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RESUMO 
 

Este trabalho consiste na análise do modo como os games Guitar Hero e Rock 
Band tentam proporcionar aos jogadores a sensação de incorporarem grandes estrelas do 
rock quando estão num palco. Esses games, através do uso de joysticks no formato de 
instrumentos musicais e do design de áudio, permitiram aos jogadores uma imersão no 
seu ambiente de jogo, a ponto de alguns se sentirem como astros do rock, independente 
de qualquer habilidade com guitarras, baixos ou baterias. O presente trabalho parte da 
hipótese de que Guitar Hero e Rock Band alcançaram o sucesso por, além de utilizarem 
em suas trilhas grandes sucessos da história do rock, conseguirem, através do formato 
diferenciado dos seus controles e pela forma como o som do jogo é emitido, diminuir a 
distância crítica entre a fantasia e a realidade, provocando o fascínio de seus jogadores, 
que sentem como se realmente estivessem tocando um instrumento musical. Dessa 
forma, consideramos o conceito de imersão fundamental para que se dê início a uma 
discussão sobre como esses games musicais atuam para que os indivíduos entrem na 
brincadeira de ser uma estrela do rock, já que acreditamos que agem de uma forma 
diferente de outros games mais tradicionais para o envolvimento emocional dos 
jogadores. 

Palavras-chave: games, rock, imersão, guitarra. 

 

ABSTRACT 

This work is the analysis of how the games Guitar Hero and Rock Band try to 
provide to the players a sense of incorporating rock stars when they are on stage. These 
games, through the use of joysticks in the shape of musical instruments and audio 
design, allowed gamers to immerse themselves in game environment to the point that 
some of them feel like rock stars, independent of any ability with guitars, bass or drums. 
This work starts from the assumption that Guitar Hero and Rock Band have achieved 
success by, besides using historical rock hits in their soundtrack, get through the 
different format of its controls and the way the game sound is emitted, reducing the 
critical distance between fantasy and reality, causing the fascination of his players, who 
feel as if they were actually playing a musical instrument. Thus, we consider the 
concept of immersion is essential to initiate a discussion on how these music games act 
for individuals to enter the game of being a rock star, as we believe that act differently 
from other games more traditional to players' emotional involvement.  

Keyword: games, rock, immersion, guitar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ele chega ao recinto, retira sua guitarra do suporte, ajusta a correia e a coloca em 

volta do ombro. Depois de verificar os cabos e os conectar ao seu equipamento, ele o 

liga à energia e, em seguida, regula cuidadosamente o volume do seu instrumento. Em 

instantes, a pequena plateia começa a gritar e a aplaudir de maneira eufórica, de forma 

que o barulho toma conta do espaço. O baterista conta até quatro, sendo essa contagem 

marcada pelo ruído emitido pelas baquetas ao chocarem entre si. Esse é o sinal para a 

plateia – e para os outros membros da banda – de que o show vai começar. Logo 

começam a soar os primeiros acordes de I Love Rock and Roll – música que ficou 

famosa na voz da cantora Joan Jett, no início da década de 1980 –, fazendo o público 

pular, dançar e gritar mais alto.  

Durante a execução da música, a performance agitada do guitarrista, que se 

entusiasma com a manifestação do público, faz com ele erre algumas notas, emitindo 

sons de trastejo ao invés de melodia, além de que alguns movimentos bruscos do seu 

corpo também fazem com que a correia, que ajuda a sustentar o instrumento em suas 

mãos, se solte. Isso faz com que ele pare de tocar para ajustar novamente a correia 

enquanto a banda, mesmo sonoramente desfalcada, prossegue com a apresentação. A 

ausência do som da guitarra provoca a insatisfação no público, que se mostra muito 

exigente, trocando a euforia e os aplausos por vaias, evidenciando a importância de tal 

instrumentista para a apreciação do espetáculo.  

Logo que o guitarrista se recompõe e os riffs do instrumento recomeçam a soar, 

os gritos e os aplausos retornam e prosseguem até o fim da música, indicando o sucesso 

da performance. Apesar do imprevisto com a correia e o desconforto nos dedos das 

mãos, ele escolhe a próxima música dentre as outras quatro do set list – que contém 

clássicos de bandas como Ramones, Deep Purple e Bad Religion – e dessa vez 
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demonstra mais empenho, assegurando que nada saia errado e interrompa novamente a 

apresentação, evitando desagradar às pessoas que estão lhe prestigiando.  

A cena descrita acima poderia ser comum e facilmente encontrada nas mais 

diversas casas de shows espalhadas pelos quatro cantos do mundo, entretanto o 

guitarrista em questão nunca subiu num palco.  Embora possa ver e ouvir o público que 

dança e aplaude, ele não pode abraçá-lo. Sua guitarra, feita num modelo que foi 

mundialmente popularizado pela fabricante norte-americana Gibson, não possui cordas 

e não é feita de madeira.  Ainda que demonstre habilidade para executar solos e riffs, ele 

nunca tocou um instrumento de verdade. 

  Apesar do som distorcido e bem regulado que consegue emitir através da 

guitarra feita de plástico, ele não sabe o que é um amplificador e nunca ouviu falar em 

treble, middle, bass ou overdrive. Embora consiga vários efeitos de som – como phaser, 

wha-wha, delay, tremolo e chorus – enquanto toca o instrumento, ele não precisa de um 

pedal. Também não há uma mesa de som. O volume pode ser regulado por controle 

remoto.  

Quando o show acaba, ele não precisa desmontar todo o equipamento, enrolar 

cabos, carregar cases e guardar pedestais. Ele não tem um roadie. Basta apertar alguns 

botões para que tudo seja desligado e o público e a estrutura de palco desapareçam. 

Assim como quando vai fazer uma nova apresentação, não é necessário “passar o som” 

e esperar a chegada dos outros instrumentistas. Ao toque de alguns botões, tudo 

reaparece e a performance pode ser executada novamente.  

Ainda que tenhamos descrito algumas características de um típico show de rock, 

estamos falando de um game que se apropriou do universo desse gênero musical. Guitar 

Hero foi lançado no fim de 2005 e marcou o início dessa franquia de jogos que foi 

encerrada em 2011. Consiste num jogo no qual há a substituição dos joysticks 

tradicionais por uma guitarra em miniatura que, no lugar de cordas, utiliza cinco botões 

coloridos (verde, vermelho, amarelo, azul e laranja) os quais devem ser pressionados 

simulando acordes, de acordo com as combinações correspondentes que aparecem na 

tela enquanto outro botão, no corpo do instrumento, simula as palhetadas, fazendo, 

dessa maneira, com que a música seja executada em sua perfeição.  
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Figura 1 – Guitarra/controle do Guitar Hero 

Fonte: http://jogatina.files.wordpress.com/2006/10/guitarhero-gitar.jpg 

 
 

Figura 2 – Indicação dos botões que devem ser pressionados . 

Fonte: http://noticias.limao.com.br/imagens/materia/games/guitar-hero-5.jpg 

 

O jogo também exige determinados movimentos da “guitarra” que simulam a 

performance de consagrados instrumentistas para que se obtenham mais pontos. O erro 

ou o ato de não pressionar os botões faz com que o som da guitarra não apareça na 

canção e daí surjam vaias da plateia virtual, que, se duram certo período, encerram a 

performance e impedem o progresso do jogador e o acesso às canções das próximas 

fases.  

Além dessa forma inovadora de jogar, o Guitar Hero tinha como atrativo um 

repertório que licenciou músicas de grandes bandas da história do rock de diferentes 

épocas e subgêneros, do punk ao heavy metal, como Ramones, Black Sabbath, Franz 

Ferdinand, entre outros. Essas músicas não eram as originais, sendo executadas por 

outras bandas que fizeram regravações exclusivamente para o game. 
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Depois de Guitar Hero, o game musical de rock que mais teve êxito foi o Rock 

Band, de 2007. Este aperfeiçoou as potencialidades de seu precursor para além da 

guitarra, que em ambos os jogos também pode ser utilizada como contrabaixo e 

empregar demais simuladores de instrumentos em miniatura – como a bateria e o 

microfone –, reforçando o conceito de uma banda completa tocando junta, no lugar de 

um guitarrista de destaque. Outro diferencial que merece ênfase é o fato de o jogo usar a 

maioria das músicas com as gravações originais das bandas que compunham o seu set-

list.  

 
 

 
 
Figura 3 – Guitarra, microfone e bateria do Rock Band. 

Fonte: http://www.finalboss.com/fb5/fotos/8/7/304178.jpg 

 
Além das músicas – que também chamam a atenção de indivíduos fãs de rock, 

mas não muito envolvidos com video games –, outro grande atrativo das franquias 

Guitar Hero e Rock Band é a possibilidade de os jogadores encarnarem alguns de seus 

ídolos, já que muitos cederam a própria imagem para a participação em tais jogos. Entre 

os que o fizeram podemos citar os membros das bandas Aerosmith, Beatles, Metallica, 

Van Halen e, mais recentemente, o Green Day, que tiveram versões exclusivas dos 

games, além de outros personagens importantes da história do rock, como Ozzy 

Osbourne, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Santana, Sting, King Diamond, Lemmy, Slash, 

Johnny Cash, entre outros, que passaram a ser incluídos em determinadas fases dos 

títulos dessas franquias.  

O presente trabalho parte da hipótese de que esses jogos musicais alcançaram o 

sucesso principalmente por conseguirem, através de elementos como o design de som e 



11 
 

do formato diferenciado de seus controles, diminuir a distância crítica entre a fantasia e 

a realidade, provocando o fascínio de seus jogadores, que se sentem como se realmente 

estivessem tocando um instrumento musical, o que para muitos é uma habilidade restrita 

a apenas algumas pessoas especiais.  

Para melhor compreendermos esse fascínio causado pelos jogos, dividimos o 

trabalho em quatro capítulos. O primeiro tem a intenção de mostrar a associação do rock 

com a guitarra, pois, como apontou Théberge, “historicamente (...) o rock tem sido 

intimamente associado com a guitarra elétrica em termos de seu som, gestos, 

performance (os fãs, muitas vezes imitam, em 'airguitar', os gestos exagerados de 

artistas do rock) e iconografia.” (2001, pág. 13). Ademais:  

 
(...) falar de rock vai além do que de uma simples construção sonora formada 
por guitarras amplificadas, baixo e bateria em uma métrica de compasso 4/44. 
O gênero é também uma construção simbólica que acontece em performance e 
postura ideológica de quem toca esse tipo de música, como é o caso dos (...) 
“heróis da guitarra” (...). (NOGUEIRA, 2009, pág. 04 e 05) 

  

Assim, procuraremos apresentar como o instrumento e o gênero musical se 

tornaram um símbolo de rebeldia e juventude e como o surgimento dos roqueiros 

acabou influenciando o comportamento de diversos indivíduos, que a partir de então 

passaram a ter o desejo de aprender a tocar guitarra por verem no rock não apenas uma 

maneira de expressar seus sentimentos, mas também um modo de viver, com uma 

posição de destaque social. O capítulo também mostra como surgiu a figura 

homenageada pelo game que deu início a essas franquias de jogos musicais de rock, o 

Guitar Hero.  

O segundo capítulo tem a intenção de mostrar no que a criadora dos games, a 

Harmonix Music System, apoiou-se para criar o Guitar Hero. Apresentaremos as 

origens do game, as quais estão ligadas aos jogos da Bemani, uma divisão da empresa 

produtora de games japonesa Konami, especializada em jogos do gênero rhythm-action. 

Ainda na década de 1990, a Bemani foi responsável por lançar alguns jogos que se 

tornaram sucesso nos arcades e que foram determinantes na influência da Harmonix 

Music System para a criação dessas franquias de games musicais de rock.  

Nosso foco de análise, então, volta-se essencialmente para a primeira edição da 

franquia de Guitar Hero, lançada em 2005, e que serviu de base para todas as outras que 

vieram posteriormente, inclusive o Rock Band, que, apesar de ter sido criado pela 

mesma empresa, tornou-se seu principal concorrente nesse nicho de entretenimento. 
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Assim, mostraremos como o game se apropriou da história de músicos e bandas de rock 

para compor sua narrativa e seus cenários. O capítulo também apresenta como esses 

virtuosos músicos influenciaram a performance que é exigida pelo game, quando o 

jogador eleva a guitarra/joystick para a ativação do star power, para assim alcançar uma 

maior pontuação, e como isso foi pensado pelos produtores para encorajar os jogadores 

a levantarem do sofá e movimentarem o corpo na hora do jogo.  

 

 

 

 
 

Figura 4 – Alguns dos músicos que aparecem em Guitar Hero e Rock Band. 

Fonte: jogos.uol.com.br 

 

 O capítulo também conta o histórico da franquia de Guitar Hero, que, ao longo 

de sua existência, rendeu aos consoles seis edições, além de quatro especiais – focados 

nas bandas Aerosmith, Metallica e Van Halen – e mais uma dedicada ao rock dos anos 

1980. Ao longo do capítulo também é apresentado o surgimento do seu principal 

concorrente, o Rock Band, que em 2010 lançou sua terceira edição, contabilizando seis 

jogos para os consoles, com três edições especiais – uma exclusiva dos Beatles, outra 

exclusiva do Green Day e uma terceira voltada para o público infantil, com  

personagens como os músicos Iggy Pop e os integrantes do Queen assumindo o formato 

dos brinquedos Lego.  

Nesse capítulo também apresentaremos como esses games, por meio da 

utilização de grandes sucessos do rock em sua trilha sonora, provocaram uma 

ressonância na indústria fonográfica, o que motivou o interesse de artistas e gravadoras 
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em incluir suas músicas e imagem nos games por enxergá-los como um novo meio para 

a difusão de seus trabalhos e uma nova forma de conquistar fãs.  

A partir do terceiro capítulo, o trabalho sai da produção dos games e se 

concentra mais na relação que eles estabelecem com os jogadores. Assim, os dois 

últimos capítulos tentam mostrar como Guitar Hero e Rock Band envolvem o jogador 

na fantasia de ser um rock star.  

No terceiro capítulo, utilizaremos os pensamentos de Huizinga (2000) e Caillois 

(1990) para mostrar como os jogos são concebidos como uma instância separada da 

realidade, na qual os indivíduos podem vivenciar novas experiências. Também 

mostraremos como os games em questão se utilizam de diferentes categorias de jogos 

propostas por Caillois para trazerem aos indivíduos uma performance mais próxima da 

de músicos reais.  

Também apresentaremos o conceito de imersão por autores como Grau (2007), 

Gomes (2003) e Murray (2003), para mostrarmos como ela acontece em diferentes 

jogos de video game. Acreditamos que estes são capazes de promover um envolvimento 

emocional dos jogadores, caracterizado pelo entrelaçamento entre as ações do indivíduo 

e aquelas que se desenvolvem no game no momento em que o jogo acontece. Há uma 

diminuição da distância crítica entre o jogador e o que está sendo mostrado na tela para 

onde ele é transportado, fazendo-o acreditar, sensoriamente, que ele faz parte de um 

mundo imaginário.  

Finalmente, no quarto capítulo, a intenção é mostrar como os games Guitar 

Hero e Rock Band proporcionam a imersão de seus jogadores, a qual acreditamos que 

acontece de uma forma diferente dos games tradicionais. Tentaremos mostrar que 

nesses games o design de áudio e os controles com formatos diferenciados são 

fundamentais para a experiência visceral de alguns jogadores, os quais chegam a 

acreditar que estão realmente produzindo música, mesmo que não tenham qualquer 

habilidade com guitarras, baixos e baterias.  

Para nossa análise, essencialmente nos apoiamos na revisão bibliográfica. Dessa 

forma, utilizamo-nos de livros que abordassem o rock, a guitarra, além de obras que 

tivessem foco nos video games, tratando desde a sua história, seus personagens e suas 

articulações com a sociedade.  Também nos utilizamos de autores que têm estudos nas 

áreas dos jogos e da realidade virtual para que pudessem nos embasar nas teorias que 

são aqui apresentadas. É importante dizer que alguns artigos que tratam diretamente de 
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Guitar Hero e Rock Band  também foram fundamentais para a concepção desta 

pesquisa.  

Não é objetivo deste trabalho esgotar todas as possibilidades de interpretação 

sobre a imersão nesses games musicais de rock, mas apenas introduzir uma discussão 

que poderá ser aprofundada a partir desta contribuição.  

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Assim nascem os heróis 

 
Apropriando-se do conceito de um jogo lançado inicialmente para os arcades 

japoneses, em 1998, pela Konami, o Guitar Freaks – que utilizava uma guitarra em 

miniatura como joystick, com três botões coloridos (vermelho, azul e verde), os quais 

impunham o desafio de pressioná-los no momento certo para acompanhar a música que 

estava sendo tocada –, a empresa norte-americana desenvolvedora de games Harmonix 

Music System disponibilizou nos mercados, no fim de 2005, o game Guitar Hero. Isso 

foi feito em parceria com a produtora de periféricos para jogos eletrônicos RedOctane.  

Lançado exclusivamente para o console PlayStation 2, o Guitar Hero conseguiu 

aperfeiçoar a ideia do seu precursor japonês e torná-lo atraente para os consumidores 

ocidentais ao apostar na utilização de músicas de sucesso da história do rock’n’roll, já 

que o Guitar Freaks priorizou canções originais em sua trilha sonora, o que pode ter 

contribuído para que o jogo não se tornasse tão popular para além do território nipônico 

e ficasse restrito aos mais aficionados por cultura pop japonesa, que conheciam seus 

compositores. A escolha da Konami de trabalhar com essas canções dá indícios de que, 

nesse tipo específico de game, a trilha sonora pode assumir um papel fundamental para 

a atração e para a experiência dos jogadores, ainda que a forma de jogar seja inovadora, 

com um tipo de controle diferente substituindo os tradicionais joysticks, numa tentativa 

de dar um maior realismo ao jogo, conforme foi feito com volantes e pistolas utilizados 

pelas desenvolvedoras desde os primeiros video games (KENT, 2001).   
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Figura 5 – Guitarra/controle de Guitar Freaks. 
Fonte: http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2006/07/konami_guitarhero.jpg 

Mesmo chegando ao público sete anos depois de Guitar Freaks, o Guitar Hero 

conseguiu se estabelecer na história dos jogos eletrônicos como uma das franquias mais 

rentáveis de todos os tempos e uma das que mais conseguiram reverberar em outras 

áreas do entretenimento, aparecendo em cenas de filmes hollywoodianos, programas de 

televisão, histórias em quadrinhos e desenhos animados, além de ter causado um grande 

impacto na indústria fonográfica1.  

 

1.1. Entre acordes, diversão e rebeldia 

 

Focando nos guitar heroes, o que é sugerido desde a escolha do título – que, 

seguindo o pensamento de Millard (2004, pág.143), é um termo que pode ser usado sem 

tradução em alguns países, pois reflete a ideia de algo que, como veremos adiante, é 

intrínseco à cultura do entretenimento contemporânea –, a parceria Harmonix-

RedOctane foi bem sucedida em sua adaptação ao proporcionar aos jogadores a 

sensação de personificar essas ilustres e folclóricas figuras do universo roqueiro quando 

estão num palco. Além do título enfático – Guitar Hero –, do joystick em formato de 

guitarra e de alguns dos grandes sucessos da música que compõem a trilha sonora do 

game, o vídeo de abertura reforça ainda mais que o jogo em questão é sobre guitarristas. 

Em pouco mais de vinte segundos, numa rápida sequência de imagens que tem início 

                                                 
1 Guitar Hero apareceu em filmes como “Os Smurfs”, “A Órfã” e foi tema do desenho South Park, no 
episódio Guitar Queer-o. O jogo também apareceu no programa da apresentadora Ana Maria Braga, no 
quadro Guitar Game, e no Caldeirão do Huck. Os personagens da Turma da Mônica, do desenhista 
Maurício de Souza, jogam uma paródia do game, o Guitarrero, numa edição de 2009 da revista do 
Cebolinha.   
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com uma Les Paul2 – modelo de guitarra que leva o nome daquele que é considerado 

por muitos como o inventor de tal instrumento –, o que se vê é a alusão de que o que 

está acontecendo é a preparação para um espetáculo, quase sempre num enquadramento 

que enfoca mãos e partes do equipamento utilizado pelo músico em questão.  

No vídeo, uma mão – que indica ser a mão de um roqueiro – com pulseiras e 

anéis de caveiras aparece ligando um amplificador, plugando o cabo na guitarra e depois 

na entrada do amplificador. A sequência é entrecortada por imagens de modelos 

diversos de guitarras seguidas pela mão ajustando os botões do instrumento, regulando a 

afinação e depois o volume do amplificador, que é colocado no máximo, sugerindo que 

o som alto é essencial para tal gênero musical. Outra imagem mostra que o medidor 

indica que os níveis de volume alcançam o limite da maior potência enquanto um pedal 

de distorção é acionado e a mão surge deslizando a palheta sobre as cordas. Na 

sequência seguinte, a outra mão, formando um acorde, desliza sobre o braço da guitarra 

enquanto se ouve um poderoso som, o que não deixa dúvidas de que se trata de rock. O 

jogo-show vai começar.   

 

Segundo Millard (2004), a guitarra, desde 1950, quando surgiu o rock’n’roll, tem 

sido um dos pilares da indústria do entretenimento, até mesmo pelo impacto que esse 

tipo de música teve nos mais diversos países. O rock foi um gênero que, graças à 

popularidade adquirida, acabou sendo apropriado para a utilização com outros fins que 

não somente a difusão musical, dentre eles o uso como trilha sonora de muitos jogos de 

video games (COLLINS, 2008b), e também “(...) o uso (...) como ilustração sonora de 

anúncios de roupas, bebidas, cigarros viagens etc. Não bastasse isso, a incorporação do 

gênero a diferentes nacionalidades, independente da realidade de origem (...).” 

(CORRÊA, 1989, pág. 27), o que contribuiu para que o som distorcido das guitarras se 

tornasse familiar aos mais diferentes públicos.  

Dessa maneira, a popularização do rock fez com que a guitarra fosse incorporada 

por bandas e artistas de outros gêneros musicais nos quatro cantos do mundo, conforme 

aconteceu no Brasil com a Tropicália, que a utilizou na mescla com ritmos regionais, 

como o samba, e mais recentemente com o Manguebeat, que aliou o som do 

                                                 
2 De acordo com Millard (2004), existem muitas controvérsias sobre quem foi o inventor da guitarra, pois 
diferentes empresas, entre elas Fender, Gibson e Rickenbacker reivindicam o título, até mesmo para 
utilizá-lo como uma importante ferramenta de marketing. No entanto, “Les Paul tem sido creditado como 
o inventor da guitarra em livros, vídeos e comerciais de televisão. O Rock and Roll Hall of Fame, em 
Cleveland, afirma categoricamente que ele inventou a guitarra de corpo sólido em 1941.” (pág.43). 
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instrumento a outros mais percussivos, como a embolada e o maracatu. Para Millard, a 

guitarra gera um som que surge:  

 
(...) a partir de incontáveis máquinas de entretenimento que ocupam nossas 
casas, carros, espaços públicos e locais de trabalho. Todos reconhecem o seu 
som distinto e amplificado. É difícil de evitar, pois ele serve à indústria do 
entretenimento de várias maneiras: como assinatura da música popular, em 
trilha sonora de filmes, e como música para anúncios de rádio, televisão e 
cinema. Ele se tornou um dos inevitáveis sons da vida moderna – tão comum 
na cultura popular global quanto o chamado de um telefone. (MILLARD, 
2004, pág. 3). 

 

De acordo com o autor, o som ubíquo desse instrumento na cultura 

contemporânea é resultado do sucesso alcançado como um produto de consumo e que 

agregou à sua imagem “um poder significativamente simbólico” (MILLARD, 2004, 

pág.08), através do qual “se tornou uma das principais imagens da cultura juvenil, 

ocupando um espaço crítico nas mitologias do entretenimento popular e em nossa 

tradição sagrada de rebeldia.” (IDEM, pág.07). Para Waksman (1999, pág.03), apesar de 

a guitarra ser um produto de consumo em si, ela também assumiu um papel 

determinante na criação de outro produto de consumo: a música pop, que, por sua vez, 

serviu como o melhor veículo para a promoção do instrumento, influenciando milhares 

de pessoas a empunharem uma e a seguirem a mesma carreira que alguns de seus ídolos. 

A comercialização de guitarras começou em 1930, nos Estados Unidos, num 

momento em que as big bands dominavam o cenário dos eventos musicais. Antepassado 

direto da guitarra, o violão era utilizado na seção rítmica dessas big bands, dividindo 

espaço com os instrumentos da seção de sopro, como trompetes, trombones e saxofones, 

que acabavam sendo mais proeminentes na execução das músicas (McGOVERN, 2004, 

pág.17). Segundo Millard, o baixo volume do violão fez “com que seu tocador não fosse 

evidente ou tão valioso quanto um que assoprava a trompa ou um baterista” (2004, 

pág.47). A crescente popularidade das big bands levou-as a tocar em salões maiores e 

para públicos maiores, fazendo com que adicionassem mais músicos à sua formação. 

Isso tornou necessária a amplificação do violão, para que o som, perdido entre a força 

dos instrumentos de sopro, alcançasse a audiência que dançava nos salões. Essa 

amplificação também viria a aumentar “a visibilidade e os méritos do seu 

instrumentista.” (IDEM). 

Seguindo o pensamento de Friedlander (2006, pág. 296), foi Lloyd Loar, um 

engenheiro de instrumentos, que, em 1924, projetou os primeiros captadores. Esses 
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artefatos eram acoplados embaixo das cordas do violão, transformando as frequências 

produzidas pelas vibrações delas em impulsos eletrônicos, que, por sua vez, eram 

transmitidos a um alto-falante através de um cabo que conectava o instrumento ao 

amplificador. Para McGovern (2004, pág.26), a introdução da eletricidade fez com que 

os violonistas fossem ouvidos, o que, além de lhes conferir mais opções de sons e tons, 

proporcionou-lhes autonomia, confiança e poder. Para Waksman (1999, pág.07), a 

amplificação foi mais além ao colocar o artista no centro das atenções do público. 

A importância da criação de tal artefato para o universo da música pode ser 

evidenciada através de uma entusiasmada propaganda de um fabricante de guitarra: “‘O 

dia em que um captador elétrico foi posto em cima de um violão’, reivindica o anúncio, 

‘uma revolução musical ocorreu”’ (MILLARD, 2004, pág.43). Apesar de ter provocado 

mudanças significativas, a eletrificação do violão acabou se popularizando mais por 

interesses econômicos do que propriamente estéticos. Os primeiros impactos dessa 

eletrificação puderam ser sentidos na formação das bandas, que, de acordo com 

McGovern (2004, pág.27), possibilitou aos conjuntos musicais a diminuição do número 

de integrantes. A amplificação fazia com que o som atingisse um maior número de 

pessoas sem exigir que houvesse uma grande quantidade de músicos no palco. Isso 

acabou permitindo uma maior arrecadação financeira para os donos das casas de 

espetáculo, que gastavam menos na contratação das atrações: “A eletricidade reorientou 

o negócio de músicas ao vivo e alterou a composição das bandas. Um conjunto 

eletrificado poderia substituir bandas maiores, fato que os proprietários de clubes (...) 

tomaram como vantagem” (IDEM).  

De acordo com Friedlander, inicialmente, a invenção de Loar passou 

despercebida, entretanto, “dez anos mais tarde, fabricantes de guitarra como a Gibson, a 

Rickenbacker e a National começaram a prover o mercado de jazz com guitarras 

equipadas com captadores. Essas foram as primeiras guitarras elétricas” (2006, pág. 

296). Assim, trompetistas, saxofonistas e outros músicos responsáveis pelos demais 

instrumentos de sopro que marcaram as big bands começaram a abrir espaço para o 

guitarrista, que passou a ganhar mais destaque nos palcos, principalmente em bandas de 

blues, country e jazz, em pequenos clubes urbanos.  

No entanto, para entendermos como a guitarra se tornou um objeto simbólico, 

principalmente na cultura americana, como disse Millard (2004), associada à cultura 

juvenil, à rebeldia e a uma revolução musical, conforme empregou a propaganda 

supracitada, devemos compreender o período em que ela ganhou mais popularidade, ou 
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seja, a segunda metade do século XX, quando houve a ascensão do rock, que se mostrou 

um dos gêneros musicais mais transgressores, contribuindo com rupturas tanto nos 

padrões musicais como nos sociais.  

De acordo com Hobsbawn (2000) e Morin (1977), os anos que se seguiram após a 

década de 1950 foram um período no qual a faixa etária jovem se tornou protagonista de 

importantes acontecimentos no mundo, tendo apresentado atuações determinantes nas 

mais diversas manifestações, desde interferências nas áreas políticas e sociais à esfera 

econômica. No curso da história, podemos destacar os protestos contra guerras e 

ditaduras, como as que ocorreram envolvendo os Estados Unidos e alguns países latino-

americanos, além das reivindicações a favor da revolução sexual iniciada nos anos 1960 

pelos movimentos feministas norte-americanos, que se estenderam por toda a década de 

70 em diversos países. Nesse período também atuaram na luta pelos direitos das 

minorias, que culminou na criação dos chamados “novos movimentos sociais”, os quais 

abrangiam a luta de pacifistas, ambientalistas, negros, homossexuais, vegetarianos, entre 

outros.  

