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Percepções e Emoções do Jogador

๏ Percepção é o “processo de selecionar, organizar e interpretar os estímulos 
oferecidos pelo meio ambiente”. Perfeito, pois a verdade é que estamos 
recebendo a todo instante informações que nos atingem através de nossos órgãos 
dos sentidos.

๏ Percepção é o pressuposto da adaptação e da inovação

๏ A Percepção é uma atividade cognitiva através da qual contatamos o mundo. Tem 
uma característica bem particular que a diferencia das outras formas de 
conhecimento:  exige a presença do objeto, da realidade a conhecer.

http://www.sapiensapiens.com.br/o-que-e-percepcao/

Som Efeitos Sonoro Música

http://www.sapiensapiens.com.br/o-que-e-percepcao/
http://www.sapiensapiens.com.br/o-que-e-percepcao/
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Traços fundamentais para Games

SOM é uma das informações mais 
imediatas que os jogadores receberão de 
um game. Traz imersão e ideia de 
espacialidade.

O SOM e a MÚSICA transmitem 
informações e são fortemente vinculados 
as reações emocionais dos jogadores.

EFEITOS SONOROS são saídas 
auditivas táticas - são específicos, finitos e 
resultado de algum evento no game.

ADICIONA INFORMAÇÃO
AO CLIMA DO JOGO

PERCEPÇÃO DENTRO
DO GAME



  Protótipos de Jogos Digitais                                                                                                                                                     Profa. Ms. Karen Reis                                              

Efeitos sonoros

๏ Existem para dar textura auditiva ao jogador (para fazer o mundo do game 
parecer real).

๏ São eficazes para evocar um sentimento ou emoção no jogador, mas isso está 
ligado à interpretação do próprio jogador sobre o efeito sonoro, e o contexto do 
game, e não ao efeito sonoro em si.

๏ O que são texturas auditivas? Lembre-se do Grilo cricrilando a medida que o 
personagem caminha no campo a noite.

๏ Traz a imersão do jogador na experiência do gameplay

๏ A imersão do jogador é incrementada por efeitos orientados por eventos, cria um 
sentimento muito importante de poder e urgência no game.
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Música

๏ É uma das ferramentas mais poderosas que se tem. Os jogadores receberão a 
música quase INCONSCIENTEMENTE, enquanto estão envolvidos na ação do 
game.

๏ A música pode ser usada para dar o tom a mudança de ambiente do game, e 
como nos filmes, para chamar a atenção para um determinado momento.

๏ Música é a percepção do ambiente. O pano de fundo do MOVIMENTO = 
PERCEPÇÃO VISUAL DO MOVIMENTO
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Luz e cor

๏ É a reação ao uso de luz e cor no game. Com o SOM e o MOVIMENTO, trata-se 
de algo ATIVO que chamo o jogador, exigindo ATENÇÃO.

๏ O uso de luz e cor é mais PASSIVO = MAQUIAGEM DA INFORMAÇÃO VISUAL 
NA TELA

๏ A cor em si é ligada a muitas reações emocionais, mas o significado das cores 
são culturais
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Percepção da Imersão e Emoção no Jogo

๏ É simplesmente o que o jogador entende sobre 
o que está acontecendo no game depois que ele 
está imerso no ato de jogar.

๏ Todas as percepções são artificiais, entretanto, 
do ponto de vista do designer de games é 
semelhante a “presença no mundo real”

๏ Restringe a 2 sentidos (visão e audição) e a 
resolução da experiência é LIMITADA.

๏ Restringe a 2 sentidos (visão e audição) e a resolução da experiência é LIMITADA.

๏ Sentimento de REALIZAÇÃO do ponto de vista do jogador está ligado a VITÓRIA ou 
FRACASSO perante a CONSCIÊNCIA CLARA DE OBJETIVOS E RECOMPENSAS.

๏ Como designer de games, você precisa CRIAR OPORTUNIDADES para REAÇÕES 
POSITIVAS À REALIZAÇÃO --> DICA: ESPAÇAR MOMENTOS “CRIAR CLIMA DE 
CONQUISTAS PARA UMA MELHOR IMERSÃO E ESPACIALIDADE DOS OBJETOS DOS 
CENÁRIOS PROPOSTOS NO GAME.

http://www.hispanicallyspeakingnews.com/uploads/images/article-images/aggression_and_gamers.jpg

http://www.hispanicallyspeakingnews.com/uploads/images/article-images/aggression_and_gamers.jpg
http://www.hispanicallyspeakingnews.com/uploads/images/article-images/aggression_and_gamers.jpg
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Jogo emotivo

๏ É a tendência do momento no setor de desenvolvimento de GAMES.

๏ É impossível prever exatamente como alguém vai reagir a um estímulo ou cenário, 
e não podemos controlar as pessoas que jogam nossos games. No, entanto, ao 
pensar cuidadosamente em como as pessoas reagem aos games e trabalhando 
de perto com outros desenvolvedores (designers de som, modeladores, 
ilustradores, artistas de níveis), só assim você será capaz de projetar um 
gameplay que chegue perto mensurar a emoção.

Como um designer de games pode aprender a 
provocar emoções no game? 
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Atividade em sala de aula

๏Considere um ambiente de jogo que usa 3 camadas 
de som para criar um clima: música ambiente, efeitos 
sonoros ambiente/cenário (grilos) e efeitos sonoros 
orientados a eventos específicos (passos, porta). Que 
conjunto de sons criaria a sensação de terror? E uma 
sensação de paz? E expectativa?


