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RESUMO

O presente trabalho tem como principal objetivo de compreender como o design de
som – vozes, ruídos, trilhas e efeitos sonoros – opera para que os sons desempenhem uma
função imersiva a partir da análise do jogo  Hellblade: Senua’s Sacrifice, em que o jogador
assume o controle de Senua, uma guerreira celta que precisa enfrentar uma série de desafios –
entre eles sua esquizofrenia – para encontrar Hela, deusa da morte, tentar libertar a alma de
seu amado Dillion após ter o vilarejo em que morava dizimado por vikings. A intenção deste
trabalho  é  fazer  uma análise  do  jogo e  de  publicações  do  diário  de  desenvolvimento  da
produtora do mesmo (Ninja Theory) e associá-los com conceitos de teóricos da área dos jogos
eletrônicos com ênfase nos estudos do áudio, como Karen Collins e Lucas Meneguette. Além
disso, definições advindas do cinema apresentadas, por exemplo, por Michel Chion e Arlindo
Machado e a concepção de imersão por Janet Murray entram como peças fundamentais na
elaboração desta pesquisa por levantarem discussões que são capazes de contemplar o estudo
de jogos eletrônicos. Alguns dos principais conceitos são o fora de campo, a relação dos sons
com a diegese (a exemplo da síncrese e do modelo IEZA) e interação sujeito-máquina. A
ideia, além de apresentar, é atualizar os conceitos de acordo com o desenrolar da análise.

Palavras-chave:  Hellblade.  Imersão.  Design  de  som.  Jogos  eletrônicos.  Mitologia
nórdica.



ABSTRACT

The main objective of this work is to understand how sound design – voices, noises,
soundtracks and sound effects – operates so that sounds play an immersive function from the
analysis of the game Hellblade: Senua's Sacrifice, in which the player takes control of Senua,
a Celtic warrior who must face a series of challenges – among them his schizophrenia – to
find Hela, goddess of death, try to free the soul of her dear Dillion after having her village
decimated by Vikings decimate her by the village in which she lived. The intention of this
work is to make an analysis of the game and publications of the development diary of the
game producer (Ninja Theory) and associate them with concepts of theorists in the area of
electronic  games  with  emphasis  on  studies  of  audio,  such  as  Karen  Collins  and  Lucas
Meneguette.  In  addition,  definitions  from the  cinema  presented,  for  example,  by  Michel
Chion and Arlindo Machado and the concept of immersion by Janet Murray enter as key
pieces in the development of this research by raising discussions that are able to contemplate
the study of electronic games. Some of the main concepts are the out-of-field, the relationship
of sounds with diegesis (such as synchronicity and the IEZA framework) and subject-machine
interaction. The idea, in addition to presenting, is to update the concepts according to the
course of the analysis.

Keywords:  Hellblade.  Immersion.  Sound  design.  Electronic  games.  Nordic
mythology.



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ATARI’S PONG 1971, PRIMEIRO ARCADE COM ÁUDIO...........................10

FIGURA 2  –  CARNIVAL (ARCADE),  PRIMEIRO JOGO COM MÚSICA DE FUNDO

CONTÍNUA..............................................................................................................................12

FIGURA 3 – ÁUDIO E JOGOS ELETRÔNICOS: LINHA DO TEMPO...............................13

FIGURA 4 – ESQUEMA DE CHION......................................................................................18

FIGURA 5 – O ÁUDIO BINAURAL TENTA REPRODUZIR O QUE SERIA A CAPTAÇÃO

DO OUVIDO HUMANO.........................................................................................................21

FIGURA 6 – MODELO IEZA..................................................................................................25

FIGURA 7 – TÉTRADE ELEMENTAR..................................................................................28

FIGURA 8 – AVISO PARA USO DE FONES DE OUVIDO EM HELLBLADE...................35

FIGURA 9 – SENUA CONVERSA COM AS VOZES EM SUA MENTE.............................36

FIGURA 10 – LORESTONES DÃO DETALHES DO CONTEXTO EM QUE HELLBLADE

SE PASSA.................................................................................................................................37

FIGURA 11 – O JOGADOR PRECISA ESTAR ATENTO ÀS INDICAÇÕES DAS VOZES40

FIGURA 12 – SENUA PRÓXIMA DE UMA RUNA..............................................................41

FIGURA 13 – O JOGADOR PRECISA INTERAGIR COM O TOTEM PARA INICIAR O

DESAFIO..................................................................................................................................42

FIGURA  14  –  SENUA  PRECISA  ALINHAR  OS  FRAGMENTOS  DA  MARCA  DE

VALRAVN PARA ABRIR O PORTÃO...................................................................................43

 

 



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................8

2 CONCEITOS GERAIS DO ÁUDIO..................................................................................10

2.1 HISTÓRIA DO ÁUDIO EM GAMES................................................................................10

2.2 IMERSÃO...........................................................................................................................14

2.3 PAPEL DO ÁUDIO NO PROCESSO IMERSIVO............................................................16

2.4 ÁUDIO E SUAS TIPOLOGIAS.........................................................................................21

3 APRESENTAÇÃO DO JOGO............................................................................................29

4. ANÁLISE DOS EVENTOS SONOROS EM HELLBLADE..........................................32

4.1 O TRUNFO DA IMERSÃO EM HELLBLADE................................................................35

4.2. BATALHAS.......................................................................................................................38

4.3 RUNAS...............................................................................................................................41

4.4 SACRIFÍCIO PARA OS DEUSES.....................................................................................41

4.5. EVENTOS SONOROS EXTRAORDINÁRIOS...............................................................43

5. CONCLUSÃO.....................................................................................................................46

REFERÊNCIAS......................................................................................................................49



8

1 INTRODUÇÃO 

A partir da análise do jogo Hellblade: Senua's Sacrifice, vencedor nas categorias de

áudio de duas das principais premiações de jogos eletrônicos, o BAFTA Game Awards e o

The Game Awards, o presente trabalho fará um estudo de como o design de som, elaborado

por meio das trilhas (apenas instrumentais ou não), ruídos, vozes e efeitos sonoros, contribui

para a experiência imersiva das narrativas dos jogos eletrônicos. Parti da hipótese de que uma

das possíveis intenções do design de som no jogo analisado e em outras produções similares é

tornar os jogos mais reais e, com isso, fazer com que os jogadores-usuários sintam-se cada

vez mais imersos.

A narrativa do jogo Hellblade: Senua's Sacrifice é baseada na mitologia nórdica. O

vilarejo em que vivia a personagem principal,  Senua, foi dizimado por  vikings,  e um dos

efeitos do trauma coletivo sobre esta guerreira celta foi a esquizofrenia que a faz quase que

deixar de distinguir o que é real ou não. A história do  game se passa justamente nessa luta

interna de Senua.

A ideia  central  deste  trabalho  é  analisar  os  eventos  sonoros  em  Hellblade, em

concomitância  com  teorias  do  audiovisual  passando  pelo  cinema  e  chegando  aos  jogos

digitais. Será feita uma breve contextualização de como, no decorrer dos anos, o áudio foi

sendo  incrementado  nos  consoles  e  consecutivamente  nos  jogos  eletrônicos,  tendo  como

principal  base o livro  The Complete  Guide to  Game Audio (2009),  de Aaron Marks.  Em

seguida, será feita uma abordagem geral dos principais conceitos identificados ao longo da

análise de Hellblade.

Entre alguns dos principais trabalhos e estudos que guiam esta pesquisa já é válido

citar A audiovisão: som e imagem no cinema (1994), de Michel Chion, que propõe uma série

de conceitos das funcionalidades do som no cinema, os quais são aplicáveis a jogos; Hamlet

no Holodeck (2003), de Janet Murray, e O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e

no  ciberespaço (2007),  de  Arlindo  Machado,  para  falar  de  imersão;  e  a  tese  de  Lucas

Meneguette (2016), “A afinação do mundo virtual: identidade sonora em jogos digitais”, que

apresenta tipologias de áudio com ênfase em jogos eletrônicos. Após a exposição contextual e

teórica, a análise de Hellblade será feita buscando a reflexão sobre o processo de captação e

edição dos sons do jogo, articulando a minha experiência enquanto jogadora (e também, neste

caso,  pesquisadora)  e  as definições  vistas nos capítulos iniciais.  Por fim,  a conclusão vai
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enfatizar se os argumentos explicitados se sustentam e conseguem ajudar a validar, para além

da intenção dos produtores, se a experiência com  Hellblade é imersiva e,  principalmente,

como e quanto o som – Levando em consideração, sobretudo, o seu  design –  é capaz de

influenciar na imersão dos jogadores.

Este trabalho pode ser importante no campo de estudo sobre a indústria de jogos

eletrônicos,  tendo  em  vista  sua  popularização  nos  últimos  anos.  O  Brasil  é  o  4°  maior

consumidor  de  jogos  eletrônicos  no  mundo  e  ocupa  o  13°  lugar  em  faturamento  nesta

indústria, segundo pesquisa da Newzoo1 – uma empresa de pesquisa em games. De 2008 para

cá foi possível identificar um aumento de sete vezes no número de empresas desenvolvedoras

de games. Tal fenômeno tem como uma das consequências o aumento de pesquisas na área.

A escolha do jogo se deu pelo fato de se tratar de um jogo bem recente, por ter sido

lançado em agosto de 2017; por ser também um marco na produção de jogos independentes,

já que tem gráficos e som com qualidade considerada acima da média; e por ter sido premiado

nas categorias de áudio de duas das mais importantes premiações anuais de jogos eletrônicos,

o The Game Awards e o BAFTA Video Games Award, desbancando grandes produções como

Call of Duty: WWII, da Activision; Star Wars Battlefront II, da Electronic Arts; Super Mario

Odyssey, da Nintendo; e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, da Nintendo. 

1 newzoo.com. Disponível em: <https://bit.ly/2AnLeMQ>. Acesso em 15 jun. 2019. 

https://bit.ly/2AnLeMQ
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2 CONCEITOS GERAIS DO ÁUDIO

2.1 HISTÓRIA DO ÁUDIO EM GAMES

Os primeiros passos dos jogos eletrônicos foram dados na década de 1950, mais

precisamente entre os anos de 1951 e 1958. Neste período, pelo fato de os computadores

serem caros e difíceis de operar, a criação de jogos era limitada a testes e demonstrações

relacionadas  a,  por  exemplo,  interação  humano-computador,  aprendizagem  adaptativa  e

estratégias militares. Com o passar dos anos, foram várias as transformações pelas quais os

computadores  passaram  até  que  pudessem  ser  utilizados  em  casa,  além  da  criação  de

fliperamas e dos consoles. 

Aaron Marks, em seu livro The Complete Guide to Game Audio, conta que o áudio

em jogos eletrônicos surge por volta de 1972, com o Atari’s Pong 1971 lançado para arcade

(ou  o  que  chamamos  de  fliperama  no  Brasil),  o  qual  dispunha  de  uma  estrutura  sonora

bastante simples, gerada através de um tom único criado eletronicamente. Apenas por volta de

1977 foi possível notar uma melhora, mesmo que pequena, no som do jogo. 