Contudo, além da rebeldia, esse também foi um momento no qual os jovens foram 

identificados como um segmento com potencial de investimento, graças à autonomia 

monetária conquistada no seio da família, o que lhes permitia trabalhar e acumular 

dinheiro sem ter muitas responsabilidades com as contas do lar (FRIEDLANDER, 

2006; HOBSBAWN, 2000; MORIN, 1977). Para Janotti Jr,  

 
Desde a década de 1950 é possível visualizar os movimentos juvenis através de cortes 
operados no posicionamento corporal e social em relação aos espaços normativos. 
Logo, esses posicionamentos foram incorporados como forma de distinção do mundo 
juvenil pelo mercado cultural, o que acabou gerando nichos mercadológicos realçados 
por práticas midiáticas especificas. (...) os movimentos juvenis se tornaram referência 
para uma parcela da população que buscava a demarcação de trajetos e espaços 
próprios. (2003, pág. 20). 

 

 Reconhecendo essa faixa etária como um novo público-alvo, com um potencial 

de consumo que ultrapassava qualquer outro segmento da população americana do 

período (SHUKER, 2001, pág. 196), as empresas passaram a produzir bens com os 

quais eles pudessem se identificar. No cinema, as narrativas passaram a ter a temática 

do jovem rebelde como protagonista, ocasião em que se destacaram James Dean e 

Marlon Brandon nos filmes “Juventude Transviada” e “O Selvagem”, respectivamente. 

Na moda, houve a adesão do blue jeans como vestuário básico por parte daqueles que 

não queriam ser identificados como adultos. Na música, a indústria fonográfica investiu 
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no lançamento do rock and roll, gênero que passou a ser porta voz dos jovens, cantando 

temas que envolviam o cotidiano da juventude, como a escola, a relação com os pais ou 

o sexo: “Por seu ritmo vibrante e oferecendo normalmente um tratamento ousado e 

sugestivo às questões do amor, essa música atraiu toda uma geração de adolescentes 

(...)” (FRIEDLANDER, 2006, pág. 38). Para Grossberg (apud SHUKER, 2001, pág. 

36), os jovens se identificaram com o rock por conta da autenticidade desse gênero 

musical. Autenticidade essa que, para o autor, consistia na habilidade desse tipo de 

música em promover os desejos, as experiências e os sentimentos desse segmento da 

audiência.  

Para Keightley (2001, pág.112), o rock foi o gênero que oficialmente 

institucionalizou no mainstream a segmentação de músicas entre faixas etárias, que já 

havia dado os primeiros passos na época das big bands, quando os críticos passaram a 

reconhecer que muitas das novidades apresentadas por esses grupos musicais só podiam 

ser compreendidas pelos mais jovens – algo bem diferente dos produtos do Tin Pan 

Alley, núcleo da indústria musical norte-americana no começo do século XX que não 

distinguia as preferências no gosto entre adultos e os mais novos. 

Os lucros alcançados por essa estratégia comercial de músicas por segmentação 

etária são evidenciados por Hobsbawn, para quem “podemos medir o poder do dinheiro 

jovem pelas vendas de discos nos EUA, que subiram de 227 milhões de dólares em 

1955, quando o rock apareceu, para 600 milhões em 1959 e 2 bilhões em 1973” (2000, 

pág. 321). Nesse sentido, também podemos mensurar como o sucesso comercial do rock 

ajudou a incrementar a venda de guitarras, ao longo dos anos, popularizando o 

instrumento: 

 
As vendas decolaram no início da década de 1960, quando o rock’n’roll estava em seu 
apogeu e o número de guitarras vendidas a cada ano saltou de 300.000 para algo em 
torno de 600.000.  O número de guitarristas nos EUA tem crescido continuamente desde 
a década de 1960: eram estimados 7 milhões na década de 1970, 9 milhões nos anos 
1980, e previstos mais de 10 milhões para a primeira década deste século. (MILLARD, 
2004, pág. 03). 

  

Para Millard (2004), foi durante esse momento histórico de protagonismo juvenil 

e do surgimento do rock’n’roll que a guitarra transcendeu a esfera musical e se 

transformou num símbolo de luta associado às manifestações juvenis nas quais a figura 

do guitarrista passou a ser o retrato de “um indivíduo turbulento, desafiando o status 

quo da sociedade de consumo” (pág.08).  
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De acordo com o autor, “revolucionário” é o adjetivo mais usado na descrição das 

transformações promovidas pelo rock desde o seu surgimento, na segunda metade do 

século XX, e, por ter associação direta com esse gênero musical, a guitarra ganha o 

crédito por emitir o som que embalou muitas mudanças na sociedade contemporânea. 

Apesar de o instrumento ser usado por outros gêneros anteriores à existência do rock, 

foi com este que a guitarra se tornou popular e ganhou o status de ícone de rebeldia. 

Essa visão é reforçada por Corrêa (1989), segundo o qual “após o surgimento do rock, 

(...) quase todas as formas de protesto passaram a estar associadas a ele.” (pág. 39). 

 Em seus primeiros anos de vida, na década de 1950, o rock encorajou os jovens 

a romperem com os espaços tradicionais de trabalho e lazer, enfatizando nas letras a 

celebração de festas, danças e indiretamente fazendo referências ao sexo, o que, 

segundo Janotti Jr. (2001, pág.35), “implicava numa mudança de atitude por parte da 

adolescência em relação às gerações anteriores”. Nos anos que se seguiram, nas décadas 

de 1960 e 1970, o gênero, assim como parte do público, amadureceu. As letras que 

falavam do cotidiano adolescente passaram a dividir lugar com outras de cunho mais 

político e ligadas à realidade que vivenciava a sociedade americana, como a guerra do 

Vietnã, os direitos civis dos negros e os movimentos estudantis universitários. Com o 

surgimento do punk rock, no fim da década de 1970, que ganhou força em diversos 

países pelo mundo – incluindo o Brasil, onde se destacaram várias bandas paulistas nos 

anos 1980 –, o rock teve uma das suas faces mais transgressoras. Com letras de cunho 

político e social, o punk rock fez denúncias contra o desemprego, a corrupção, a miséria, 

entre outros problemas pelos quais diversas nações passavam.  

Dessa forma, ao longo dos anos, o rock deixou “de ser apenas uma música de 

rebeldia adolescente para representar parte dos anseios da juventude, que passou a 

utilizá-lo como modo de expressão” (JANOTTI JR., 2001 pág. 41), assumindo, assim, 

um papel determinante na contestação juvenil e também no entretenimento popular, o 

que foi estendido à guitarra. Pela associação e pela importância na história do 

rock’n’roll e na cultura do entretenimento como um todo, Millard (2004) diz que a 

guitarra pode ser descrita como um ícone da cultura popular do século XX. Segundo o 

autor: 

 
Para um ícone valer a pena, sua força tem que ter um poderoso fator 
reconhecível. Ele tem que ser imediatamente reconhecível em todo mundo, 
como Mickey Mouse ou Elvis Presley, por exemplo. Mais importante, ele tem 
que dizer algo, definir alguns valores ou proporcionar significados. A guitarra é 
um ícone não apenas por conta disto tudo que nos cerca, mas também porque 
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ela pode dar suporte para outras coisas mais do que sons musicais. (2004, 
pág.08) 

 

Podemos dizer que tal instrumento, apesar do berço norte-americano, alcançou o 

status daquilo que Ortiz (1994) denomina de “cultura internacional-popular”, ou seja, ao 

lado de outros produtos, marcas e personagens do entretenimento, como o jeans, a 

Coca-Cola ou Marilyn Monroe, a imagem da guitarra “é capaz de capitalizar 

determinados signos e referências culturais reconhecidos mundialmente” (ORTIZ, 1994, 

pág. 111). Para o autor, “Esses objetos-souvenirs são carregados de significado e, ao se 

atualizarem, povoam e tornam o mundo inteligível” (IDEM, pág. 126).  

 Além da rebeldia, segundo Millard (2004 pág. 05), a guitarra também é um 

símbolo de progresso. A sofisticação tecnológica, evidenciada através do formato e dos 

componentes elétricos, evoca a modernidade e a alta tecnologia. De acordo com o autor, 

a capacidade do instrumento “para produzir um nível de volume desconhecido no 

mundo natural a define como um símbolo do domínio tecnológico humano sobre o 

ambiente.” (IDEM). 

 Dessa maneira, podemos compreender como a guitarra se tornou ao longo de sua 

história um símbolo da cultura juvenil, da rebeldia, do entretenimento e da tecnologia, 

proporcionando ao instrumentista aquilo que Waksman (1999, pág. 06) considera um 

dos seus grandes atributos, que é a capacidade de “investir o corpo com significados” e 

“conferir-lhe uma identidade única”. Assim, também podemos ter um pouco da noção 

do porquê do fascínio de muitos indivíduos pelo instrumento, que, como veremos a 

seguir, transcendeu a esfera musical e passou a ser visto como um meio para os 

indivíduos alcançarem uma vida extraordinária, superando barreiras sociais e 

econômicas. Também mostraremos como a admiração pela guitarra ganhou novas 

proporções a partir da década de 1960 com a figura do guitar hero, isto é, um guitarrista 

virtuoso e performático que passou a ser um dos sujeitos mais cultuados e venerados no  

universo do rock. 

 

 

1.2. Heróis ou rebeldes? 

 

 

Para Waksman (1999, pág.240), “o guitar hero é um mestre do seu instrumento, 

possuindo a técnica necessária para tocar passagens musicais fora do alcance para 
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outros músicos”.  No entanto, para Millard, um guitar hero é mais do que simplesmente 

um homem ou um músico virtuoso. É “alguém cuja vontade de experimentar leva o 

instrumento a novas dimensões, alguém que é amplamente imitado, alguém cuja própria 

vida parece definir o instrumento de uma nova maneira.” (2004, pág. 143).  Millard 

enfatiza que, para se tornar um guitar hero, a “habilidade ao tocar guitarra não é a única 

qualificação. Há uma dimensão heroica do guitar hero que envolve estilo de vida e 

valores que vão muito além da invenção de amplificadores elétricos.” (2004, pág. 143 e 

144).  

Esse estilo de vida e valores que dão uma dimensão heroica a esses artistas é o 

que o autor (IDEM) denomina de “ética do rock’n’roll”, isto é, um sacrifício que os 

músicos, assim como o guitar hero, devem fazer para ter o domínio sobre sua arte, ou 

seja, suportar longos períodos de baixa remuneração e milhares de quilômetros 

percorridos para a divulgação do seu trabalho para, assim, alcançar o estrelato e as 

recompensas desse esforço. Para os roqueiros que conseguem superar essas 

dificuldades, as recompensas do sucesso vão desde relações sexuais ao acesso a novos 

instrumentos, novas roupas, até estampar capas de revistas, ganhar cachês melhores, 

carros, jatos, mansões, autonomia perante as gravadoras, entre outras coisas. Contudo, 

de acordo com o Weinstein (apud SHUKER, 2001, pág.110), muitos artistas não 

suportam as dificuldades existentes nessa trajetória, que vão muito além de baixos 

salários e longas turnês, desistindo da carreira antes de alcançar o sucesso. 

 
Os obstáculos se mostram grandes demais para serem superados. Desarmonias 
dentro do grupo, falta de recursos financeiros, problemas pessoais, fadiga, 
diminuição do entusiasmo diante da frustração, inabilidade em tomar decisões 
para sacrificar os membros mais fracos, falta de talento e habilidade 
necessários, tudo contribui para o fracasso. (IDEM). 

 

A ética do rock da qual Millard (2004) fala se assemelha ao que Frith (apud 

SHUKER, 2001, pág. 111) denominou de “The Rock”, ou seja, um processo 

estabelecido na década de 1960 que envolve a carreira dos músicos de rock e estrutura o 

trajeto deles como uma pirâmide: os músicos começam o trabalho no que seria a base da 

pirâmide, em um nível local, tocando em bares e pequenos clubes, e se encaminham em 

direção ao topo, atravessando vários níveis, que vão desde um reconhecimento regional, 

consistindo em shows fora da cidade natal, à realização de gravações em pequenas 

gravadoras independentes. O próximo nível da pirâmide é alcançado quando conseguem 

assinar contrato com uma grande gravadora e uma exposição nacional, com músicas de 
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sucesso no rádio e apresentações pelo país. O topo da pirâmide é atingido quando 

ganham status de superstars, no qual suas músicas se tornam sucessos internacionais, as 

turnês têm datas por diversos países do mundo e os artistas ganham grande exposição na 

mídia.  

Essa trajetória dos roqueiros, que é presente na história de vários artistas e faz 

parte de uma mitologia do gênero, contribuiu com o sonho de diversas pessoas que se 

iniciaram na guitarra na esperança de alcançar uma vida extraordinária. De acordo com 

Millard (2004, pág.06), possuir uma guitarra fez parte da fantasia de estar no centro das 

atenções do entretenimento popular que alimentou o imaginário de muitos jovens das 

décadas de 1950 e 1960, que sonhavam em montar uma banda e alcançar uma carreira 

de sucesso, o que, segundo o autor, remonta à tradicional história americana dos trapos-

à-riqueza (pág. 102):  

 
(...) a guitarra foi mais do que um instrumento musical. Ela foi a ferramenta 
para se engatar no entretenimento popular. O hino de Chuck Berry para o 
rock’n’roll, “Johnny B. Goode” descreve uma versão otimista do sonho 
americano: um garoto jovem que deixa o lar, sem nada, mas com uma grande 
ambição e uma guitarra (carregada em um velho saco) e finalmente alcança o 
topo do mundo do entretenimento a partir da sua habilidade em tocar o 
instrumento. Esta jornada perfeitamente representou o valor americano de 
progresso através do talento. A guitarra foi vista como a grande possibilitadora 
– levando pobres garotos de suas origens ordinárias e sombrias, em locais 
remotos do país, e os impulsionando a grandes cidades e ao conhecimento da 
nação. (MILLARD, 2004, pág. 102). 

 

Para Waksman (1999, pág.164), Johnny B. Goode ajudou a construir um mito 

sobre a guitarra como sendo um instrumento de valores musicais e financeiros 

incomuns. Ela seria determinante para ultrapassar barreiras sociais e raciais, 

contribuindo para a ascensão de indivíduos antes marginalizados pela sociedade.  Para 

Shuker (2001, pág. 112), o fascínio por um estilo de vida de glamour e riqueza que 

muitos roqueiros alcançaram é uma das principais razões que movem as pessoas a 

formarem uma banda e a enfrentarem uma luta darwiniana para alcançarem o sucesso.  

Seguindo o pensamento de Millard (2004, pág. 06), outro elemento que se 

mostrou determinante para alimentar esse imaginário de ascensão social em torno do 

rock foi o fato de que a guitarra, além de possuir um preço bastante inferior, era bem 

mais simples de se tocar se comparada ao principal concorrente na época do 

lançamento: o piano. O autor enfatiza que a introdução de um modelo de duzentos 

dólares no mercado reforçou o sonho de muitos adolescentes, já que o preço baixo fez 

com que a guitarra se tornasse acessível a muitas pessoas que queriam se iniciar na 
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música. Isso acabou contribuindo para a popularização do instrumento e, dessa maneira, 

para a esperança desses jovens de serem bem sucedidos na vida, através de uma banda 

de rock.  

O heroísmo que é existente na trajetória de alguns guitarristas, assim como em 

Johnny B. Goode, tem raízes afro-americanas, mais especificamente nos músicos de 

blues das décadas de 1920 e 1930. Os bluesmen, além de algumas blueswomen, eram 

pessoas cujo sustento dependia da habilidade em fazer solos em uma época na qual a 

guitarra ainda era vista pelas bandas como um instrumento rítmico. Para Millard (2004), 

o bluesman acabou sendo romantizado na visão dos jovens da década de 1960 – que 

estavam começando a ouvir blues e se iniciando na guitarra –, o que contribuiu para a 

imagem do guitar hero tal qual conhecemos atualmente. Para esses jovens, o bluesman 

era um solitário que seguia a vida percorrendo estradas e “que vivia por seu talento e 

aproveitava os frutos do seu tocar. Era um homem poderoso, (...) presenteado e 

represado pelos deuses, e alguém que tinha poderes especiais (...).” (MILLARD, 2004, 

pág. 144). Para o autor, 

 
A figura do bluesman foi uma modernização do ideal romântico do herói na 
cultura europeia, na qual o herói sempre foi homem e as mulheres eram 
admiradoras facilitadoras (musas) ou obstáculos. O guitarrista rock star deve 
ter sido uma atualização do romantismo do início da Europa moderna, uma 
continuação do ideal romântico no novo mundo (...). (2004, pág.157). 

 

De acordo com Millard (2004, pág. 143 e 144), o heroísmo na guitarra surgiu 

devido à fusão da tecnologia da guitarra com uma interpretação inglesa das tradições do 

blues afro-americano. Nesse sentido, seguindo a concepção de Friedlander (2006, pág. 

293-324), a admiração pelos guitarristas, que lhes conferia status de heróis, teve início 

na década de 1960, quando músicos britânicos passaram a valorizar o blues americano 

e, assim, a dar ênfase em suas canções aos solos e improvisações na guitarra, os quais 

passaram a predominar nos shows, como foi o caso de Eric Clapton, que chegou a ser 

aclamado como “Deus”, por conta do virtuosismo com o instrumento, e também de Jimi 

Hendrix, que, apesar de americano, iniciou a carreira solo na Inglaterra e até hoje, por 

conta das inovações que criou com o instrumento, como o controle da emissão de ruídos 

para criar novos sons, é aclamado por muitos como o maior guitarrista de todos os 

tempos. Para Millard (2004, pág. 160), a ascensão desses guitar heroes, além do 

prestígio universalmente reconhecido no mundo rock, traçou uma linha definitiva entre 
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amadores e virtuosos, pois a habilidade que esses músicos demonstravam não podia ser 

copiada por qualquer indivíduo. 

Apesar de serem bastante importantes para a concepção da ideia do que seja um 

guitar hero, virtuosismo, trajetória e inovações com o instrumento não são suficientes. 

Além dessas características, de acordo com Millard (2004, pág.144), é essencial que o 

músico estabeleça uma forte conexão emotiva com o público, o que pode acontecer 

através da forma como se comporta no palco, ou seja, da performance. Para Shuker 

(2001, pág.106), ela é responsável por alimentar os prazeres e as fantasias individuais 

do público, criando ícones da música e mitos culturais. Nesse sentido, a correia que 

sustenta a guitarra foi fundamental para o rock’n’roll, pois permitiu ao guitarrista fazer 

diversos movimentos no palco, como se baixar, colocá-la entre as pernas, empiná-la, 

enfim, “usá-la para fazer gestos simbólicos” (MILLARD, 2004, pág. 147), 

proporcionando uma maior interação entre esses instrumentistas e sua audiência. 

“Chuck Berry e incontáveis outros artistas afro-americanos do R&B desenvolveram 

movimentos com suas guitarras como parte da encenação, pegando emprestado 

daqueles que vieram antes, especialmente o grande showman T-Bone Walker” (IDEM). 

De acordo com Waksman (1999, pág. 152), Chuck Berry era um artista que 

tinha consciência do apelo visual da guitarra. O autor aponta como exemplo a aparição 

de Berry no filme Rock, Rock, Rock!, de 1956, no qual aparece sozinho, apenas com 

uma guitarra na mão, em um cenário vazio, dublando a canção You Can’t Catch Me 3. 

Apesar da evidência clara de que a guitarra não está ligada a nenhum amplificador, o 

músico “a usa para transmitir o espírito da canção, através de seus gestos” (IDEM), 

como os pulos e a dança, além do beijo que ele dá no braço do instrumento, que parece 

mais um gesto de gratidão ao que a guitarra lhe tinha proporcionado até então. 

Para Friedlander (2006, pág.54-58), Berry foi o pai da guitarra do rock and roll 

porque fundiu os elementos do blues com a velocidade da música country. Além de ser 

um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, aclamado por alguns integrantes 

dos Beatles e dos Rolling Stones, Berry se notabilizou pelo modo como se apresentava 

no palco, que, para Waksman (1999, pág.155), demonstrava o grande desejo do 

guitarrista em agradar ao público e entretê-lo. Isso é evidenciado por um de seus 

movimentos mais característicos, o Duck Walk, no qual Berry, durante os solos, imitava 

um pato “dobrando os joelhos para trazer o seu corpo em direção ao solo e passeando 

                                                 
3 O vídeo está disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=bcblXxc4oqo>. Acessado em 
16.02.2012. 
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(...) pelo palco, com a cabeça batendo para frente e para trás, enquanto a guitarra 

despontava de seu corpo em uma posição fálica, mas, sem dúvida, mais divertida do que 

agressiva” (WAKSMAN, 1999, pág.152). 

 

 
 

Figura 6 – Duck Walk  

Fonte: http://paixaoporhamburguer.files.wordpress.com/2011/07/006.jpg 

 

Para o autor, o Duck Walk de Berry evocava os primeiros guitarristas negros, 

como T-Bone Walker e Guitar Slim, que foram pioneiros na exibição física enquanto se 

apresentavam com tal instrumento. Seguindo o pensamento de Waksman (1999, 

pág.152 e 153), esses músicos, com a guitarra em punho, enfatizavam a flexibilidade do 

corpo enquanto mantinham a concentração para executar as notas, mesmo que ficassem 

em uma posição que dificultasse a performance. Essa prática, de acordo com o 

pesquisador, nasceu nos clubes negros, nas grandes cidades, onde frequentemente 

aconteciam as batalhas de guitarra, que refletiam a grande competitividade nesse 

segmento da música popular. Nessas batalhas, o músico tinha que conseguir manter a 

atenção da plateia durante a apresentação, o que, além do virtuosismo e da improvisação 

de notas, exigia certo contorcionismo. Se ele fosse mal sucedido, rapidamente era 

substituído por outro guitarrista. De acordo com Waksman, 

 
Os palcos dos clubes de guetos eram espaços onde os artistas negros, e homens 
em particular, podiam encenar formas de afirmações físicas indisponíveis em 
seu cotidiano longe dos palcos. Vista dessa perspectiva, a guitarra orquestrou a 
performance com seu próprio barulho que tocou para o distúrbio de normas e 
restrições cotidianas. (1999, pág.153 e 154). 

 

Por conta de algumas das performances de seus artistas, de acordo com 

Waksman (1999, pág.154), muitos dos primeiros shows de rock’n’roll acabaram 

interrompidos pela polícia, devido às ameaças físicas e morais que eram apresentadas 



28 
 

aos jovens brancos. Segundo Janotti Jr. (2001, pág 37 e 38), os primeiros jovens 

roqueiros utilizaram a sonoridade para criar uma dança que se caracterizava pela 

fluidez, pela ausência de uma codificação complexa e por movimentos ousados que 

expressavam a rebeldia em relação aos padrões sexuais da época.  Nesse sentido, o autor 

enfatiza as apresentações de Elvis Presley, que tinha em sua expressão corporal 

influências dos músicos de R&B. De acordo com o autor, a forma como Elvis dançava 

provocou inúmeras controvérsias, chegando até mesmo a ter sua aparição restrita da 

cintura pra cima, quando participava de programas de televisão. Friedlander diz que: 

 
Presley apareceu na TV em rede nacional pelo menos doze vezes em 1956 e 
muitos adolescentes vislumbraram pela primeira vez o poder visual do rock 
and roll. Depois, Elvis apareceu duas vezes no “Ed Sullivan Show”, no qual os 
censores da CBS proibiram que focalizassem Elvis da cintura para baixo (...). 
Os comentários de Jack O’Brien em um jornal de Nova York revelam o 
sentimento típico dos pais naquele tempo: “Elvis Presley rebolava e requebrava 
com tantos giros abdominais [no “Milton Berle Show”] que a burlesca Georgia 
Southern precisaria de muito tempo para imitar tais requebrados. [Presley] não 
cantava nada, compensava a imperfeição vocal com uma estranha e sugestiva 
dança de acasalamento aborígene.” (2006, pág.72). 

 

Se nesse tempo de início de carreira de Elvis e Berry os guitarristas ganharam 

evidência nas apresentações – graças aos captadores e à leveza do instrumento, que 

permitiram ao músico se movimentar pelo palco, ficando restrito apenas ao 

comprimento do cabo que ligava a guitarra ao amplificador, gradualmente dividindo os 

holofotes com os vocalistas –, na década seguinte, esses instrumentistas não tinham 

mais que competir com pianistas, cantores ou saxofonistas pela atenção da plateia 

(MILLARD, 2004, pág.146), pois se tornaram as grandes estrelas do show: “Pela 

primeira vez na evolução do rock, o público era atraído antes por um instrumentista que 

tocava uma série de solos improvisados do que por um grupo, cantor ou repertório de 

canções” (FRIEDLANDER, 2006, pág.295). Para Waksman,  

 
Com o virtuoso, o som da música se torna inseparável do espetáculo do artista, 
cuja técnica extravagante rompe qualquer esforço de perceber a música como 
uma estrutura independente. Cada nota toma forma explícita como uma 
manifestação física do músico, e essa intensa fisicalidade é frequentemente 
transmitida para aqueles no público. (1999, pág.244). 

 

Algumas inovações tecnológicas que ocorreram na década de 1960 também 

contribuíram para que o público tivesse essa percepção de inseparabilidade entre a 

música e a performance desses guitarristas virtuosos. De acordo com Janotti Jr. (2001, 
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pág.46), o surgimento do PA (Public Address) – um sistema complexo de 

amplificadores e alto-falantes que ajudou a potencializar os níveis de decibéis nas 

apresentações ao vivo – permitiu uma maior fidelidade na reprodução de técnicas de 

estúdio no palco, o que possibilitou que as experimentações feitas por guitarristas nos 

discos fossem apresentadas ao público nos concertos. O PA também permitiu que os 

shows de rock fossem feitos para aglomerações maiores de pessoas, e isso culminou 

com a realização de grandes festivais de músicas, os quais reuniam várias bandas para 

se apresentarem num mesmo local ao longo da noite para milhares de pessoas, como 

aconteceu em Woodstock, que virou referência para os ideais de liberdade dos hippies. 

Para Millard (2004, pág.160), esse período também trouxe mudanças nos modos de 

apresentação ao vivo. Os concertos de rock, nos moldes da década de 1950, nos quais 

vários artistas excursionavam em conjunto e se apresentavam tocando no máximo meia 

dúzia de canções, foi deixado de lado em favor de shows que reuniam apenas duas 

bandas: uma que abria a noite, aquecendo o público, e a banda principal, maior 

responsável pela atração da audiência e que tocava por horas. 

Segundo Janotti Jr. (2001, pág.48), essa tecnologia que permitiu a realização dos 

grandes festivais e dos grandes shows de rock também foi responsável pelo surgimento 

do rock de arena, na década de 1970, ou seja, de shows que eram realizados em locais 

especializados e cuja administração seguia os moldes empresariais tradicionais. Para 

Waksman (2001, pág.118), o rock de arena refletia as mudanças da posição cultural e 

econômica que o rock havia alcançado. A indústria fonográfica dessa época atingiu 

índices inéditos na venda de discos, expandindo o seu alcance econômico, além de ter 

havido um substancial crescimento das performances ao vivo, o que, para o autor,  

caracterizou-se como o símbolo mais evidente dessas mudanças. 

 
Estimulado pelo sucesso dos grandes festivais de música no fim dos anos 1960, 
os shows de rock eram cada vez mais alojados em espaços amplos, que 
inicialmente não foram concebidos como casas de espetáculo, mas como 
instalações desportivas; e com essa mudança no modo de apresentações ao 
vivo, o fenômeno do “rock arena” nasceu. (IDEM). 

 

 Para Waksman (2001, pág. 119), o rock de arena ia de encontro ao espírito 

contestador do rock ao criar uma massa de consumidores que eram atraídos pelos shows 

por uma ilusão de rebeldia do gênero, subordinando, dessa forma, suas diferenças 

individuais ao coletivo e à satisfação “indiferenciada do espetáculo massivo”. Apesar de 

um forte componente comercial que contraria a imagem elucidada por Millard (2004, 
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pág.08) do guitarrista que luta contra o status quo da sociedade de consumo, foi com o 

rock de arena que o instrumento alcançou novas dimensões e o seu herói tomou forma.  

Para Waksman (2001, pág. 119), a figura do guitar hero, nesse período, que incorporou 

uma maestria e uma autoexpressão individualizada, atuou na sugestão de que o rock de 

arena representou o fim do processo de comodificação no qual esse gênero musical foi 

concebido. Nos shows, alguns músicos passaram a adotar figurinos, tais como atores de 

teatro ou personagens circenses. O palco passou a contar com adereços, como fumaças e 

iluminações especiais para cada canção, além de que alguns artistas passaram a adotar 

em seu concerto recursos como explosões, fogos de artifícios, entre outros elementos 

cênicos que transmitissem à plateia a ideia de que o que estavam apresentando não era 

mais apenas um típico show de rock, e sim um espetáculo de extrema grandeza que 

valeria o alto preço do ingresso, como fizeram KISS, David Bowie e Alice Cooper, por 

exemplo.  

 
Figura 7 – KISS 

Fonte: http://sharingthestuff.blogspot.com 

 

De acordo com Janotti Jr. (2001, pág. 48), o rock de arena deu destaque a dois 

gêneros específicos: o rock progressivo e o heavy metal. Para o autor, o primeiro unia a 

tecnologia das técnicas de gravação ao virtuosismo dos músicos, muitas vezes oriundos 

de conservatórios musicais, enquanto o segundo gênero se centrava na mistura da 

psicodelia com a distorção, que foram herdadas de guitar heroes, como Jimi Hendrix e 

Eric Clapton. Para Wasler (apud WAKSMAN, 2001, pág. 118), foram os músicos do 

heavy metal que fizeram com que a guitarra adquirisse o poder, a velocidade e a 

flexibilidade de instrumentos dos séculos XVII e XVIII, como o órgão e o violino. O 

autor diz que o virtuosismo desses guitarristas, que se apropriaram da retórica da música 

clássica em suas composições e improvisos, marcou uma mudança significativa na 
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compreensão das dimensões extramusicais da guitarra do rock. Waksman (2001, pág. 

