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Resumo 
 
Este estudo discute a relação entre jogos locativos e música, utilizando como referencial as noções de espaço 
sonoro, espaço acústico e paisagem sonora. O gênero dos jogos locativos reflete a face oposta ao formato dos 
tradicionais videogames: nesse caso, as ações transbordam das telas e dos consoles para o espaço urbano a 
partir do uso de mídias locativas, transformando a cidade em suporte para as ações dos jogadores. Nossa 
hipótese sustenta que, utilizando música e outros recursos sonoros (ruídos, efeitos, etc.), o jogo locativo pode 
criar um ambiente sensorial ressonante provocado pelos signos musicais e sonoros que estão impregnados na 
região. Como metodologia, fizemos uma análise do jogo locativo “GPS Coquetel Musical” a partir desses 
conceitos – espaço sonoro, espaço acústico e paisagem sonora – demonstrando como podem ser pensados a 
partir da experiência nos jogos locativos.  
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Introdução4 

 

O diálogo entre jogos digitais e música vem ocorrendo praticamente desde os anos 

80, com a chegada dos consoles de 16-bits para videogame. Antes disso, os projetos 

considerados pioneiros, como Tennis for Two (1958) e SpaceWars! (1962), não tinham 

som. Já o famoso jogo arcade 5Computer Space, conforme observou Karen Collins, 

apresentava uma série de sons que simulavam foguetes, lançamento de mísseis, explosões, 

batalhas espaciais, etc. Naquele tempo, o som era algo difícil de ser programado e sua 

qualidade variava de máquina para máquina, pois havia uma busca constante para reduzir o 

tamanho dos arquivo de áudio em face das limitações tecnológicas da época (Cf.: 

COLLINS, 2008, p.8-9).      

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Games, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Doutor em Comunicação 
e Cultura Contemporânea (cibercultura) pela UFBA. Contato: laandrade@uneb.br  
3 Professor do Curso de Bacharelado em Culturas, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal da Bahia 
(UFRB). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea (cibercultura) pela UFBA. Contato: 
macellomedeiros@gmail.com 
4 Parte dos argumentos aqui apresentados fazem parte do capítulo inédito de nossa autoria a ser publicado no livro 
“Música, som e cultura digital: perspectivas comunicacionais brasileiras”. 
5 Arcade é a denominação dada às grandes plataformas para jogos eletrônicos e digitais, disponíveis na maioria das vezes 
em estabelecimentos comerciais. No Brasil, havia lojas específicas conhecidas como Fliperama, onde era possível jogar 
nessas máquinas.   
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O surgimento dos consoles de 32-bits, 64-bits e 128-bits habilitou um segmento 

interessante no âmbito dos jogos digitais, que cuida justamente da composição de trilhas 

sonoras originais. Este mercado ascendeu por volta de 1994 e possui como um dos 

referenciais o músico Tommy Tallarico, que compôs trilhas de jogos famosos, como Prince 

of Persia, e fundou a Game Audio Network Guild6 (G.A.N.G). Os consoles de 128-bit, por 

sua vez, atualizaram essa relação entre jogos digitais e som, trazendo para o mercado games 

baseados em música, como os famosos Guitar Hero (2005) e Rock Band (2007), os quais 

Jesper Juul classifica como “jogos casuais de interface mimética,” pois proporcionam 

diversão pela mera imitação de movimentos, como tocar instrumentos, executar musicas, 

dançar etc. (Cf.: JUUL, 2010, p.8). 

Desviando nosso escopo dos videogames para os jogos locativos, podemos 

encontrar outra maneira de relacionar game e música no projeto Year Zero 7(2007), da 

banda Nine Inch Nails. Trata-se de um álbum que foi sendo revelado ao publico através de 

um ARG, gênero de jogo locativo, que combinou ações nos locais onde banda se 

apresentava à busca e compartilhamento de informações pela internet. Neste caso, o game 

pode ampliar a experiência musical disponível no álbum, fazendo a música do NIN circular 

pelo canais habilitados pela computação ubíqua, dentre eles as mídias locativas 

(ANDRADE & SÁ, 2012).  