FIGURA 1 – ATARI’S PONG 1971, PRIMEIRO ARCADE COM ÁUDIO

FONTE: cyberroach.com.
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Ao longo dos anos, conforme aumentava o interesse por esses jogos, foi possível

notar cada vez mais uma busca, por parte das empresas de produção e desenvolvimento de

jogos eletrônicos, de aprimoramentos de suas tecnologias, as quais permitiram que se pudesse

explorar narrativas cada vez mais elaboradas e interativas que culminaram, consecutivamente,

em uma imersão maior por parte dos jogadores. A ideia era utilizar uma variedade grande de

métodos para satisfazer o jogador. Com isso em mente, em 1979, a Mattel2 criou o sistema

Intellivision, o qual contava com um gerador de som capaz de harmonizar em três partes. Para

acirrar a disputa, em 1982, a Atari lançou a plataforma 5200 (console sucessor do Atari 2600),

além de um processador de áudio dedicado, o Pokey. Este processador, utilizava quatro canais

capazes de controlar os valores de pitch, volume e distorção.

A evolução na qualidade de saída dos áudios nos games e consoles não parou por aí:

em 1985 a Nintendo – NES na época, utilizou um processador de cinco canais monofônicos;

em 1986 a Sega trouxe geradores de som monofônicos usando quatro oitavas cada; em 1989,

o NEC Turbografx trouxe seis vozes com saída estéreo. O Sega Genesis, por sua vez, trouxe

10 vozes. Posteriormente,  tanto a Sega quanto a Nintendo conseguiram fazer com que os

processadores tivessem qualidade de CD. Os processadores de áudio passaram por ainda mais

melhorias:  adaptando  chips  de  sintetizador,  processadores  de  16  bits,  mais  vozes,  mais

memória, melhores algoritmos de compactação e descompactação e até mesmo processadores

de efeitos internos.

A década de 1980 foi um verdadeiro marco na relação entre os jogos eletrônicos e o

áudio.  Junto  com os  avanços  registrados  anteriormente,  surge  o  arcade  Carnival  (1980),

lançado  pela  Sega  e  considerado  o  primeiro  a  ter  música  de  fundo  contínua,  já  que  os

anteriores utilizavam cassetes  que continham música pré-gravada.  Da década de 1990 em

diante  são  lançados  alguns  dos  principais  marcos  do  áudio  em  jogos:  The  Lost  World:

Jurassic Park constitui o primeiro  game que tinha uma trilha sonora completamente tocada

por  uma  orquestra;  em  1996  é  lançado  o  Mortal  Kombat  II,  que  apresentava  a  melhor

qualidade de som nos arcades do período; e em 2001 o compositor de trilhas para cinema,

Harry Gregson-Williams é chamado para criar a trilha sonora de Metal Gear Solid 2: Sons of

Liberty. 

2 A Mattel é uma empresa de brinquedos e jogos estadunidense fundada em 1945 que, até a década de 1980,
produzia consoles de jogos eletrônicos. 
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FIGURA 2 – CARNIVAL (ARCADE), PRIMEIRO JOGO COM MÚSICA DE FUNDO CONTÍNUA

FONTE: Sega. 

Atualmente, a qualidade do o áudio em jogos eletrônicos se encontra em um patamar

próximo ao das indústrias de televisão e cinema. Um dos fatores que colaboram para maior

apelo junto ao público consumidor, além dos efeitos sonoros de grande qualidade, é o uso de

narração  feita,  se  não  por  celebridades,  ao  menos  por  atores  a  fim  de  dar  qualidade  às

dublagens. 

O som surround tem sido muito utilizado nas produções atuais por proporcionar uma

imersão considerável nos jogadores, já que se entende que através dos sons é possível sentir-

se mais presente em determinado jogo. Ao pensar nisso, os desenvolvedores têm conseguido

criar jogos cada vez mais imersivos, e a experiência da imersão pretendida pelas empresas de

produção e desenvolvimento é construída, em grande medida, por meio do som. De modo

geral,  a  construção  da  imersão  nos  jogos  tem  por  finalidade  produzir  a  sensação  de

pertencimento  a  determinada narrativa.  Em alguma medida,  é  como se o jogador-usuário

estivesse  vivendo  aquele  universo  que  está  sendo  representado  na  tela,  atuando  em  seu

interior ao pressionar alguns botões.
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FIGURA 3 – ÁUDIO E JOGOS ELETRÔNICOS: LINHA DO TEMPO

FONTE: Autoria nossa. 

O áudio adaptativo, por exemplo, é um conceito interessante para se pensar a imersão

dos usuários nos jogos eletrônicos.  Este tipo de áudio é utilizado para acompanhar o que

ocorre nas telas a partir da adaptação dos sons de acordo com determinadas situações do jogo,

como o famoso “You win!” e a alteração na trilha para anunciar a vitória na franquia Street

Fighter (1987). Isso é feito justamente para criar uma interação entre a paisagem sonora e o

que  o  jogador  está  explorando  no jogo.  Para  Marks,  “ferramentas  de  áudio  interativas  e

adaptativas  permitem  que  um  desenvolvedor  tenha  mais  controle  sobre  o  humor  e  a

experiência do jogador, muitas vezes levando a resultados espetaculares.” (MARKS, 2009, p.

10, tradução nossa)3.

Entre os jogos que, nesse processo histórico, se destacaram – e ainda se destacam –

por sua sonoridade, é válido citar os jogos esportivos, a exemplo do FIFA (1993) e do NBA

2K (2000), já que retratam as variadas reações dos espectadores, como quando um jogador

comete uma infração, faz um ponto ou um gol. São também marcos importantes os jogos

Resident Evil (1996), Call of Duty (2003), Super Mario (1985), Final Fantasy (1987), Space

3 “Interactive and adaptive audio tools enable a developer to have more control over the mood and the game
player’s experience, often leading to spectacular results.” 
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Invaders  (1978), Dead  Space  (2008), The  Forest  (2014) e Hellblade:  Senua’s  Sacrifice

(2017), o objeto de estudo deste trabalho. 

A expectativa é que se continue pensando em cada vez mais melhorias na qualidade

dos sons de um modo geral. Há uma maior disponibilidade de aparelhos de reprodução de

som com excelente qualidade para uso doméstico e, além disso, os desenvolvedores de jogos

têm reconhecido cada vez mais a importância do som e do trabalho de profissionais capazes

de  produzir  trilhas  sonoras  e  efeitos  em  qualidade  semelhante  aos  da  indústria

cinematográfica.  Neste  contexto,  Marks  argumenta  que  os  videogames  serão  filmes

interativos onde os efeitos psicológicos da música e do som serão dominantes. No caso de

Hellblade,  é possível considerar um exemplo de que a previsão de Marks se concretizou.

Hellblade tem uma complexidade narrativa e interativa onde os eventos sonoros (música,

ruídos e vozes) têm acréscimo fundamental na relação dos jogadores com o jogo. 

2.2 IMERSÃO

Quando se fala em imersão, não necessariamente no âmbito do jogos digitais, um das

conceituações mais citadas é a de Janet Murray (2003), no livro Hamlet no Holodeck. Para a

autora,  a imersão é um processo no qual as pessoas entram em uma espécie de realidade

alternativa,  e  a  ideia  de  entrar  nesta  realidade  alternativa  seria  bastante  agradável,

principalmente por conta do nosso gosto pelo desconhecido. 

A experiência  de  ser  transportado  para  um  lugar  primorosamente  simulado  é
prazerosa em si mesma, independentemente do conteúdo da fantasia. Referimonos a
essa  experiência  como  imersão.  “Imersão”  é  um  termo  metafórico  derivado  da
experiência  física  de  estar  submerso  na  água.  Buscamos  de  uma  experiência
psicológica imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou
numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente
estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda nossa atenção, de
todo nosso sistema sensorial. Gostamos de sair de nosso mundo familiar, do sentido
de  vigilância  que  advém  de  estarmos  nesse  lugar  novo  e  do  deleite  que  é
aprendermos a nos movimentar dentro dele. (MURRAY, 2003, p. 102) 

No capítulo 11 do livro  O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no

ciberespaço  (2007), Arlindo Machado entende que a questão do que ele chama de inserção

subjetiva no audiovisual ganha força a partir do surgimento e evolução dos meios digitais.
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Para Machado, o progresso tecnológico das mídias digitais fez com que surgisse uma nova

classificação para o receptor: o interator que, diferente do receptor comum, é ativo e imerso e

tem poder para decidir sobre o andamento das narrativas, mesmo que essas possibilidades

estejam limitadas por meio de um programa, como é o caso dos jogos digitais. O autor traz o

termo sujeito-SE, de Edmond Couchot (1998), para ilustrar como funciona a construção da

subjetividade  nos  meios  digitais.  Para  Machado,  Couchot  procura  uma  outra  noção  de

subjetividade, onde esta se estabelece a partir dos próprios dispositivos. 

Couchot busca exprimir uma outra experiência de subjetividade, aquela que deriva
não de uma vontade, de um desejo, de uma iniciativa, de um lapso de um sujeito
constituído  (ainda  que  ausente),  mas  dos  automatismos  do  dispositivo  técnico.
(MACHADO, 2007, p. 136) 

Antes que as tecnologias da informação evoluíssem até chegarmos neste contexto em

que o  interator  dialoga  diretamente  com um conjunto  de  possibilidades  dispostas  em um

programa, é válido ressaltar  o caráter mais passivo que os usuários tinham em relação às

mídias digitais até mais ou menos o meio do século XX, quando surgem os computadores e

em  seguida  os  consoles  de  jogos  eletrônicos,  que  são  mídias  as  quais  permitem  uma

participação  mais  ativa  dos  seus  receptores,  que  passam  a  ser  chamados  interatores.  A

interatividade sujeito-máquina era bem mais difícil de ocorrer. Esta se dava muito mais pelo

imaginário do interator, sendo que não havia a liberdade de alteração nas narrativas a exemplo

do que se tem hoje. 

Para falar sobre a imersão nos jogos eletrônicos, Alison McMahan (2004, p. 68-69),

no capítulo 3, “Immersion, Engagement and Presence: A Method for Analyzing 3-D Video

Games” do livro The Video Game Theory Reader, apresenta três condições para que a imersão

dos  usuários  ocorra  nos  games.  A primeira  pode  ser  expressa  nos  seguintes  termos:  “as

expectativas  do  jogador  devem  condizer  com  as  convenções  do  ambiente  de  modo

razoavelmente próximo”; conforme a segunda, “as ações do jogador devem ter um impacto

não-trivial no ambiente”; finalmente, no que concerne à terceira, “as convenções do mundo

devem ser consistentes, mesmo que elas não condigam com o 'espaço carnal'.”
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Mark Grimshaw (2007), em seu artigo “Sound and Immersion in the First-Person

Shooter”,  trabalha o exemplo dos jogos de FPS (First-Person Shooter).  Para Grimshaw, a

maior parte do processo de imersão e percepção dos jogadores neste gênero se dá através do

som. Isso, de acordo com o autor, ocorre pelo fato de os jogadores prestarem mais atenção aos

sons  do  que  às  imagens  nesse  gênero  de  jogo,  por  não  precisarem  se  direcionar

especificamente para uma direção.