119) diz que a maestria desses guitarristas alcançou o topo da fronteira dinâmica e 

escorregadia entre artista e público, na qual o virtuosismo desses guitar heroes 

assegurou a divisão intransponível entre fãs e ídolos, o que definiu o lugar desses 

músicos na cultura do rock.  

De acordo com Millard, “o heavy metal levou a admiração pela guitarra e o seu 

poder simbólico a novos níveis.” (2004, pág.164). Para o autor, o gênero assegurou o 

som distorcido como a assinatura sonora da música jovem, vencendo uma disputa com 

os sintetizadores que foram adotados por muitas bandas, nas décadas de 1970 e 1980, e 

também tornando o guitar hero algo mais poderoso, romântico e mais bajulado que seus 

percussores da década anterior, produzindo músicas que não podiam ser tocadas por 

qualquer um, em que os solos se tornaram uma fixação e quase que obrigatoriedade nas 

canções: 

 
(...) os virtuosos da guitarra, de Richie Blackmore a Van Halen, estavam 
constantemente aperfeiçoando sua técnica. Nas suas mãos, a guitarra foi um 
meio de criar uma música formalmente complexa, tão importante quanto o 
piano foi pra os compositores no século dezenove. (MILLARD, 2004, 
pág.168). 

 

 Segundo Waksman (2001, pág.170), nos shows esses guitarristas viraram objetos 

de veneração pelo público, pois demonstravam total controle sobre o instrumento, 

possuindo “a habilidade de transcender o momento e levar sua audiência junto, levando-

os a um mundo misterioso (...) onde a perfeição é possível, mesmo que por um 

momento breve”.  

 Dessa maneira, a Harmonix Music System, ao se apropriar da guitarra para a 

criação de um game, evocou todo esse simbolismo de rebeldia, entretenimento e de 

rupturas sociais e econômicas que ela adquiriu ao longo de sua história e também de 

todo o virtuosismo e veneração do guitar hero para transmiti-lo ao jogador através do 

joystick no formato de tal instrumento. Consideramos que o impacto que o game Guitar 

Hero causou no universo do entretenimento em geral, superando a esfera do vertiginoso 

mercado de games, pode ser explicado, entre outros fatores que abordaremos nos 

capítulos adiante, pelo fato de que a guitarra, instrumento reverenciado pelo jogo, como 

vimos, tornou-se “em todos os aspectos um fenômeno global” (BENNETT; DAWE, 

2001, pág. 1), associada, além da rebeldia, a uma vida extraordinária. Muitos de seus 
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músicos acabaram sendo uma influência para o estilo de vida de pessoas que desejaram 

seguir o mesmo caminho que esses artistas, pois como afirmou Nogueira, 

 
O Guitar Hero usa o capital simbólico dos artistas que fazem parte de seu 
repertório para oferecer uma experiência de imersão ao universo do rock. E faz 
isso usando elementos comuns ao público desse tipo de gênero, principalmente 
quando dá uma forma de guitarra ao que antes era mimetizado até no próprio 
ar. É um esforço bem sucedido de cooptar simbologias do rock em um produto 
que precisa de constante atualização e novos controles, já que as guitarras de 
plástico também imitam modelos clássicos do instrumento real. (2009, pág. 
13). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Jogos para ouvir, músicas para jogar  

 

2.1. It's a long way to the buttons (if you wanna rock 'n' roll) 

 

De acordo com Simons4, a Harmonix Music System foi criada com uma missão 

que não necessariamente seria a de desenvolver games. Acima de tudo, seus fundadores 

queriam “criar novas maneiras para que não-músicos pudessem sentir a alegria única 

que vem de fazer música.” O Guitar Hero seguiu essa missão e foi concebido como 

resultado do desenvolvimento de games que envolvessem músicas não apenas como 

trilha sonora, mas que participassem mais efetivamente do gameplay5 – substantivo que, 

segundo Dovey e Kennedy (2006, pág.07), indica o processo que acontece quando um 

jogo é jogado, ou seja, o “resultado do envolvimento do indivíduo com as regras, 

                                                 
4Disponível em: 
<http://www.gamasutra.com/view/feature/2801/book_excerpt_inside_game_design_.php?page=1>. 
Acessado em 05 de janeiro de 2012. 
5 “O termo gameplay normalmente é traduzido por jogabilidade, um termo que ainda não se encontra em 
nenhum dicionário de língua portuguesa. Mesmo assim, em sites e revistas especializadas, o termo é 
frequentemente utilizado. Muitos dos sites e revistas especializadas em games se valem do termo sem dar 
uma definição exata, como que partindo do pressuposto de se tratar de um termo corriqueiro.” 
(VANNUCHI, 2010, pág.114).  
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objetos e atividades do jogo”. De acordo com os autores (IDEM), gameplay se refere à 

inseparabilidade entre o jogador e o jogo durante o desenvolvimento da ação na tela, 

quando aquele tem que decodificar os elementos do game, como as fases, os sistemas de 

pontuação, os comandos, o tempo dos eventos e das ações, as interações com os 

personagens não jogáveis, além do controle que está em suas mãos, o qual, em Guitar 

Hero, aliado ao design de áudio do jogo, como veremos, acaba sendo determinante para 

uma experiência visceral de alguns jogadores, que têm uma sensação antes restrita 

somente àqueles que possuíam o domínio de instrumentos musicais. 

Antes de Guitar Hero, a Harmonix lançou games que, se não abriram as portas 

para o sucesso do jogo de guitarras, pelo menos indicaram o caminho para que o game 

alcançasse o êxito ao adotar a música como elemento essencial ao gameplay, como 

foram os casos de FreQuency (2001) e Amplitude (2003)  – jogos nos quais o jogador se 

depara com pistas e cada uma corresponde a um elemento da música, como voz, bateria, 

guitarra, sintetizadores, entre outros, que são ativados pelo pressionar dos botões do 

joystick, que, se acertados em sequência, fazem a canção soar – e da série Karaoke 

Revolution (2003 – 2009), que foi lançada em parceria com a Konami – a qual, através 

da Bemani, divisão da empresa especializada em jogos musicais, lançou Guitar Freaks  

e também outros grandes sucessos desse gênero de game que ficou conhecido como 

rhythm-action, tais como Beatmania (1997), no qual é simulado um turntable de DJ; 

Dance Dance Revolution (1997), game que estimulava os jogadores a executarem 

passos de dança; e Drum Mania (1999), game que simula uma bateria.  

 

 
 
Figura 8 – Telas de FreQuency (2001) e Amplitude (2003). 

Fonte: www.gamespot.com 
 

O gênero rhythm-action foi o responsável por elevar a música à condição de 

protagonista dos jogos. Nesse gênero, as canções passam a estar diretamente envolvidas 
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com o gameplay, interferindo diretamente na ação dos jogadores, e a trilha sonora é 

quem passa a ditar o andamento do jogo. O rhythm-action teve como precursor o game 

PaRappa the Rapper, lançado em 19966, no qual o rap domina a trilha sonora, 

orientando o ritmo em que o jogador deve acionar os botões para passar as fases e 

cumprir os objetivos. Para Demers (2006), 

 
PaRappa proporcionou uma elaborada experiência multimídia, cuja principal 
atração envolvia música (...). PaRappa the Rapper foi de muitas maneiras a 
mistura perfeita da ação rápida arcade e a positividade da New Age: a 
concorrência aqui não consistia de explodir um inimigo para longe, mas 
deslumbrá-los com uma exibição superior de movimentos e música. (...). 
Outras empresas de games aproveitaram o mercado aberto por PaRappa, 
lançando uma enorme quantidade de jogos chamados  de "rhythm-music", 
envolvendo jogadores imitando músicos. PaRappa foi comercializado para as 
crianças mais novas, o que explica a sua não-violência, mas a premissa de um 
jogo baseado no ritmo e música também fez PaRappa popular entre os 
jogadores mais velhos. Samba De Amigo, lançado pela Sega, pede para o 
jogador mover maracas no compasso dos ritmos Latinos. Outros títulos 
incluem Taikono-Tatsujin (pela Namco), um jogo de tambores, Beatmania 
(pela Konami), um jogo turntabling DJ e FreQuency (pela Harmonix), no qual 
os jogadores mixam e remixam cerca de vinte diferentes músicas pré-gravadas. 
(pág.406). 
 

O rhythm-action ganhou mais popularidade em 1998, quando a Konami reciclou a 

ideia de um lançamento da Bandai – de 1989, feito para o console Nintendo 

Entertainment System, o Dance Aerobics7 – para o game de arcade Dance Dance 

Revolution: 

 
Neste jogo, setas apontando em direções cardeais rolam na tela do monitor, 
acompanhando a batida de uma canção. Os jogadores devem corresponder ao 
padrão e velocidade das setas tocando seus pés em sensores localizados na 
pista de dança. Apenas por atingir uma alta taxa de precisão que o jogador 
pode avançar de um nível para o outro. Para os desenvolvedores de games, fãs 
e promoters, a 'revolução' em 'Dance Dance Revolution' é a sua combinação de 
dança, exercícios físicos, música e tecnologia de gráficos sofisticados, unidos 
pela primeira vez em um jogo de vídeo (DEMERS 2006, pág. 401). 

 

                                                 
6 O jogo consiste na história de PaRappa, um cachorro rapper que quer conquistar uma garota e para isso 
tem que passar por uma série de aprendizados que variam desde o domínio de artes marciais ao de 
cozinhar. 
7  O controlador do game não era o joystick, mas sim um tapete com vários números, onde os jogadores 
deveriam pisar nos correspondentes que apareciam na tela, fazendo movimentos de ginástica. O game 
servia mais como uma aula de aeróbica, estimulando as pessoas a se exercitarem, do que propriamente 
um jogo tradicional. 
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Dance Dance Revolution fez um grande sucesso na Europa, nos Estados Unidos e 

no Japão e, quando sua versão para os consoles chegou às lojas, anunciou um caminho 

para o mercado de video games, que consistia em novas formas de interação com o 

jogo, no qual os tradicionais joysticks dariam lugar a outros tipos de controladores. O 

game também anunciava que o jogador deixaria de ficar sentado em frente à tela, 

movimentando apenas os dedos das mãos, passando a movimentar o corpo todo. 

Apesar do sucesso alcançado por alguns desses games lançados anteriormente, 

principalmente nos arcades, foi Guitar Hero que levou o rhythm-action a um novo 

patamar, no qual o gênero passou a concorrer diretamente com os tradicionais jogos de 

esporte, tiro e luta na preferência dos consumidores. Nesse sentido, ao longo do 

capítulo, pretendemos apresentar alguns recursos que podem ter contribuído para esse 

sucesso através do qual o jogo teve um apelo capaz de atrair não apenas fãs de games, 

mas também muitos fãs de música, diferenciando-o de outros games de rhythm-action 

lançados até então.  

Em Guitar Hero, inicialmente o jogador tem acesso a apenas dez canções do 

jogo, até como uma estratégia de estimulá-lo a completar o game. Para que se consiga 

liberar o restante, é necessário que se escolha o modo carreira e depois um dos seis 

personagens disponíveis – os quais representam diversos subgêneros do rock, como o 

punk, a gótica, a alternativa, o metaleiro, o inspirado nos guitarristas britânicos da 

década de 1960 e outro identificado com experimentações da música africana e do 

Oriente Médio –, para assim dar início à narrativa do game. Posteriormente, o jogador 

poderá escolher qual modelo de guitarra o personagem empunhará. É importante dizer 

que, à medida que o jogador avança as fases e recebe cachês maiores, ele tem a opção 

de comprar novos personagens, músicas extras e novos modelos de guitarra. Apesar de 

cada personagem ter uma descrição de suas preferências musicais, eles não possuem 

nenhuma influência na ação do jogador, são meramente ilustrativos, já que não se pode 

controlá-los. Entretanto, cada um exibe uma performance diferenciada, o que evidencia 

a influência de cada subgênero do rock em sua atitude no palco. 
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Figura 9 – Escolha dos personagens. 

 

O game é dividido em quatro níveis de dificuldade: easy, medium, hard e expert. 

Esses níveis correspondem à quantidade e à velocidade das notas que aparecerão na tela 

– quanto mais difícil, mais notas e mais rapidamente elas surgirão –, desafiando, assim, 

a agilidade e a percepção do jogador, que terá que apertar os botões no momento correto 

e correspondente à cor que lhe é mostrada no vídeo. Esses botões coloridos que 

aparecem no sentido de cima abaixo na tela, como se viessem em direção ao jogador, 

correspondem às notas musicais da guitarra na canção. Se o jogador acerta as 

combinações, pressionando os botões do controlador no momento certo, ele ouve o som 

da guitarra. Entretanto, se ele erra o botão ou deixa de pressioná-lo, o que se ouve é um 

som de erro, como se fosse um trastejado, ou não se ouve o som do instrumento, 

enquanto o resto da banda continua a tocar: 

 
Se você perde uma nota, não escuta esta nota; em vez disso, você ouve um 
aviso de ‘erro’, uma espécie de tinido estridente. O resto da banda continua 
tocando; apenas sua linha para. Essa decisão do design desempenha um papel 
importantíssimo na experiência do jogo, porque oferece prova sensória de que 
o jogador está produzindo os sons que saem dos alto-falantes (MILLER, 2010, 
pág. 127). 

 

 Para que o jogador seja bem sucedido, é preciso que ele acerte cerca de setenta e 

cinco por cento das notas, o que fará com que ele prossiga em turnê e alcance o 

estrelato. Se o percentual não for atingido, a performance será encerrada antes mesmo 

de a música chegar ao fim. O jogador pode ter uma ideia da qualidade de sua exibição 

através de um medidor que aparece na tela. Dividido em três cores, o medidor indica 

quando a apresentação está ruim, aceitável e ótima, quando a seta fica sobre o vermelho, 

o amarelo ou o verde, respectivamente. 

Para chegar ao fim do jogo, acertar o percentual de notas já é o bastante, 

entretanto, se o jogador quiser alcançar pontuações maiores em cada canção, ele dispõe 



37 
 

de alguns recursos que podem multiplicar os pontos, como a utilização da whammy bar, 

que adiciona um efeito no som e deve ser usado nas notas mais longas, e o star power, 

no qual as notas que aparecem na tela assumem o formato de uma estrela e, se acertadas 

em sequência, carregam uma barra azul, que, acionada, pode octuplicar os escores. 

 

 
 

Figura 10 – Tela de Guitar Hero com pontuação à esquerda e medidor da performance e a barra azul do 
star power à direita. 
Fonte: jogos.uol.com.br 

 

 

O Guitar Hero demonstrou atributos suficientes para garantir a diversão dos 

jogadores, dentre os quais está o que consideramos um dos elementos mais atrativos do 

jogo, isto é, uma lista variada de grandes sucessos do rock que passeiam por diversos 

dos seus subgêneros, indo dos anos 1960, com a Cream, banda do lendário guitarrista 

Eric Clapton, até os indies do Franz Ferdinand, surgidos já no período de produção do 

game, no início da década de 2000. Dentre outras qualidades do jogo, podemos citar os 

personagens, os equipamentos e os ambientes, que facilmente são reconhecidos pelos 

fãs desse tipo de música, e também o controle no formato de guitarra, que consideramos 

fundamental para a atração e a fantasia dos jogadores, dando certa materialidade a algo, 

conforme pontuaram Nogueira (2009, pág. 11) e Miller (2009; 2010), que, antes mesmo 

de qualquer game, já era emulado com vassouras ou até mesmo no ar, com o air guitar, 

como pode ser observado em alguns shows do gênero ao redor do mundo, nos quais os 

indivíduos posicionam as mãos como se realmente estivessem segurando uma guitarra e 

movimentam o corpo como se fossem eles que executassem a música. 

Apesar das semelhanças com o Guitar Freaks no modo de jogar, Guitar Hero 

apresentou alguns recursos que foram determinantes para que ele se tornasse distinto. 

Além de adotar dois botões a mais, o que deu mais realismo ao movimento do 
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jogadores, fazendo com que eles tivessem que, além da agilidade nos dedos, mover a 

mão e o braço para acertar as notas, Guitar Hero diferenciou-se por construir seus 

gráficos em torno do local de trabalho que talvez seja o mais prestigiado pelo público 

dos músicos: os palcos. O game também trouxe algo que, se não foi decisivo para o 

gameplay, como veremos mais adiante, foi fundamental para dar força àquilo que o 

título reverenciava: uma narrativa que se apropria da trajetória de grandes artistas da 

música, e assim, de muitos guitar heroes. 

É na dimensão heroica, que remete à mitologia grega e à jornada de Ulisses – na 

qual o personagem tem de superar diversos obstáculos durante anos antes de conseguir 

atingir seu objetivo, que é voltar para a terra natal (MILLARD, 2004, pág. 145) – e que 

foi evidenciada pela “ética do rock”, de Millard (2004), e também pelo que Frith (apud 

SHUKER, 2001) chamou de “The Rock”, que o Guitar Hero se apoia para desenvolver 

sua história.  

No game, o jogador inicia sua trajetória por clubes pequenos, em uma banda 

desconhecida, atraindo apenas uma pequena plateia para a apresentação, o que lhe rende 

ao final do espetáculo uma baixa remuneração, já que são descontados os pagamentos 

do empresário, dos seguranças, dos roadies, entre outros integrantes típicos de um show 

de rock. No entanto, ao passar as fases, que são representadas por novas casas de shows 

e novos repertórios de música, o jogador vai alcançando um público maior e 

pagamentos melhores até atingir o ápice, quando toca para uma multidão e ganha o 

status de guitar legend, ao finalizar o jogo.  

Para incrementar a fantasia dos jogadores, o Guitar Hero veio com uma réplica 

de uma guitarra SG, endossada pela fabricante de guitarras Gibson, como joystick – 

modelo bastante identificado com o rock e que se tornou conhecido por ser utilizado por 

grandes guitarristas da história, principalmente do heavy metal, como Angus Young, da 

banda AC/DC, e Tommy Iommi, do Black Sabbath. Para Millard (2004, pág.150), 

possuir o instrumento usado pelas grandes estrelas da música é importante para se tornar 

parecido com elas, pois isso pode trazer autenticidade ao guitarrista e essa associação 

com os virtuosos foi responsável pelo sucesso de vendas de guitarras ao longo dos anos.  

Apesar de não ser um instrumento real, podemos dizer que, de certa maneira, por 

utilizar tal modelo identificado com grandes guitarristas, Guitar Hero tenta trazer um 

pouco dessa autenticidade ao jogador e, ao utilizar um controlador endossado pela 

Gibson, reforça isso. Sobre o significado de tal marca para os guitarristas, Millard diz 

que 
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As top de linha Gibson ou Gretsch carregavam mais peso do que apenas um 
instrumento musical; elas eram símbolo de sucesso e prova de realização 
profissional. Toda banda orgulhosamente mostrava suas novas guitarras no 
palco e nas capas de disco. O primeiro sinal real de sucesso no competitivo 
mercado do rock era a nova guitarra, e cada estágio alcançado pelas bandas 
adolescentes era marcado por um instrumento diferente: uma barata Sears 
Silverstone para os iniciantes, um instrumento de segunda mão, adquirido de 
outros músicos, quando a banda tem mais shows, e finalmente um novo 
modelo com nome premium. (2004, pág.150). 

 

Dessa forma, a Harmonix se apropriou de muitos dos elementos apresentados no 

primeiro capítulo para conceber o Guitar Hero, centrando sua narrativa e imagens na 

trajetória do guitarrista, que, no game, é o principal responsável pela atração do público 

e pelo sucesso da banda em que toca. Durante o avanço das fases, isso é evidenciado 

pelas matérias de jornais e capas de revista que ganha, sendo o guitarrista também o 

responsável pelos eventuais fracassos, que são traduzidos pelas vaias da plateia, caso 

haja uma má performance do jogador. O game também aloca o personagem desde os 

pequenos clubes e porões – que lembram o CBGB e o Max’s Kansas City, de Nova 

Iorque, que foram locais de destaque por abrirem espaço logo no início da carreira de 

grandes bandas da história do rock, como Ramones, Aerosmith e Velvet Underground – 

aos grandes palcos, com boas estruturas cênicas, apropriando-se da ideia do rock de 

arena, além dos espetáculos que se tornaram o show de grandes bandas, como Iron 

Maiden ou Rolling Stones, que se consolidaram como alguns dos maiores nomes do 

rock, sugerindo, dessa forma, o sucesso alcançado pelo jogador.  

 

 
 

Figura 11 – Palco e público da primeira fase (acima) em contraste com a grandiosidade do último. 
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Contudo, no game, as recompensas alcançadas pelos músicos que apresentamos 

no primeiro capítulo, como sexo, carros, mansões, jatos, são inexistentes. Os benefícios 

do sucesso atingido pelo jogador são bem restritos, limitando-o a tocar em palcos 

maiores e para um público maior, a receber cachês mais altos, a sair em capas de revista 

e jornais, a comprar novos personagens, novas músicas e novos instrumentos que o 

avatar possa usar em suas apresentações, entre outros. 

 

 
 

Figura 12 – Recompensas do Guitar Hero. 

 

 Além dessas qualidades proporcionadas, capazes de atrair não só fãs de games, 

mas muitos fãs de rock, Guitar Hero apresentou um grande trunfo que, apesar de não 

ser uma ideia original, pois já existia em Guitar Freaks, dialogou muito bem com o 

título do jogo e seus personagens. Como observou Miller (2009, pág. 402), a adoção 

desse recurso adicionou certa teatralidade ao game, convidando os usuários a 

levantarem das cadeiras e sofás para jogá-lo. Um sensor foi embutido nos 

joysticks/guitarras para a ativação do star power. Para acioná-lo, e assim alcançar mais 

escores, o jogador deve “erguer o braço da guitarra naquela clássica posição de rock de 

arena da década de 1970.” (MILLER, 2010, pág. 132).  

 

 
 
Figura 13 – Eddie Van Halen em pose do rock de arena e ativação do star power. 
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De acordo com Rob Kay, designer da Harmonix, que trabalhou na produção de 

Guitar Hero, o game, apesar de utilizar os movimentos das mãos – nos quais o jogador 

tem de usar os dedos de uma para pressionar os botões coloridos, enquanto a outra 

pressiona a strum bar, para cima e para baixo – que são reconhecidamente movimentos 

de um guitarrista, não foi concebido para ser um simulador de guitarra, mas sim um 

simulador de performance de rock (MILLER, 2009, pág.412). Segundo o designer, 

 
Nós definitivamente queríamos, na fase de projeto, tornar a simulação mais do 
que uma clínica recriação da música e nós tivemos esse tipo de ambição que 
começou vagamente articulado para trazer alguma teatralidade, assim como a 
musicalidade para a experiência. Então, nós meio que decidimos logo de início 
que íamos ter essa métrica do “star power”(...). De alguma forma, iríamos 
tentar encontrar uma maneira de elevar sua persona rock star e seu 
exibicionismo. (KAY apud MILLER, 2009, pág.412). 

 

Dessa forma, quando o jogador atinge uma boa sequência de notas no formato 

de estrela e o medidor é carregado, ele pode erguer o braço do controlador, ativando o 

sensor, que tem como resultado “uma explosão de feedback multissensorial: a tela 

explode com luz e faíscas, a faixa de notação treme, o público grita e todas as notas 

ficam num azul elétrico (...)” (MILLER, 2009, pág.412). De acordo com Miller (2009, 

pág.413), os produtores do game acreditam que esses estímulos provocam um forte 

impacto emocional nos jogadores, além de incrementar o seu gameplay, fazendo-os 

entrar na brincadeira e adotar gestos como se fossem verdadeiros guitar heroes. Para 

Kay, 
É realmente óbvio que uma vez que você dá a deixa às pessoas de que seu 
desempenho físico tem algo a ver com o jogo, mesmo que esse seja a única 
performance física que tenha algo a ver com o jogo – você de repente pensa em 
todos aqueles movimentos dos rock stars que vê as pessoas fazerem, e então 
elas vão começar a pular e a fazer o resto.(...) Você só precisa dar às pessoas 
um começo – um empurrão na direção certa, e elas farão todo o resto. (apud 
MILLER, 2009, pág.413) 

    

Nesse sentido, Matt Boch, diretor de projetos da Harmonix, reforça o 

pensamento de Kay ao dizer que esse tipo de jogo, por mais próximo que seja de um 

instrumento real, não foi concebido para simular guitarras e muito menos treinar seus 

instrumentistas – como atestou um dos entrevistados por Miller (2010, pág. 118 e 119), 

o qual trabalha levando o game a bares e encorajando os clientes a jogá-lo, que falou 

que muitos de seus fregueses, músicos, disseram que o jogo aperfeiçoou a destreza de 

seus dedos, servindo como um exercício para melhorar a técnica –, mas sim incentivar a 
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expressividade dos jogadores quando interagem com um joystick no formato de 

guitarra, ou seja, suas performances: 

 
(...) eu não acho que o que temos vindo fazer é treinar um monte de 
guitarristas. Eu acho que nós temos treinado um grupo de pessoas que têm uma 
ideia sobre guitarra em relação ao jogo. Então, nós temos sido uma espécie de 
treinadores de air guitarists. O que a strum bar representa? É a palheta 
arrastando nas cordas? São as cordas? São os captadores e as cordas? É 
nenhuma dessas coisas. É uma aproximação da guitarra, por isso é uma espécie 
de mão segurando a palheta, mas sem as cordas. E, enquanto temos essa 
interface aproximada do air guitar, as pessoas ficaram realmente boas e muito 
inteligentes nisto, e se você olhar para qualquer uma das bandas que 
começaram, em que eles estão tocando esses instrumentos, eles abriram o 
potencial de ser expressivos com eles.8 

 

A ideia para a ativação do star power pode até ser considerada tola por muitos, 

no entanto encorajou diversos jogadores a incorporarem a performance de muitos 

guitarristas famosos no ato de jogar, indo muito mais além do que o exigido pelo jogo, 

ao parodiarem trejeitos de palco de artistas como Pete Townshend, Jeff Beck, Jimmy 

Page, Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, entre outros guitar heroes da história do rock, 

como fez Freddie Wong, um dos entrevistados pela pesquisadora Kiri Miller (2009), 

que publicou um vídeo com sua performance, jogando Guitar Hero, no You Tube9, e 

que hoje conta com mais de oito milhões de visualizações: 

 
Minha abordagem para o game é que, em primeiro lugar, é um jogo, então eu 
deveria, no mínimo, parecer que estou me divertindo com isso. Muitas pessoas 
o levam super a sério, sentado lá e tentando tocar todos os solos perfeitamente 
e tudo, e gastando muito tempo praticando e aprimorando uma habilidade que 
realmente não é muito útil fora do contexto do jogo. Embora haja um 
sentimento de realização de ser capaz de fazer isso, eu acho que o ponto de um 
jogo é se divertir com ele (...).10 

  

A fala de Wong expõe algo que Miller (2009, pág. 417) constatou. A autora diz 

que em Guitar Hero existem dois tipos de jogadores: os que são motivados pela 

pontuação e os que são motivados pelo rock. Para a autora, os primeiros são os que 

praticam muito, e sua satisfação e desafio é tentar descobrir maneiras para alcançarem 

maiores escores: “eles não vêm razão em arriscar sua precisão, ao mudar sua posição 

física” (IDEM, pág. 418). Já os orientados pelo rock são extremamente exibicionistas 
                                                 
8 Disponível em: <http://www.avclub.com/articles/harmonix-music-systems,14273/>. Acessado em 
24.02.2012. 
9 O vídeo está disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ua3hZXfNZOE>. Acessado em 
25.02.12. 
10 Disponível em: < http://guitarheroresearch.blogspot.com/2007/11/e-interview-with-freddie-
wong.html>. Acessado em 25.02.12. 
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enquanto jogam e acreditam que sua recompensa está em uma performance criativa. 