Em 2015, ainda no âmbito dos jogos locativos, surge nova fase na relação entre 

games e música através do projeto “GPS Coquetel Musical”. Trata-se de um jogo locativo 

baseado em Petrolina-PE, que usa a cultura popular do Sertão do São Francisco, 

especialmente a música, como recurso para composição de puzzles e mecânicas do jogo. 

Esse projeto é o resultado da Chamada Pública “LabCEUs – Laboratório de Cidades 

Sensitivas” do Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), cujo objetivo foi a ocupação dos CEUs, Centro de Artes e Esportes 

Unificados, neste caso, situada no Bairro Rio Corrente, periferia da cidade. 

Diante de tal cenário, o presente trabalho discute a relação entre jogo locativo e 

música, utilizando como referencial as noções de espaço sonoro, espaço acústico e 

paisagem sonora. Como metodologia, fizemos uma análise do jogo locativo “GPS Coquetel 

Musical” a partir desses conceitos – espaço sonoro, espaço acústico e paisagem sonora – 

demonstrando como podem ser pensados a partir da experiência nos jogos locativos. Nossa 

hipótese sustenta que, utilizando música e outros recursos sonoros (ruídos, efeitos, etc.), o 
                                                
6 http://www.audiogang.org/ Acesso em Janeiro de 2016  
7 http://www.nin.wiki/Year_Zero. Acesso em jan de 2016. 
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jogo locativo pode criar um ambiente sensorial ressonante provocado pelos signos musicais 

e sonoros que estão impregnados na região.  

No segmento dos jogos digitais, os jogos locativos refletem outra face dos 

tradicionais videogames. Nesse caso, as ações do jogo transbordam das telas e consoles se 

infiltrando no espaço físico onde está o jogador, graças ao uso das mídias locativas e as 

tecnologias associadas como o GPS e a Realidade Aumentada. Assim, os jogos locativos 

forçam seus jogadores a percorrer fisicamente distâncias no espaço urbano para resolver 

puzzles, encontrar caracteres e itens de jogo, consumir uma eventual narrativa etc. A 

cidade, neste caso, torna-se o cenário para as ações dos jogadores. 

O GPS Coquetel Musical figurou como parte de um projeto mais amplo, que 

envolveu oficinas para alunos em Petrolina e culminou com a produção do jogo. As ações 

começaram em março de 2015 e foram encerradas em julho do mesmo, com a conclusão 

das oficinas e lançamento do aplicativo do game. Em novembro, foi considerado pelo Júri 

Popular do Festival de Jogos do SBGAMES8 um dos cinco melhores jogos produzidos em 

2015. Além desta repercussão e originalidade, a escolha deste jogo como objeto para este 

estudo se deu em função de estarmos diretamente ligados ao desenvolvimento do jogo e em 

contato constante com o grupo de alunos que fez as atividades do projeto, que incluem as 

oficinas e a parte de beta testing. 

Para desenvolver nosso argumento, iniciamos este artigo apresentando a relação 

entre jogos digitais e mídias locativas, que deu origem ao formato dos jogos locativos. Em 

seguida, discutimos a relação entre jogos locativo e espaço urbano para compreender como 

a cidade pode servir de suporte para disputa de jogos digitais. Por fim, discutimos a relação 

original que este jogo constrói com as noções de espaço sonoro, espaço acústico e paisagem 

sonora.  

 

Jogos digitais e mídias locativas 

 

A expressão mídia locativa foi introduzida pelo artista Karlis Kalnis, em 2003, para 

fazer referência ao uso criativo de tecnologias e serviços baseados em localização. Para 

André Lemos (2010, p.1), “as mídias locativas são mídias de localização e de mobilidade. 