Além  disso,  a  transposição  de  dados  para  o  domínio  sonoro  permite  que  as
habilidades especializadas do sistema auditivo sejam exercidas sobre esses dados na
tentativa de discernir seu significado. Como exemplo, os ouvidos estão finamente
sintonizados com pequenas mudanças temporais e de frequência, mais do que os
olhos, e, para fins de monitoramento constante, os ouvidos, ao contrário dos olhos,
não  podem  ser  fechados  e  não  precisam  ser  orientados  em  nenhuma  direção
particular para sentir o som. (GRIMSHAW, 2007, p. 119, tradução nossa)4

2.3 PAPEL DO ÁUDIO NO PROCESSO IMERSIVO

Até este momento do trabalho, foi possível ter uma ideia do que é a imersão e de

alguns fatores que contribuem para sua execução. Como o foco principal desta monografia é

abordar a operação do áudio no processo de imersão no jogo Hellblade: Senua’s Sacrifice, é

interessante entender esse processo nas produções audiovisuais como um todo.

O  áudio,  no  âmbito  da  fala,  da  música  e  dos  ruídos,  contribui  nas  produções

audiovisuais,  sobretudo para composição de narrativas. Em diversos casos, é por meio do

áudio, principalmente por conta da música, que se sabe em que ponto da narrativa aquele

produto está (em um momento de êxito, fracasso, ação etc); a demarcação de um território, ao

representar  características  físicas  presentes  em  determinado  ambiente,  costuma  ser

estabelecida através da exploração de ruídos, por exemplo; serve para direcionar a atenção do

interator para alguma parte da imagem, entre outros. 

4 “Furthermore, the transposing of data to the sonic domain allows the specialized abilities of the auditory
system to be brought to bear on that data in an attempt to discern meaning from it. As an example, the ears
are finely attuned to minute temporal and frequency changes, more so than the eyes, and, for the purposes of
constant  monitoring, the ears,  unlike the eyes,  cannot be shut (there being no earlids) and need not be
oriented in any particular direction to sense sound.” 
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A utilização do som como fator imersivo pode começar a ser compreendida com o

conceito  de  síncrese  (sincronismo  +  síntese)  definido  por  Michel  Chion  no  livro  A

audiovisão:  som e imagem no cinema (1994).  Chion estabelece que a síncrese seria  uma

versão mais complexa do ponto de sincronização entre um evento visual e um sonoro. Isso

porque a síncrese “é a soldadura irresistível e espontânea que se produz entre um fenômeno

sonoro  e  um  fenômeno  visual  pontual  quando  estes  ocorrem  ao  mesmo  tempo,  isto

independentemente de qualquer lógica.” (CHION, 1994, p. 54). Além de marcar esta sincronia

entre  som  e  imagem,  a  síncrese  permite  “a  dobragem,  a  pós-sincronização  e  os  efeitos

sonoros, e que dá a estas operações uma margem de escolha tão grande.” (CHION, 1994, p.

54). Por isso, existe uma gama de possibilidades tão abundante para se utilizar determinado

som (voz,  ruído) associando-o a determinado fenômeno visual.  A síncrese pode funcionar

também em imagens e sons que não estejam diretamente relacionados uns com os outros. 

Chion entende também que “o efeito de síncrese é evidentemente suscetível de ser

influenciado, reforçado e orientado pelos hábitos culturais.” (CHION, 1994, p. 55), o que

pode ser notado a partir de expectativas criadas pelo interator ao ter contato com o que está

sendo mostrado na tela. Por exemplo, espera-se o barulho estrondoso dos passos um gigante,

ou de espadas colidindo entre si ou com o corpo dos personagens, ossos quebrando etc.

Ainda a respeito da síncrese, conforme Chion, esta relaciona-se diretamente com o

que  ele  chama  de  valor  acrescentado.  Trata-se  de  um  fenômeno  que  atribui  um  valor

expressivo e informativo que um som dá a determinada imagem. Este fenômeno, inclusive,

pode passar a equivocada ideia de que apenas o que nos é apresentado em tela é suficiente,

quando na verdade os sons funcionam como intensificadores e indicadores das imagens nas

produções audiovisuais.

Outro conceito importante de Chion para este assunto é a questão do fora de campo.

O som fora de campo nada mais é que uma expressão sonora que não está, necessariamente,

relacionada com a imagem apresentada. Serve para indicar eventos que estejam ocorrendo

fora do que está sendo mostrado na tela. 

Em  sentido  estrito,  o  som  fora  de  campo  no  cinema  é  o  som  acusmático
relativamente àquilo que é mostrado no plano, ou seja, cuja fonte é invisível num
dado momento, temporária ou definitivamente. (CHION, 1994, p. 62) 
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Chion diferencia o som «in», quando a fonte sonora está presente na imagem que

aparece na tela e se relaciona com ela, e o som fora de campo, cuja fonte não aparece no

interior da imagem, e o som «off», que se caracteriza como som não-diegético,  pois está

situado “noutro tempo e noutro lugar que não a situação diretamente evocada.” (CHION,

1994, p. 62). 

FIGURA 4 – ESQUEMA DE CHION

FONTE: A Audiovisão – Som e Imagem no Cinema (1994).

Chion ainda coloca que, em um filme, há duas possibilidades de trajetos a serem

seguidos pelo som. O primeiro é que o som pode ser imediatamente visualizado e depois

acusmatizado, o que “equivale a associar imediatamente o som a uma imagem precisa, que

poderá reaparecer mais ou menos nítida na cabeça do espectador, sempre que esse som tornar

a ser ouvido como acusmático” (CHION, 1994, p. 61). No segundo caso ocorre o contrário e

o  som  deixa  de  ser  acusmatizado  para  ser  visualizado.  “Mantém  um  suspense,  uma

expectativa, e constitui em si mesmo um processo dramatúrgico puro, análogo a uma entrada

em cena anunciada e diferida” (CHION, 1994, p. 61).

Chion apresenta as principais considerações sobre o ponto de vista  e o ponto de

escuta. O ponto de vista representa a visão que espectador e personagem têm. Em Hellblade,

na condição de um jogo em terceira pessoa, o ponto de vista do interator é diferente do ponto

de vista de Senua – o ponto de vista seria o mesmo caso o jogo fosse em primeira pessoa, a

exemplo de Medal of Honor (1999). Já o ponto de escuta é o que o espectador e o personagem

escutam. No caso de  Hellblade o ponto de escuta do interator é o mesmo da personagem

principal, como se fosse em um jogo em primeira pessoa. Ouvimos tudo o que ela escuta e o
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que pensa, como se fôssemos parte dela, mas também escutamos sons que Senua não ouve, o

que nos faz alternar nos papéis de interatores e espectadores.

Em jogos  eletrônicos,  o  som também tem um papel  importante  no  processo  de

imersão  dos  usuários.  É  onde  vemos  a  aplicação  do  áudio  no  conceito  de  Game  Feel,

idealizado por Steve Swink no livro Game Feel: a game designer‘s guide to virtual sensation

(2009).  Game Feel é a congruência do controle em tempo real, espaço simulado e estética5

(que é onde entram os sons) para uma maior imersão. Os elementos sonoros são criados e

estruturados com o objetivo de manter os usuários  cada vez mais imersos na experiência

proposta. As trilhas, composições, arranjos musicais, paisagens e efeitos sonoros têm bastante

relevância no processo de ambientação dos jogadores e ajudam a ditar o ritmo das fases/partes

daquele  game. Como visto no artigo “Um estudo sobre áudio como elemento imersivo em

jogos eletrônicos”, de Eric Stefan Boury e Pollyana Notargiacomo Mustaro (2013), é através

desses elementos que o jogador vai se ambientar no jogo, com indicações de quando o perigo

se aproxima, se houve êxito ou não na partida, se o personagem está cansado ou à beira da

morte,  entre outros. Em resumo, a sonoridade,  para além dos recursos visuais,  serve para

trabalhar a imersão do usuário nos jogos. 

Em  jogos  digitais,  os  efeitos  sonoros  podem  ser  considerados  como  eventos
sinalizados  com  recursos  de  áudio.  Eles  constituiriam  som  ambiente,  sons  de
resposta  às  ações  realizadas  pelo  jogador,  ou  até  mesmo um som que chama a
atenção do jogador ou o alerta de algum evento que está ocorrendo ou irá ocorrer.
(BOURY; MUSTARO, 2013, P. 2)

Segundo Miguel  Isaza  (2010)  em seu  artigo  “Aaron Marks  Special:  Function  of

Game Sound Effects”, alguns dos propósitos dos sons em jogos eletrônicos são: dar realismo

e ajudar no entretenimento, indicar o que pode estar ao redor (inimigos, animais, tiros…),

entre outros. Para o autor, os efeitos sonoros no background dão vida aos jogos eletrônicos.

São estes sons que trazem ainda mais realismo aos jogos e colaboram com a imersão do

jogador ao “esconder” os sons do ambiente fora do jogo. 

5 Real-time control, simulated space, polish (SWINK, 2009, p. 2 – 6) 



20

À medida  que  avança  no  jogo,  a  sua  mente  espera  ouvir  sons  ambientes,  uma
resposta a todas as ações em que possa estar envolvido e sons que correspondam ao
que os seus olhos veem. Na ausência desses sons, somos incapazes de receber pistas
ou julgar o que está acontecendo conosco ou ao nosso redor. Na realidade, considere
que, mesmo dentro de uma sala completamente silenciosa, estamos sempre cientes
dos outros ao nosso redor, do humor e da atmosfera que está presente, se estamos
seguros ou em perigo, e de outros sinais que indicariam o que precisamos fazer.
(ISAZA, 2010, p. 2, tradução nossa)6

O som fora de campo é bastante explorado, sobretudo nos games em primeira pessoa,

mas também em alguns jogos em terceira pessoa, para orientar os jogadores. Ao ouvir um som

fora do foco da imagem, a atenção do jogador é, quase que automaticamente, direcionada para

a origem deste áudio. O que diferencia o modo como a acusmática funciona nos jogos digitais

dos demais produtos audiovisuais (televisão, cinema etc.) é a possibilidade de interação dos

usuários com a máquina. Na maior parte dos casos, o interator tem autonomia suficiente para

optar se interage ou não com o que pode ser a fonte de determinado som (que não está sendo

mostrada  na  tela).  No cinema,  por  exemplo,  é  a  câmera  quem “toma” essa decisão  pelo

espectador.

Uma forma de aplicação dos conceitos abordados neste tópico é por meio do áudio

binaural, conhecido por dar um pouco mais de realidade aos sons, tendo em vista que busca

reproduzir a audição humana. Normalmente perceptível quando utilizamos fones de ouvido e

com o processo de gravação tenta  ao máximo se aproximar do funcionamento do ouvido

humano, o áudio binaural representa uma possibilidade ainda maior de imersão dos usuários

nas produções audiovisuais. Nos sons em estéreo (que substituiu o áudio monoaural) já era

possível atingir níveis de imersão muito próximos do áudio binaural por meio da edição de

cada canal,  principalmente na alteração das frequências.  O áudio binaural  de certa  forma

elimina a necessidade de ajuste de frequência nos canais por conta da sua captação.