Seguindo o pensamento de Miller (IDEM), a performance teatral desses jogadores é um 

legado do Glam Rock, dos anos 1970, que foi de encontro à ideia de autenticidade que 

existia entre os músicos contraculturais da década anterior. O Glam Rock minou essas 

ideias por “apresentarem claramente espetáculos de palco (que) abriram uma lacuna 

entre as figuras no palco e as pessoas reais que a performavam” (AUSLANDER apud 

MILLER, 2009, pág.418), como fez David Bowie ao encarnar o personagem alienígena 

Ziggy Stardust nas apresentações. Para a autora, o Guitar Hero “dramatiza e 

continuamente reencena esta ‘abertura de lacuna’ por reenquadrar o repertório virtuoso 

do rock em um modo de uma performance glam” (IDEM). Sobre esse dualismo 

existente entre os perfis de jogadores de Guitar Hero Wong, diz: 

 
A Harmonix passou todo esse tempo desenvolvendo locais diferentes, criando 
todos os recursos de ruído da multidão, e animando todos os personagens, e 
fazendo tudo o que podia para criar a simulação de serem uma estrela do rock 
no palco, na sua sala de estar, e você está me dizendo que eles esperam que 
você se sente e apenas jogue?11 

 

Além de pensar na performance dos jogadores, a Harmonix também foi 

cuidadosa em reproduzir na movimentação dos avatares as performances de muitos 

guitarristas famosos. Enquanto o jogo se desenvolve, pode-se observar o guitarrista do 

game incitando a plateia, passeando pelo palco como Chuck Berry ou Angus Young, 

saltando e empinando a guitarra como Eddie Van Halen ou fazendo pose como muitos 

guitarristas do Heavy Metal. Ao fim das canções, também podemos ver o avatar 

reproduzindo cenas icônicas da histórica do rock, como quando o personagem escolhido 

pelo jogador se ajoelha e ateia fogo na guitarra, como fez Jimi Hendrix no Montery Pop 

Festival, em 1967, ou quando simplesmente tenta despedaçar seu instrumento no chão, 

reproduzindo a atitude de Pete Townshend em muitos shows do The Who. É importante 

dizer que, quando o jogador aciona o star power, o avatar faz malabarismos com a 

guitarra, colocando-a atrás da cabeça, equilibrando-a no pé ou jogando ela para o alto, 

remetendo ao contorcionismo dos instrumentistas das históricas batalhas de guitarra que 

aconteciam nos clubes negros, na primeira metade do século XX, como apontou 

Waksman (1999). As batalhas de guitarra também acontecem no modo multiplayer do 

game, quando dois jogadores podem se desafiar e ver quem alcança uma pontuação 

                                                 
11 Disponível em: < http://guitarheroresearch.blogspot.com/2007/11/e-interview-with-freddie-
wong.html>. Acessado em 25.02.12. 
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mais alta, o que é determinado pelo maior acerto de notas e a elevação dos escores com 

a ativação do star power ou da utilização da whammy bar. 

 

 
 
Figura 14 – Como Hendrix, o personagem do game queima a guitarra. 

 

Assim, a Harmonix, ao se apropriar dos elementos característicos de um show de 

rock, da trilha sonora com grandes sucessos desse gênero, além da trajetória e 

principalmente da performance de alguns dos guitar heroes, conseguiu se diferenciar do 

seu precursor japonês e fazer com que Guitar Hero fosse um jogo divertido e atrativo 

para os mais diversos indivíduos – mesmo para os que não eram muito fãs de video 

games – durante o qual ficar em pé em frente à televisão  com uma guitarra de plástico 

na mão, tentando acertar a combinação de botões como se fosse um guitarrista virtuoso 

e fazendo poses que são uma paródia desses roqueiros, passou a ser uma forma de 

entretenimento entre a família e os amigos, provocando em todos os jogadores a 

sensação de serem o astro principal de um grande show de rock. Para Rob Kay, um dos 

produtores de Guitar Hero, é a imagem de tal instrumento no formato de um controle 

que atrai as pessoas para o game: “É muito difícil fazer jogos atraentes e acessíveis e 

tenho certeza de que 90% do que atrai as pessoas em Guitar Hero é a guitarra de 

plástico. Eles imediatamente dizem: ‘Eu entendi! Eu finjo ser um guitarrista!’”12.  

O Guitar Hero, por conta desse grande alcance de público, gerou novas edições 

que passaram a ser lançadas anualmente e também estimulou outras desenvolvedoras de 

games a disponibilizarem no mercado títulos concorrentes, os quais apresentaram 

inovações na forma de jogo, além de novos repertórios de músicas. A grande procura 

                                                 
12 Disponível em:  
<http://www.gamasutra.com/view/feature/131210/book_excerpt_inside_game_design_.php?page=2>. 
Acessado em 22.02.2012. 
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dos jogadores por esses novos títulos, com o intuito de prolongar e renovar sua 

experiência de jogo, fez com que esses games passassem a estar presentes nas listas 

anuais dos jogos mais vendidos, o que por sua vez acabou fazendo com que as 

gravadoras da indústria fonográfica enxergassem nesses títulos uma forma de arrecadar 

parte dos lucros que desde o final da década de 1990 vinham sendo perdidos por conta 

da pirataria e das trocas de arquivos de Mp3 ao licenciar a música dos artistas de seus 

casts para tais jogos.  

Esses games musicais de rock também acabaram se mostrando como uma 

importante ferramenta para a circulação e o consumo de músicas, além da divulgação de 

bandas, pois, como disse Shuker, “qualquer novo meio de comunicação ou forma 

tecnológica altera os modos nos quais experienciamos a música, e isso tem implicações 

com a maneira como nos relacionamos e consumimos música” (2001, pág.51). O ato de 

ouvir música apertando os botões de um joystick no formato de uma guitarra acabou 

estimulando diversos atores da indústria musical a procurarem as produtoras desses 

jogos para terem suas canções ou artistas incluídos, pois isso poderia dar a possibilidade 

de conquistarem novos fãs, um dos assuntos que abordaremos no próximo tópico.  

 

 

2.2. Os heróis da indústria fonográfica? 

 

De acordo com Collins (2008b, pág.111), Guitar Hero ganhou muitos prêmios, 

dentre eles o Academy of Interactive Arts and Sciences Awards (IAAs), de 2005, uma 

das premiações mais respeitadas do ramo de jogos eletrônicos, no qual saiu vencedor 

em cinco categorias: Outstanding Innovation in Gaming, Outstanding Achievement in 

Soundtrack, Outstanding Achievement in Game Play Engineering, Outstanding 

Achievement in Game Design e Family Game of the Year13. Essa premiação acabou por 

evidenciar algumas das qualidades do jogo que consideramos fundamentais para o seu 

sucesso entre o público, como o alcance em diferentes faixas etárias, que creditamos ao 

modo simples e desafiador de se jogar – pressionar os botões do joystick/guitarra no 

tempo certo –, unindo pais, filhos e avós na frente da televisão, e o diferenciando de 

outros games de sucesso da sua geração, como God of War, Resident Evil e Call of 

Duty. Nesses, os jogadores dispõem de uma dúzia de botões no joystick, controlando 

                                                 
13 Disponível em: < http://www.consumerelectronicsnet.com/articles/viewarticle.jsp?id=37524>. 
Acessado em 09.02.2012. 
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desde os ângulos da câmera, que mostram o personagem de diferentes pontos de vista, à 

sua movimentação pelo cenário, no qual podem explorar os mundos virtuais – e isso 

pode ser uma experiência desagradável para aqueles que não são acostumados com 

video games e podem ficar incomodados com a grande quantidade de botões que 

determinam as ações dos personagens na tela, o que, por sua vez, pode restringir o seu 

alcance etário. 

  Outra qualidade de Guitar Hero evidenciada pelo IAAs é a trilha sonora, a qual 

contribuiu significativamente para a popularidade do jogo – até mesmo se levarmos em 

consideração o Guitar Freaks, no qual as músicas não tiveram um apelo tão notório. 

Para Chris Canfield, um dos designers da franquia Guitar Hero,  

  
Guitar Freaks é um grande jogo, mas tinha algumas limitações culturais 
específicas. Por um lado, os americanos são menos aventureiros em público. 
Para uma nação que originou o Karaoke, este negócio não é grande, mas é 
menos provável ter um americano que não está familiarizado com os jogos de 
música e ritmo, saltar e se lamentar na frente de outras pessoas, até que tenha a 
oportunidade de experimentá-los na privacidade de sua própria casa. O Japão é 
tudo sobre a cena arcade. América, não tanto. Da mesma forma, a música que 
escolheram para o lançamento japonês é muito, muito japonesa. Ela varia de 
músicas de praia doentiamente doces para hypercutsie Pop Ska. Mesmo a 
apresentação é muito centrada no Japão, com ursos de pelúcias gigantes 
segurando corações, marchando no ritmo da música. O jogador americano vai 
olhar para isso e dar-lhe uma grande "huh?".14 

  

Como apontou Nogueira (2009, pág.06), a trilha sonora de Guitar Hero foi 

montada seguindo a lógica das coletâneas musicais, com canções de sucesso dos mais 

variados artistas, desde músicos consagrados a artistas quase desconhecidos. A trilha 

escolhida para o jogo pareceu visar à atração de um público mais diversificado, pois há 

uma variedade de músicas de distintos subgêneros do rock, como o indie, o punk, o 

hardcore e o heavy metal, que não necessariamente são admirados por uma mesma 

audiência roqueira. Para Rob Kay, produtor de Guitar Hero, a música “é uma 

linguagem universal. Isso torna muito mais fácil de fazer os video games chegarem a 

mais pessoas”15. 

 Entretanto, essa abrangência de canções de rock, no contexto do jogo, no qual o 

ápice é se tornar uma lenda da guitarra, tenta evidenciar a evolução da técnica alcançada 

por alguns guitarristas, já que a guitarra primitiva do punk e do hardcore estão nas 
                                                 
14 Disponível em: <http://uscgamepipeinterviews.blogspot.com/2007/01/interview-with-chris-canfield-re-
guitar.html>. Acessado em 25.02.2012 
15 Disponível em:  
< http://www.gamasutra.com/view/feature/131210/book_excerpt_inside_game_design_.php?page=2>. 
Acessado em 22.02.2012. 
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músicas da primeira fase – com Joan Jett, Ramones e Bad Religion –, enquanto o 

virtuosismo e a velocidade dos instrumentistas do heavy metal só aparecem nas últimas. 

Esse modelo de coletânea musical de rock, ainda de acordo com Nogueira (IDEM), 

também acaba fazendo com que o game, de certa forma, aproxime-se da cultura shuffle 

abordada por Sá (2006), na qual a escolha para a audição de faixas isoladas se sobrepõe 

aos álbuns, na experiência musical dos indivíduos.  

O sucesso de crítica e a grande aceitação do público fizeram com que a 

Harmonix/RedOctane lançasse uma nova edição do game logo no ano seguinte, 

apresentando algumas inovações em relação ao primeiro jogo, como a possibilidade de 

escolha entre a guitarra e o baixo para tocar as canções. Guitar Hero II também 

apresentou um modo multiplayer cooperativo, no qual os jogadores se dividiam entre os 

dois instrumentos ou, quando a música permitia, podia-se escolher entre a guitarra solo 

ou base, o que para muitos deixou a experiência mais divertida. É importante dizer que, 

no jogo de 2005, quando havia mais de um jogador, eles disputavam entre si para ver 

quem conseguia alcançar uma pontuação mais alta numa mesma canção. 

Guitar Hero II foi lançado em novembro de 2006, seguindo a fórmula de 

coletânea musical do original, de incluir grandes sucessos do rock na trilha sonora. 

Segundo dados do NPD (National Purchase Diary), uma das principais empresas norte-

americanas de pesquisa de mercado, o game acabou como o quinto mais vendido 

daquele ano, figurando entre os tradicionais jogos de tiro e esportes16. Nesse mesmo 

ano, a RedOctane foi adquirida pela Activision, uma das maiores empresas 

desenvolvedoras de games, o que acabou dando fim à parceria de sucesso com a 

Harmonix, que, por sua vez, foi comprada pela MTV Networks.  

Com a entrada da Activision, a franquia do Guitar Hero passou a ser 

desenvolvido pela Neversoft Entertainment, bastante popular no mercado pela criação 

da série de jogos do esqueitista Tony Hawk. Guitar Hero III chegou às lojas em outubro 

de 2007 vendendo 1,3 milhões de unidades logo na primeira semana em que as cópias 

foram disponibilizadas nas prateleiras. O game também garantiu a entrada na história 

dos jogos eletrônicos ao ser o primeiro a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em 

arrecadação17, o que evidenciou o sucesso do rhythm-action nesse segmento da indústria 

de entretenimento. É importante apontar que boa parte desse montante foi arrecadada 
                                                 
16 Disponível em: < http://www.1up.com/news/npd-releases-december-numbers-fanboys>. Acessado em 
09.02.2012. 
17 Disponível em: http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2009/01/13/guitar-hero-iii-e-o-
primeiro-game-da-historia-a-quebrar-a-marca-de-us-1-bilhao/>. Acessado em 09.02.2012. 
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devido ao alto custo da guitarra/joystick – uma réplica do modelo Les Paul – que vinha 

com o jogo, o que elevava o preço final do produto. Entretanto, o alto valor do 

periférico não se mostrou um entrave para os consumidores que estavam em busca de 

diversão, fato já evidenciado pelo sucesso das duas primeiras versões da franquia. 

Guitar Hero III foi o primeiro game da série no qual as gravações originais 

foram predominantes, já que nas edições anteriores um estúdio californiano de produção 

sonora, o WaveGroup, foi contratado para regravar as canções que foram incluídas. O 

sucesso alcançado pela franquia acabou contribuindo para que as desenvolvedoras 

conseguissem o licenciamento das músicas para o jogo, pois as bandas e gravadoras 

acabaram enxergando no game a possibilidade de alcançar novos fãs, o que as fez irem 

atrás dessas produtoras de games para terem suas músicas incluídas nos jogos, como 

observou Alan Flores, produtor executivo de Guitar Hero III: “O sucesso dos 

dois Guitar Hero anteriores nos ajudou na hora de licenciar as músicas. Conseguimos 

acesso a bandas que jamais tivemos a chance antes. Além disso, artistas e gravadoras 

vieram atrás da gente e pediram para serem colocados no jogo”.18 

A ideia de utilizar as gravações originais fez com que a banda Sex Pistols, uma 

das precursoras do punk rock, se reunisse novamente em estúdio após trinta anos apenas 

para regravar a música Anarchy in the UK para o jogo, já que as fitas master originais 

haviam sido perdidas19.  Além disso, os produtores também conseguiram que os 

guitarristas Tom Morello e Slash, que ficaram famosos com as bandas Rage Against 

The Machine e Guns’n’Roses, também entrassem em estúdio para compor faixas 

exclusivas para o Guitar Hero III. Esses músicos também tiveram seus avatares 

incluídos no game, no qual surgem em determinada fase para desafiar as habilidades dos 

jogadores, como numa batalha de guitarras, na qual é possível quebrar as “cordas” do 

instrumento do adversário, assim como inverter e multiplicar as notas da canção, para 

dificultar a performance do concorrente – algo que deixou Guitar Hero próximo aos 

games tradicionais, nos quais os jogadores têm que vencer os “chefes” para passar as 

fases e finalizar o jogo. É importante dizer que Slash, considerado por muitos um guitar 

hero, também cedeu sua imagem para o material de divulgação, no qual surge ao lado 

de outros personagens, no encarte do game, além de comparecer a algumas entrevistas 

para promover o jogo.  

                                                 
18 Disponível em: <http://www.rollingstone.com.br/noticia/ha-muito-espaco-no-mercado-para-os-games-
musicais/>. Acessado em 09.02.2012. 
19 IDEM. 
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Essa sinergia entre produtoras de jogos eletrônicos, músicos e gravadoras acabou 

evidenciando a relevância cultural e mercadológica alcançada por tal tipo de 

entretenimento, já que passou a ser uma das indústrias mais lucrativas, arrecadando 

menos somente que as indústrias bélica e automobilística (SANTAELLA; FEITOSA, 

2009), fazendo dos video games e, notadamente do Guitar Hero, uma ferramenta 

importante para a circulação de música ao apresentarem canções e bandas ao público. 

Para Nogueira, 

 
Desde que passaram a ter suporte ao CD que todos os consoles serviam, em 
teoria, como um suporte para ouvir música, afinal bastava inserir o disco de um 
artista. Entretanto, “poder fazer” não foi suficiente para que os video games se 
tornassem um suporte popular ou comum para ouvir música. Isso só veio com a 
adição do controle em forma de guitarra, onde ele pode associar o ato de ouvir 
música, com o de jogar um jogo. Similar com o que acontece, por exemplo, no 
computador, onde você escuta música enquanto faz outras atividades 
simultaneamente. O video game se torna um suporte tão específico quanto os 
ambientes para shows, que trazem códigos de comportamento próprios. (2009, 
pág.09) 

 

 Para o autor, o Guitar Hero “cria uma relação quase umbilical com a indústria 

da música” (2009, pág.07), pois quase todas as canções utilizadas no game pertencem a 

artistas vinculados às grandes gravadoras, e é por se utilizar desses artistas que o jogo 

atinge o sucesso comercial. Entretanto, ele enfatiza que há uma relação desigual, na qual 

os benefícios tendem a ser maiores para a indústria dos games, já que reportagens, 

comentários, entrevistas e resenhas sobre o game ganham espaço na mídia especializada 

em música, enquanto os artistas que compõe a trilha do jogo não aparecem na mídia 

especializada em games. De acordo com Nogueira, 
 
A troca promovida pela experiência do jogo é multilateral, sendo endereçada 
para um perfil primariamente interessado em video games, consegue fazer com 
que eles escutem as novas músicas. Paralelo a isso, quem já conhecia as 
músicas se sente atraído pelo universo dos video games. (2009, pág.09) 

 

 Essa relevância como uma nova forma de divulgação para os artistas, 

principalmente do rock, acabou ganhando força com a chegada ao mercado de um game 

concorrente de Guitar Hero, também produzido pela Harmonix: o Rock Band, que foi 

lançado logo após a terceira edição do jogo de guitarras, em novembro de 2007. 

Rock Band foi mais além das potencialidades abertas por Guitar Hero. Se este 

havia se baseado em Guitar Freaks para ser concebido, a Harmonix mais uma vez se 

voltou para os games de rhythm-action da Bemani e, além da guitarra, incorporou ao 
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novo produto a ideia de um microfone, para ser utilizado como no Karaoke Revolution, 

e uma bateria, como no jogo Drum Mania. Dessa forma, o novo jogo da Harmonix se 

diferenciou do concorrente ao utilizar o conceito de uma banda completa tocando junta, 

no lugar de um guitarrista de destaque.  

Rock Band adotou a mesma linha narrativa que Guitar Hero, ou seja, músicos 

que tentam alcançar o estrelato, entretanto, o novo jogo da Harmonix, além de 

disponibilizar personagens, deu ao jogador a possibilidade de construir seu próprio 

avatar, no qual pode escolher desde as suas características físicas, como cor da pele, do 

cabelo, dos olhos, formato do rosto e roupas, à atitude que o avatar assumirá no palco – 

que é ligada a determinados gêneros do rock, como a agressividade do punk, o 

exibicionismo do heavy metal, a introspecção do gótico, entre outros. A forma de se 

jogar continuou a mesma que a de Guitar Hero: acertar as notas no tempo certo. No 

entanto, Rock Band reforçou o conceito de conjunto ao adotar um recurso através do 

qual a boa performance de um jogador pode ser suficiente para salvar aquele que vai 

mal, trazendo-o de volta ao jogo. Esse recurso, chamado de overdrive, funciona de 

forma parecida com o star power - para o baixo e a guitarra, o jogador deve empinar o 

instrumento para acioná-lo; já para o microfone e a bateria, ele deve acertar uma 

determinada sequência de notas num trecho específico da canção.  

Assim como Guitar Hero III, Rock Band foi um fenômeno de vendas e acabou 

entrando na lista dos jogos mais lucrativos da história20. Com o grande sucesso entre o 

público, esses games musicais acabaram contribuindo também para o lucro de artistas e 

gravadoras que passaram a registrar um aumento na venda das músicas que apareciam 

em tais títulos. De acordo com Herschmann (2010, pág.104), grupos como Nirvana e 

Red Hot Chilli Peppers, por exemplo, mais que duplicaram as vendas após inserirem 

suas músicas nos jogos, e isso fez com que novos acordos fossem feitos com a indústria 

fonográfica, através dos quais os artistas como Santana, Sting, King Diamond e Ozzy 

Osbourne cederam sua imagem para a construção de avatares e algumas bandas, como 

Aerosmith, Beatles, Metallica, Van Halen e Green Day, tiveram versões exclusivas dos 

games. 

A participação desses artistas nesses jogos pôde representar a apresentação da 

biografia e do repertório deles a uma nova geração, que, até pela pouca idade de muitos 

jogadores, não pôde acompanhar suas carreiras, desconhecendo a importância de alguns 

                                                 
20 Disponível em: < http://ovicio.com.br/os-jogos-mais-lucrativos-da-atual-geracao/>. Acessado em 
09.02.2012. 
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desses grupos para a história do rock. Assim, Guitar Hero e Rock Band podem ser 

responsáveis por um contato inicial entre músicos e público, no qual alguns jogadores 

podem virar futuros fãs, frequentando shows e consumindo canções, camisas e discos, 

como “meninos e adolescentes (que) dizem que as músicas de grupos como o Guns 

N’Roses e do Kiss que estão no game Guitar Hero, por exemplo, constituíram-se em um 

importante momento para fazer uma transição do gosto musical dos pais para os deles” 

(HERSCHMANN, 2010, pág.106). Essa apresentação de bandas antigas a um público 

novo acabou sendo interessante para as gravadoras ofertarem seu catálogo de músicas 

para serem incluídas nesses games, como demonstraram Eric Brosius e Chris Canfield, 

diretor de áudio e designer da Harmonix, respectivamente: 

 
Brosius - Eu gosto do fato de que tentamos ir atrás de coisas de diferentes 
décadas. E eu acho que as gravadoras gostam disso também, porque, de 
repente, [a indústria fonográfica] tem essa coisa de catálogo, o material dos 
anos 70, que todas as crianças que têm 15 agora nunca ouviram falar. Algumas 
das coisas mais gratificantes que eu vejo nos fóruns são: "Oh, eu nunca ouvi 
essa música dessa banda" ou "eu nunca havia ouvido falar dessa banda!”.  Eu 
digo: "Sério? Você nunca ouviu falar dessa banda?". E eles dizem: "Eu amo 
esta canção! Eu vou buscar o disco deles". E isso é a coisa mais 
impressionante21. 
 
Canfield - Uma mulher, no dia de ações de graças, me agradeceu porque o filho 
começou a lhe perguntar sobre os Ramones, Queen e muitas de suas antigas 
bandas favoritas. Isso realmente faz valer a pena22. 

 

Nesse sentido, para Miller (2009), Guitar Hero e Rock Band também podem 

provocar outras experiências afetivas entre músicos e jogadores, nas quais estes podem 

desenvolver: 

 
(...) novos modos de escuta musical, um senso de relação física que os músicos 
desenvolvem com seus instrumentos, um conhecimento íntimo de uma seleção 
particular de canções e de elementos variados da ideologia e da história do rock 
(alguns dos quais são apresentados de forma didática, escrito em um quadro 
que aparece entre as músicas). Os jogadores facilmente identificam todos estes 
elementos como características importantes para sua experiência de gameplay 
(pág. 414). 

 

É importante dizer que as franquias de Guitar Hero e Rock Band também 

apresentaram um novo modelo de negócios utilizando a internet para a aquisição de 

novas faixas que podem ser jogadas.  Através das redes on-line dos consoles, como a 
                                                 
21 Disponível em: <http://www.avclub.com/articles/harmonix-music-systems,14273/>. Acessado em 
24.02.2012. 
22 Disponível em: <http://uscgamepipeinterviews.blogspot.com/2007/01/interview-with-chris-canfield-re-
guitar.html>. Acessado em 25.02.2012 
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Sony Entertainment Network e a Live, do PlayStation e do Xbox 360, respectivamente, o 

jogador pode ter acesso e comprar as canções dos artistas que inicialmente ficaram de 

fora da lista de música dos jogos, fazendo o download diretamente para o disco rígido 

do video game. As produtoras de Guitar Hero e Rock Band periodicamente 

disponibilizam novas músicas e esse tipo de comércio já ultrapassou a marca de mais de 

36 milhões de faixas negociadas23, que têm custo variando entre U$ 0,99 e U$ 10, para 

a compra de faixas unitárias ou pacotes, com três ou mais canções.  

O sucesso desse tipo de negócio também evidencia a mudança no perfil do atual 

consumidor de música, que se mostra mais apto a gastar com games ou até mesmo com 

algumas faixas em Mp3 de sites como o iTunes do que comprar CDs de música. Essa 

mudança foi observada pelo presidente da divisão de Música da MTV Network, 

responsável pela produção do Rock Band, Van Toffer:  

 
Vivemos um tempo difícil para a música, em que a audiência sofre para pagar 
US$ 20 por um CD mas não pensa duas vezes em pagar US$ 50 por um jogo. 
A ideia de pagar US$ 0,99 ou US$ 1,99 por uma música e tocá-la 
repetidamente não parece ser um grande obstáculo às vendas24. 

  

 A venda dessas faixas para Guitar Hero e Rock Band trouxe lucros para músicos 

e gravadoras graças à arrecadação dos direitos autorais que são pagos pelo 

licenciamento das canções convertidas para esse formato25. Entretanto, a lucratividade 

indireta, representada pela potencial formação de uma nova geração de fãs, acabou por 

estimular os agentes da indústria fonográfica a investirem cada vez mais em títulos para 

os games, lançando discos completos, como aconteceu com o Nevermind do Nirvana, 

que pode ser comprado para ser jogado em Rock Band. Algumas bandas foram além, 

acreditando na força comercial desses jogos musicais, apostando no lançamento 

simultâneo dos CDs com uma versão para ser jogada, como ocorreu com os últimos 

trabalhos das bandas Metallica e Pearl Jam - Death Magnetic e Backspacer, 

respectivamente. Sobre o lançamento de canções para a plataforma dos jogos, Eran 

Egozy e Alex Rigopulos, criadores da Harmonix e idealizadores da Rock Band Network, 

pioneira na venda on-line desse tipo de músicas para o game, disseram: 

                                                 
23  Para o Rock Band, foi registrada a venda de 750 mil faixas em apenas duas semanas. 
24  Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL267879-6174,00-
ROCK+BAND+E+GUITAR+HERO+IMPULSIONAM+A+VENDA+DE+MUSICA+DIGITAL.html>. 
Acessado em 13.02.2012. 
25 Disponível em: < http://rollingstone.com.br/noticia/gravadora-quer-mais-dinheiro-por-musicas-em-
games/>. Acessado em 13.02.2012. 
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Egozy - Nós estamos mudando a forma como a indústria da música está a 
trabalhando, e nós estamos esperando o que vai ser esta grande comunidade em 
torno dela. 
 
Rigopulos – (...) ela muda a maneira como o mundo percebe o que fazemos, o 
que agora é uma parte prevista do entretenimento com música. Se há uma 
banda que você ama, que lança um novo álbum, você não só vai querer ir vê-
los em concerto ou ouvi-los em seu iPod, você vai querer jogar com essa 
música. O lançamento da Rock Band Network é uma maneira, para nós, de 
abrir um novo modelo importante de entretenimento com música. 26 

 

Sobre essa forma de distribuição de música, Freddie Wong fez uma importante 

consideração, evidenciando que, apesar de ser uma nova plataforma para circulação de 

canções, o modelo para acessá-la se mostra tão rígido quanto o que domina a indústria 

fonográfica, com poucos conglomerados do entretenimento dominando toda a produção 

musical e decidindo quem vai poder expor seu trabalho ao grande público e quanto vai 

cobrar por isso: 

 
O potencial para a distribuição digital para Guitar Hero e Rock Band é 
emocionante assim como é assustador, porque, enquanto muitos estão 
empolgados com a ideia de tocar todos os álbuns clássicos de um artista no 
jogo, você tem basicamente um monopólio (a empresa desenvolvedora do 
jogo), na medida em que novos conteúdos estão em questão. Não há terceiros 
que podem produzir conteúdo para estes jogos, e as empresas de games podem, 
essencialmente, cobrar o que quiserem, e as pessoas vão pagar por isso (veja o 
artigo recente sobre a Activision dizendo que não viu nenhuma razão para 
baixar os preços dos downloads digitais porque mais de 300.000 pessoas 
pagaram por eles). Se as gravadoras e as empresas de jogos, duas das três 
gigantes do entretenimento agora, querem usar esses jogos como um veículo 
para a distribuição de conteúdo de música em qualquer tipo de escala em longo 
prazo, elas precisam reconhecer que as pessoas vão comprar o seu conteúdo se 
seus preços forem razoáveis e convenientes.27 

 

De certa forma, o comentário de Wong se associa ao que Nogueira (2009, 

pág.07) pontuou ao afirmar que as desenvolveras poderiam ter optado por trabalhar 

apenas com novos grupos musicais. Entretanto, quando se analisa o repertório escolhido 

para os jogos, o que se percebe é que ele é predominantemente composto por bandas 

pertencentes a grandes gravadoras – o que faz do game uma mera reprodução da cadeia 

de consumo tradicional da indústria fonográfica – e que, enquanto existem esforços para 

a desmaterialização de músicas para que possam ser ouvidas em diferentes suportes  

                                                 
26 Disponível em: 
http://money.cnn.com/2009/09/03/smallbusiness/harmonix_rock_band_startup_story/index.htm>. 
Acessado em 13.02.2012. 
27 Disponível em: http://guitarheroresearch.blogspot.com/2007/11/e-interview-with-freddie-wong.html>. 
Acessado em 13.02.2012 
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(computadores, tocadores de Mp3 e celulares), Guitar Hero, assim como Rock Band, 

possuem uma relação bastante específica com os suportes que utilizam, ou seja, os 

consoles. A propósito do consumo de canções nesse formato, o autor diz que “é uma das 

primeiras experiências bem sucedidas de consumo de cultura através de um motivo, 

nesse caso a busca por novas experiências e maior dificuldade no jogo. É preciso 

comprar música para continuar jogando” (NOGUEIRA, 2009, pág. 09 e 10).  

O sucesso desses games musicais acabou incentivando o desdobramento da 

franquia de Guitar Hero para abranger outros gêneros musicais, visando um maior 

alcance entre o público que gostava de jogar rhythm-action com instrumentos mas que 

não era fã de guitarras distorcidas.  Isso culminou com os lançamentos de Band Hero e 

DJ Hero, no fim de 2009. O primeiro privilegiou canções do universo pop de artistas 

como Spice Girls, Village People, Lily Allen, Nelly Furtado e Jackson Five, enquanto o 

segundo tentou dar uma inovação nesse tipo de game, inserindo uma pick-up – muito 

utilizada por DJs do hip-hop e da música eletrônica em suas produções musicais – que 

podia ser jogada em conjunto com a guitarra da versão de Guitar Hero. DJ Hero tinha 

sua trilha composta por nomes como Eminem, Daft Punk, Cypress Hill e Afrika 

Bambaataa.  

