. Para provocar alterações afetivas constantes, Outlast foca no
susto, criando falsas situações de perigo com materiais musicais e efeitos sonoros. A situação
de ouvir um som que irrompe com um ataque forte e volume alto, funcionam bem para esse
efeito.
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Em Pesadelo, há uma proposta de causar confusão entre as fontes sonoras por meio da
ausência de espacialização, o que faz com que o uso do som seja quase inteiramente voltado
para a dinamização da experiência. No entanto, o uso da música é menos dinâmico (são
sempre música de fundo, em loop) e a ausência de atores ou dubladores profissionais na
equipe é responsável pela quebra de imersão em alguns momentos, como quando
conversamos com um coveiro no começo do jogo, assim como descrevemos no Capítulo 3. O
contexto narrativo de Pesadelo talvez seja mais impactante que o de Outlast. Estar preso em
um pesadelo, caminhando por um cemitério e cheio de presenças sobrenaturais ou ser
perseguido por antigos colegas no prédio da escola onde estudou, faz com que a situação de
Alex (e, portanto, a nossa) seja terrível. Porém, as mecânicas não exercem grande efeito sobre
os afetos do jogador. As ações dos monstros são previsíveis e eles são sempre visíveis, o que
torna a experiência muito mais focada na tensão (com menor intensidade que nos outros
jogos) do que nos estados de horror.
A partir dos dados obtidos, resumidos nas tabelas de cada análise, vemos algumas
recorrências. Em relação à música, temos o uso de instrumentos de cordas friccionadas com
técnicas estendidas de execução e o uso de percussão para denotar momentos com mais ação
no jogo. Músicas para construção de tensão são normalmente mais lentas e, em momentos de
ação, o ritmo é mais acelerado. Todos os jogos usam composições atonais com dissonâncias.
Em Outlast e Amnesia a música é predominantemente simbólica, com função de otimização e
cria uma ambiguidade entre música e ambiente (música-ambiente). Em Pesadelo, é
predominantemente icônica, com função de dinamização da experiência. Os sons ligados aos
ambientes são predominantemente icônicos, representam ambientes noturnos e possuem
predominância de frequências graves. A maioria destes sons estão no fora de campo passivo,
que é o uso predominante do fora de campo nesses jogos. Em Amnesia e Outlast estes sons se
confundem com a música e por vezes ocupam o fora de campo ativo. São recorrentes sons de
respiração e batimentos cardíacos em relação ao personagem, sugerindo um estado afetivo ao
jogador. As vozes dos inimigos são predominantemente graves e guturais e em dois dos jogos
(Amnesia e Outlast) há o uso de leitmotivs para os inimigos.
Em nossa análise, a semiótica de Peirce serviu para abordar os sons enquanto signos.
Já a semiótica greimasiana, serviu para a construção do contexto narrativo e afetivo. Mas, por
que não conseguimos aplicar a semiótica de Greimas para uma análise da parte sonora dos
games? E por que conseguimos fazê-lo com a semiótica de Peirce? Em resposta à primeira
pergunta, verificamos que a semiótica narrativa não se preocupa necessariamente com as
estruturas específicas do que é analisado, como as relações entre os signos e seus referentes,
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ou a relação entre os interpretantes e os signos, como no modelo peirceano. A semiótica
narrativa está preocupada com os sentidos em relação a um programa narrativo, as relações
entre sujeitos e objetos de valor, os estados passionais do sujeito, os papéis actanciais e
temáticos dos atores. Não podemos afirmar que não seja possível utilizar a semiótica
greimasiana na análise dos sons em um game, se considerarmos a manifestação do som como
parte do nível figurativo da narrativa, talvez possamos encontrar um caminho para isso. No
entanto, parece que esse modelo semiótico é menos apropriado para tal feito.