6 “As you continue through the game, your mind expects to hear environmental sounds, feedback from any
actions you may be engaged in, and sounds that match what your eyes are seeing. In the absence of these
sounds, we are unable to receive clues or judge what is happening to us or around us. In reality, consider that
even  within  a  completely  quiet  room,  we  are  always  aware  of  the  others  around  us,  the  mood  and
atmosphere that is present, whether we are safe or in danger, and other signals that would indicate what we
might need to do.” 
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FIGURA 5 – O ÁUDIO BINAURAL TENTA REPRODUZIR O QUE SERIA A CAPTAÇÃO DO OUVIDO

HUMANO

FONTE: Hellblade: Senua's Sacrifice Development Diary 24: Hearing Voices (2016).

No que diz respeito à captação, a técnica de Foley é umas das mais utilizadas, tanto

pelo  cinema quanto  pelos  jogos.  Criada  por  Jack  Foley,  esta  técnica  nada  mais  é  que  a

recriação de sons em estúdio. Em função do controle sobre os sons criados, pode-se supor que

estes possuem um potencial de imersão maior em relação aos sons captados diretamente em

cenas gravadas. Shum (2008) considera que o Foley “costuma ser menos ‘performático’, no

sentido  de  que  na  maioria  das  vezes  não  há  atores  humanos,  cujos  movimentos  seriam

mimetizados” (p. 98).

2.4 ÁUDIO E SUAS TIPOLOGIAS

Para compreender melhor a utilização do áudio nas produções audiovisuais como um

todo,  é  interessante  saber  algumas  das  principais  tipologias  de  áudio  que  podem  ser

encontradas. 

O áudio linear, por exemplo, tende a ser mais simples. Isso se dá pelo fato de os sons

não serem gerados, necessariamente, a partir da interação dos usuários com a máquina. As

trilhas são tocadas em  loop.  Um exemplo é a trilha sonora nos jogos do Need for Speed

(1994). Ao contrário, temos o áudio não-linear, o qual já depende de como, no caso dos jogos

eletrônicos, o jogador interage com aquela plataforma para operar. No próprio Need for Speed
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temos a correspondência do som de aceleração do carro ao pressionar a tecla designada para

isso.

Assim,  cada  trecho  de  áudio  deve  ser  mais  ou  menos  independente  e  capaz  de
sustentar uma situação de jogo específica, mas também flexível o suficiente para se

conectar a novos trechos de áudio diferentes quando essa situação modifica-se nas
mãos da dinâmica de jogo. (MENEGUETTE, 2016, p. 30)

Meneguette (2016) traz o conceito de áudio dinâmico, proposto por Karen Collins

(2007). Esse tipo de áudio é muito próximo do áudio não-linear, por ambos se darem diante da

interação com o usuário. As narrativas são, até certo ponto, guiadas pelo jogador e suas ações

culminam  numa  relação  entre  som  e  imagem  que  pode  ser  estabelecida  através  da

dinamicidade e não-linearidade do áudio.

Ainda dentro do áudio dinâmico,  Collins (2007) apresenta o áudio interativo e o

adaptativo. No áudio interativo, os sons nada mais são que respostas às ações do jogador. No

caso, soa como algo mais literal e que pode-se interpretar que passa a impressão de maior

realismo ao jogo. São sons de passos, saltos, respiração mais ofegante ou não, entre outros.

Já o áudio adaptativo leva esse nome porque se caracteriza por sua adaptação frente

às ocorrências nos jogos. O áudio adaptativo não reage exatamente por conta das intervenções

do usuário. Ele apresenta as situações do jogo, o ponto no qual a narrativa se encontra. Nesse

sentido, a interação surge como um elemento secundário. Um exemplo que ajuda a ilustrar

como funciona o áudio adaptativo é a mudança no tom da trilha sonora quando o jogador

conclui uma fase nos jogos de Sonic (1991). 
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O  áudio  interativo  refere-se  a  eventos  sonoros  que  ocorrem  em  reação  à
jogabilidade, que podem responder diretamente ao jogador. Em outras palavras, se,
por exemplo, um jogador pressionar um botão, o personagem na tela balança sua
espada e faz um ruído de "swooshing". Pressionar o botão novamente causará uma
recorrência  deste  som.  O  "swoosh"  é  um  efeito  sonoro  interativo.  O  áudio
adaptativo, por outro lado, ‘reage adequadamente – e até mesmo antecipa à – de
forma  adequada  –  jogabilidade’ ao  invés  de  responder  diretamente  ao  usuário
(Whitmore 2003). (COLLINS, 2007, p. 1-2, tradução nossa)7

Mais distante dos demais conceitos, aparece o áudio procedural o qual se relaciona

mais  com os  dados,  a  programação do que com a  reação do som já  no jogo.  Seria,  por

exemplo, um comando no código fonte do jogo do  Sonic que aciona determinado som ao

passar  de fase ou quando o personagem morre.  Meneguette  afirma que neste  conceito,  o

principal ponto levado em consideração é o áudio enquanto processo.

 

Trata-se de  compreender o som enquanto processo,  opondo-se ao  som enquanto
produto. Desse modo, é som não-linear, muitas vezes criado através de processos de
síntese e de manipulação em tempo real. (MENEGUETTE, 2016, p. 33)

Ao voltarmos um pouco para a questão do som fora de campo de Michel Chion,

temos a ideia de diegese que, nada mais é que a dimensão ficcional de narrativas como as do

cinema, literatura e dos próprios jogos eletrônicos.  A partir  disso, nos estudos do som, se

estabelece a existência do som diegético e do som não-diegético. No jogo  Broforce (2013),

por exemplo, os sons de tiros, bombas e passos podem ser identificados como diegéticos e a

trilha sonora pode ser entendida como som não-diegético.

Especificamente falando de jogos eletrônicos, Kristine Jørgensen (2006) em “On the

Functional Aspects of Computer Game Audio” estabelece o conceito de som trans-diegético,

em que o som extrapola o mundo ficcional do jogo a ponto de repercutir no mundo real do

jogador. Trata-se de uma noção mais relacionada às sensações que os sons de um jogo podem

causar. A autora aponta três formas de áudio nas quais este tipo de som pode surgir: a primeira

7 “Interactive audio refers to sound events occurring in reaction to gameplay, which can respond to the player
directly. In other words, if for instance a player presses a button, the character on screen swings their sword
and makes a ‘swooshing’ noise. Pressing the button again will cause a recurrence of this sound. The ’woosh’
is  an interactive sound effect.  Adaptive audio,  on the  other  hand,  ‘reacts  appropriately to  — and even
anticipates — gameplay’ rather than responding directly to the user (Whitmore 2003).” 
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acontece, como explica Meneguette (2016, p. 41), “sons diegéticos que parecem não ter uma

relação natural com suas fontes diegéticas”; a segunda nos “sons não-diegéticos (se refere,

externamente, a algum evento dentro da narrativa) que de algum modo parecem ser relevantes

para o que ocorre dentro da diegese do jogo”; e a terceira,  os sons de interface (sons de

inventário) que “fazem a ponte entre o mundo do jogo e o espaço do mundo-real do jogador”. 

Para ajudar a classificar os sons de acordo com a diegese e sua relação com os jogos,

Huiberts e Van Tol (2010), em “IEZA: A Framework For Game Audio”, propuseram o modelo

IEZA. Os autores partem de uma noção bidimensional em que leva em consideração o eixo da

diegese e o eixo de interdependência. 

Trata-se de um empenho em fornecer ferramentas teóricas voltadas ao design de
áudio, no sentido de “projeto conceitual”, ao mesmo tempo em que tenta conciliar
uma tipologia sonora com as funções comunicativas e imersivas do som nos jogos.”
(MENEGUETTE, 2016, p. 43)

O eixo da diegese, é responsável por apontar o que é ou não pertencente à realidade

ficcional do jogo. Já os autores estabelecem a relação entre os sons de um determinado evento

e a  realidade ficcional  retratada no jogo.  Já na interdependência os  autores  colocam que,

graças à interatividade presente nos jogos, é importante notar a relação entre as circunstâncias

de atividade e a ambientação. 

Enquanto o eixo da diegese indica o que pertence e o que não pertence ao mundo
ficcional, o eixo da interdependência indica quais elementos do jogo são ativos e
passíveis de interação e quais elementos não sugerem interação ao jogador, servindo
principalmente como contexto às ações em jogo. (MENEGUETTE, 2016, p. 43)
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Para Huiberts e Van Tol (2010), no modelo IEZA, os eventos de natureza diegética

contribuem com a imersão dos jogadores a partir do aguçamento dos sentidos em contato com

o mundo virtual; há também a questão dos sons de interface, já aqui citados, os quais são

capazes de estimular a imersão ao instituir o ritmo do jogo e responder de forma tão direta às

ações  do jogador.  Nas partes  de zona e  afeto,  a  imersão ocorre a partir  da conotação do

contexto dos eventos, uma imersão imaginativa 

FIGURA 6 – MODELO IEZA

FONTE: IEZA: A Framework For Game Audio (2008).

Ao esquematizar o Modelo IEZA, chegamos no seguinte:

Interface: sons não-diegéticos que comunicam as atividades de jogo;

Efeito: sons diegéticos que comunicam as atividades no mundo ficcional;

Zona: sons diegéticos que comunicam a ambientação do mundo ficcional;

Afeto: sons não-diegéticos que comunicam a ambientação de jogo.

Como um exemplo de aplicação do Modelo IEZA vale apresentar o jogo State of

Decay LifeLine (2014), uma DLC (conteúdo para download) do State of Decay (2013) que é

um jogo de sobrevivência zumbi em terceira pessoa. No caso do LifeLine, a narrativa se passa

em uma base militar onde o jogador cumpre uma série de missões para encontrar um médico

que supostamente tem a cura para o vírus. Enquanto isso, o interator precisa se preocupar em

conter as constantes tentativas de invasão dos zumbis.
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Desta forma, ao relacionar State of Decay LifeLine com o Modelo IEZA, temos:

Interface: trilha que indica o cumprimento de objetivos;

Efeito: vozes dos personagens, sons de batalha, de carros e de zumbis;

Zona: sons ambientes de maneira geral, como de rios, animais, etc;

Afeto: restante da trilha sonora.

Algo interessante para complementar as tipologias de áudio é entender que o silêncio

pode  funcionar  como  uma  expressão  sonora.  É  possível  estabelecer  uma  cadência  nas

produções audiovisuais através do silêncio e isso o coloca em um patamar similar ao dos sons

no que diz respeito à sua importância, como em Star Wars: Os Últimos Jedi, na cena da morte

da Vice General Holdo quando ela destrói um Star Destroyer com sua nave na velocidade da

luz e tudo que o espectador tem durante a cena é um silêncio8. Outro aspecto é que o próprio

som é capaz de referenciar o silêncio, como os sons dos animais ao longe em  The Forest

(2018), que se passa em uma ilha supostamente deserta após o personagem principal sofrer

um acidente  de  avião.  Em Chion (1994),  podemos  ter  uma noção  de  como o  silêncio  é

utilizado para compor um sentido estético dentro do audiovisual. 