Se a Activision apostou em outros gêneros musicais e em um novo controlador 

como inovações, a franquia do Rock Band tentou manter a fidelidade do público do 

game inserindo o modo Pro na terceira edição do seu jogo. Rock Band 3, lançado em 

2010, tentou empregar mais realismo ao jogo, utilizando uma guitarra/joystick baseada 

no modelo Mustang da fabricante de guitarras Fender, com 102 botões, para simular a 

formação de acordes e atender parte do público que já possuía habilidade com o 

instrumento real.  Além da guitarra, uma nova bateria também foi introduzida para o 

novo modo de jogo e um teclado com oito teclas também apareceu como opção de 

controle, seguindo essa linha de aproximar o jogo dos instrumentos reais. 

Apesar das novas investidas, o sucesso das franquias não continuou e os jogos já 

não conseguem mais os índices de venda dos anos iniciais, o que culminou com o 

encerramento da franquia de Guitar Hero em 2011 e a venda da Harmonix por um valor 

de mercado irrisório28. Mesmo sem o alcance de público de outrora, esses games 

ficaram marcados na história dos video games por apresentarem aos jogadores uma 

                                                 
28 Disponível em: http://jogos.uol.com.br/ultnot/multi/2011/01/05/ult530u8954.jhtm>. Acessado em 
13.02.2012. 
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nova forma de jogar, movimentando o corpo todo e reunindo amigos e familiares por 

longas horas em frente à televisão, e muitos sentiram como se realmente estivessem 

produzindo música (MILLER, 2010), como abordaremos mais adiante.  

Acreditamos também que esses games, por se apropriarem da imagem de 

instrumentos, acabam por provocar, entre outros sentimentos, o fascínio daqueles que 

não têm habilidades com guitarras, baixos e baterias, mas que enxergam em Guitar 

Hero e Rock Band a possibilidade de terem uma experiência que se aproxime da 

sensação de tocá-los. Isso sem descartar o próprio divertimento intrínseco ao jogo de 

acertar as notas correspondentes às da tela, capaz de atrair não apenas indivíduos que 

não são fãs de video games como também aqueles que não são fãs de rock.  

 

 

 

Capitulo 3 

Então você quer brincar de ser um rock’n’roll star? 

 

3.1. Um rock’n’roll star de faz de conta 

 

Como pudemos ver nos capítulos anteriores, o Guitar Hero e, posteriormente, o 

Rock Band, apropriaram-se de alguns elementos típicos do rock, como o formato de 

instrumentos para os joysticks, da performance e de uma narrativa que remete à 

trajetória de muitos roqueiros, para inserir o jogador naquilo que seus produtores 

pretendiam, ou seja, que ele, na sua sala de estar, sinta-se como um rockstar quando 

está num palco. Desde os primeiros video games, principalmente nos arcades que se 

popularizaram na década de 1970, nos quais as desenvolvedoras investiam na produção 

de cabines e periféricos, como armas em jogos de tiro, entre outros que simulavam 

carros de corrida ou espaçonaves, nota-se a presença da ideia de inserir o indivíduo em 

uma realidade alternativa através dos jogos.   

Nesse sentido, é importante destacar os consoles de última geração, como o Wii, 

o Xbox 360 e o Playstation 3, que conseguem dar nuances de realismo aos jogos devido 

à maneira como o jogador interage com os games através dos controles – como foi 
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proposto pelo video game da Nintendo, com o Wii Remote,  e posteriormente copiado 

pela Sony, com o PlayStation Move, nos quais é necessário que o indivíduo movimente 

o corpo, ao invés de utilizar apenas os dedos das mãos para mover os direcionais e 

demais botões do joystick. Essa inovação com pretensões realistas na forma como 

interagir com os jogos foi mais além com a Microsoft, que, com o Kinect, aboliu o 

joystick como meio para interação. Esse periférico do Xbox 360 utiliza uma câmera que 

capta os movimentos do corpo do jogador para que, assim, ele controle a ação nos 

jogos. 

Também é importante dizer que, além dessas inovações nas formas de se 

interagir com os games, esses consoles também trouxeram mais realismo aos jogos 

através das capacidades gráficas e sonoras que tendem a eliminar mais facilmente a 

percepção das fronteiras existentes entre os jogadores e a virtualidade. Com a alta 

resolução das imagens, os jogos reproduzem cores, luz, sombras e texturas com maior 

fidelidade, fazendo com que muitos de seus personagens pareçam humanos, e fazendo 

com que monstros, entre outros elementos fantasiosos se tornem críveis devido à 

qualidade gráfica fotorrealista. Quanto aos aspectos sonoros, a distribuição de som por 

diversos canais permite que o usuário tenha a percepção de ruídos, como explosões, 

chuvas, entre outros, como se estivesse envolto pelo ambiente reproduzido pelo game. 

 Apesar de essas inovações tecnológicas permitirem ao jogador sensações que 

tendem cada vez mais a se aproximar da realidade, proporcionando experiências 

diferentes da rotina dele, como disputar batalhas numa selva empunhando 

metralhadoras ou pilotar carros de Fórmula 1, alguns autores, como Huizinga (2000) e 

Caillois (1990), mostram-nos que adotar uma nova identidade, mesmo que temporária, 

ou pelo menos um comportamento diferente de nossas práticas cotidianas, vem antes 

mesmo da criação de Tennis for Two29 e que essas são algumas das principais 

características dos jogos. 

 Conforme o pensamento de Huizinga (2000, pág.05), os jogos são mais antigos 

que a própria cultura, pois esta remete à sociedade humana, enquanto que as atividades 

                                                 
29 Jogo criado pelo físico William Higinbotham, em 1958. O cientista apoderou-se dos computadores 
analógicos voltados para pesquisas militares norte-americanas com a finalidade de desenvolver um tipo 
de entretenimento para as pessoas que visitavam o laboratório nacional de pesquisa nuclear de 
Brookhaven (POOLE apud KERR, 2006), o que se tornou um marco na história dos jogos. O Tennis for 
Two, hoje é considerado por muitos como o primeiro game a ser criado. Este, desprovido de sonoridades 
e com recursos visuais bastante simples, utilizados na representação da bola e da quadra de tênis, “(...) 
envolvia os conceitos de gravidade e atrito do vento, servindo-se dos modernos, grandes e caros 
computadores analógicos do exército americano, do osciloscópio como monitor e de dois controles” 
(SOUSA, 2010, pág. 05). 



57 
 

lúdicas já eram praticadas pelos animais antes mesmo de qualquer civilização: “(...) Os 

animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível 

afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou característica 

essencial alguma à idéia geral de jogo” (IDEM). Como apontou Ranhel (2009, pág. 06), 

Huizinga definiu a natureza e o significado da atividade lúdica, o que na língua 

portuguesa delineamos como encenar, brincar, jogar, entre outros termos que indicam 

algumas das atividades típicas do entretenimento ou pelo menos suscitam atos que 

demonstram uma busca pelo prazer. 

Assim, imaginar assumir novos modos de ser e habitar novos mundos – 

conforme se propõe em Guitar Hero e Rock Band, entre outros games –, que podem se 

diferenciar das ações costumeiras da nossa rotina são, para Huizinga (2000), atividades 

que estão ligadas a essa busca pelo prazer e pela diversão. De acordo com o autor, essas 

atividades podem se apresentar no dia-a-dia dos indivíduos através dos mais diversos 

tipos de jogos e brincadeiras, ou seja, um fator lúdico que naturalmente faz com que as 

responsabilidades do mundo cotidiano por alguns momentos fiquem em segundo plano 

para dar lugar às aspirações dos sujeitos. Huizinga diz que essa busca pelo prazer, o que 

define como jogo, e que está presente em toda parte, tem como características ser 

"exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras 

livremente consentidas, (...) acompanhada de tensão e de alegria, e de uma consciência 

de ser diferente da ‘vida cotidiana’" (HUIZINGA, 2000, pág. 33). 

Para o autor, as atividades lúdicas permeiam toda a vida do indivíduo, tendo 

início desde o momento do nascimento. Nas crianças, essas atividades são facilmente 

observadas, como nas brincadeiras que ocorrem em sua rotina, nas quais elas acreditam 

que, por exemplo, caixas de papelão são castelos e vassouras podem se tornar espadas 

ou cavalos. Entretanto, fora do jogo, o mundo mágico se desfaz e elas têm consciência 

de que tudo não passou de um "faz de conta". Nos adultos, apesar dessas atividades 

lúdicas não serem tão explícitas quanto nas crianças, elas podem se manifestar de 

maneira mais visível, por exemplo, quando saem de férias: 

  

Seja por meio do exercício de atividades ancestralmente vitais (pesca, caça, 
colheita) reencontrado por forma lúdica, seja pela participação nos novos jogos 
(esportes de praia, esqui aquático, pesca submarina). A vida de férias se torna 
uma grande brincadeira: brinca-se de ser camponês, montanhês, pescador, 
lenhador, de lutar, correr, nadar... (MORIN, 1981, pág. 72 e 73)    
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 Nos jogos e nas brincadeiras, assim como nas férias, os indivíduos assumem um 

caráter diferente daquele usado em sua rotina. Eles sabem que esse é um momento 

especial e distinto da vida ordinária o qual não é permanente e acontece sob condições 

especiais num determinado espaço, seja material ou imaginário: “A arena, a mesa de 

jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela (...) têm todos a forma e a função de 

terrenos de jogo (...). Todos eles são mundos temporários dentro do mundo habitual, 

dedicados à prática de uma atividade especial” (HUIZINGA, 2000, pág.11). Entretanto, 

o autor salienta que essa atividade tem um determinado limite de tempo e pode envolver 

mais de um indivíduo, dependendo da circunstância e do jogo que se joga, além de que 

possui determinadas regras que, se desrespeitadas, implicam na derrocada desse mundo 

especial.  

Dessa forma, no jogo, o individuo pode assumir características e personalidade 

diferentes das suas na vida real. Para o autor, esse é o momento no qual essa atividade 

lúdica atinge o ápice de sua natureza extraordinária: “o indivíduo disfarçado ou 

mascarado desempenha um papel como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra 

pessoa” (IDEM, pág.13). Como disse Sato (2009),  

 

valores, preferências e vontades do indivíduo se modificam quando estão 
inseridos no ambiente de jogo. O sujeito representa seu papel no jogo de 
acordo com o que julga o mais adequado para isso, contrariando, em 
determinados momentos ou situações, suas atitudes e postura assumida na vida 
real. Com isso, podemos notar que o jogo, em seu caráter lúdico, possibilita a 
exploração de novos limites, percepções e desejos. E, contemplado com o fator 
de livre escolha e arbítrio, o indivíduo se envereda por experiências novas. 
(pág.41) 

 

Esse pensamento de o jogo ser separado da vida cotidiana foi reforçado por 

Caillois (1990), que se baseou nos estudos de Huizinga para formar suas concepções. 

Para Caillois (1990, pág. 09), a palavra “jogo” evoca ideia de facilidade, risco e 

habilidade, trazendo consigo uma atmosfera de descontração ou de diversão, que se 

opõe à seriedade da vida real, além de não trazer consequências para esta. Dessa forma, 

o autor definiu jogo como uma atividade voluntária, ou seja, só joga se quiser, quando 

quiser e o tempo que quiser; delimitada no tempo e no espaço, isto é, sem ligações 

diretas com a vida real; incerta, no qual o resultado não pode ser antecipado e nem 

determinado. Para o autor, os jogos também são uma atividade improdutiva, que não 

gera bens e nem mercadorias apesar de, em algumas ocasiões, estes poderem ser 

repassados de um indivíduo a outro; regida por regras que não necessariamente são as 



59 
 

da vida ordinária, mas que delimitam as ações dos jogadores; e fictícia, como um faz de 

conta, uma outra realidade que pode ser experienciada.  

Caillois propôs classificar os mais diversos tipos de jogo, dentre os quais 

disputas entre concorrentes, jogos de azar, de interpretação de personagens e de 

desorientação, em quatro categorias fundamentais: agôn, alea, mimicry e ilinx. 

De acordo com o autor (1990, pág. 33 e 34), agôn diz respeito aos jogos nos 

quais há a presença de antagonistas, um embate no qual a igualdade de condições entre 

os jogadores é criada artificialmente para que o resultado final seja imprevisível e o 

triunfo do vencedor seja incontestável. Dentre esses jogos, podemos enquadrar 

exemplos como o boxe, o futebol, o tênis, as corridas, o tiro ao alvo, entre outras formas 

de disputa, nas quais destreza, velocidade, força e habilidade estão entre os atributos que 

podem ser o diferencial dos vencedores.  Embora nestes as características físicas se 

destaquem, o que pressupõe uma disciplina de treinamentos para aprimorar as técnicas e 

a força exigidas nas disputas, outros jogos que demandam um melhor desempenho 

estratégico e de raciocínio do jogador também se enquadram nessa categoria, como a 

dama, o xadrez e o bilhar.  

Caillois enfatiza que, apesar de o agôn privilegiar a igualdade absoluta de 

condições entre os jogadores, essa, no entanto, nunca é alcançada. Para o autor, alguns 

fatores, além das diferenças físicas entre os jogadores, podem contribuir para a 

vantagem de alguns dos participantes e desequilibrar a disputa, como o primeiro que 

mexe a peça no tabuleiro, o que pode implicar na imposição de sua estratégia; quem vai 

ficar com qual lado do campo ou da quadra, que pode se posicionar contra ou a favor do 

vento e do sol, o que pode influenciar diretamente no resultado de jogos como vôlei ou 

futebol; a posição de largada em corridas, que pode contribuir para uma vantagem para 

se impor nas curvas e assim ser mais veloz, etc. Para Murray (2003), o agôn é a forma 

mais comum de jogo, além de considerá-la como a mais recente forma de narrativa, 

mantendo laços com o teatro: 

 
Da mesma forma que organizamos automaticamente o mundo temporal e 
espacial por características opostas (noite/dia, em cima/em baixo, 
direita/esquerda), assim também vemos as coisas que acontecem no mundo em 
termos de luta entre opostos (Deus/diabo, macho/fêmea, Caim/Abel, 
judeus/gentios). A palavra grega agon refere-se tanto às competições esportivas 
quanto aos conflitos dramáticos, refletindo a origem comum dos jogos e do 
teatro (pág. 143). 
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Indo de encontro às proposições do agôn, está a alea, que, segundo o autor, é o 

nome em latim para um jogo de dados. Se no agôn os treinamentos e a perseverança dos 

jogadores podem fazer a diferença no resultado final, na alea, todos os jogadores estão 

em igualdade, uma vez que a decisão não depende do jogador: “se trata mais de vencer 

o destino do que um adversário” (CAILLOIS, 1990, pág.37). Nessa categoria podem ser 

enquadrados além dos jogos de dados, a roleta, o cara ou coroa, a loteria, isto é, jogos 

nos quais a arbitrariedade do acaso diferencia os vencedores dos perdedores. Apesar de 

ter essa característica da aleatoriedade, que a distancia do agôn, alguns tipos de jogos 

conseguem combinar alea e méritos do jogador, como é o caso do dominó e dos jogos 

de baralho, nos quais o acaso distribui as peças e cartas para o jogador, no entanto sua 

habilidade de fazer as combinações necessárias e de elaborar estratégias com o que tem 

nas mãos é o que o tornará vencedor. Conforme Caillois (IDEM, pág. 39), agôn e alea 

se opõem, mas seguem um mesmo principio: “a criação artificial entre os jogadores das 

condições de igualdade absoluta que a realidade recusa aos homens.”. 

A terceira categoria proposta por Caillois, a mimicry, diz respeito aos jogos que 

supõem a aceitação temporária de uma ilusão – termo que, segundo o autor, significa 

entrada em jogo, ou seja, in-lusio –, ou de um universo imaginário. Esse tipo de jogo 

consiste na encarnação de personagens imaginários e nele o jogador acredita que é outra 

pessoa ou faz os outros acreditarem que ele, naquele momento do jogo, é outra pessoa: 

“Esquece, disfarça, despoja-se temporariamente da sua personalidade para fingir uma 

outra” (IDEM, pág. 39 e 40). Essa categoria abrange, segundo Caillois, toda diversão a 

que nos entreguemos, mascarados ou travestidos, como as que vão do teatro às grandes 

manifestações esportivas, como jogos de futebol e tênis, que são espetáculos nos quais 

os participantes utilizam trajes, contam com aberturas solenes, além de uma liturgia 

apropriada, que acabam funcionando como uma dramatização na qual o público fica 

envolto em expectativas que podem ir da exaltação à ilusão no fim das disputas. 

Dessa forma, segundo o autor, nessas disputas, a simulação também é transferida 

para os espectadores: “A mera identificação com o campeão constitui já um mimicry 

semelhante àquela que faz com que o leitor se reconheça no herói do romance e o 

espectador no herói do filme” (IDEM, pág. 42). Assim, conforme o pensamento de 

Caillois, os espectadores não ficam limitados a encorajar atletas, vibrando na torcida, 

mas no público se origina uma competição de mimicry tão autêntica quanto o agôn 

disputado nas arenas.  
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De acordo com o autor (IDEM, pág. 43), a mimicry apresenta todas as 

características dos jogos, isto é, liberdade, convenção, suspensão da realidade cotidiana, 

e espaço e tempo bem delimitados, excetuando-se uma: não se submete continuamente a 

regras imperativas e precisas.  

 
A regra do jogo é uma só: para o actor consiste em fascinar o espectador, 
evitando que um erro o conduza à reclusa da ilusão; para o espectador, consiste 
em se prestar à ilusão sem recusar a priori o cenário, a máscara e o artifício em 
que o convidam a acreditar, durante um dado tempo, como um real mais real 
do que o real (CAILLOIS, 1990, pág. 43). 

  
A última categoria proposta pelo autor é a ilinx, a qual abrange os jogos que 

atuam na desorientação da percepção do jogador, isto é, uma busca da vertigem que 

momentaneamente causa um pânico voluptuoso nos participantes. De acordo com 

Caillois (1990, pág. 44), as brincadeiras que envolvem alguns procedimentos físicos, 

como o volteio, a queda, a rotação rápida, a derrapagem, que são responsáveis por 

causar a perturbação do indivíduo, podem ser enquadradas neste grupo:  

 
Para abarcar as diversas variedades de uma tal exaltação, que é um 
atordoamento simultaneamente orgânico e psíquico, proponho o termo ilinx, 
nome grego para o turbilhão das águas e de que deriva precisamente, na mesma 
língua, o designativo de vertigem (ilingos) (IDEM, pág.45). 

 
 Os games Guitar Hero e Rock Band evidenciam que as concepções de Caillois, 

apesar de terem sido propostas ainda na década de 1950 – quando alguns cientistas dos 

laboratórios de pesquisas norte-americanos deram início às primeiras modificações na 

programação dos computadores, transformando-os de instrumentos de trabalho em um 

novo meio de lazer –, são bem atuais.  

Ao oferecer microfones e joysticks no formato de guitarras e baterias através dos 

quais os jogadores são desafiados pela máquina a acertarem as notas, o que constitui 

uma característica de jogos do tipo agôn, Guitar Hero e Rock Band, também insinuam 

que o indivíduo terá de interpretar um personagem para entrar na brincadeira. Como 

vimos, para Huizinga, a interpretação de personagens é o momento no qual os jogos, em 

geral, atingem seu ápice. Assim, quando o jogador assume o joystick no formato de 

instrumentos, o ápice apontado por tal autor já pode ser considerado, já que, para jogar, 

o jogador terá que performar, o que nos leva a afirmar que, além do agôn, Guitar Hero e 

Rock Band também são games que evidenciam atributos da categoria mimicry. No 
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entanto, essas não são as únicas categorias propostas por Caillois que esses títulos 

evocam.  

A forma como se joga Guitar Hero e Rock Band, ou seja, pressionar os botões 

dos joysticks/instrumentos no momento exato em que as notas coloridas aparecem na 

tela, também evidencia que os games em questão também podem possuir características 

de jogos do tipo ilinx. Devido à velocidade e às diferentes combinações com que essas 

notas surgem no vídeo – vermelha com azul, amarela com laranja e verde, etc. –, esses 

jogos tendem a causar uma confusão na percepção do jogador, que é incrementada com 

o modo como se ativa os recursos de pontuação extra, como o overdrive e o star power. 

 Portanto, além do desafio agonístico proposto pela máquina, no qual o jogador 

tem que acertar as notas para ouvir o som da música – que chega a lembrar o desafio do 

game Space Invaders em que o jogador deve destruir os alienígenas que avançam em 

uma marcha, a partir do topo da tela – o overdrive e o star power também tendem a 

reforçar a característica mimicry e ilinx desses games. A performance exigida para a 

ativação desses recursos, na qual os jogadores se apropriam da pose exibicionista dos 

guitarristas do rock de arena, faz com que o jogador adote movimentos corporais que 

dificultam ainda mais o acerto das notas, pois contribuem para a desorientação dele. 

 Consideramos também que o próprio modo ilinx do jogo em si, no qual o 

jogador deve ter o domínio sobre a percepção das notas que surgem na tela para os 

acertos dos botões, já sugere uma característica de jogo mimicry. Muito dessa 

característica se deve ao joystick no formato de instrumentos, como na guitarra, na qual 

o movimento das mãos para pressionar a strum bar e a whammy bar e a agilidade nos 

dedos para o acerto das notas já remetem à agilidade de muitos guitar heroes.  

Quanto maior o nível de dificuldade escolhido pelo jogador, mais notas 

aparecerão na tela, fazendo com que os movimentos executados pelas mãos dos 

jogadores se aproximem ainda mais dos movimentos reais dos músicos, pois, como 

apontou Shultz (2008) em sua pesquisa sobre teoria musical nos jogos de rythm-action, 

as cores indicadas na tela de Guitar Hero tentam se aproximar das notações utilizadas 

na partitura das composições. Dessa forma, no modo easy, na função de guitarra ou de 

baixo, tanto Guitar Hero como Rock Band limitam a ação dos jogadores à utilização de 

três botões – verde, vermelho e amarelo, ocasionalmente aparecendo o quarto botão, o 

azul. Ao pressionar algum desses botões nesse nível de dificuldade, o jogador pode 

ouvir, segundo Schultz (2008, pág. 185), quatro ou até mais notas, dependendo da 

velocidade da música, o que representa uma simplificação dessa notação.  
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Quando o jogador possui a habilidade para jogar no nível mais difícil desses 

jogos, que é o expert, Schultz (IDEM, pág. 186 e 187) diz que em algumas canções a 

correspondência entre a partitura das músicas e as cores dos botões que aparecem na 

tela pode chegar a ser nota a nota, isto é, cada botão ou combinações de botões que os 

jogadores acertam corresponde a uma nota musical da canção na partitura. A grande 

quantidade de notas que surge na tela nos níveis mais difíceis desses jogos faz com que 

os jogadores se apropriem de uma técnica de guitarra que foi popularizada por Eddie 

Van Halen, o tapping, na qual o instrumentista usa as duas mãos para executar solos 

mais velozes e mais complexos. Nesses games, essa foi a forma encontrada por muitos 

jogadores para conseguir tocar todas as notas e assim alcançar o mérito de terem cem 

por cento de acerto nas canções, vencendo o desafio da máquina, o que pode fazê-los se 

sentirem mais próximos dos verdadeiros guitar heroes.  

Atuando como um tipo de game que combina a maior parte das características 

das categorias dos jogos propostas por Caillois, Guitar Hero e Rock Band conseguem 

fazer com que o jogador entre na brincadeira de ser uma estrela do rock ao demandar 

movimentos típicos desses músicos, até mesmo pela destreza que é exigida para que ele 

acerte as notas e provoque uma excitação na plateia virtual. Apesar da extrema 

simplicidade dos joysticks, se comparados aos instrumentos reais – embora a bateria 

exija uma coordenação de mãos e pés extremamente semelhantes ao de uma de 

verdadeira, o que contribui para uma experiência mais visceral, e também o microfone, 

que exige que o jogador realmente utilize a voz, assim como nos karaokês –, os 

controles desses games podem ser a porta de entrada para uma realidade virtual na qual 

o indivíduo, através de uma performance próxima à dos verdadeiros roqueiros, sinta-se 

como um grande instrumentista em ascensão, o que é reforçado, como vimos, pela 

narrativa desses games, e sobretudo pelo design de áudio, que acreditamos ser outro 

grande responsável para o envolvimento emocional do jogador, como veremos mais 

adiante. 
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Figura 15 – tapping. 

 

3.2. Ver, ouvir, entrar e tocar 

 

Guitar Hero e Rock Band são frutos dos aprimoramentos tecnológicos na área 

dos video games os quais oferecem, a cada nova geração de consoles, experiências 

inovadoras aos jogadores, que tendem a se aproximar cada vez mais da realidade, sejam 

elas visuais, sonoras ou motoras. Desde o primeiro video game doméstico – o 

Odyssey30, lançado em 1971 – se pode vislumbrar essa tentativa quando entre os seus 

jogos, mesmo com imagens primitivas e sem som, foi disponibilizado um game de tiro, 

no qual a interação se dava através de um joystick no formato de espingarda 

(GULARTE, 2010). Entretanto, antes mesmo dos jogos em vídeo, os novelty games já 

tentavam trazer essa experiência aos jogadores através de jogos mecânicos como os que 

simulavam partidas de baseball, hockey, futebol, caça e desafios de tiro – os quais, para 

Kent (2001, pág.11), foram os ancestrais dos video games modernos.  

Os novelty games eram máquinas de diversão operadas através da inserção de 

moedas que dominaram parte do mercado de entretenimento americano na primeira 

metade do século XX, principalmente com mesas de pinball e jukeboxes alocados em 

bares, estações de ônibus, entre outros locais com grande circulação de pessoas (KENT, 

2001). Dentre esses jogos mecânicos que abriram as portas para os video games, 

podemos destacar o Six Gun, que, de acordo com Adlum, consistia 
                                                 
30 “O sistema Odyssey ou Brown Box (caixa marrom, nome usual entre consumidores e estudiosos) 
utilizava cartões de circuitos, não tinha som e as imagens produzidas eram em preto-e-branco. Como o 
sistema produzia apenas pontos, blocos e linhas, eram utilizadas telas coloridas coladas pelos usuários às 
televisões para dar uma sensação mais realista aos jogos. Junto ao pacote, cada jogo vinha também com 
um livreto de histórias, explicando de forma lúdica a representação de um ponto como se fosse, por 
exemplo, um policial ou uma peteca. Os controles do Odyssey eram três dials analógicos de direção 
horizontal, vertical e giro.” (GULARTE, 2010, pág. 44). 
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(...) num grande manequim, vestido como cowboy. Ele ficava em um canto e 
desafiava você para um duelo de armas, e você ficava do outro lado e tinha um 
par de armas em cima de um pequeno quadro. Ele desafiaria a sacá-las, como 
em 1-2-3, e você deveria tirar sua arma, e ele deveria levantar o braço. Se você 
o acertasse, ele diria: “Você me pegou”. E, se ele acertasse você, ele diria: 
“Você perdeu. Você está morto”, esse tipo de coisa. (apud Kent, 2001, pág. 
10). 

 

 Outro desses novelty games que se aproximam da proposta realista através dos 

controles, como em Guitar Hero e Rock Band, e que merece destaque, é o Speedway, 

lançado pela Chicago Coin ainda na década de 1960. Segundo Kent (IDEM), esse foi 

um dos jogos mais sofisticados da época, que utilizava cabines, tais como as dos 

arcades das décadas de 1970 e 1980, com imagens projetadas num fundo escuro. 

Speedway31 colocava o jogador em frente à projeção de uma corrida de automóveis, na 

qual ele utilizava um volante e um acelerador para guiar o carro. Se o carro do jogador 

se aproximasse demais da imagem projetada dos carros concorrentes, além do barulho 

de aceleração, “a máquina fazia um som de batida para simular a colisão, e o jogador ia 

para o fim da fila” (Kent, 2001, pág.11).  

 Com esses poucos exemplos, podemos ver que experimentar realidades e 

personagens que são distintos do nosso cotidiano, nos jogos, não é exclusividade dos 

video games. Na verdade, estes, através das tecnologias digitais, tentaram, ao longo dos 

anos, uma forma de “materializar” as fantasias de seus criadores para inserir os 

jogadores numa realidade paralela que fosse crível, apesar de virtual. Nesse sentido, nos 

últimos anos, presenciamos o lançamento de jogos que, mesmo que adotem em seu 

enredo mundos distantes da realidade, com monstros, dragões, extraterrestres, entre 

outros, utilizam uma alta resolução de imagens, sons, texturas, e periféricos, como os 

controles em formato de instrumentos de Guitar Hero e Rock Band, que querem nos 

induzir a acreditar em sua materialidade e também que nós podemos vivenciar essa 

virtualidade como se fosse real. 