Respondemos à segunda pergunta por um percurso um pouco mais longo, a partir de
discussões trazidas pelo semioticista italiano, Umberto Eco. Apesar de concordar que a
linguagem verbal seja o “aparelho semiótico mais poderoso que o homem já inventou” (ECO,
1976, p. 174), Eco segue a premissa de que nem todas as expressões humanas podem ser
traduzidas pela linguagem, seguindo a sugestão de Garroni (1973, apud ECO) de que há
expressões que são inefáveis à linguagem verbal. Portanto, por mais que seja uma ferramenta
extremamente valiosa e única à humanidade, para Eco, seria impossível imaginar um mundo
no qual as expressões se dessem unicamente por palavras ou, por outro lado, um mundo no
qual as expressões se dessem apenas por meios não verbais (ECO, 1976, p. 174). A primeira
condição nos parece extremamente pertinente e não desperta questionamentos. No entanto,
nos questionamos se não seria possível um mundo no qual não houvesse uma linguagem
verbal. Porém, no nosso próprio ato de escrita torna-se paradoxal nosso questionamento. Não
vemos como seria possível realizá-lo sem o uso de uma linguagem verbal. E, por outro lado,
se não houvesse uma comunicação verbal, não haveria razão para tal questionamento. Essas
digressões não são foco de nosso trabalho, no entanto, são colaterais à linha de pensamento
que aqui construímos em concordância com Eco: a linguagem verbal é fundamental, mas não
é o único meio de expressão humana. E, para além disso, há expressões que lhes são
intraduzíveis verbalmente. Logo, mesmo que seja a linguística o braço mais forte da semiótica
e que esta seja uma derivação da primeira, é necessário explorar modelos semióticos capazes
de analisar expressões não verbais. No nosso caso, as expressões sonoras em videogames. Eco
destaca que, no sistema de Peirce, os signos não precisam ser parte de um sistema
comunicacional, ou seja, não precisam ser artificialmente produzidos e emitidos com a
intenção de serem comunicados (ECO, 1976, p. 15). Isto implica na possibilidade de que
signos naturais também possam ser considerados como signos. Este é um dos motivos pelos
quais a semiótica peirceana se mostra adequada para nosso objeto de estudo.
Apesar de termos aplicado os modelos semióticos com focos distintos, a junção de
ambos nos permitiu uma abordagem mais completa, considerando os signos sonoros e o
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contexto no qual eles são percebidos. Isto é fundamental, pois, em contextos diferentes, um
mesmo signo pode produzir sentidos diferentes. Para Broden a doutrina peirceana e a teoria
greimasiana possuem suficientes pontos em comum para serem englobados em uma
abordagem semiótica em comum (BRODEN, 2014, p. 3). A questão da doutrina de Peirce é
que nem ele nem seus adeptos deram suficientes sugestões de como os signos agem em
conjunto para a formação de eventos e produtos complexos, portanto, para analisá-los o
modelo semiótico de Greimas tem sido privilegiado (BRODEN, 2014, p. 3). É possível pensar
sintagmaticamente a partir das noções greimasianas e tipologicamente a partir da noção
peirceana. A semiose, as categorias universais, a divisão do signo, do interpretante e do objeto
de Peirce nos oferece um vocabulário muito mais claro para a definição do caráter semiótico
dos sons nos jogos analisados, nos permitindo compreender o que ocorre no momento da
recepção/percepção do signo pelo interpretante. No entanto, o estudo semiótico das narrativas
e narratividades permite manter em vista o contexto de interação, no caso, jogar um game de
horror, e o contexto diegético, ou seja, o que está acontecendo no gameworld. Desta maneira,
podemos compreender sintagmaticamente quando um som assume o papel de ícone, índice ou
símbolo, em que contexto se produzem os interpretantes finais, dinâmicos e imediatos, e
quando nesse contexto narrativo podemos observar o objeto dinâmico ou imediato e como
isso altera o processo de significação, ou seja, a semiose. Mantendo uma compreensão das
especificidades do videogame e as abordagens e terminologias apropriadas para compreender
a relação dos sons com o gameworld, quais suas funções no momento da interação, podemos
construir uma análise semiótica da construção sonora de games survival-horror,
suficientemente satisfatória. Além de privilegiar a narrativa, a semiótica greimasiana concebe
o estudo das paixões, que aqui abordamos como afetos, como discutido no Capítulo 1. Ao
pensar em uma sintaxe afetiva, ou seja, alterações no estado afetivo do jogador em relação às
sequências de um programa narrativo (no caso, as sequências de ações na experiência de
jogar), podemos associar os signos sonoros aos possíveis afetos que o jogador pode
experienciar. Nesse sentido, vimos que em nossa análise a junção entre os pensamentos de
Greimas e Peirce funcionou de maneira satisfatória.