Contudo, a impressão de silêncio numa cena de filme não é o simples efeito de uma
ausência de ruído; só se produz quando é trazido por todo um contexto e por toda
uma preparação, que consiste, no mais simples dos casos, em fazê-lo preceder de
uma sequência barulhenta. Por outras palavras, o silêncio nunca é um vazio neutro; é
o negativo de um som que ouvimos anteriormente ou que imaginamos; é o produto
de um contraste. (CHION, 1994, p. 50)

Shum (apud Rodríguez,  2006)  apresenta  três  modos  em que  o  silêncio  pode  se

expressar: o uso sintático, que serve para indicar o fim de um evento e o começo de outro; o

uso naturalista, onde o silêncio é utilizado para corresponder, literalmente, aos acontecimentos

na diegese do jogo; uso dramático, usado principalmente para dar carga emocional, criando

efeitos de suspense, perigo, medo etc. 

8 observatoriodocinema.bol.uol.com.br Disponível em:
<https://bit.ly/30KL5hR>. Acesso em: 23 de maio de 2019 

https://bit.ly/30KL5hR


27

Shum ainda traça um comparativo entre jogos eletrônicos e cinema, ao indicar que a

utilização do silêncio, por mais que tenha as mesmas funções em ambos os casos, pode obter

resultados distintos na experiência de seus respectivos interatores. 

 

No cinema, quando o som é suprimido, há a tendência de olharmos as imagens com
mais  atenção.  Nos  games,  no  entanto,  isso  pode  reduzir  o  grau  de  imersão  do
jogador que estará mais receptivo aos sons do ambiente em que se encontra. (SHUM
apud RODRÍGUEZ, 2008, p.184) 

No caso  do  cinema,  a  sala  de  exibição  é  feita  com objetivo  de  acrescentar  em

imersão: tela grande, som alto e ambiente escuro, tudo propício para que não haja distrações

por  parte  dos  espectadores.  Nos  jogos,  como  os  ambientes  não  têm  essa  configuração

(normalmente se joga em locais domiciliares), é mais fácil dispersar-se.

Ao  relacionar  o  áudio  de  maneira  mais  direta  com o  game design,  Jesse  Schell

(2008), em The Art of Game Design: a Book of Lenses, define que os jogos eletrônicos são

elaborados  a  partir  do que ele  chama de  Tétrade  Elementar.  A Tétrade  Elementar  é  uma

combinação de mecânica, estória, estética e tecnologia. 

Todos esses elementos têm repertórios críticos e técnicos em mídias audiovisuais
prévias  e  presentes,  de  modo  que  os  jogos  se  beneficiam  com  uma  ampla
remediação de estratégias sensórias e narrativas – e são moldados pelas forças de
convergência  que  se  colocam  ao  longo  de  suas  influências  mútuas.
(MENEGUETTE, 2016, p. 61)

A mecânica apresenta o objetivo do jogo e as orientações para que os jogadores o

alcance. É o que define um jogo. Para que funcione, é preciso utilizar o conjunto ideal de

mecânicas para o jogo, saber qual tecnologia é melhor para suportá-las, além de pensar uma

estética e uma narrativa capazes de cativar e fazer sentido para os jogadores. A estória é a

sequência de acontecimentos que se dão ao longo de um jogo. De acordo com Schell (2008), a

estória “pode ser linear e pré-roteirizada, ou pode ser ramificada e emergente” (2008, p. 41,

tradução nossa)9. 

9 “It may be linear and pre-scripted, or it may be branching and emergent.” 
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FIGURA 7 – TÉTRADE ELEMENTAR

FONTE: The Art of Game Design: a Book of Lenses (2008).

A estética é toda aparência e som que um jogo tem e as sensações que este jogo

passa. É o ponto em que há uma relação ainda mais direta com o jogador. A depender de como

se combinam estória, tecnologia e mecânica, é possível fazer com que os jogadores sintam-se

inseridos  no  universo  que  esses  elementos  querem  passar.  Já  a  tecnologia,  não

necessariamente  a  de  ponta,  é  onde  todos  os  demais  elementos  da  Tétrade  Elementar  –

estética, estória e mecânica – ocorrem. É a tecnologia que é responsável por permitir que toda

a dinâmica do jogo ocorra. Desta forma, é possível perceber o quanto todos esses elementos

precisam estar minuciosamente interligados para que os jogos funcionem plenamente.

Em suma, foi possível analisar neste tópico as principais características e tipologias

de áudio, relacionadas com o potencial de imersão, que servirão de guia para análise do jogo

Hellblade:  Senua’s  Sacrifice.  A partir  dos  próximos  capítulos  observaremos  com  mais

profundidade como e onde se aplicam os conceitos abordados, explorando tanto o processo de

concepção  das  composições,  trilhas,  paisagens,  efeitos  e  arranjos  musicais  quanto  a

intensidade das sensações causadas nos mais diversos momentos do jogo. 
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3 APRESENTAÇÃO DO JOGO

Este é um momento do trabalho que vamos apresentar, antes da análise, os principais

aspectos  que envolvem o jogo  Hellblade:  Senua’s Sacrifice para agregar  aos conceitos  já

explicitados.

Hellblade: Senua’s Sacrifice é um jogo em 3ª pessoa que narra a trajetória de Senua,

uma celta que viu todo o seu povoado dizimado pelos bárbaros. A guerreira então decide

partir  para uma missão em direção ao submundo de Helheim para libertar a alma de seu

amado Dillion e ao longo do caminho encontra criaturas, runas mágicas e demais elementos

da  mitologia  nórdica.  A trajetória  de  Senua  tem caráter  introspectivo,  já  que  ela  precisa

superar seus medos e lidar com a sua esquizofrenia, além da constante tentativa de distinguir

o que é real ou não. 

Ao longo de Hellblade, o jogador precisa guiar Senua em uma série de missões, entre

montar  quebra-cabeças,  encontrar  runas,  alinhar  objetos,  fugir  de  incêndios  –  que  são

considerados no jogo como sacrifício para o Deus do Fogo, Surt – e lutar contra os homens do

norte  (vikings)  para  abrir  portões/passagens.  Para  interagir  com  esses  elementos,  Senua

precisa usar sua habilidade de foco que, segundo as vozes que a personagem ouve, seria seu

“olho interior”. A personagem precisa chegar ao desafio final que é abrir o portão que leva a

Helheim, submundo governado por Hela, deusa da morte, e enfrentá-la. Para isso, antes, ela

precisa  enfrentar  os  dois  deuses  que  protegem esse  portão:  Surt,  Deus do fogo,  como já

vimos, e Valravn, Deus da ilusão. 

O jogo foi produzido pela Ninja Theory – uma desenvolvedora inglesa independente

fundada em 2000 e adquirida em 2018 pela Microsoft – e lançado em 2017 nas plataformas

Microsoft  Windows (PC)  e  PlayStation  4  e  em 2018  para  Xbox  One.  A desenvolvedora

considera  Hellblade um jogo  ‘AAA independente’,  o  que  parece  contraditório  já  que  as

categorias AAA (ou triplo A) e independente (indie) são opostas e  Hellblade é uma junção

dessas duas categorias, por isso é considerado um AAA independente. Para isso, é necessário

observar que o jogo não está totalmente nos moldes de um AAA (como o God of War (2018),

por exemplo), já que não contou com um orçamento grande (a expectativa era que o jogo já se

tornaria rentável com apenas 300 mil cópias vendidas). É  indie justamente por ser de uma
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empresa pequena e que não teve tanto orçamento e é AAA por ter uma qualidade audiovisual

e narrativa que faz jus aos jogos desta categoria.

Para ser considerado um jogo AAA, é preciso que seja desenvolvido por uma grande

empresa,  através  de  um grande  orçamento  e,  frente  a  tamanho  investimento,  tendo  uma

grande expectativa acerca do seu lançamento, pois se espera um produto de qualidade. Já um

jogo independente,  não conta com tanto investimento por ser produzido normalmente por

companhias  menores.  Desta  forma,  acaba-se não criando tanta  expectativa  assim,  embora

tenhamos  exemplos  de  jogos  indie que  se  tornaram  bastante  populares  como  Minecraft

(2010), Celeste (2018) e Angry Birds (2009). 

Hellblade teve destaque considerável tanto entre os entusiastas quanto os críticos de

jogos eletrônicos.  No site Metacritic,  um dos maiores sites  de crítica especializada10 e  de

público geral, a média de notas é de 8.3 para os críticos e 8.1 para os usuários, classificada

como “geralmente  favoráveis”.  Já  no IMDb – site  de  informações  sobre  música,  cinema,

filmes, televisão e jogos mais famoso do mundo – o game alcançou uma média de 9.0. Além

disso, desde o lançamento, venceu 11 de 17 indicações a prêmios, entre eles os de Melhor

áudio  no  BAFTA Game  Awards  –  premiação  que  ocorre  anualmente,  desde  2004,  para

celebrar as produções que a indústria de jogos eletrônicos lançou no ano anterior – e Design

de  som  no  The  Games  Awards  –  premiação  também  anual,  que  ocorre  desde  2014,

considerada o “Oscar dos Videogames”.

Com essas informações em mente, a base deste trabalho se dará a partir da hipótese

de que o design de som, entre a trilha, ruídos e vozes, é capaz de influenciar no processo de

imersão – e consecutivamente na experiência estética – dos usuários de jogos eletrônicos. A

análise  do jogo  Hellblade:  Senua’s Sacrifice servirá como ponto principal  para elucidar  e

atualizar os conceitos já levantados. 

10 imdb.com Disponível em: <https://imdb.to/2HVXXcq> Acesso em: 23 de maio de 2019 
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Para o levantamento conceitual da monografia, além de autores de áudio em games e

de  estudos  sobre  jogos  eletrônicos  de  maneira  geral,  serão  utilizados  autores  da  área  de

cinema, visto que suas definições servem de aplicação para demais produções audiovisuais,

incluindo jogos digitais. Além disso, a análise se dará a partir dos conceitos de Umberto Eco

(2005)  sobre  intentio  auctoris (intenção  do  autor)  e  intentio  operis (intenção  do  texto)

adaptados para a realidade do jogo em questão. Serão aproveitados também alguns vídeos

explicativos sobre o processo de produção do jogo, disponibilizado pela Ninja Theory em seu

canal no YouTube11.

11 Ninja Theory Disponível em: <https://bit.ly/1OAO1V5> Acesso em: 23 de maio de 2019 

https://bit.ly/1OAO1V5
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4. ANÁLISE DOS EVENTOS SONOROS EM HELLBLADE

Ao ter em mãos as principais noções de áudio e suas utilidades, a contextualização de

Hellblade e parte do perfil psicológico de Senua, é possível ter norteamento suficiente para

executar o processo de análise dos eventos sonoros no jogo em questão. Como apresentado no

capítulo anterior os conceitos de Umberto Eco acerca da relação entre  intentio auctoris e

intentio operis. Essa relação busca compreender em um texto “…o que seu autor pretendia

dizer, ou o que o texto dizia independentemente das intenções de seu autor” (ECO, 1993,

p.74), presumindo que nem sempre a intenção de um autor é equivalente a intenção do texto.