 Apesar de destacarmos os jogos, a tentativa de inserir os indivíduos em novos 

mundos dentro da realidade cotidiana vem, de acordo com Grau (2007), pelo menos 

desde os afrescos do final da República Romana. Estes eram pintados com técnicas 

realistas que privilegiavam os detalhes, em ambientes que envolviam hermeticamente o 

observador. Esse recurso impedia que o observador pudesse comparar a pintura, que 
                                                 
31 Vídeo do jogo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xm915f0ZRFU>. Acessado em 
22.03.2012. 
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preenchia o seu campo de visão com objetos alheios a ela, na intenção ilusionista de 

fundi-lo com a imagem, dando-lhe a sensação de ser transportado para outro espaço. 

Conforme o autor, 

 
As sobreviventes pinturas de parede datadas do final da República Romana, 
produzidas no Segundo Estilo de Pompéia, incluem elementos miméticos e 
também ilusórios. O artifício de sugerir que a superfície da parede pintada se 
estenda para além de um plano único confere à sala a aparência de um tamanho 
maior que o real e atrai o olhar do visitante para a pintura, diluindo distinções 
entre o espaço real e o espaço imagético. Os melhores exemplos desses 
afrescos trabalham motivos que se dirigem ao observador de todos os lados, em 
uma unidade de tempo e espaço, encerrando-o hermeticamente. O recurso cria 
a ilusão de estar dentro da pintura, dentro de um espaço imagético e de seus 
eventos ilusórios (IDEM, pág. 42). 

 
 Ao longo dos séculos, outros espaços ilusionistas como os afrescos romanos 

foram sendo desenvolvidos, dentre os quais podemos destacar o panorama, surgido no 

século XVIII. De acordo com Grau (IDEM, pág. 87), o panorama conseguiu aumentar a 

ilusão de forma considerável e com um efeito mais duradouro que seus antecessores.  

Para isso, ele utilizava uma estrutura exclusiva para sua exibição, com paredes 

circulares, envolvendo por completo o observador e alguns também apelavam aos 

outros sentidos que não somente à visão, como a utilização de efeitos sonoros, os quais 

simulavam os ruídos dos ambientes representados nas telas.  

 No panorama, o observador se alocava em uma balaustrada, que tinha a função 

de impedi-lo de se aproximar demais das imagens e também de mantê-lo em uma 

posição que evitasse a visão dos limites superiores e inferiores da pintura, para que 

assim não se diminuísse o efeito da ilusão. “Nos primeiros minutos, a ilusão era tão 

irresistível, que o espaço da imagem, conforme muitas testemunhas oculares relataram, 

era vivida como a presença do real de um segundo mundo” (GRAU, 2007, pág. 120). 

Para Grau (2007), o panorama foi o espaço ilusório de 360 graus mais sofisticado que o 

homem conseguiu criar através das técnicas de pintura tradicional.   

 Com a invenção do cinema, os panoramas perderam grande parte do seu poder 

de atração, pois a nova mídia com imagens dinâmicas trouxe uma experiência visual 

inovadora ao público que não tinha a percepção preparada para captar tais 

representações em movimentos. A grande estrutura demandada para a exposição dos 

panoramas também contribuiu para a sua decadência perante o novo meio, pois, de 

acordo com Grau (IDEM), os altos custos e o grande número de profissionais 

envolvidos para criação das paisagens e cenas que eram pintadas só começavam a gerar 

lucros meses depois que a exibição era aberta ao público. Com a diminuição do fluxo de 
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pessoas, aumentou a dificuldade de encontrar interessados em investir em tal espaço, já 

que as perspectivas de um retorno financeiro ficavam mais distantes. Para o autor, essa 

perda de interesse pelo panorama era apenas mais um estágio de algo que ocorre desde a 

Idade Média: 

 
Ao ser introduzida, uma nova mídia ilusionista abre uma lacuna entre o poder 
do efeito da imagem e o distanciamento consciente/refletido no observador. 
Essa lacuna, contudo, torna-se mais estreita com a exposição crescente, e há 
uma inversão quanto à apreciação consciente. O hábito vai desgastando a 
ilusão, e logo ela não tem mais o mesmo fascínio. A ilusão se banaliza, e o 
público fica mais calejado em relação as suas investidas. Nesse estágio, os 
observadores são receptivos ao conteúdo e à competência da mídia artística, até 
que finalmente uma nova mídia com maior apelo aos sentidos e maior poder de 
sugestão o enfeitice novamente (GRAU, 2007, pág. 181). 

 
Com o advento dos computadores, coube às mídias digitais uma renovação do 

fascínio ilusionista que no fim do século XIX foi dominado pelo cinema. Se ao longo da 

primeira metade do século XX o cinema foi aperfeiçoando as técnicas de produção 

através da introdução de sons, imagens coloridas, novas formas de edição, entre outros 

recursos que aumentaram o envolvimento emocional entre os filmes exibidos e o 

público, o desenvolvimento das tecnologias digitais passou a sugerir que o indivíduo 

não apenas poderia entrar na imagem, mas interagir com ela, como hoje, em certo nível, 

é proposto pelos video games. Esse desenvolvimento leva Grau (2007, pág. 15) a 

afirmar que atualmente estamos vivenciando um período de ascensão da imagem gerada 

por computador, a qual é capaz de sofrer mudanças autônomas e também formular “uma 

esfera sensorial e visual envolvente e semelhante à vida” (IDEM).  

O que os afrescos romanos, o panorama e atualmente o cinema e os video games 

têm em comum é que em diferentes épocas esses meios foram/são responsáveis por 

provocarem a imersão de seus usuários. Como apontou Murray (2003, pág. 102), 

imersão é um termo metafórico que deriva da experiência que temos quando 

submergimos na água, ou seja, a de estarmos envoltos por um novo ambiente, “uma 

realidade completamente estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de 

toda nossa atenção, de todo nosso sistema sensorial” (IDEM). Então, apesar de derivada 

da experiência física, a imersão está mais fortemente relacionada às emoções do 

indivíduo, como se por alguns instantes a mente se separasse do corpo por conta de 

estímulos sensoriais que provocam a sensação de estar adentrando em uma realidade 

diferente da cotidiana.  
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Conforme o pensamento de Grau (2007, pág. 30), a sensação de imersão diz 

respeito à mudança de um estado mental para outro, que “é sempre caracterizada pela 

diminuição da distância crítica do que é exibido e o crescente envolvimento emocional 

com aquilo que está acontecendo”. Nos afrescos e nos panoramas, como foi 

demonstrado pelo autor, os indivíduos se viam rodeados fisicamente por imagens que, 

em sua época, conseguiam proporcionar alterações em seu estado cognitivo. Na 

contemporaneidade isso foi reforçado e aperfeiçoado pelo advento das mídias digitais, 

pois, através da utilização de recursos como a CAVE (Cave Automatic Virtual 

Enviroment) ou o HMD (Head Mounted Display), o indivíduo também se vê rodeado 

por imagens que, no entanto, são dinâmicas e podem reagir, em tempo real, às suas 

ações no espaço virtual. Para Grau, esses espaços digitais que propõem uma imersão na 

virtualidade “podem ser classificados como variantes extremos das mídias imagéticas, 

que, por conta de sua totalidade, oferecem uma realidade completamente alternativa” 

(IDEM, pág. 30 e 31). Ainda segundo o autor, devido a essa totalidade, essas mídias 

podem oferecer ao observador a opção de se fundir com o que é exibido, afetando, 

assim, suas impressões e a consciência sensorial. 

Grau fez pesquisas com obras de arte, desde pinturas a instalações que simulam 

uma realidade virtual, contudo, consideramos que sua concepção sobre imersão é de 

grande validade para esse estudo nos games. Para o pesquisador, a imersão surge 

quando a mensagem – a obra de arte, os jogos – e o meio de percepção – aparato 

técnico, quadro, controles e consoles –, “convergem para um todo inseparável” (pág. 

405). Quando ocorre a convergência, há uma potencialização da mensagem que é 

transmitida e a consciência de que esta é uma ilusão desaparece, tornando o meio 

invisível, o que faz o indivíduo acreditar, por um período limitado de tempo, que o que 

é apresentado é real. Dessa forma, ele diz que a imersão tem como princípio “ocultar a 

aparência do meio ilusório verdadeiro, mantendo-o abaixo do limiar perceptivo do 

observador, para maximizar a intensidade das mensagens que estão sendo transmitidas. 

O meio torna-se invisível.” (GRAU, 2007, pág. 394).  

 Apesar de termos apresentado espaços que se valem prioritariamente da imagem 

para a imersão, é importante destacar que alguns desses meios utilizam outro recurso, 

que, para alguns autores, também é determinante para que o envolvimento emocional e, 

assim, as alterações da percepção e da cognição do espectador/usuário ocorram: a 

narrativa. Conforme Murray, 
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A narrativa é um dos nossos mecanismos cognitivos primários para 
compreensão do mundo. É também um dos modos fundamentais pelos quais 
construímos comunidades, desde a tribo agrupada em volta da fogueira até a 
comunidade global reunida diante do aparelho de televisão. Nós contamos uns 
aos outros histórias de heroísmo, traição, amor, ódio, perda, triunfo. Nós nos 
compreendemos mutuamente através dessas histórias, e muitas vezes vivemos 
ou morremos pela força que elas possuem (2003, pág. 10). 

  
 Mesmo nos panoramas, o componente narrativo de algumas imagens que ali 

eram representadas não pode ser excluído como um aspecto que contribuía para a 

imersão dos observadores. Um exemplo disso é um dos panoramas analisado por Grau 

(2007, pág. 111-162), A Batalha de Sedan, de Anton von Werner, que foi aberto à 

exposição pública em 1883, e descrevia um dos embates da Guerra Franco-Prussiana. 

De acordo com o autor, tal panorama representou a soma de todos os conhecimentos da 

época “no campo da fisiologia da percepção dos sentidos e da habilidade técnica da arte 

da ilusão” (IDEM, pág. 132), que conseguiam romper a distância crítica entre o 

observador e a obra devido ao máximo poder de sugestão ilusionista que esta alcançou: 

“A clareza de sua composição contribuía para a impressão de que era possível 

acompanhar o que estava acontecendo na batalha” (IDEM). 

Em sua pesquisa, Grau (IDEM) diz que o gênero de batalhas foi o tema de quase 

um terço da produção em toda a história desse meio, e dessa forma passou a ter 

importância como um veículo de propaganda política capaz de “moldar a história 

política e social de acordo com as opiniões dos círculos oficiais e do Estado da época” 

(STREICHER apud GRAU, 2007, pág. 112). Segundo o autor, a pintura detalhista e 

com qualidade quase fotográfica de Von Werner seguiu essa linha, servindo como 

propaganda política aos interesses do Estado. A Batalha de Sedan era a ilustração de um 

embate que resultou na morte de 9 mil soldados alemães e 17 mil pessoas mortas ou 

feridas no lado francês.  

Na representação, Von Werner optou por pintar os franceses como uma massa 

anônima, sem rosto, enquanto os prussianos tiveram muitos rostos individualizados, 

para reforçar a crença da total superioridade do soldado prussiano: “A intenção era 

pintar um soldado prussiano idealizado e suas virtudes soldadescas: obediência, 

superioridade, destemor, sangue-frio, disciplina e força (...)” (IDEM, pág. 116). 

Segundo o autor, a pintura transportava o observador para a posição dos soldados que se 

defendiam do ataque francês.  “A imersão coagia o observador a tomar parte da batalha 

ao lado dos prussianos, em um ‘momento de importância nacional’, e a compartilhar a 

perspectiva dos soldados em sua luta dramática, o que desencadeava fortes respostas 
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emocionais (...)” (IDEM, pág. 135). A finalidade de tal componente narrativo, traduzido 

nas imagens desse panorama, era a de garantir o apoio popular às intervenções militares: 

 
O imperador, que passou uma hora e meia no panorama, ficou tão 
impressionado com o efeito intenso da ilusão, que disse a Von Werner (1913, 
pág. 374): “Eu nunca vi nada igual”. E prosseguiu elogiando efusivamente o 
artista: “Com essa obra-prima, você transformou o aniversário da batalha de 
Sedan em memória viva para o povo e estimulou seus interesses (...)”. Aos 
olhos do imperador, a tarefa pedagógica e psicológica de Von Werner de 
inspirar a compaixão pública por aquela operação militar fora desempenhada 
com sucesso (IDEM, pág. 114). 

 
Esse sentimento de identificação dos observadores com os soldados prussianos, 

no panorama da Batalha de Sedan, é semelhante a um movimento de projeção-

identificação que Gomes (2003, pág. 27) observou na imersão dos indivíduos em mídias 

como o cinema e o video game – este último, para Murray (2003, pág. 109), assim como 

os afrescos e os panoramas apresentados por Grau, mas se baseando em uma tela para a 

visualização dos ambientes virtuais, também pode proporcionar ao indivíduo uma 

estrutura de uma visita de imersão.  

 De acordo com Gomes (2003), a imersão em filmes e em jogos eletrônicos 

ocorre quando os espectadores/jogadores se identificam com os personagens e suas 

motivações, que são apresentados pelo enredo, na tela. Contudo, a pesquisadora enfatiza 

que, nos games, a imersão é potencializada por conta da participação do individuo como 

um interator, no universo narrativo. 

Utilizando-se do pensamento de Bordwell sobre as narrativas do cinema 

americano clássico, Gomes (IDEM, pág. 34) diz que uma das bases do principal sistema 

que rege a linguagem desse meio audiovisual é a atuação do espectador para que a 

história seja construída. Isso ocorre quando este imerge nela e cria sentido aos 

acontecimentos que lhe são mostrados: “Em congruência com as teses que se referem ao 

espectador ativo, Bordwell encara o observador – para usar o termo de Jonathan Crary – 

como parte integrante do sistema de linguagem, sem o qual a narrativa não funciona” 

(Gomes, 2003, pág. 35). Dessa maneira, a autora diz que, para que a narrativa se 

constitua, é preciso que o espectador construa a história em sua mente, o que não ocorre 

de forma automática, mas sendo necessário que este faça conexões entre partes da trilha 

de causa e efeito, que são as responsáveis por nortear as narrativas do cinema clássico: 

 
Ser observador do cinema canônico, portanto, implica em construir 
mentalmente um mundo onde se dá a história do filme exibido à sua frente. E, 
para poder construir, a partir de inferências, o universo da história, o 
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observador do cinema clássico segue a trilha de causalidade criada pelos 
personagens através de suas ações; estas são compreendidas sempre como 
tentativa de alcançar um ou vários objetivos (...) (IDEM, pág. 41 e 42). 

 
Ainda de acordo com a autora, essa trilha de causalidade originada através das 

ações dos personagens é a responsável por criar um sistema de motivações pelos quais 

os espectadores podem compreender o que move os indivíduos na tela, e assim se 

projetar neles, por conta da identificação com o seu drama. Essa projeção-identificação 

é o que a autora chama de “assujeitamento” (MACHADO apud Gomes, 2003, pág.34), 

no qual o espectador imerge subjetivamente no universo narrativo e passa a participar 

de forma ativa, tornando-se sujeito no ato da enunciação – o que para a autora é um dos 

princípios do cinema canônico: 

 
(...) os traços psicológicos dos personagens justificam suas ações dentro da 
estrutura dramática clássica. Desta maneira, o processo de assujeitamento do 
observador do cinema clássico (e não apenas nele) se dá através de sua 
projeção-identificação nos personagens, cujas ações levam a trama adiante. 
Assim, imergir no universo ficcional deste cinema é participar ativamente para 
realizá-lo como narrativa provável e necessária, impulsionada pelos 
personagens, suas motivações e ações (GOMES, 2003, pág. 35). 

 
Essa forma de imersão, que ocorre através dessa projeção-identificação com os 

personagens e suas motivações, é semelhante ao processo imersivo que acontece nos 

video games. Para Glassner (apud COLLINS, 2008b), a imersão nessa mídia ocorre em 

diferentes níveis. Ela é iniciada por uma curiosidade que é seguida por uma simpatia, na 

qual o indivíduo começa a ver o mundo do jogo através dos olhos do avatar. Essa 

simpatia acontece pelo fato de o jogador se identificar com o personagem, 

reconhecendo algumas características deste em sua personalidade e de sua 

personalidade no personagem, o que o pode levar a outro estágio, que é o da empatia, no 

qual se inicia uma ligação emocional com aquele que atua na tela. O último estágio 

imersivo acontece quando o jogador se sente transportado para o jogo, onde não há 

fronteiras entre si e o personagem, o que o leva a crer que pode habitar aquela fantasia 

virtual.  

Grau (2007, pág. 296), de certo modo, compartilha do pensamento de Glassner 

ao afirmar que uma forma de intensificar a imersão é podermos integrar a representação 

de nosso próprio corpo no espaço virtual, que é potencializada pela inclusão do que ele 

chama de “agentes” – seres artificiais que possuem um comportamento subjetivo e 

parecem habitar a virtualidade com o indivíduo, até mesmo reagindo a ele (IDEM).  

Dessa forma, o autor diz que através de um avatar nossos sentidos e sistemas de 
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comunicação corpóreos, por meio de interfaces de hardware e software, podem 

interagir com o ambiente virtual e todo tipo de criatura simulada: “podemos até 

vivenciar certos fenômenos evocativos que influenciam nossa consciência” (IDEM, pág. 

399 e 400). 

Os diferentes estágios imersivos propostos por Glassner e o pensamento de Grau 

sobre os avatares e agentes também encontram ressonância em Gomes (2003), que, com 

suas concepções, como veremos adiante, pode nos ajudar a compreender melhor a 

sensação visceral que muitos indivíduos têm em relação a alguns jogos de video game.  

Para a autora (2003, pág.44), os ambientes digitais em si já são imersivos pela 

possibilidade de criarem um universo tridimensional navegável para o indivíduo, a 

quem ela prefere chamar de interator. Assim, a espacialidade, que permite ao indivíduo 

essa navegação, é uma característica intrínseca a esse novo meio, que pode proporcionar 

uma potencial imersão que acontece de forma diferente dos meios anteriores: “Agora, 

um passo além do cinema, não apenas criamos mentalmente a partir de fragmentos 

audiovisuais um mundo onde se passa a história: estamos nele e podemos explorá-lo” 

(GOMES, 2003, pág.44). 

Nos games, a simulação de ambientes tridimensionais teve como um dos 

precursores o jogo Battlezone, lançado pela a Atari em 1980, para os arcades (KENT, 

2001, pág. 148). Em Battlezone, a representação se dava ainda de forma primitiva, 

apenas através de gráficos vetoriais aramados que mais lembravam rabiscos de projetos 

arquitetônicos ou de engenharia. Apesar da limitação, o game anunciou um caminho 

para um novo gênero desse nicho de entretenimento, o first-person shooter, no qual o 

jogador assume o ponto de vista do personagem, através da visão, como se realmente 

percorresse pelos espaços dos ambientes virtuais. 

Apesar de Battlezone, os aprimoramentos gráficos para uma espacialidade 

tridimensional nos jogos eletrônicos levaram aproximadamente mais de uma década 

após o seu lançamento para se desenvolver. Essa demora ocorreu porque o 

desenvolvimento desses games em 3D exigia dos consoles uma alta capacidade de 

processamento de dados para a atualização dos ambientes nos quais o jogador navegava, 

o que também demandava uma mídia com grande capacidade de armazenamento dessas 

informações – isso só foi possível através da introdução do CD-ROM como suporte 

para distribuição de jogos, o que, por sua vez, só aconteceu no fim da década de 1980, 

com consoles como PC Engine/Turbografx-16 e o Philips CD-i (KENT, 2001).  
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De acordo com McMahan (2003, pág. 71), foi o jogo Wolfenstein 3D, lançado 

em 1992, que iniciou esse tipo de perspectiva verdadeiramente imersiva em primeira 

pessoa nos games: 

 
Wolfenstein colocava o jogador em salas separadas por portas, com paredes 
recuadas realisticamente distantes e povoadas por robôs que tomavam a forma 
de soldados nazistas, para o jogador destruir. Não havia textura nas paredes ou 
no teto, somente as paredes mudavam quando se movia adiante, e os robôs 
tinham aparência 2D, como se tivessem sido desenhados com bit-mapped 
sprites, cujos pixels se ampliavam à medida que nos aproximávamos deles. 
Wolfenstein trouxe outra inovação que foi adotada pelo gênero, que foi incluir 
uma representação das mãos (mãos do jogador) segurando uma pistola, na 
parte inferior da tela. A pistola não era usada para pontaria, mas fazia o jogador 
se sentir como se tivesse sido incorporado ao espaço. Estas convenções foram 
continuadas e desenvolvidas em outros first-person shooters, como Doom 
(1993), Hexen (1994) e Unreal (1998). (IDEM). 

 
Para McMahan (IDEM, pág. 67), a introdução do design tridimensional e a 

mudança para uma perspectiva em primeira pessoa, diferente da tela com visão lateral – 

usada em jogos como Super Mario Bros e Sonic the Hedgehog, muito populares na 

década de 1980 e na primeira metade da década de 1990 –, aumentam a imersão dos 

jogadores por proporcionarem, através da visão, a sensação de que eles estão 

incorporados ao ambiente virtual. É algo que tem muito mais apelo à percepção, assim 

como nos afrescos e panoramas, mas que não descarta a emoção, como a projeção-

identificação dos universos narrativos. 

 De acordo com o autor, essa mudança de perspectiva, que, além dos games de 

tiro também passou a ser adotada como ponto de vista em jogos como os de aventura, 

role-playing games32 e jogos de estratégia, é um indicativo da existência de uma 

tendência global de fazer os desktops dos video games serem reconhecidos como 

ambientes de realidade virtual. Para Gomes, 

 
De fato, a perspectiva em primeira pessoa tem sido o caminho escolhido para a 
construção de ambientes imersivos de efeito total dentro daquilo que até hoje 
foi implementado no terreno técnico da realidade virtual propriamente dita, e 
grande parte dos esforços e êxitos tem estado concentrada na produção de 
regimes, técnicas e aparatos que possibilitem a sensação de pleno mergulho 
numa espacialidade materializada – ainda que por pixels – 360º ao nosso redor. 
(2003, pág.52) 

 

                                                 
32 Também conhecidos como RPGs. Apesar de atualmente serem muito populares entre os jogadores de 
video games e conservarem sua nomenclatura, os RPGs são jogos de tabuleiro “baseados em universos 
fantásticos, herdados de tramas a la J.R. Tolkien e amplamente populares nas década de 60 e 70 (Poole, 
2000:39).” (GOMES, 2003, pág.26). É importante dizer que, com as conexões de internet, que 
possibilitam que milhares de jogadores joguem o mesmo jogo ao mesmo tempo, esses jogos passaram a 
ser denominados como Massively Multiplayer On-line Role-Playing Games – MMORPG. 
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Nesse sentido, McMahan (IDEM, pág.68 e 69) também aponta outros recursos 

de ordem técnica que são capazes de aumentar a imersão do jogador em um game. 

Segundo o autor, é certo que, quanto melhor for a tecnologia de exibição, como a 

utilização de telas maiores e com maior capacidade de resolução de imagens e também a 

utilização de surround-sound, mais real será a sensação produzida pelos ambientes 

virtuais.  Entretanto, o autor diz que muitos estudiosos e cientistas concordam que o 

fotorrealismo e um áudio que simula os sons reais com alta qualidade não são 

necessários para que um ambiente virtual proporcione a imersão do indivíduo. 

Dessa forma, Gomes (2003) diz que se pode imergir em outros ambientes 

navegáveis, mesmo que estes não sejam audiovisuais e que não utilizem gráficos 

tridimensionais. Como exemplo, ela cita o game Adventure, de 1972, que era 

completamente baseado em texto e que exerceu grande influência sobre os jogos 

tridimensionais, como os role-playing games, os RPGs, muito populares entre os 

usuários de computador: “O computador descrevia uma locação e o usuário escrevia 

comandos – 'norte', 'olhar', 'matar cobra', 'usar tocha' – para se mover no mundo virtual, 

usar objetos e resolver quebra-cabeças" (POOLE apud GOMES, 2003, pág. 25).  

O que Gomes (2003) considera fundamental para que ocorra a imersão nesses 

ambientes virtuais, sejam jogos de texto ou audiovisuais, e o que os diferenciam de 

outras mídias, é a forma como o indivíduo pode participar dele. Essa participação dos 

indivíduos nos ambientes virtuais é o que Murray (2003) chama de agenciamento – ou 

sensação de agência. Segundo a autora, “agência é a capacidade gratificante de realizar 

ações significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas” (MURRAY, 

2003, pág. 127). Contundo, a autora salienta que esta não pode ser confundida com o 

simples movimentar proporcionado pelos joysticks ou pelo clicar dos mouses. A 

sensação de agência vai além da mera participação e da atividade, na qual as escolhas 

que o indivíduo faz no ambiente virtual são determinantes para aquele universo: “(...) O 

mundo está sob nosso comando” (IDEM, pág. 128). De acordo com a autora, 

 
Jogos de combate (...) desenvolveram uma maneira infalível de combinar 
agência com imersão. O aspecto mais atraente desses jogos é o casamento 
perfeito entre o dispositivo de controle e a ação na tela. Um clique tangível no 
mouse ou no joystick resulta numa explosão. É necessário um mínimo esforço 
de imaginação para entrar num mundo como esse, porque a sensação de 
agência é muito direta. O engajamento imaginativo é ainda mais forte numa 
interface ao estilo de um fliperama, que permite ao jogador sentar-se num 
modelo de espaçonave com pintura brilhante ou atirar com uma arma de 
brinquedo (IDEM, pág. 143 e 144). 

 



75 
 

Diferentemente de Murray, que compreende a sensação de agência como um 

processo separado da imersão, para Gomes (2003, pág. 34), o agenciamento é uma 

forma de imersão que ocorre através da participação, na qual o indivíduo assume as 

ações dramáticas do personagem, permitindo, assim, que ele entre no jogo e se torne 

parte daquele universo. Para a autora, a capacidade de manipular objetos no ambiente 

virtual é o que potencializa a sensação de imersão e o que dá início a um processo que 

Murray (2003, pág. 111) chama de “criação ativa da crença”: “Por causa de nosso 

desejo de vivenciar a imersão, concentramos nossa atenção no mundo que nos envolve e 

utilizamos nossa inteligência mais para reforçar do que para questionar a veracidade da 

experiência” (IDEM). Dessa forma, ao nos apoderamos de objetos no mundo virtual, 

podemos manipulá-los e, em algumas ocasiões, vê-los agir da mesma maneira como 

eles agiriam se estivessem em nossas mãos. Para Murray, isso reforça ainda mais nosso 

engajamento na virtualidade e torna nossa crença nesse ambiente mais sólida.  

Assim, conforme o pensamento de Gomes (2003, pág. 36), os games que 

possuem uma estrutura narrativa que se assemelha à estrutura do cinema americano 

clássico, ou seja, aqueles nos quais a história está em torno de um personagem principal 

que busca a resolução de um conflito que foi apresentado no início do enredo – dentre 

os quais podemos citar desde Donkey Kong (Nintendo, 1981) a The Elders Scroll V: 

Skyrim (Bethesda, 2011) –, podem promover a imersão do indivíduo através do avatar. 

Por meio deste o indivíduo assume as ações no jogo, transpondo para o agenciamento os 

processos que no filme eram mais subjetivos: 

 
Se o observador do cinema clássico acompanha a trilha de causalidade 
projetando-se e identificando-se nos personagens, agora o interator é o 
personagem e a história acontece para ele, com ele e através dele. Mesmo 
tendo em mente que toda interação se dá em diálogo com que o(s) autor(es) 
propõe(m) e a máquina atualiza, sem a navegação do interator pelo mundo 
narrativo não há jogo, não há história. O processo de assujeitamento do 
cinema, no qual o observador compartilha as motivações, desejos, medos e 
demais emoções dos personagens, agora é potencializado, e o interator, 
calçando os sapatos do protagonista, impulsiona a história por suas próprias 
motivações, desejos, medos etc. (IDEM, pág.37). 

 
Para Gomes (2003), de certa forma, todos os games que apresentam algum apelo 

figurativo podem ser um jogo de personagem: desde a nave que impede a invasão da 

terra por alienígenas, como em Space Invaders (Taito, 1978), ou a bola amarela que 

come tudo pela frente e tem que fugir dos fantasmas, como em Pac-Man (Namco, 

1980), ou o encanador bigodudo que tem que cruzar mundos com cogumelos poderosos 

e tartarugas voadoras para salvar a namorada, como em Super Mario Bros. (Nintendo, 
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1985). Em todos esses exemplos o indivíduo assume as funções de protagonista da 

narrativa, em que sua habilidade em exercer o personagem através de suas motivações 

dentro do ambiente virtual – proteger a terra, comer compulsivamente ou salvar a 

namorada – será determinante para o desenrolar da trama e também para sua imersão 

nesse universo. 

 Apesar da existência de uma narrativa e também de personagens que podem ser 

escolhidos e customizados ao gosto do jogador, acreditamos que esses não são os 

grandes trunfos de Guitar Hero e Rock Band para o envolvimento emocional dos 

jogadores. Como vimos na primeira parte deste trabalho, a narrativa de Guitar Hero, 

assim como a de Rock Band, consiste na história de músicos que passam a integrar uma 

banda e tentam alcançar o estrelato demonstrando habilidade com seus instrumentos e 

incitando plateias nos mais diversos tipos de casas de show.  