A nossa investigação em relação a produção de afetos por meio da semiótica das
paixões se mostrou ainda muito tímida nesta dissertação. Para os fins desejados, os resultados
foram satisfatórios e nos permitiu compreender uma sintaxe afetiva ligada aos contextos
narrativos e interativos do jogo. Porém, há muitos outros aspectos que podem ser abordados
com maior profundidade em trabalhos futuros. A exemplo disso, as funções actanciais dos
sujeitos narrativos ou as relações de conjunção ou disjunção em relação a objetos de valor em
uma narrativa. Ambos estes aspectos são discutidos por Greimas e Fontanille em obras como
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Sobre o Sentido II (GREIMAS, 2014), Semântica estrutural (GREIMAS, 1973) e Semiótica
das paixões (GREIMAS & FONTANILLE, 1993). Funções actanciais e a relação dos sujeitos
com objetos de valor parecem ser temas frutíferos a serem discutidos no campo de estudos de
videogames. No caso dos jogos analisados, poderíamos ter abordado a sobrevivência como
um objeto de valor, ou as pilhas (Outlast), oléo de lampião (Amnesia) e folhas de prancheta
(Pesadelo) e determinar, a partir da conjunção ou disjunção com estes objetos, quais as
modalizações do estado afetivo do jogador, dando uma compreensão mais clara da aplicação
da semiótica das paixões.
Ainda em relação a estes aspectos, o giro semiótico proposto por Fabbri (1999)
oferece meios de articulação entre a semiótica pragmática de Peirce e a semiótica narrativa e
passional de Greimas que podem ser melhor discutidas em trabalhos futuros. Nesta
dissertação nos preocupamos menos com as discussões em torno desta obra e mais com uma
aplicação empírica das sugestões feitas por Fabbri. Acreditamos que o aprofundamento das
relações feitas neste trabalho podem oferecer uma rica contribuição ao campo da
Comunicação e Semiótica além de ser capaz de sistematizar um método de análise que pode
ser proveitoso aos estudos de videogames. Iniciamos aqui este processo, mas há muito a ser
feito ainda.
A nossa abordagem dos gêneros midiáticos enquanto categoria cultural é também um
exercício mais empírico do que teórico. A partir das formulações de Mittel (2004), buscamos
manter essa concepção ao longo de todo o trabalho, contextualizando os jogos,
contextualizando como o survival-horror se configurou historicamente, aspectos ligados à
produção dos jogos para chamar a atenção para o fato de que as convenções presentes no
survival-horror são construídas socioculturalmente. Destacamos que as relações entre a
percepção dos elementos do jogo e as experiências prévias com outras obras do mesmo
gênero, permite uma competência de leitura e escuta dos jogos baseada no aprendizado em
relação ao horror, especificamente, o survival-horror. Assim, buscamos compreender o
gênero como categoria cultural sem abrir mão de seus aspectos textuais, assim como propõe
Itania Gomes (2011,p. 112). No artigo Gênero televisivo como categoria cultural: um lugar
no centro do mapa das mediações de Jesús Martín-Barbero (MOTA GOMES, 2011), a autora
faz uma construção do gênero enquanto categoria cultural a partir dos conceitos propostos por
Martín-Barbero em diversas de suas obras e propõe o gênero no centro do mapa das
mediações.
Não nos aprofundamos em discussões sobre o gênero enquanto categoria cultural e
acreditamos que abordagens como a de Itania Gomes (2011) complementam o que propõe
Mittel (2004) e que uma discussão mais densa sobre este tema é frutífera para o campo dos
estudos de videogames. Há uma grande dificuldade em classificar os jogos dentro de gêneros,

106

uma vez que aspectos semânticos competem com aspectos lúdicos para criar estas
classificações. Um jogo de tiro em primeira pessoa (aspecto lúdico) pode variar
narrativamente de um jogo com temáticas que vão do horror a simulações de guerra (aspectos
narrativos). Isto torna as classificações de gênero em videogames problemáticas, exigindo a
criação de gêneros mistos ou a necessidade de associar um mesmo jogo a diversos gêneros.
Do ponto de vista de análise, isto é um problema conceitual que precisa ser resolvido e a
compreensão aprofundada dos gêneros de videogames enquanto categoria cultural pode ser
um bom caminho em busca dessa resolução.