Ao  contextualizar  para  este  trabalho,  temos  que  nem  sempre  as  intenções  de  um  jogo

correspondem à intenção que os produtores tiveram ao longo de seu processo de criação.

Sendo  assim,  o  propósito  da  análise  é  aproveitar  textos  e  vídeos  dos  desenvolvedores

realizados na elaboração do jogo e a experiência de jogabilidade por si  só, associando as

questões que envolvem os sons com elementos narrativos e gráficos.

Além de uma análise geral, no jogo há pontos específicos cruciais para se explorar e

que serão melhor abordados ao longo deste capítulo: momentos de ênfase no som ambiente;

as variadas situações em que a personagem ouve vozes – estando ou não em uma situação

conflituosa  –  buscando  entender  as  diferentes  personalidades  que  essas  vozes  assumem;

utilização de trilha sonora; montagem dos quebra-cabeças para abrir  portões;  as runas; os

sacrifícios para passagem pelos portões de fogo; momentos de batalha contra os homens do

norte (vikings), Surt, Valravn e demais criaturas mitológicas, a exemplo da criatura que guarda

Helheim, Fenrir; e demais momentos mais pontuais do jogo.

Os sons em Hellblade foram pensados para ser um fator norteador no game. A Ninja

Theory divulgou uma série com 30 vídeos, chamada de “Hellblade Development Diary” para

dar  os  principais  detalhes  do  processo  de  concepção  do  jogo.  No  vídeo  27,  Senua's

Soundscape, os produtores deixam bem claro que se trata de um jogo muito mais auditivo que

visual.  Dominic Matthews, produtor  da Ninja Theory,  argumenta que “em um jogo como

Hellbldade: Senua’s Sacrifice  o áudio deve ser mais que experiencial. Deve ser interativo,

refletindo as ações do jogador e o guiando pela experiência do jogo” (tradução nossa)12. Essa

afirmação justifica a opção por usar a captação binaural para os sons do  game. A intenção

12 “In a game like Hellblade: Senua's Sacrifice, the sound has to be much more than experiential. it has to be
interactive, reflecting your actions, and guiding you through the gameplay experience.” 
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dessa ênfase dos recursos sonoros é fazer com que o jogador esteja cada vez mais imerso na

narrativa ao ouvir o universo do jogo através do que a mente de Senua deduz e como as

variações que a personagem apresenta ao longo do jogo repercutem nos sons que este emite.

Mas o áudio binaural apresentou limitações durante a concepção de Hellblade, já que uma vez

importada para a  Unreal  Engine – programa utilizado para desenvolver  o  jogo – não era

possível fazer alterações. Ou seja, os áudios já precisavam estar devidamente editados antes

de serem efetivamente inseridos no jogo.

Os sons – falas, músicas e ruídos – em Hellblade, conseguem ser apresentados tanto

de maneira linear quanto não-linear ao considerar que alguns sons – a exemplo da trilha e de

parte dos ruídos – não são gerados pela interação humana com o computador/console e outros,

como parte das vozes e sons de batalha, são. A possibilidade de interação, aliada aos gráficos,

sons, mecânica do jogo e narrativa, proporcionada pelos videogames é um elemento que serve

como  um  dos  principais  fatores  para  a  imersão  do  jogador.  A ideia  de  incorporar  uma

personagem  com  esquizofrenia  pode  ser  considerada  um  mecanismo  de  imersão  em

Hellblade, se isso for relacionado com o conceito de Janet Murray (2003), em que um dos

pilares da imersão é o gosto das pessoas pelo desconhecido e ter a possibilidade de explorá-lo.

No caso de Hellblade, os estímulos sensoriais (som + imagem) são capazes de nos transportar

para uma nova experiência que vai, inclusive, além da simulação da psique de Senua e chega

na própria  representação do espaço físico do jogo e  da possibilidade de vivência em um

simulacro baseado nos registros que se tem a respeito da mitologia nórdica. O universo de

Hellblade é contemplado pela noção de simulação por Couchot (1993) por não exatamente

buscar algo real e sim criar uma realidade virtual. Ao seguir a linha de Baudrillard (1991),

Hellbalde deixa de se classificar apenas como uma mera representação e passa a se comportar

como um simulacro por se distanciar tanto da realidade ao ter sua narrativa baseada em uma

mitologia. Por meio da interatividade, conforme já apresentado por Arlindo Machado (2007) -

mesmo que seja um repertório limitado por códigos em um programa – com o jogo é possível

que o interator tenha ainda mais liberdade de imersão, se comparado com o cinema, a TV e a

literatura.

Conforme os eventos sonoros se desenrolam em Hellblade, pode-se identificar as três

escutas  propostas  por  Chion (1994),  a  partir  de Pierre  Schaeffer  (1967):  a  escuta  causal,

escuta semântica e escuta reduzida. A escuta causal nada mais é que a interpretação de um

som que nos dará detalhes da sua fonte, servindo para indicar o estado desta fonte. Quando
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não é possível saber a origem de determinado som, este torna-se o principal meio de se obter

informações sobre aquilo que não vemos. Este é um recurso muito utilizado em Hellblade,

onde é possível observar uma junção do fora de campo e com o que Chion (1994) denomina

de Contrato Audiovisual, que entende que a relação som-imagem cria um valor acrescentado,

sendo este o valor que um som pode agregar a uma imagem. Desta forma, é preciso que se

esteja  atento  às  manifestações  sonoras  do  jogo,  tanto  pelo  fato  de  estas  terem  sido

desenvolvidas  justamente  para  ser  o  fator  orientador  do  game,  segundo  a  perspectiva  da

intentio auctoris,  quanto pelo fato de o som desempenhar papel crucial na experiência do

jogador,  segundo  a  perspectiva  da  intentio  operis.  Tanto  no  cinema  quanto  em  jogos

eletrônicos a causalidade da escuta está relacionada com a síncrese (CHION, 1994). A escuta

semântica não leva em consideração apenas a escuta por si só e está diretamente relacionada a

um determinado conjunto de códigos, ou linguagem. Em Hellblade pode-se considerar que as

falas (em inglês) e a legenda (em português, no caso da versão do jogo utilizada para esta

análise) dizem respeito a escuta semântica. É válido apresentar também que a língua falada do

jogo foi moldada a partir de aspectos culturais vindos da mitologia nórdica, além de demais

elementos como as criaturas, as runas e as paisagens. Já a escuta reduzida estabelece uma

relação com o som e apenas ele, sem levar em conta os princípios das demais escutas. Neste

tipo de escuta prioriza-se o impacto sensorial que os sons podem ter, o que dá total relevância

para a subjetividade dos indivíduos. Porém, a subjetividade não é um elemento absoluto, já

que percepções partilhadas, a partir principalmente de questões culturais e de consenso social,

surgem como uma espécie de padronizador de sensações.

O fato de trazer a representação de uma protagonista com problemas psíquicos que a

faziam  ouvir  vozes,  junto  ao  processo  de  captação  e  edição  dos  sons,  acrescentou

consideravelmente no ponto de vista narrativo e de jogabilidade. As vozes fazem parte da

narrativa  principalmente  por  ajudarem a  moldar  a  personalidade  de  Senua e  por  expor  o

processo confuso pelo qual ela está passando. Do ponto de vista da jogabilidade, as vozes têm

funções variadas, as quais abordaremos a seguir, mas é interessante ressaltar de início o papel

de contextualização e direcionamento que esses elementos apresentam aos jogadores, seja nas

dicas de combate, nas dicas das runas, entre outros aspectos que serão explicados. As vozes

que  Senua  escuta  talvez  sejam  o  principal  mecanismo  de  imersão  através  do  som  em

Hellblade.  Isso obviamente  não exclui  a  importância  das  demais  expressões  sonoras,  que

podem agir em conjunto com vozes ou de maneira independente delas e sua relação com os
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eventos visuais, como veremos a seguir.“Hellblade é melhor desfrutado com fones de ouvido

para som completo em 3D binaural” é esta mensagem que aparece na tela logo ao abrir o

jogo. O propósito da sugestão para que o jogador use fones de ouvido é muito claro: imersão.

Isso porque os fones tendem a isolar os sons do ambiente em que o jogador está, fazendo com

que este escute quase que apenas o que está sendo executado no jogo. É possível traçar uma

relação entre este fato e uma outra parte do conceito de Murray (2003) sobre imersão, que é a

ideia  de o indivíduo estar  submerso na água,  isolado de possíveis interferências  externas,

vivenciando apenas aquilo que ali está representado. 

FIGURA 8 – AVISO PARA USO DE FONES DE OUVIDO EM HELLBLADE

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

4.1 O TRUNFO DA IMERSÃO EM HELLBLADE

Vozes estão presentes em Hellblade quase sempre e se apresentam como o principal

evento  sonoro  imersivo,  possuindo,  na  maior  parte  do jogo,  uma atuação fora  do  campo

imagético,  salvo algumas exceções. As principais funções dessas vozes para a experiência

imersiva  do  jogador  são:  incentivo,  desestímulo  e  confusão.  Há  duas  vozes  mais

reconhecíveis: uma voz narradora, que contextualiza a situação de Senua; e também a voz de

Druth, um escravo de Helheim, que guia Senua através do que ele mesmo chama de “caminho
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obscuro” até o mundo dos mortos, além de explicar as circunstâncias do período em que a

história se passa. Não podemos esquecer também da própria voz de Senua no jogo. 

A voz da personagem surge frequentemente de maneira adaptativa no campo de visão

do jogador – há pouco espaço para o fora de campo, percebido nas demais vozes ao longo do

game.  Sua  voz  surge,  na  maior  parte  das  vezes,  em sequências  não  interativas,  que  não

dependem da influência direta do jogador para ocorrer. Senua dialoga diretamente com os

demais personagens do jogo, incluindo as vozes em sua mente, e passa também por alguns

momentos de devaneios, desempenhando assim um papel tanto dentro quanto fora de campo.

É possível perceber que em momento algum Senua estabelece contato com a voz narradora e

com o jogador, o que colabora para a construção de uma experiência também de espectador

por parte do interator.

Senua costuma protagonizar discussões quando se direciona às vozes de sua mente,

principalmente  quando  é  desmotivada.  A  personagem  tenta  não  dar  importância  às

intervenções das vozes, mas em momentos de maior esgotamento emocional, como quando

está  próxima de enfrentar  Hela (imagem abaixo),  rebate  os  desestímulos  que essas  vozes

promovem. 