Como demonstramos, a narrativa desses jogos se apropriou do histórico de 

várias bandas e músicos do rock, que, para serem bem sucedidos, tiveram que passar 

por um período de provação – o qual Millard (2004) e Frith (apud SHUKER, 2001) 

denominaram de “a ética do rock” e “The Rock”, respectivamente –, começando sua 

jornada com apresentações em garagens, porões e pequenos clubes, tocando para 

algumas dezenas de pessoas e recebendo cachês irrisórios. A partir daí, a plateia e os 

cachês vão gradualmente aumentando, o que faz com que os músicos ganhem projeção 

midiática – no game, isso é representado pelas capas de revistas que estampam e 

também na gravação de videoclipes, como numa das fases de Guitar Hero III. A 

recompensa pelo longo tempo na estrada ocorre pelo acesso a novos instrumentos e 

roupas que podem ser adquiridos e também quando os músicos tocam para uma 

multidão de pessoas na última fase, remetendo aos grandes festivais de rock, como o 

Rock in Rio ou o Starts With You (SWU), que acontecem no Brasil, ou aos shows que 

aconteciam nas arenas esportivas, que se tornaram populares na década de 1970 e deram 

origem ao que foi denominado de rock de arena, através do qual muitos guitarristas se 

tornaram populares, indicando o sucesso alcançado pela banda virtual. 

A história de bandas e músicos de rock até pode ser interessante para o público, 

não é à toa que vemos no cinema filmes como The Doors, Sid & Nancy, Almost Famous 

ou The Runnaways, que rendem bons roteiros, os quais mostram muitas das dificuldades 

encontradas no percurso de ascensão à fama, como as brigas entre integrantes e o abuso 

de drogas, os quais se impõem como grandes obstáculos para que atinjam o ápice, ou 

para que se mantenham no ápice, como foi apontado por Weinstein (apud SHUKER, 
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2001). Entretanto, a forma como esse percurso é abordado nesses games musicais 

parece demonstrar que as grandes dificuldades das bandas se limitam à maior 

quantidade de acordes e notas que os músicos deverão enfrentar para avançar no estágio 

de provação.  

O enredo de Guitar Hero e Rock Band está mais próximo de jogos de luta ou de 

competições esportivas do que outros jogos de personagem, como os de RPG, os de 

aventura e também os first-person shooter. Nesses games musicais, a história é contada 

de forma parecida como quando escolhemos um dos lutadores de Street Fighter, no qual 

avançamos ao redor do mundo por lutas que se mostram cada vez mais difíceis e nas 

quais temos que demonstrar toda a nossa habilidade ao pressionar os botões com 

velocidade, além disso numa sequência correta, para que possamos ter disponíveis os 

golpes especiais que facilitarão na derrubada do oponente. Ou também como a disputa 

de um torneio em Fifa Soccer, que, para que possamos conquistar o título de campeão, 

temos que derrotar os times adversários que ao longo das fases finais vão se mostrando 

mais fortes, demonstrando assim toda nossa habilidade com o controle para fazer 

passes, dribles e gols. Em ambos os jogos existe um enredo que permeia o gameplay – 

em Street Fighter, cada lutador possui uma motivação diferente para enfrentar os 

embates –, no entanto, ele parece servir apenas como um pano de fundo para a 

ilustração dos cenários onde acontecem as disputas agonísticas, sem que seja mais 

efetivo diretamente na experiência do jogador. Apenas observamos as cenas que são 

apresentadas entre as disputas, sem que possamos ter nenhuma interferência para mudar 

o destino do jogo e, assim, ter uma maior projeção na história. Contudo, essa não é a 

proposta desses games. A diversão dos jogadores não depende da história. 

Dessa forma, por mais que tenham um enredo, ambientes virtuais e personagens, 

Guitar Hero e Rock Band não funcionam como os games mais tradicionais que possuem 

esses elementos, como Pitfall, Super Mario Bros. e mesmo o supracitado Street Fighter, 

com quem guarda mínimas semelhanças. Nessa lista de diferenciações podem ser 

acrescentados os contemporâneos de sua época de lançamento, como God of War, 

Shadow of Colossus e Resident Evil 4, ou até mesmo os games esportivos, como os das 

séries Fifa Soccer, NBA2K ou Virtua Tennis. Em Guitar Hero e Rock Band, podemos 

escolher ou construir nossos avatares, mas não podemos controlá-los. Um dos aspectos 

fundamentais que diferencia estes games dos mais tradicionais é que nossos 

personagens virtuais são meramente ilustrativos. A única representação de resposta ao 

comando do jogador parece ser através do star power ou do overdrive, quando, pelo 
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menos em Guitar Hero, o avatar faz malabarismos com o instrumento, como resposta a 

um acionamento feito pelo jogador no controle. 

Assim, os personagens de Guitar Hero e Rock Band parecem conseguir, ao 

mesmo tempo, ser e não ser o foco do jogo. No universo diegético, assim como nos 

demais jogos de video game, os músicos escolhidos pelos jogadores são os personagens 

principais, responsáveis pela atração do público que comparece aos shows e o aplaude 

ou vaia, dependendo do desempenho demonstrado no palco, enquanto que do lado de cá 

da tela eles não passam de uma animação ilustrativa sobre a qual o jogador possui 

controle nenhum, ou quase nenhum, ocupando um espaço do vídeo que mais parece 

uma forma de agradar às pessoas que assistem alguém jogar do que o real responsável 

pela ação, o qual tem de concentrar sua atenção na pista de notação, para que não perca 

as notas e obtenha êxito. Mesmo quando o jogador, por alguns instantes, para de 

pressionar os botões, o avatar continua seu movimento como se nada tivesse acontecido, 

demonstrando essa ausência de controle sobre o personagem.  

A impossibilidade de movimentar os personagens evidencia que o universo 

virtual construído por Guitar Hero e Rock Band não é navegável para o indivíduo, o que 

vai de encontro à premissa imersiva de ambientes tridimensionais de Murray (2003) e 

Gomes (2003) e também de McMahan (2003). Por escolhermos um avatar que ali vai 

nos representar, até parece que estamos inseridos nele, entretanto, não podemos explorá-

lo.  O jogo nos fornece palcos, alguns imensos, mas na fantasia de rock star que o jogo 

sugere não podemos escolher para que lado vamos – se incitaremos a plateia que fica ao 

nosso lado direito ou a do lado esquerdo, se queremos subir na bateria, ou se queremos 

cantar junto com o vocalista. Apenas assistimos, quando possível, os personagens 

virtuais fazerem sua apresentação, como se assistíssemos a uma gravação de um show 

de uma banda qualquer, ou melhor, de nossa própria banda, mas que não temos muitos 

recursos para interferir, a não ser parar de pressionarmos os botões e sermos vaiados até 

o encerramento da performance, ou simplesmente desligar o video game. 

Assim, por mais que apresentem elementos de jogos tradicionais, Guitar Hero e 

Rock Band não envolvem emocionalmente os seus jogadores da mesma forma que 

outros títulos. Existe uma narrativa e um personagem principal, mas que não parecem 

ser envolventes o suficiente para que ocorra um processo de assujeitamento (GOMES, 

2003) ou a simpatia que leva à imersão, descrita por Glassner (apud COLLINS, 2006b). 

Não há navegação (MURRAY, 2003), não podemos escolher nossos deslocamentos 

pelos palcos nos quais tocamos ou pelos clubes, pelas casas de shows ou pelos terrenos 
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dos grandes festivais, nos quais somos os responsáveis por atrair o público presente. 

Também não podemos manipular nosso personagem para que possamos senti-lo como 

uma extensão de nosso corpo para interagir com os agentes (GRAU, 2003), e assim ter a 

sensação de habitar o espaço virtual.  

Dessa forma, podemos afirmar que o processo imersivo ocorrido nos diferentes 

gêneros de video games – jogos com história, com personagens manipuláveis e 

interacionais, com perspectiva tridimensional ou em primeira pessoa –, como foi 

descrito pelos autores que apresentamos ao longo do capítulo, não são suficientes para 

explicar a sensação visceral constatada por Miller (2009; 2010) em alguns jogadores de 

Guitar Hero e Rock Band. Acreditamos que é justamente essa sensação – a partir da 

qual muitos têm a crença de que podem tocar instrumentos musicais a partir dos 

estímulos provocados pelos jogos através do design de áudio – um dos grandes atrativos 

desses games e que, aliados ao formato dos controles, eles conseguem inserir os 

jogadores na fantasia de serem um rock star, que é o que abordaremos no próximo 

capitulo. 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Um rock star de sofá 

 

Como apresentamos anteriormente, a Harmonix Music System, criadora de 

Guitar Hero e Rock Band, foi idealizada por seus fundadores com a missão de 

proporcionar aos não músicos a sensação única que vem de fazer música, restrita 

àqueles que dominam os instrumentos musicais. Com o desenvolvimento desses games 

de rock, a empresa parece não apenas ter atingido seu objetivo, mas também ter 

contribuído com a fantasia de milhares de indivíduos, que, por meio de cantorias na 

hora do banho ou empunhando vassouras, ou até mesmo praticando air guitar, 

imaginavam-se como muitos de seus ídolos quando estão num palco. Assim, a 

Harmonix tentou materializar esse sonho ao fazê-los, por alguns momentos, sentirem-se 

como verdadeiros rock’n’roll stars, executando solos de guitarra, gritando ao microfone 
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e sendo correspondidos pela plateia, que aplaude e canta junto quando os jogadores são 

bem sucedidos na apresentação. 

 Levando em consideração que a sensação de ser um rock star num palco não 

pode ser completa sem a música e a aclamação do púbico, um dos méritos dos 

produtores de Guitar Hero e Rock Band para incrementar a fantasia dos indivíduos foi o 

de elevar à protagonista do jogo um elemento essencial para a experiência do jogador, 

mas que é secundário em muitos games. Dessa forma, eles deixaram de lado uma 

narrativa envolvente, imagens hiper-realistas e também a possibilidade de os jogadores 

navegarem através de avatares por ambientes virtuais, para dar destaque à trilha sonora, 

com grandes sucessos da história do rock, e aos demais efeitos sonoros, que, somados 

aos joysticks diferenciados, se tornam fundamentais para garantir o envolvimento 

emocional de seus jogadores, para promover a imersão. Contudo, para um melhor 

entendimento de como os sons de Guitar Hero e Rock Band atuam sobre os indivíduos, 

antes é necessária a compreensão de como o áudio afeta a experiência dos jogadores de 

video game. 

 De acordo com Shinkle (apud COLLINS, 2008b, pág.3), jogar video games 

envolve atividades diegéticas, nas quais há uma interação do jogador com aquilo que 

acontece no espaço virtual, e “extradiegéticas”, onde há uma resposta corporal, no 

mundo real, ao ambiente de jogo. Essas atividades caracterizam os games como uma 

experiência interativa diferente das proporcionadas por outras mídias, como o cinema e 

a televisão, por obrigatoriamente exigir o engajamento de movimentos do corpo, mesmo 

que apenas dos dedos das mãos, para que a imersão ocorra, sendo o áudio um fator 

fundamental nessa experiência: 

 
Ao contrário do consumo de muitas outras formas de mídia em que o público é 
um receptor mais "passivo" de um sinal sonoro, os jogadores desempenham um 
papel ativo no desencadeamento de eventos de som no jogo (...). Enquanto eles 
ainda são, em certo sentido, o receptor do sinal sonoro final, eles também são, 
em parte, o transmissor daquele sinal, desempenhando um papel ativo no 
desencadeamento e no tempo destes eventos de áudio (COLLINS, 2008b, 
pág.3) 

 
Segundo Collins (2008b), apesar de fundamental para aumentar o envolvimento 

dos indivíduos e promover sua imersão nos jogos, o som como resposta interativa à 

ação de pressionar os botões só foi introduzido mais de uma década depois do 

surgimento dos primeiros games nos laboratórios americanos de pesquisa científica, 

como o já citado Tennis for Two. Estes, por mais que tenham sido os pioneiros da 
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tecnologia de jogos em vídeo, também ficaram marcados pelo silêncio durante as 

partidas.  

Foi somente em 1971, com Computer Space, adaptação do jogo Spacewar!33, 

criado por Steve Russel nos laboratórios do MIT, em 1962, que o áudio foi introduzido 

nos video games. Os barulhos de explosões, foguetes, tiros que eram emitidos como 

resposta às ações dos jogadores foram apresentados na campanha comercial do jogo 

como um diferencial que possibilitava uma maior sensação de interação (COLLINS, 

2008b). 

Conforme Collins (IDEM), apesar de serem uma inovação importante para a 

experiência imersiva proporcionada pelos video games, os sons desse tipo de jogo só 

foram popularizados com o lançamento de Pong, da Atari, em 1972, o qual se tornou o 

primeiro game bem sucedido comercialmente. As altas vendagens do jogo, que também 

originou diversas cópias ao redor do mundo, fizeram com que o irritante e repetitivo 

barulho emitido pela máquina quando a bola tocava na raquete se tornasse bastante 

famoso e também se tornasse uma marca registrada dos video games. 

Ainda de acordo com a autora, esses ruídos que dominaram o áudio desses 

primeiros games na década de 1970, tanto em arcades quanto em consoles, foram 

reflexo das restrições tecnológicas da época, os quais eram de difícil programação, além 

de possuírem um espaço bastante restrito na memória das máquinas, ocupando o pouco 

do espaço que restava da outra programação, considerada a principal, que cuidava da 

parte visual e da mecânica do jogo. De acordo com o compositor de trilhas para games 

Hirokazu "Hip" Tanaka, 
 
Muitas músicas e sons da era do arcade eram desenvolvidos pouco a 
pouco pela combinação de transistores, condensadores e resistência. E, 
muitas vezes, música e som eram criados diretamente por escritos de 
1s e 0s na porta da CPU, exportando a onda que se tornaria o som 
final (in BRANDON apud COLLINS, 2008b, pág. 25). 
 

Esses entraves fizeram com que as músicas nos video games se limitassem a 

somente algumas notas no início e no game over, enquanto o restante era preenchido 

com efeitos sonoros, como ruídos que simulavam a aceleração de carros, freadas, tiros e 

                                                 
33 Steve Russel tomou a decisão de criar um jogo interativo modificando a programação dos 
computadores dos laboratórios do MIT. Fã de ficção científica e influenciado pelo contexto histórico da 
Guerra Fria, como a corrida espacial e a constante ameaça de um conflito nuclear, que atuavam sobre o 
imaginário dos indivíduos, Russel criou um jogo sem sons que consistia num duelo entre dois foguetes 
atirando mísseis entre si. O jogo ficou restrito apenas aos laboratórios de pesquisa que possuíam 
computadores capazes de rodá-lo e é considerado por muitos como o primeiro video game da história 
(GULARTE, 2010; KENT, 2001).    
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explosões, os quais respondiam às iniciativas do usuário durante a partida. Isso fazia do 

gênero rythm-action e dos jogos como Guitar Hero e Rock Band uma realidade muito 

distante. Segundo Collins (IDEM), essa limitação de sons acontecia porque, para as 

máquinas gerarem uma resposta em tempo real ao jogador, era necessária toda a 

memória disponível do sistema, impossibilitando que qualquer melodia pudesse ser 

tocada enquanto ocorria o jogo, o que tornava praticamente nula a existência de trilhas 

sonoras nesse tipo de entretenimento. 

Conforme a autora (IDEM), no fim da década de 1970, o jogo japonês Space 

Invaders apresentou uma inovação determinante para a história dos games. Ele foi o 

primeiro a possuir um som que não era proveniente apenas da ação decorrida na tela. 

Uma trilha sonora acompanhava a partida, acelerando a melodia quando a dificuldade 

aumentava, o que envolvia o jogador, gerando uma tensão. Segundo a autora, o jogo 

“(...) estabeleceu um precedente importante para a música contínua, com um ciclo 

descendente de quatro tons na marcha alienígena que acelerava quando se avançava no 

jogo” (2008b, pág. 25).  

Ainda de acordo com a autora (2008a), muitas das primeiras melodias que se 

seguiram após a iniciativa de Space Invaders acabaram por não receber a devida 

atenção dos desenvolvedores de jogos, sendo utilizadas mais como um recurso 

decorativo do que propriamente contribuindo para a experiência do jogador. Isso 

acontecia porque, além da necessidade de um espaço significativo na memória das 

máquinas, muitos dos seus programadores não eram músicos ou mesmo não entendiam 

como as músicas poderiam influir no gameplay, e os que podiam ter algum talento para 

composição não podiam ficar ocupados na elaboração de grandes trilhas. Com isso, 

esses “compositores” acabavam voltando seus cuidados a um melhor desenvolvimento 

dos comandos e formas de jogo, além dos recursos gráficos, para o lançamento de 

novos títulos, deixando as músicas em segundo plano. 

Nessa época de limitação de recursos sonoros nesse nicho de entretenimento, um 

dos games que mais se destacaram pela trilha foi Super Mario Bros., cuja música ainda 

hoje é bastante lembrada por fãs do video game, sendo executada até mesmo por 

orquestras34. De acordo com Collins (2008a), o sucesso da música foi tão grande, que 

alçou seu compositor, Koji Kondo, ao status de “super star” no Japão.  A trilha de 

Super Mario Bros.  se articulava bem com os lugares fantasiosos apresentados na tela, 

                                                 
34 Disponível em: < http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL738974-9666,00.html>. Acessado em 20 
de julho de 2011. 
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assim como com sua ação, sendo importante no gameplay, na qual se alterava, 

dependendo da movimentação e dos desafios enfrentados por Mário. A trilha também 

mudava de acordo com os ambientes em que Mário estava, como castelos, debaixo 

d’água, entre outros, sendo também fundamental para a imersão do jogador, o qual, 

através da empatia estabelecida com o personagem, desbravava esse mundo virtual. 

Para Pidkameny, 

 
Super Mario Bros. inaugurou uma nova era de sons nos video games, graças 
em grande parte ao compositor do jogo, Koji Kondo. O design de som 
inovador de Kondo, ao mesmo tempo descontraído e cheio de energia, foi 
único no âmbito de sua adaptação ao gameplay. A trilha seguia o movimento 
do jogador através dos ambientes do jogo (tornando-se baixo e percussivo em 
uma área subterrânea ou leve e borbulhante quando embaixo d’água) e refletia 
as mudanças no status do jogador (aumentando o andamento quando o tempo 
do jogador estava prestes a esgotar ou tocando uma melodia especial enquanto 
uma invencibilidade power-up estava em vigor), tornando-se uma precursora 
para a adaptação de trilhas sonoras de jogos (...). (2010, pág.253). 

 
De certa forma, Super Mario Bros. estabeleceu um novo padrão para a utilização 

de sons nos jogos, nos quais a música passou a ser mais atuante no gameplay, 

acompanhando o jogador praticamente por todo o jogo, do início aos créditos finais, 

quando se alcançava a resolução dos objetivos.  Com a introdução do CD-ROM como 

mídia para os consoles, foi possibilitada a entrada do áudio de alta fidelidade nos jogos. 

Com mais espaço de armazenamento, os compositores e designers de som puderam 

elaborar games que podiam utilizar uma gama maior de efeitos sonoros, com a inserção 

de gravações de diálogos, de instrumentos ao vivo e de vocais em suas trilhas, 

aumentando o nível de imersão dos jogadores, que passaram a ouvir não mais 

sintetizadores, mas sim sons reais.  

Essa imersão ainda foi mais elevada com a introdução da tecnologia surround 

sound, apropriada das salas de cinema, que dá a impressão de que o áudio está sendo 

emitido de um espaço tridimensional em volta do indivíduo que está de frente para a 

tela. O uso de caixas de som separadas tenta induzir no jogador uma sensação de 

presença no mundo do jogo, no qual, através do som, ele pode se sentir em meio à ação 

que ocorre na tela. Conforme Huiberts (2010, pág. 60), a maioria dos games atuais 

utiliza uma engine de áudio que é capaz de calcular o volume correto da ação que 

acontece num jogo, “filtrando e refletindo o som ou a reverberação do som de objetos a 

distância”, fazendo com que o jogador, dependendo da perspectiva em que seu avatar se 

encontra, tenha consciência do que está acontecendo às suas costas durante o gameplay. 
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Assim, essa tecnologia de áudio espacial pode incrementar a experiência imersiva do 

jogador por oferecer uma prova sensória da vivacidade do mundo virtual e diminuir a 

distância crítica entre este e aquele, atuando na ilusão de que a virtualidade pode ser 

real. De acordo com Collins, 
 

parte do papel do diálogo – e do áudio em geral –  é a suspensão da descrença, 
adicionando realismo e criando ilusão. A ilusão de estar imerso em um 
ambiente tridimensional é bastante reforçada pelo áudio, especialmente para os 
jogos mais recentes que podem ser desenvolvido full surround sound, embora 
os efeitos stereo ainda tenham um impacto considerável. (2008b, pág. 132) 

 
De acordo com Huiberts (2010, pág.30), essa evolução da qualidade do áudio 

nos games – de melodias simplistas, compostas por “bleeps” e “beeps”, popularizados 

por Pong, a efeitos sonoros tridimensionais, os quais se utilizam de sons reais e até 

mesmo de trilhas sonoras orquestradas – tem se mostrado cada vez mais como um 

componente fundamental nos games, atuando diretamente na imersão do jogador, pois 

pode mascarar os sons do ambiente no qual este está inserido, aumentando a sensação 

de “estar lá” no jogo e, assim, “dinamizando e otimizando o gameplay” (IDEM). 

De acordo com o autor, a otimização do áudio em um game atua para tornar suas 

informações mais compreensíveis ao jogador, conforme os sons de interface, ou seja, as 

fontes sonoras que estão fora do universo ficcional de um jogo, como os sons da barra 

de status, energia e escores, como as que são existentes em muitos dos jogos de luta ou 

de aventura, como Super Mario Bros. ou God of War, nos quais esses elementos 

sonoros servem para informar ao jogador quando ele ganhou uma vida extra, recarregou 

sua energia ou ganhou poderes especiais. Enquanto a dinamização visa tornar a 

experiência de jogo mais intensa e emocionante, como a trilha sonora que estimula o 

jogador em certos momentos da história, conforme foi descrito por Collins (2008a) 

sobre a música de Space Invaders – que acelera quando as naves alienígenas 

intensificam seu ataque, gerando tensão no jogador – e por Pidkameny (2010), sobre 

Super Mario Bros., no qual ela se adequa a diferentes situações enfrentadas pelo 

protagonista. Assim, a trilha contribui para a construção da atmosfera de um gameplay, 

ajudando na concentração do jogador, preparando-o e gerando estímulo para enfrentar 

uma batalha, ou também para descansar de uma que passou e explorar o ambiente, isto 

é, ela torna a percepção dos mundos virtuais mais intensa. Para Huiberts (2010), esses 

elementos são fundamentais para diminuir as barreiras existentes entre o jogador e o 

jogo. 
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De forma distinta da maioria dos jogos lançados, em Guitar Hero e Rock Band a 

trilha sonora assume um papel ainda mais fundamental na experiência do jogador, já 

que ela se torna o próprio jogo. Nesses games parece haver uma inversão em relação aos 

jogos mais tradicionais, uma vez que as imagens exibidas é que parecem se tornar uma 

ilustração para o som que é emitido. Dessa forma, o design de áudio desses games se 

torna uma importante ferramenta para a suspensão da descrença do jogador, 

envolvendo-o na ilusão de que ele é o responsável pela execução das músicas tocadas 

no jogo. Evidentemente que parte da diversão pode ser atribuída ao pressionar dos 

botões dos instrumentos/joysticks, mas a intenção de tal ação é possibilitar a emissão 

das notas musicais que estimulam o público virtual e que, por sua vez, permitem o 

andamento do jogo. Quando pressionamos os botões não vemos um avatar saltar, dar 

socos ou soltar magias. Muito menos atiramos, batemos em bolas ou mudamos a 

posição de peças que caem do alto da tela. Quando pressionamos os botões, ouvimos 

música, sons de baixo e guitarra sendo emitidos pelas caixas de som. Quando acertamos 

os pads do joystick/bateria, ouvimos sons percussivos tais como ouviríamos se 

acertássemos pratos, tons, bumbo e caixa de uma bateria real. É, em parte, através da 

música emitida pelo ambiente virtual, a partir do acionamento dos joysticks, invadindo o 

ambiente físico no qual o jogador está situado, que esses games proporcionam um 

envolvimento emocional do jogador. 

Diferentemente de outros games mais tradicionais, a sensação de agência em 

Guitar Hero e Rock Band não traz resultados apenas no mundo virtual, quando o 

público aplaude, vaia ou canta junto, mas também do outro lado da tela, atuando 

diretamente sobre a percepção do jogador. Durante o jogo, se o jogador deixa de 

pressionar os botões, o som do instrumento pelo qual ele é responsável para enquanto a 

banda continua a tocar. Quando o jogador retoma a ação, as notas do instrumento 

voltam a ser emitidas, como se estivesse tocando um instrumento real. Essa decisão do 

design de áudio pode fazer com que o indivíduo se sinta como o responsável pela 

execução das músicas que saem das caixas de som, conforme foi constatado por Miller 

(2010) que alguns de seus entrevistados relataram a sensação de que realmente estavam 

produzindo música: 

  
(...) existe uma grande diferença entre apertar X e ver alguém atirar em outra 
pessoa na tela, e apertar X umas duas vezes e tirar um riff de guitarra com 
êxito. Embora você na verdade não tenha tirado o riff de guitarra, o jogo faz 
você sentir como se tivesse, e isso é uma sensação de criatividade realmente 
estranha que talvez não seja genuína. (...) É você fazendo o que o jogo quer que 
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você faça, mas a sensação que você tem por dentro (...). Decerto é uma 
sensação de realização. Ele faz você sentir como se realmente houvesse tocado 
a música. (STEFFEN apud MILLER, 2010, pág. 121 e 122). 

 
Acho que o fato de ele emocionar tanta gente desse jeito, tanto de maneira 
positiva quanto negativa, realmente explica como a experiência é visceral e 
muito mais – na verdade, ele não é apenas mais um jogo. Como você segura 
uma guitarra de plástico, mexe o corpo, você se envolve, ele praticamente 
coloca isso numa área muito nebulosa entre, trata-se de um jogo, ou você está 
mesmo tocando? Esta zona nebulosa, às vezes, faz as pessoas se sentirem 
desconfortáveis. (SHANDRA apud MILLER, 2010, pág. 113). 

 
Assim, esses games parecem atuar sobre a percepção do indivíduo de uma forma 

diferente de outros. O jogador não entra no jogo a partir de uma empatia com um 

personagem e sua história ou a partir de uma perspectiva tridimensional hiper-realista 

que o coloca no ponto de vista de um avatar no mundo virtual. Acreditamos que é, em 

parte, através dos sons dos acordes, das batidas, dos gritos e dos aplausos do público 

evocados a partir do acionamento dos botões dos joyskticks/instrumentos que Guitar 

Hero e Rock Band ocupam o ambiente físico em que os indivíduos estão situados e 

podem fazê-los se sentir como verdadeiros músicos.   

Aliado a esse design de áudio, outro fator que contribuiu para tentar materializar 

essa fantasia de rock star, como vimos, foi a escolha da utilização de joysticks com o 

formato de instrumentos musicais – os quais foram endossados por duas das maiores 

fabricantes desse segmento, a Gibson e a Fender, para o Guitar Hero e Rock Band, 

respectivamente, reforçando o imaginário dos indivíduos que podiam utilizar modelos 

imortalizados por músicos como Jimi Hendrix, Slash, Angus Young, Eric Clapton, entre 

outros. A adoção desses controles diferenciados seguiu a linha já ditada por jogos 

existentes antes mesmo da criação dos video games, como os já apresentados Six Gun e 

Speedway, que usavam pistola e volante como controle. Com o aperfeiçoamento das 

tecnologias digitais, esses tipos de joystick que simulam objetos reais têm tentado 

aproximar ainda mais os indivíduos de um tipo de realidade diferente da cotidiana, 

limitada no tempo e no espaço, na qual podem usufruir da imaginação para se sentirem 

como policiais, bandidos, caçadores, pilotos de fórmula 1, sobreviventes de um 

apocalipse zumbi, pilotos de avião, jogadores de tênis, combatentes de guerra ou mesmo 

participantes de duelos de faroeste, como acontecia nos novelty games.  

De acordo com Bizzocchi e Tanenbaun (2009), os controles de Guitar Hero e 

Rock Band podem ser considerados como representantes de estratégias para 

“narrativizar” uma interface, o que acontece em nível icônico e funcional. A primeira, 

que diz respeito à interface narrativa icônica, ocorre quando a aparência da interface – 
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no caso dos video games, a dos joysticks – é modificada para refletir os temas da 

narrativa, ou seja: num jogo que possui o enredo sobre músicos de rock que tentam 

alcançar o estrelato através do domínio dos instrumentos musicais, os joysticks 

assumirão formatos de guitarras, baixos, microfones e baterias semelhantes aos reais, 

como os que são utilizados pelos avatares no game. Já a segunda, a interface narrativa 

funcional, é quando a funcionalidade da interface é modificada para que as formas com 

que os jogadores interagem com o jogo se assemelhem e expressem seus conceitos 

narrativos, isto é: num jogo sobre a apresentação de músicos no palco, os joysticks 

oferecidos por ele se utilizarão de estratégias para que os jogadores ajam como tais, o 

que em Guitar Hero e Rock Band é feito pelas interfaces em formato de instrumento, 

nos quais os movimentos de braços, pernas e mãos, que são requeridos para o 

acionamento dos botões, como vimos, se assemelham ao de músicos.  

Segundo os autores (IDEM), a narrativização funcional das interfaces pode 

variar de interações metafóricas às interações literais. Estas proporcionarão interações 

físicas que serão mais capazes de reproduzir o movimento, os gestos e a funcionalidade 

do seu referente real, enquanto aquelas mais evocarão a ideia dos movimentos, gestos e 

funcionalidades do que os reproduzirão com fidelidade. 