Do ponto de vista da categorização dos sons, as análises demonstram que o contexto
dos jogos survival-horror por vezes pode ser muito complexo para utilizar o termo diegese,
pois é difícil enquadrar perfeitamente alguns sons como diegético ou extra diegético. A
proposta de Jørgensen (2011, p. 78-94) de trabalhar com uma nova terminologia, utilizando o
termo gameworld para se referir a todo o ambiente emulado pelo jogo pode ser mais frutífera
para a análise de games, no nosso caso, jogos survival-horror. Apesar de que não tenhamos
nos aprofundado na proposição de Jørgensen (2011), para fins de pesquisas futuras, vale
complementar aqui algumas questões. Além do termo gameworld, Jørgensen utiliza o termo
gamespace. Como dito no Capítulo1, o gameworld se refere a tudo que acontece dentro do
jogo, qualquer coisa que existe dentro do ambiente emulado e que pode ser experienciado
pelo jogador, qualquer objeto existente neste ambiente, é parte do gameworld. Desta forma
HUD e outros elementos interfaciais se encontram fora do gameworld e são parte do
gamespace. Jørgensen (2011) entende como gamespace todos os elementos externos ao
gameworld e que compõem a experiência de jogar: o sistema codificado do jogo, o jogador, o
aparelho no qual ele joga, as pessoas com quem interage enquanto joga, tudo isso compõe o
gamespace. A princípio parece uma abordagem mais complexa, mas, no processo de análise,
percebemos que seria mais apropriada, evitando utilizar termos como transdiegético, o qual
utilizamos também com base em uma proposta de Jørgensen (2007, p. 74-87), no entanto,
anterior ao momento em que ela escreve sobre gameworld e gamespace. Mesmo que o
conceito de diegese utilizado tenha sido o proposto por Roux-Girard (2009, p.48-58) e,
portanto, adaptada para o contexto interativo dos games, acreditamos que uma outra
terminologia seria mais apropriada evitando possíveis ambiguidades e confusões.
Em relação à aplicação do modelo IEZA, percebemos que ele é, muitas vezes,
inconclusivo. A impossibilidade de classificar um mesmo som em mais de uma categoria é
bastante problemática. O texto de nossa análise revela que, muitas vezes, preferimos nos
referir aos sons a partir da categorização feita por Roux-Girard (2009, p. 59-65), considerando
o som em relação à sua fonte. Nos três jogos analisados, a maioria dos sons poderia ser
enquadrada na categoria de afeto, se considerarmos as funções desta categoria. No modelo

107

IEZA, esta categoria está relacionada à porção extra diegética dos jogos e se refere a relações
culturais, sociais e afetivas. Quando consideramos que o jogo é um produto cultural,
experienciado em um contexto histórico, de certa forma, todos os sons possuem uma
referência sociocultural e afetiva, não à toa, o processo de semiose na interpretação dos signos
sonoros no survival-horror é dependente da compreensão deste gênero e suas convenções.
Uma música extra diegética no modelo IEZA, a rigor, seria da categoria de afeto, no entanto a
música que anuncia a presença de Chris Walker em Outlast, também poderia ser considerada
como dentro da categoria de interface, pois “expressa o que está acontecendo no game”
(HUIBERTS, 2010, p. 35). A música-ambiente de Amnesia é tanto um som de zona, pois
“expressa as configurações do mundo do jogo” (HUIBERTS, 2010, p. 35), como é um som de
afeto. Essas ambiguidades complexificam o processo de análise e demonstram os limites de
aplicação do modelo IEZA no estudo conduzido nessa investigação.
Por fim, reforçamos que esta dissertação tem o objetivo de contribuir com os campos
da Comunicação e dos estudos de videogames e também com os desenvolvedores de jogos.
Ao campo da Comunicação, esperamos ter contribuído com a confirmação de que os
videogames são um objeto de estudo de interesse ao campo e acreditamos que a abordagem
feita aqui, da relação entre semiótica e gênero como categoria cultural, fornece um caminho
metodológico para os pesquisadores da Comunicação que desejam investigar este objeto. Ao
campo dos estudos de videogames, esperamos que o processo metodológico aqui utilizado
sirva para que outros pesquisadores possam replicar (e aprimorar) em suas pesquisas. Além
disto, acreditamos que esta dissertação enfatiza a importância do som nos jogos e que é
preciso ampliar as investigações sobre este tema. Aos desenvolvedores, esperamos que os
resultados obtidos em nossas análises sejam proveitosos para as suas práticas produtivas.
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