FIGURA 9 – SENUA CONVERSA COM AS VOZES EM SUA MENTE

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).
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As demais vozes dão ainda mais ênfase à confusão mental de Senua. Ao mesmo

tempo em que a personagem é encorajada,  ela  é desestimulada pelas  vozes – isso ocorre

principalmente nas batalhas, onde Senua recebe dicas de combate e, quando atacada, as vozes

dizem que ela vai falhar em sua missão. Essas vozes auxiliam a guerreira a interagir com as

chamadas lorestones, que nos revelam detalhes da história por trás do que Senua vai enfrentar,

além dos totens ao longo dos trajetos que a levam até seus inimigos. Desta forma, o jogador

precisa estar atento às sinalizações das vozes, que vão surgir de maneira adaptativa ao indicar

o momento em que o jogo se encontra, para um melhor – e até mais completo – desempenho

no jogo. Porém essas vozes podem também atrapalhar a jornada da personagem uma vez que

em situações mais conflituosas costumam cair em contradição. 

FIGURA 10 – LORESTONES DÃO DETALHES DO CONTEXTO EM QUE HELLBLADE SE PASSA 

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

Algo interessante de se notar é quem em Hellblade o jogador parece assumir tanto o

papel de Senua quanto o de um espectador. O fato de ter contato com as vozes que Senua

ouve,  além  obviamente  de  controlar  suas  ações,  nos  coloca  na  pele  da  personagem.

Entretanto, a existência de sequências que quebram a interatividade entre jogador e máquina,

ou seja, de fatos que não se desenrolam a partir das ações do usuário, além da presença de

uma voz narradora, de maneira não-diegética, já que Senua aparentemente não a escuta, nos

coloca em uma posição de observação.
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Ainda  em  “Hellblade  Development  Diary”,  no  vídeo  24,  “Hearing  Voices”,  é

possível ter uma noção bem clara de que o objetivo dos produtores era dar cada vez mais

realismo aos eventos  sonoros ao embarcar  de vez na esquizofrenia de Senua.  A captação

binaural reforça ainda mais essa tentativa, além da opção por um design sonoro mais limpo,

sem  muitos  efeitos  de  alteração  nas  vozes.  David  Garcia,  editor  de  áudio,  afirma  que

“curiosamente, aquele que era mais real, limpo e claro foi o escolhido o que mais causou

impacto e atração” (tradução nossa)13. Além dos aparatos tecnológicos, o processo produtivo

contou com a contribuição de especialistas em doenças psicológicas e de pessoas que têm o

mesmo  problema  de  Senua  e  ouvem  vozes.  A partir  das  experiências  dessas  pessoas,  a

intenção era  deixar  a  jogabilidade  cada  vez  mais  imersiva.  As vozes  surgem de  direções

distintas,  aleatórias  até,  de  maneira  proposital.  De  acordo  com  os  produtores,  essa

multidirecionalidade ajuda a representar as diversas personalidades presentes na cabeça de

Senua.

Nas vozes, em suas diversas atuações ao longo de Hellblade, é possível identificar o

som fora de campo como o principal recurso utilizado. Mesmo dialogando com a imagem na

tela, não é possível saber a fonte destas vozes – sabemos apenas que estão na mente de Senua,

são ouvidas por ela, mas de quem são? As vozes costumam surgir de maneira adaptativa, por

apresentar ao jogador o ponto da história em que ele se encontra e por não ser uma resposta

direta a partir de sua interação com a máquina. 

4.2. BATALHAS

Os  sons  de  batalha14 não  fogem  muito  do  que  normalmente  se  é  utilizado  no

audiovisual.  Estão relacionados ao tempo de resposta da interação homem x máquina (ou

jogador x jogo) e vice e versa, tal qual com as imagens. Esses sons se caracterizam por serem

de natureza interativa, ou seja, gerados como resposta imediata das ações do usuário. É o caso

do já visto conceito de síncrese (sincronismo + síntese), de Michel Chion (1994), que é o

ponto  de  simultaneidade  entre  imagem  e  som.  Chion  traz  este  conceito  centrado  nas

produções  cinematográficas.  No  caso  de  um jogo  eletrônico,  diferente  do  que  ocorre  no

13 “Curiously, the one that was more real, clean and clear is the one they chose and the one that has more
impact on you and draws you in.” 

14 Exemplos  de  como  funcionam  os  sons  de  batalha  em Hellbldade podem  ser  encontrados  em:
http://bit.ly/HellbladeBatalhas

http://bit.ly/HellbladeBatalhas
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cinema, este processo é muito marcado pela possibilidade de o jogador pode interagir com os

aparatos. 

Nas batalhas as vozes dão conselhos de combate. Avisam quando há um inimigo

atacando por trás (fora do campo de visão da personagem e consecutivamente do jogador).

Avisam quando é necessário usar o “foco” (uma habilidade especial de Senua que aumenta a

velocidade de reação da personagem nos combates); indicam que o jogador deve tentar se

antecipar  aos  movimentos  dos  inimigos,  para  encontrar  uma  melhor  posição  de  ataque;

quando deve estar pronto para se defender; quando é preciso atacar ainda mais para finalizar o

adversário  entre  outros.  Os conselhos  durante as  batalhas  guiam o jogador para que este

obtenha êxito e não seja derrotado. Para isso, se manter sempre alerta às indicações sonoras é

essencial. Algo interessante de se perceber nos conselhos das batalhas é que eles podem ser

encarados como uma forma que os desenvolvedores do jogo encontraram de inserir tutoriais

de combate sem haver quebra na imersão do jogador.

Para além das intervenções padrão de luta, existem manifestações mais pontuais em

batalhas consideradas mais importantes a exemplo das lutas contra Surt, Valravn, Fenrir e

Hela. Contra Surt as vozes alertam quando ele está se fortalecendo, quando Senua precisa

focar para atacá-lo melhor ou quando ela deve manter distância. Contra Valravn a dica fica

com o foco para que o jogador possa encontrá-lo quando ele se teletransporta. Contra Fenrir

os  conselhos  são  para  o  jogador  tentar  ao  máximo  ouvir  de  onde  o  guardião  vem para

antecipar seu ataque. Já contra Hela, diferente de todas as batalhas ao longo do jogo, há uma

única voz que dá conselhos de combate, porém com o diferencial de implorar para que Senua

desista. Não por ser fraca, mas por ter feito demais até aquele ponto da história e que ela já era

uma heroína.

Outros  sons  que  colaboram  significantemente  para  a  imersão  dos  jogadores  em

Hellblade são os efeitos sonoros que estão ainda mais relacionados com o fenômeno de valor

acrescentado. São os sons da espada entrando na pele dos personagens, as espadas colidindo

entre si, entre outros.



40

FIGURA 11 – O JOGADOR PRECISA ESTAR ATENTO ÀS INDICAÇÕES DAS VOZES 

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

Há também momentos mais críticos, em que a personagem está perto de morrer no

jogo. As vozes a colocam como ‘fraca’, ‘lenta demais’ e afirmam que ela não vai conseguir e

vai morrer. Quando essas situações são superadas, as vozes se mostram surpresas e dizem que

‘ela vai conseguir’, ou ‘você venceu!’. As vozes indicam também quando uma batalha está

perto do fim e faltam apenas alguns golpes para derrotar os inimigos. Frases como ‘termine’,

‘ele já era’ e ‘você conseguiu’ são usadas para essa demarcação.

A trilha durante as lutas tem um caráter adaptativo por modificar-se de acordo com a

situação da personagem no jogo. Os momentos durante e depois das batalhas explicitam bem

isso. Logo quando um inimigo aparece a música torna-se mais sombria e ganha um tom de

ação.  A única  exceção  desta  mudança  fica  por  conta  da  luta  final,  contra  Hela  em seus

domínios. a música é mais calma e passa a sensação de fim de jornada, algo concluído. O tom

da voz solitária, já citada neste tópico, também dá a ideia de encerramento de trajetória.
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4.3 RUNAS

Durante  o  jogo  Senua  precisa  encontrar  runas15 espalhadas  pelo  local  para  abrir

portões e passagens. Algo interessante de se notar é que quando a personagem está próxima

do local de uma runa, surgem na tela miniaturas indicando qual é a runa referente (as vezes é

necessário encontrar mais de uma) e os sons, que muito provavelmente são de natureza não-

diegética, ficam mais agitados. Além disso, as vozes na cabeça de Senua alertam para que use

sua habilidade de foco para encontrar a runa. 

FIGURA 12 – SENUA PRÓXIMA DE UMA RUNA 

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

4.4 SACRIFÍCIO PARA OS DEUSES 

Para enfrentar os deuses do fogo, Surt, e da ilusão, Valravn, Senua deve adentrar os

domínios  de  cada  um  e  seguir  trajetos  que  estão  cheios  de  inimigos  e  desafios  que

correspondem à habilidade de cada Deus. O desafio do fogo16 consiste em um sacrifício, de

acordo com Surt, que Senua precisa cumprir para passar pelos portões com o símbolo de Surt.

15 Exemplos  de  como  funcionam  as  runas  em Hellbldade podem  ser  encontrados  em:
http://bit.ly/HellbladeRunas

16 Exemplos  de  como  funciona  o  desafio  do  fogo  em Hellbldade podem  ser  encontrados  em:
http://bit.ly/HellbladeFogo

http://bit.ly/HellbladeFogo
http://bit.ly/HellbladeRunas
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Para isso,  ela  precisa ir  a um totem com o mesmo símbolo e  interagir  com ele.  Logo,  é

necessário que Senua fuja de um incêndio causado por Surt (em referência a povos que ele

dizimou) e chegar a passagem. Durante o momento do incêndio os sons diegéticos ficam

bastante intensos e altos, com a intenção de dar ainda mais dramaticidade a esse momento do

jogo. É possível escutar o barulho do fogo e pessoas gritando para que Senua corresse dali e

se salvasse. Nos gráficos há um uso intenso de cores quentes durante o desafio. Depois da

passagem pelo portão os tons ficam muito mais frios e o som perde toda sua intensidade, para

demarcar a mudança de intensidade do game  combinada com a mudança de situação e o

momento de calmaria. 

FIGURA 13 – O JOGADOR PRECISA INTERAGIR COM O TOTEM PARA INICIAR O DESAFIO

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

O desafio dos quebra-cabeças17 é relativamente parecido com o das runas. O jogador

precisa  encontrar  um  ponto  em  que  os  fragmentos  da  marca  de  Valravn  se  alinhem

corretamente para abrir o portão. Para encontrar o local é importante estar atento ao o que há

por trás dos portais de ilusão, que revelam – ou retiram – passagens, escadas, portões etc. Em

um dado momento, é possível ouvir a canção de Valravn e Senua precisa usar o foco para

reduzir drasticamente os sons ambiente e um pouco das vozes para seguir a fonte da canção.

17 Exemplos  de  como  funcionam  os  quebra-cabeças  em Hellbldade podem  ser  encontrados  em:
http://bit.ly/HellbladeQuebra-Cabeças

http://bit.ly/HellbladeQuebra-Cabe%C3%A7as
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As vozes se conflitam sobre a possível ajuda de Valravn a Senua até que chega ao ponto de

realmente não se ter certeza quanto às intenções do Deus da Ilusão. Quando Senua chega ao

local, as vozes se agitam e começam a indicar que a guerreira precisa focar ou ‘usar seu olho

interior’ para alinhar a marca e abrir o portão. 