Nos games mais populares, como os de futebol, aventura e RPGs, que utilizam 

os joysticks tradicionais para o jogo, praticamente não há uma narrativização da 

interface, já que as correspondências entre os controles utilizados para a movimentação 

dos personagens na tela se dão num nível extremamente abstrato. Na maioria dos jogos 

disponíveis para os consoles, apenas utilizamos os dedos das mãos para que os avatares 

se desloquem pelos espaços virtuais, peguem objetos espalhados pelo cenário, corram, 

pulem, chutem, entre outros. Com o Nintendo Wii, pudemos ver uma mudança rumo a 

uma interface narrativizada mais literal, mesmo que limitada, na qual com um mesmo 

joystick, o Wii Remote, os indivíduos reproduziam movimentos de tenistas, boxeadores, 

jogadores de golfe e de boliche, entre outros, para interagir com os jogos. Já a 

Microsoft, com o Kinect, foi mais além, apostando na utilização do corpo do jogador 

como interface. Por meio do movimento corporal, o jogador controla o avatar na tela, o 

que demonstra uma tentativa de trazer a experiência abstrata de jogo para algo mais 

próximo do tátil e, assim, da realidade.  

Contudo, boa parte dos games que utilizam joysticks diferenciados dispõe de 

interfaces funcionais mais metafóricas. Podemos afirmar que a intenção dessas 

interfaces é proporcionar aos mais diversos tipos de público uma sensação que na vida 
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real é restrita, algumas vezes, a indivíduos com funções altamente especializadas, 

inacessíveis para muitos, como pilotos de avião e pilotos de carro de corrida. Assim, nos 

arcades, que foram bastante populares nas décadas de 1980 e 1990, era comum 

encontrar máquinas que simulavam cockipits de aeronaves e automóveis, possibilitando 

que crianças e adultos pudessem exercer a fantasia de serem pilotos profissionais. Em 

games desse tipo, uma série de botões e comandos existentes na vida real ou em 

simuladores é suprimida para que a experiência dos jogadores seja divertida e não 

possua entraves que restrinjam o alcance do público, até mesmo para que tenham um 

maior apelo nas vendas. 

Em Guitar Hero e Rock Band, as interfaces variam entre um maior grau de 

narrativização funcional metafórico e um mais literal. Enquanto o controle/microfone é 

extremamente literal, como foi apontado por Bizzocchi e Tanenbaun (2009, pág.06), no 

qual o jogador tem que se utilizar da voz tal como um cantor para participar do jogo, a 

guitarra funciona como uma interface metafórica, assim como os jogos de corrida de 

carros dos arcades, que se limitavam, muitas vezes, a volante, acelerador e freio. Com 

cinco botões para serem pressionados mais a strum bar, que conjuntamente substituem 

as cordas e os trastes os quais marcam as notas musicais do instrumento real, a guitarra 

desenvolvida para o Guitar Hero e o Rock Band se torna acessível a quase qualquer 

indivíduo, sem apresentar maiores dificuldades que possam impedir o divertimento dos 

jogadores, mesmo que alguns desses se sintam desconfortáveis com o posicionamento 

de mãos e dedos no início, fazendo assim com que possam se sentir como os virtuosos 

guitar heroes, apresentados no primeiro capítulo. Um aspecto importante destss games, 

é que ter o domínio de um instrumento real não indica sucesso no jogo. Talvez por ter 

maior independência em movimentar os dedos das mãos, o jogador se adapte mais 

facilmente ao controle, entretanto, acertar as notas no tempo correto pode ser tão 

desafiador quanto para um leigo do campo musical. 

Na escala de narrativização funcional que vai da metafórica à literal, entre o 

joystick/microfone e o joystick/guitarra, está o joystick/bateria. Se, quando 

desenvolveram o Guitar Hero, os produtores da Harmonix, como vimos, se apressaram 

em afirmar que o jogo não pretendia ser um simulador de guitarra, talvez o mesmo não 

seja válido para a bateria. Não podemos afirmar que tal controle seja realmente um 

simulador, até porque, por mais que sejam semelhantes, as proporções do tamanho do 

artefato pouco condizem com as de uma bateria eletrônica e muito menos com as de 

uma real. Entretanto, os movimentos para o acionamento dos botões, que exigem 
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coordenação de pés e mãos, são muitos próximos dos movimentos de uma bateria real, 

o que é reforçado nos níveis mais difíceis do jogo, como o modo Pro, introduzido no 

Guitar Hero: Metallica, no qual o jogador poderia adquirir um pedal duplo, 

aproximando o joystick do jogo ao kit usado pelo baterista da banda homenageada pelo 

game. Essa semelhança entre o controlador do jogo e um kit de bateria real também foi 

apontada por um dos entrevistados por Miller, Lauren, que toca o instrumento, mas que 

no game encontrou dificuldade em acionar os botões no tempo certo: 

 
De fato, acho que é realmente similar. Acho que a coordenação, sabe, assim 
como o básico, é um bocado parecido. Eu acho que é uma boa prática mesmo, 
tipo, se você quiser aprender a tocar bateria. Isto é, obviamente, sabe, o som é 
muito diferente. É mais fácil porque tem as guias. Mas isso também (...) 
dificulta de certa forma, porque você não tem a liberdade de simplesmente 
fazer o que acha que soa certo. Você tem que fazer tudo do jeito que o jogo 
manda você fazer, sabe. (apud MILLER, 2010, pág. 124). 

 
Assim, conforme o pensamento de Bizzocchi e Tanenbaun (2009, pág.06), a 

forte conexão narrativa existente entre as diferentes interfaces de Guitar Hero e Rock 

Band – microfone, guitarra/baixo e bateria – e o que os jogos propõem – o indivíduo se 

sentir como um rock star – acaba sendo essencial para experiência do jogador de 

exercer o personagem. As diferentes interfaces também acabam permitindo ao jogador 

decidir qual personagem de uma banda de rock ele vai querer ser, já que os controles 

oferecidos o permitirão decidir ser o vocalista, que, na vida real, muitas vezes assume a 

liderança da banda; ou guitarrista performático, que compete com o vocalista pela 

atenção do público; ou o baterista, que no fundo do palco se destaca pela coordenação 

motora demonstrada; ou também o baixista, que no game pode rivalizar com os heróis 

da guitarra.  

Acreditamos também que essas interfaces narrativizadas em Guita Hero e Rock 

Band permitem uma imersão que se diferencia de outros games mais tradicionais por 

inserir o corpo do jogador e, por sua vez, o espaço no qual este está situado no ambiente 

de jogo. Enquanto isso, em outros jogos, como vimos, há uma projeção-identificação do 

jogador com o avatar, nos quais, conforme apontou Ferreira (2008; 2010), há um foco 

na exploração da visão e da audição para intensificar a sensação imersiva do jogador, 

que o deixa praticamente estático (excetuando o movimento das mãos); em Guitar Hero 

e Rock Band, através dos joysticks no formato de instrumentos e da exigência da 

performance, como no overdrive e no star power, o corpo do jogador é fundamental 

para que a experiência lúdica seja proporcionada, pois atua de forma semelhante ao 
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corpo de um músico que se apresenta diante de uma plateia num show de rock. De 

acordo com Frith,  

 
O termo “performance” define um processo social – ou comunicativo. Ele 
requer uma audiência e é dependente, dessa maneira, de interpretação, ele é 
sobre significados. Para colocar de outra maneira, a arte performática é uma 
forma de retórica, uma retórica de gestos na qual, em geral, sinais e 
movimentos corporais (incluindo a voz) dominam outras formas de sinais 
comunicativos, tais como a linguagem e a iconográfica. E tal uso do corpo (que 
é central para o que significa arte performática) depende da habilidade da 
audiência em compreendê-la como um objeto (erótico, atrativo, repulsivo, 
social) e como sujeito, isto é, como um objeto moldado e querido, um objeto 
como significado. Retoricamente, então, a arte performática é uma maneira não 
de agir, mas de posar: ela tem por garantia a habilidade de uma audiência de 
referir esses movimentos corporais a outros (...) (1996, pág. 205). 

 

Como foi apontado por Shuker (2001, pág. 106), a performance estimula os 

prazeres e as fantasias do público, fazendo com que se estabeleça uma relação entre 

músicos e plateia na qual ícones e mitos culturais são criados e é dessa forma que o jogo 

se apropria da performance dos jogadores, mesmo que limitada em seus recursos, para 

aumentar a pontuação. Ao empinar a guitarra/joystick, a plateia grita mais alto, canta 

junto, mostrando, assim, a gratificação pelos movimentos que o músico faz no palco. 

Nesse sentido, o espaço onde o jogador está também é importante por atuar como 

uma extensão do ambiente virtual, como se a sala de estar, na qual podem estar situados 

os joysticks/instrumentos desses games, funcionasse como o palco no qual os indivíduos 

têm que executar sua performance para a plateia virtual. Dessa maneira, podemos 

afirmar que esses games estão relacionados ao que Hansen (2006) chamou de 

“paradigma da realidade mista”, na qual há uma fusão entre a realidade virtual e os 

espaços reais, e o indivíduo tem consciência do seu corpo durante toda a experiência 

interativa/imersiva:  

 
ao invés de conceber o virtual como um simulacro técnico total, e como a 
abertura de um mundo de fantasia autossuficiente, completamente imersivo, o 
paradigma da realidade mista o trata como simplesmente mais um reino entre 
outros que podem ser acessados através da percepção incorporada (...). 
(HANSEN, 2006, pág.05) 

 

Conforme o autor (2006, pág.02), na realidade mista, o corpo, através de sua 

atividade motora, desempenha um papel central para a relação que é estabelecida com o 

virtual, deixando em segundo plano as representações que buscam a verossimilhança 

com o real. Para Ferreira (2008, pág.07 e 08), a realidade mista proporciona uma 
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imersão que vai além dos artifícios visuais e sonoros, por utilizar uma participação 

efetiva do corpo, do tato, no processo interativo, em que as fronteiras existentes entre o 

real e o virtual tendem a ficar mais porosas. De acordo com o autor, na realidade mista, 

as interfaces deixam de ser objetos limítrofes entre os dois ambientes para se tornarem 

parte integrante do processo interativo, colocando o indivíduo em contato direto com a 

virtualidade, que, assim, se confundirá com o espaço físico no qual ele está situado: 

“Este modelo invoca uma nova percepção do espaço virtual: percepção natural do corpo 

como elemento presente no espaço físico e ao mesmo tempo interagente no espaço de 

dados” (IDEM, pág.08).  

Consideramos que a performance do jogador, em conjunto com o design de 

áudio e o equilíbrio da narrativização funcional das interfaces desses games, entre 

metafóricas e literais, também contribui com um aspecto fundamental para que os 

jogadores entrem na brincadeira de ser uma estrela do rock: o gameplay. Como vimos, o 

termo diz respeito ao envolvimento do jogador com o jogo, através dos comandos, das 

regras, do sistema de pontuação, da interface, entre outros. Esse pensamento é reforçado 

por Vannucchi (2010, pág. 123), para quem o gameplay “emerge das interações do 

jogador com uma determinada construção lúdica, a partir do seu envolvimento com as 

regras e da manipulação de suas mecânicas, por meio da criação de estratégias e táticas 

que constroem a experiência de jogar”.  

Para Dovey e Kennedy (2006), um gameplay intenso é capaz de provocar no 

jogador uma perda de sentido do tempo, do lugar ou de si, ou seja, a sua imersão no 

jogo. Conforme os autores, nos games: “Os desafios, emoções e ameaças são 

experienciados e produzidos através do íntimo engajamento mental, emocional e físico 

do jogador com o jogo e sua tecnologia” (IDEM, pág.104).  

Para que se alcance um gameplay com uma intensidade que provoque esse 

engajamento mental, emocional e físico do jogador, é necessário que o jogo se apresente 

como uma atividade lúdica prazerosa. Bizzocchi e Tanenbaum (2009, pág.02) apontam 

que os prazeres da performance lúdica estão ligados à noção de fluxo de 

Csikszentmihalyi (1990), que propôs que as experiências prazerosas existem em um 

estado de equilíbrio entre o tédio e a frustração. Assim, trazendo o pensamento de 

Csikszentmihalyi para os games, os desafios enfrentados pelo jogador para promoverem 

uma experiência lúdica devem manter o equilíbrio de serem extremamente simples e 

entediantes – conforme o constante apertar dos botões –, desafiadores e frustrantes. O 
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jogo passa a exigir através das regras um momento específico para que o jogador 

pressione tais botões.  

Se o jogo for muito simples, o jogador provavelmente irá ficar entediado com a 

ação contínua de apertar os botões, podendo até mesmo, caso seja possível, realizar 

outras atividades concomitantemente. Entretanto, se o jogo for muito difícil, o jogador 

se frustrará por não conseguir pressionar o botão no tempo estabelecido pelas regras, 

podendo abandoná-lo por considerá-lo impossível de ser jogado. Assim, para que se 

tenha um gameplay eficiente, como uma experiência lúdica e prazerosa e capaz de 

promover a imersão, os jogos devem ter esse equilíbrio entre tédio e frustração proposto 

pelo canal de fluxo de Csikszentmihalyi (1990). O fluxo, nos games, permitirá ao 

jogador se deparar com situações desafiadoras, mas, desde que demonstrem certo grau 

de tédio, poderão proporcionar a ele um envolvimento emocional com o jogo, 

provocando a perda de sentido do tempo, do lugar ou de si. Uma situação na qual 

Dovey e Kennedy dizem que jogador e game se fundem:  

 
Na ação do gameplay vivido, não há nenhum jogador separado da 
interface e nem do mundo do jogo; há uma fusão dos dois em uma 
subjetividade ciborgueana – composta de fios, máquinas, código e 
carne. Para a duração do gameplay, "uma nova entidade fisiológica é, 
portanto, construída a partir dessa rede de partes orgânicas e 
tecnológicas" (Lister ET AL 2003: 374), que, embora temporária, é 
uma experiência encarnada significativa (2006, pág. 109).  

 
Assim, observando esses conceitos, podemos afirmar que é através do equilíbrio 

entre o tédio e a frustração de pressionar os botões no tempo exato que o gameplay de 

Guitar Hero e Rock Band acontece, promovendo a imersão do indivíduo, de forma 

aliada às interfaces narrativizadas e ao design de áudio, que dá ao jogador a sensação de 

emitir as notas musicais.  

Essa noção de imersão por meio de um gameplay intenso proposto por Dovey e 

Kennedy (2006) encontra ressonância na concepção de imersão de Ermi e Mäyra 

(2005). Os autores defendem uma imersão dividida em três partes, que se utiliza dos 

recursos tecnológicos para acontecer.  

A primeira parte consiste na imersão sensorial proporcionada pela proximidade 

das telas ao rosto do jogador, abrangendo seu campo visual. Aliadas às emissões 

sonoras de trilhas e ruídos produzidos pelos games, as telas acabam dominando as 

informações sensoriais do indivíduo em relação às do ambiente real no qual está 

presente. São esses estímulos sensoriais que podem proporcionar ao jogador a sensação 
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de “estar lá”, no mundo do jogo, pois a realidade cotidiana passa a ficar em segundo 

plano. De acordo com Huiberts (2010, pág.45), mesmo em jogos em que não há mundos 

virtuais, como o Tetris, entre outros que se utilizam de atrativos físicos ou sons bonitos 

capazes de envolver o indivíduo, “o apelo sensorial pode fazer a experiência virtual se 

tornar uma nova realidade para o jogador”. 

A segunda parte da imersão concebida por Ermi e Mäyra é a interação baseada em 

desafios, que, nos games, torna-se uma imersão mais poderosa quando se alcança um 

equilíbrio de desafio do jogo e habilidade do jogador, e esses desafios podem estar 

relacionados a habilidades motoras, que exigem certo manejo dos controles, ou mentais, 

que demandam um pensamento estratégico da ação ou uma solução lógica para os 

problemas que se apresentam na tela. Essa imersão envolve games que estimulam desde 

a competição com outros jogadores ou o próprio computador à resolução de problemas 

– tais como quebra-cabeças, que exigem um raciocínio lógico do usuário – e à 

cooperação entre os jogadores. 

A terceira diz respeito à imersão imaginativa, na qual o jogo oferece meios para 

que o indivíduo possa usar sua imaginação e a partir daí criar empatia pelos personagens 

ou desfrutar das fantasias do game. 

 Aplicando a concepção de imersão desses autores a Guitar Hero e a Rock Band, 

podemos dizer que a imersão sensorial ocorre por meio dos sons dos instrumentos que 

dominam a percepção dos jogadores, pois os sons emitidos a partir do pressionar dos 

botões do controle que evocam os gritos da plateia podem tornar a experiência do 

jogador uma sensação de presença, fazendo do ambiente em que está inserido o palco 

que é visualizado pelo público virtual. O som de guitarras, baixos, baterias, torna-se a 

prova sensória de que o jogador está inserido naquele mundo, e os gritos e aplausos da 

plateia virtual atuam como uma gratificação do prazer sensorial de jogar esses jogos 

(HUIBERTS, 2010, pág.56), envolvendo ainda mais o indivíduo na experiência de tais 

games. A segunda parte, a interação baseada em desafios, pode ser atribuída à 

característica da categoria de jogos ilinx, proposta por Caillois (1990), nos quais a 

velocidade e as diferentes combinações das notas que surgem na tela têm o intuito de 

desorientar os jogadores – que, como já foi dito na primeira parte desta pesquisa, variam 

entre os quatro níveis de dificuldade do jogo: easy, medium, hard e expert. Assim, os 

games em questão exigem uma habilidade extrema, mas que é equilibrada dentro desses 

níveis de dificuldade para que o jogador demonstre o domínio da percepção, e também 

uma destreza de dedos, pernas e braços, tais como os grandes instrumentistas do rock, 
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para que assim ele seja bem sucedido quando encara o público nos palcos virtuais. A 

última, a imersão imaginativa, ocorre por meio das interfaces narrativizadas que o jogo 

oferece, em que os joysticks no formato de instrumentos musicais são fundamentais para 

a fantasia dos jogadores de serem astros da música. 

Dessa forma, acreditamos que é por meio do domínio desse gameplay – o qual é  

capaz de proporcionar uma experiência lúdica prazerosa levando à imersão – que o 

jogador de Guitar Hero e Rock Band, tornando-se um mestre na ação de apertar os 

botões no momento certo e se sentindo o responsável pela produção dos sons, pode se 

unir à interface e a esses palcos virtuais, conforme propuseram Dovey e Kennedy 

(IDEM). É nesse momento que o indivíduo, o instrumento/joystick e os games em 

questão se transformam numa entidade única: o rock star.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Uma das primeiras tentativas de unir os jogos e o rock se deu por meio da Bally, 

em 1978, quando ela disponibilizou para os arcades máquinas de pinball com a banda 

KISS como tema. Contudo, foi somente quatro anos depois, em 1982, que ocorreu o 

primeiro lançamento que marcou a união entre o video game e o rock, em que a banda 

Journey, devido ao imenso sucesso alcançado na época, foi escolhida para protagonizar 

um jogo para o Atari VCS (COLLINS, 2008b, pág. 111 e 112).   

Diferente de Guitar Hero e Rock Band, que focaram no cotidiano dos músicos 

em turnês quando estão no palco, o game Jouney Scape, mesmo nome do álbum 

lançado pela banda no ano anterior, apropriou-se do dia-a-dia dos músicos em turnês 

quando saem de um show. Ao som da melodia de Don't Stop Believin, um dos hits do 
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disco, o jogador controlava os avatares que representavam os membros da banda com o 

objetivo de guiá-los até o carro que os levaria à próxima apresentação. Contudo, o 

desafio do jogo se dava através do percurso, o qual deveria ser feito fugindo de fãs, 

fotógrafos, promoters e groupies – retratando, assim, mesmo com gráficos bastante 

primitivos, uma parte do estilo de vida dos roqueiros famosos.  

 

 
 
Figura 16 – anúncio e tela do jogo Journey Scape. 

Fonte: www.it8bit.com  

 

No ano seguinte, a banda protagonizou um novo jogo exclusivo para os arcades, 

lançado pela Midway, que foi batizado apenas com o nome de Journey. No game, o 

jogador deveria ajudar os músicos a achar seus instrumentos, que foram distribuídos por 

cinco planetas. A cada instrumento recuperado, como bônus, o cenário do jogo mudava 

para uma versão digital de uma performance da banda, na qual o jogador assumia o 

papel de um roadie que tenta impedir a invasão do palco pelos fãs. Nessa parte do jogo 

se podiam ouvir trechos originais da música Separate Ways, do álbum recém-lançado, 

Frontier, que foi disponibilizada em cassetes inseridos nas máquinas.  

  Outro jogo que representou uma sinergia entre a indústria fonográfica e a dos 

video games e que teve um grande impacto na mídia e no público foi o Michael 

Jackson's Moonwalker, lançado em 1989, o qual conseguiu entrelaçar música, cinema e 

video game num único produto. O jogo se apropriou da narrativa do filme Moonwalker, 

veiculado nos cinemas no ano anterior, no qual Michael Jackson tem de salvar três 

crianças que foram sequestradas por um traficante de drogas. No game, os grandes 

sucessos do músico, como Smooth Criminal, Bad, Billie Jean, Beat it e Thriller, 

aparecem como trilha sonora em versões sintetizadas, enquanto Jackson caminha em 
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busca das crianças, através de salões de sinuca e cemitérios, assim como mostrado no 

filme. Além das músicas, o jogo agradou aos fãs por também apresentar o cantor 

executando algumas de suas coreografias mais famosas, as quais se transformaram em 

poderosos golpes especiais capazes de destruir os inimigos à sua volta.  

 

 
 

Figura 17 – telas de Bulletproof e Moonwalker 

Fonte: www.ign.com  

  

Além desses exemplos, outros artistas da música também protagonizaram alguns 

games, como o Motörhead, que em 1992 ganhou um jogo para o Atari ST; o Frank 

Goes to Hollywood, que estrelou um game para o computador Commodore 64, em 

1986; o rapper 50 cent, que foi o personagem principal de dois jogos de ação, em 2005 

e 2009, o Bulletproof e Blood on the Sand, respectivamente; entre outros. Apesar de 

esses games terem a proposta de colocar os jogadores nos pés de grandes artistas das 

músicas, eles estão mais próximos de qualquer outro jogo tradicional, como os que 

utilizam personagens e histórias para que o jogador possa se projetar. Além disso, por 

mais que alguns utilizem as músicas dos artistas/protagonistas na trilha sonora, essas 

são empregadas apenas como um efeito decorativo que mais parece ser uma forma de 

agradar aos fãs do que realmente agregar algo de significativo na experiência do 

jogador. 

A Harmonix Music System, com suas produções, diferenciou-se da maioria 

desses jogos que envolviam artistas da música lançados até então por conseguir que os 

jogadores pudessem se sentir como seus ídolos quando estão no palco, tocando e 

cantando diante de uma plateia que aplaude, grita e canta junto, isto é, como afirmou 

Shuker (2001), num momento no qual nascem muitos dos ícones e mitos culturais. 
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 Como vimos, primeiro a empresa, utilizando-se do conceito do game Guitar 

Freaks, da Konami, também se apropriou da imagem da guitarra para criar um jogo. 

Instrumento que, como mostramos, por estar associado diretamente ao rock’n’roll, 

tornou-se símbolo de muitas das rupturas provocadas por tal gênero musical na 

sociedade contemporânea, estando ligado à cultura juvenil, à rebeldia, a um estilo de 

vida extraordinário e ao entretenimento. Entretanto, Guitar Hero conseguiu se 

diferenciar do seu precursor por ser um game concebido em torno da história de muitos 

músicos do rock, que têm que percorrer longos caminhos antes de alcançar o sucesso. 

 Outro diferencial foi utilizar grandes músicas de sucesso da história do rock em 

seu gameplay – às quais creditamos, juntamente com o joystick no formato de guitarra, 

serem as grandes responsáveis para a atração dos jogadores – que, aliadas ao design de 

som, permitiram-lhes uma sensação próxima de tocar um instrumento de verdade. 

Destacamos a importância de tais músicas presentes nesse game, pois, conforme vimos 

com alguns dos seus precursores, como o Guitar Freaks e o Drum Mania, a utilização 

de controles diferenciados nesses jogos baseados em música por si só parece não se 

mostrar capaz de garantir grandes sucessos de venda. 

Dessa maneira, também é difícil afirmar que o sucesso do game de rock criado 

pela Harmonix se deu apenas pelo formato diferenciado dos controles e da trilha sonora 

com grandes sucessos da música. A construção dos jogos dentro de uma proposta bem 

definida, apropriando-se de elementos típicos do universo roqueiro – desde a narrativa 

comum à história de muitas bandas e artistas desse gênero musical, aos personagens que 

evocam, pelo jeito de se vestir e de se movimentar no palco, alguns de seus subgêneros, 

como o punk e o heavy metal – demonstra um cuidado que a desenvolvedora teve em 

lançar um produto que inserisse os jogadores em um universo delimitado, deixando 

clara a proposta de que o jogo foi feito para que eles se sentissem como um guitar hero 

quando está no palco, o que é diferente de apenas ser um jogo que proporciona ao 

jogador a sensação de tocar músicas por meio de um desafio de acertar botões coloridos 

no tempo exato em que eles surgem na tela. 

Com o lançamento de Rock Band e a introdução de novos joysticks, que se 

apropriaram do formato da bateria e do microfone, os jogos musicais de rock ganharam 

novos horizontes. Isso fez com que os jogadores pudessem ter uma experiência 

cooperativa no jogo, reforçando o conceito de uma banda, no lugar de um guitarrista de 

destaque. A possibilidade de reunir a família e os amigos em frente à televisão para 

brincar de ser uma banda de rock acabou contribuindo para reforçar a ideia de que jogar 
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video game poderia se tornar uma atividade social, tal qual ir a um clube ou a uma boate 

se divertir. O Rock Band também inovou por se utilizar da rede dos consoles, como a 

Xbox Live e a Sony Entertainment System, para lançar um modelo de distribuição de 

músicas no qual os jogadores poderiam comprar novas canções, além das contidas nos 

games, para jogar. Modelo esse que, aliado aos lançamentos anuais de jogos, mostrou-

se como uma iniciativa comercial viável para que a indústria fonográfica investisse sua 

atenção. 

Além disso, mostramos como esses games atuam de uma forma diferente para 

envolver os jogadores em tal fantasia de rock star, na qual foram deixadas de lado as 

narrativas complexas, as imagens com qualidades gráficas hiper-realistas, os 

personagens manipuláveis e os espaços navegáveis, para que a trilha sonora ganhasse 

destaque na experiência imersiva dos jogadores. Experiência em que a sensação de 

agência se torna fundamental para a ilusão, através da qual eles se sentem os 

responsáveis por emitir as notas musicais que estimulam a plateia a aplaudir e a cantar 

junto. 

Como Miller (2010) apontou, a ilusão da produção de som é tão forte e tão 

visceral, que causa desconforto em alguns jogadores, chegando a promover debates 

acalorados entre eles, produtores de games e músicos, nos quais alguns questionam a 

autenticidade da experiência, afirmando que os adeptos desses games deveriam dedicar 

o tempo desperdiçado em frente à televisão na aprendizagem de guitarras, baixos e 

baterias, enquanto outros se apressam em afirmar que se trata de um jogo e não 

deveriam ser encarados como instrumentos musicais reais.  

Conforme a autora (2009; 2010), os jogadores de Guitar Hero e Rock Band, 

apesar de se sentirem responsáveis pela produção de sons, servem mais como uma 

espécie de guardiães da performance de outros instrumentistas, no que ela chamou de 

“performance esquizofônica”. Baseada na pesquisa de R. Murray Schafer – que 

denomina de esquizofonia a brecha existente entre um som e sua fonte, como nas 

gravações de discos, quando estes, ao serem reproduzidos, separam no tempo e no 

espaço a apresentação dos instrumentistas –, Miller afirma que esses games promovem 

uma união gestual da performance ao vivo ao som que previamente foi separado pela 

gravação. É como fazer “playbacks”, muito utilizados em programas de televisão e entre 

alguns artistas da música pop, os quais se utilizam de uma gravação prévia para dublar a 

sua performance. Contudo, nos jogos, o desempenho do jogador interfere diretamente 
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na execução da música, isto é, se ele para ou erra, o som não é emitido, isso que torna a 

experiência visceral.  

É por essa percepção corpórea através da performance que afirmamos que tais 

jogos estão mais próximos do que Hansen (2006) chamou de paradigma da realidade 

mista. Quando entra em contato com a virtualidade, o indivíduo não deixa de ter 

consciência de seu corpo nem do espaço físico no qual está inserido, pois este passa a 

atuar como uma extensão dos ambientes gerados por computador.  

No caso de Guitar Hero e Rock Band, o local onde os jogadores estão inseridos 

passa a atuar como o palco onde os shows são realizados para o público virtual. Isso é o 

que nos leva a afirmar que tais jogos proporcionam o surgimento de rock stars de sofá, 

que se sentem capazes de fazer os solos de guitarra de Jimi Hendrix, Tommy Iommi, 

Ritchie Blackmore ou de David Lee Roth ou ainda tocar como Keith Moon, Travis 

Barker, Geddy Lee ou Steve Harris. Portanto, esses games podem proporcionar a 

amadores e leigos, assim como aos instrumentistas profissionais, um momento de lazer 

no qual podem reunir os amigos na sala de estar para formarem uma “banda” e, assim, 

desfrutar os grandes sucessos do rock e serem ovacionados pelos gritos da multidão que 

prestigia suas apresentações.  
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