FIGURA 14 – SENUA PRECISA ALINHAR OS FRAGMENTOS DA MARCA DE VALRAVN PARA ABRIR

O PORTÃO 

FONTE: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017).

4.5. EVENTOS SONOROS EXTRAORDINÁRIOS

Conforme  já  visto  neste  trabalho,  durante  o  trajeto  para  enfrentar  Valravn,  é

necessário que Senua resolva quebra-cabeças para abrir passagens e seguir seu caminho. Em

um dado momento,  enquanto  Senua procura  o  melhor  alinhamento  das  peças  do quebra-

cabeça, as vozes sinalizam que a canção de Valravn18 está tocando e que ela precisa segui-la

para chegar o seu objetivo. Neste cenário, o jogador precisa fazer com que Senua use sua

habilidade de foco para praticamente silenciar as vozes e direcionar totalmente sua atenção

para a canção do Deus da Ilusão.

18 Exemplos  de  como funcionam os  demais  eventos  sonoros  em Hellbldade podem ser  encontrados  em:
http://bit.ly/HellbladeOutros 

http://bit.ly/HellbladeOutros
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O áudio binaural, que é interativo, tem papel crucial nesta sequência pois, é por meio

dele, que o jogador vai se orientar para conseguir abrir a passagem correspondente. Outros

recursos que são potencializadores, no que diz respeito à imersão, neste trecho são: o uso do

som fora de campo, associado principalmente com uma das ideias da escuta causal, onde o

som é a principal fonte de informação presente, já que sua origem não é visível. No caso da

canção, temos a impressão de estar indo atrás da origem do som, porém essa expectativa é

quebrada logo em seguida com a sequência do jogo; o fato de usar o foco de Senua para

seguir a canção corrobora a ideia de imersão de Murray (2003), por reforçar ainda mais a

idealização de estarmos submersos na água, isolados do mundo exterior.

Também há um momento no jogo em que Senua precisa atravessar um labirinto às

escuras e o jogador deve usar quase exclusivamente recursos sonoros – dispondo visualmente

apenas de poucos fachos de luz – para chegar ao seu fim. No labirinto, há apenas a voz de

Dillion para dar alguns conselhos a Senua. Neste ponto do jogo, em especial, há uma forte

alternância entre as atuações do campo (os fachos de luz) e do fora de campo (a voz de

Dillion). O fora de campo tem um papel importante tanto para guiar quanto para confundir o

jogador: até que ponto é confiável seguir a voz de Dillion? Já o campo nos guia de maneira

um pouco mais concreta, mas, ainda assim, há a dúvida de se aquele é mesmo o caminho a se

seguir. 

De  volta  ao  27°  vídeo  sobre  o  desenvolvimento  de  Hellblade,  o  “Senua’s

Soundscape”, os produtores revelam a intenção de fazer realmente com que o jogador fosse

guiado  exclusivamente  pelos  sons,  especialmente  neste  momento  do  game.  Porém  a

representação especificamente no labirinto, não foi tão fiel assim à realidade pelo fato de a

experiência sensória não ser completa, já que o jogador conta apenas com os sons e com ujm

pouco de visibilidade. David Garcia ressalta que “na vida real, pelo menos, você pode confiar

em outros sentidos, como o toque. Por isso trouxemos um pouco a visão para que o jogador

encontre o caminho. Mas a princípio, a ideia era som.” (tradução nossa).19 

19 “… in real life, at least, you can rely on other senses such as touch,. So we dialled in vision a little bit so that
you could find your way. But in principle, the idea was sound.”
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De acordo com o que foi apresentado neste capítulo foi possível entender o papel que

o design de som tem na construção de sentido da narrativa e da jogabilidade em Helblade, o

que resulta em uma experiência mais imersiva para o jogador (o que vale em qualquer jogo,

principalmente  os  que  contam  com  narrativas  mais  complexas).  O  segredo  parece  estar

justamente em todo o processo de captação e concepção dos efeitos sonoros, vozes e trilhas.

As  etapas  do  processo  criativo  dos  componentes  sonoros  em  Hellblade evidenciam  a

importância de se avaliar e compreender diversos contextos para possíveis aplicações, como

foi com as pesquisas e consultas com profissionais que tratam de saúde mental e com pessoas

que ouvem vozes e as pesquisas sobre a mitologia nórdica, por exemplo. Se essas questões

não  fossem  levadas  em  conta  os  sons  não  seriam  suficientemente  convincentes  e  como

consequência, a imersão seria um ponto difícil de se chegar. A seguir vamos retomar como o

processo de concepção dos sons em Hellblade e as sensações causadas por eles ao longo do

game se relacionam com as condições e fases do processo imersivo.
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5. CONCLUSÃO

Com as informações sobre como foram pensados e elaborados, como operam e que

sentido as trilhas, efeitos sonoros e ruídos trazem a  Hellblade, é possível entender o papel

fundamental que o design de som desempenha no jogo. No capítulo anterior foi interessante

perceber  que os sons,  independente de serem pertencentes  à  diegese do jogo, conseguem

passar determinadas sensações ao interator acompanhando – ou até mesmo antecipando – as

situações da narrativa.

Para além dos conceitos vistos e comparados com os eventos sonoros expostos na

análise, é válido trazer outras abordagens apresentadas ao longo deste trabalho para reforçar

ainda mais o poder que o áudio em Hellblade tem de deixar o jogador imerso. É o caso, por

exemplo, do modelo IEZA, de Huiberts e Van Tol (2008), que traça a relação entre os sons de

um determinado evento e a realidade ficcional retratada no jogo, onde os eventos diegéticos

promovem imersão pelo aguçamento dos sentidos ao entrar em contato com o jogo. Entre os

eventos diegéticos e não-diegéticos, os sons no modelo IEZA são classificados em interface,

efeito,  zona  e  afeto.  Em  Hellblade os  sons  de  interface  podem ser  a  trilha,  os  sons  que

sinalizam êxito nas missões das runas e dos quebra-cabeças; os de efeito são alguns ruídos

como som de abertura de portões ou passagens, sons de batalha e as vozes que Senua ouve; os

sons de zona são ruídos como trovoadas, chuva,  som do mar, sons ambientes de maneira

geral; já nos sons de afeto encontramos novamente a trilha sonora.

Ao relacionar Hellblade ao Modelo IEZA, chegamos no seguinte:

Interface: trilha que sinaliza êxito nas missões

Efeito: sons de abertura dos portões, sons de batalha e as vozes que Senua ouve

Zona: sons de trovoadas, chuva, mar. Sons ambientes de maneira geral

Afeto: trilha sonora

Além  disso,  é  interessante  comparar  os  eventos  sonoros  de  Hellblade com  as

condições propostas por Alison McMahan (2004) para que a imersão do jogador em jogos

eletrônicos ocorra. São elas “as expectativas do jogador devem condizer com as convenções

do ambiente de modo razoavelmente próximo”. Quando se depara com qualquer mitologia é

natural que se espere elementos que são convencionados como se fossem parte daquilo como
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as  runas  e  os  personagens;  “as  ações  do  jogador  devem  ter  um  impacto  não-trivial  no

ambiente”. Embora a ideia seja seguir um roteiro pré-roteirizado, o jogador, ao encontrar a

dimensão ficcional do jogo, percebe que tem uma certa liberdade para exercer determinadas

ações  e  elas  normalmente  têm suas  consequências;  “as  convenções  do mundo devem ser

consistentes, mesmo que elas não condigam com o 'espaço carnal'”. Hellblade é ambientado

no que corresponderia ao período da mitologia nórdica geograficamente há aspectos reais –

inspirados em países  nórdicos  – e  aspectos  fictícios,  que ficam por  conta das  runas  e  as

criaturas mitológicas.

Para  complementar,  Andrew  Glassner  (2004),  em  Interactive  Storytelling:

Techniques for 21st Century Fiction, estabelece três possíveis níveis de imersão em um jogo:

o primeiro é a curiosidade, ou a mais simples vontade de conhecer o jogo. Em Hellblade, a

ideia  de  seguir  os  passos  de  uma  personagem  esquizofrênica  pode  ser  um  ponto  muito

importante no que diz respeito à curiosidade, além das próprias motivações da personagem ao

longo da sua jornada; o segundo é a simpatia, a qual se dá pelo fato de o jogador passar a se

identificar com o protagonista – já que assume seu papel – e a se ver nele, o que faz com que

ele desenvolva uma afeição pelo personagem e o sentimento de simpatia passa para empatia.

Sentir-se na pele de Senua, nos coloca em uma posição de quem quanto mais desvenda e

segue a história da personagem, mais se compadece com ela; por último e mais intenso, o

transporte,  o  qual  o  interator  quebra,  momentaneamente,  a  barreira  entre  ele  mesmo e  o

protagonista. Com isso, as vezes é possível nos sentir Senua. Ainda mais com as vozes dando

os estímulos, os desestímulos e os conselhos, a possibilidade de ouvir os pensamentos da

personagem e até por escutar a voz narradora, que dava detalhes sobre a história de Senua nos

deixa ainda mais  próximos da personagem. Com base nas condições  e níveis  de imersão

citados e justificados acima, é possível perceber como o som teve participação bastante ativa

na  construção  de  sentido  e,  consecutivamente,  no  processo  imersivo  dos  jogadores  na

narrativa de Hellblade.

Qualquer  alteração no áudio influencia na jogabilidade,  Hellblade é  praticamente

impossível  de  se  jogar  sem áudio  e  sem fones  de  ouvido a  experiência  é  prejudicada;  a

plataforma em que um jogo funciona altera a relação com o áudio, sendo capazes também de

influenciar no gênero dos jogos. Algumas plataformas como as móveis e os arcades têm seu

áudio  pensado  para  ambientes  barulhentos  (o  diferencial  das  plataformas  móveis  é  a

possibilidade do uso de fones de ouvido),  Hellblade nunca seria jogável em um arcade, por
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exemplo; e o gênero dos jogos altera a relação dos jogadores com o som e na jogabilidade, os

jogos em primeira/terceira pessoa tendem a nos dar tudo que o personagem ouve e vê.

A  julgar  pelo  apelo  emocional  dos  sons  em  Hellblade,  é  válido  dizer  que

praticamente todos os sons do jogo ganham uma dimensão trans-diegética, por ultrapassar os

limites da diegese, seja em um movimento do jogo para o interator ou do interator para o jogo.

É possível se sentir pertencente à narrativa pela tensão causada pela trilha durante e o alívio

depois  das  batalhas,  confiança  quando  as  vozes  estimulam Senua,  ou  raiva  e  frustração

quando elas a desestimulam. É importante salientar que as sensações podem variar de acordo

com subjetividade intrínseca na nossa relação com os sons e com o jogo. Mesmo assim, é

válido afirmar que o processo de produção dos sons em Hellblade foi vitorioso por conseguir

causar impacto e manter o jogador atento aos fatos do jogo. Hellblade mostra que não precisa

ser um jogo exclusivamente sonoro (game audio) para fazer do som o principal guia de seus

jogadores.
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