O fluxo comunicacional se dá localmente, identificando a posição do usuário e propondo 

serviços locais. Lugar e o contexto são elementos essenciais. Isto favorece novos usos do 

                                                
8 http://www.sbgames.org/sbgames2015/#/atividades/festival-de-jogos. Acesso em jan. De 2016 
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espaço”. As mídias locativas possuem a qualidade de agregar conteúdo informacional à 

determinada localização. Nestes casos, via de regra, emissão e recepção devem ocorrer 

sempre em nível local, disponibilizando serviços de acordo com a posição do usuário 

(ANDRADE, 2016).   

O conjunto de tecnologias baseadas em localização (LBT, de location-based 

technologies) abarca o sistema de posicionamento global (GPS), etiquetas como as de 

radiofrequência, sensores invasivos cientes à contextos, códigos de resposta rápida 

QRCodes, smartphones, tablets, além das redes que dependem da posição de antenas e da 

cobertura de sinal de telefonia, como WiFi, Bluetooth, 3, 4G etc. Os serviços baseados em 

localização (LBS, de location - based services) são aplicativos ou softwares que operam a 

partir das LBT. Podemos citar os mapas configurados a partir de bancos de dados como 

Google Maps e Apple Mapkit, etiquetas georeferenciadas (GeoTags), aplicativos com 

funções de geolocalização, como Map My Ride, Strava, Map e etc., browsers de realidade 

aumentada (Junaio, Layar etc.), sites de redes sociais que agregam informação geo-espacial 

às mensagens de usuários (Facebook, Foursquare, Twitter etc.), dentre outros.   

Os designers de games locativos utilizam o potencial oferecido por LBT e LBS 

como recurso para criação de puzzles e mecânicas de jogo. Kristine Jørgensen (2013) diz 

que as mecânicas consistem em tudo aquilo que determina interações entre jogo e seus 

jogadores. Incluem atividades como correr (ou perseguir), saltar, empurrar, procurar (ou 

caça ao tesouro), turnos, girar, apertar botões, interpretar (Role Play), raciocinar, “apontar e 

atirar” etc. Os puzzles, por sua vez, podem traduzir o que Huizinga (2005) chamou de 

“elemento de tensão”, ou seja, aquilo que coloca à prova as qualidades do jogador: 

habilidade, inteligência, força, lealdade etc.  

Remontando à história dos jogos locativos, o pioneirismo pode ser atribuído ao 

projeto Geocaching, lançado no início dos anos 2000. Neste game, que está disponível até 

hoje, os jogadores devem utilizar smartphones e o GPS para esconder e encontrar 

recipientes específicos, chamados geocaches, em diferentes localizações. Desde então, os 

jogos locativos foram ganhando mais adeptos mundo afora, estimando-se que exista 

atualmente mais de 500 mil projetos realizados em mais de 100 países, incluindo o Brasil9. 

                                                
9 De acordo com Mont’alverne (2011), os jogos locativos chegaram ao Brasil em 2005. O primeiro foi o jogo 
Alien Revolt, desenvolvido pelo estúdio brasileiro “M1nd Corporation” em parceria com Oi Telefonia e a 
Brasil Telecom. A proposta era integrar aos jogos para celular (mobile games) funções de 
georeferenciamento. Desde então, outros projetos nesta modalidade no Brasil. Informações mais detalhadas 
sobre o quantitativo de jogos locativos no Brasil e no mundo podem ser encontradas em Montola et ali, 2009; 
Mont’alverne, 2011; Lemos, 2012, Andrade, 2015 e 2016. 
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A partir daí, os jogos locativos iniciaram um dialogo com outros gêneros que 

também usam a cidade como base para  interações, por exemplo os jogos pervasivos, os 

jogos de realidade alternativa (também chamados ARG, sigla para alternate reality game), 

os live action role play (LARP) etc. Assim, as mídias locativas passaram a figurar como 

ferramenta para integrar espaço físico e espaço lúdico, recurso para criar uma forte 

impressão de “realidade paralela, borrando as fronteiras entre o mundo lúdico e a realidade 

ou ainda como suporte “central/periférico do jogo (MONTOLA et ali, 2009; ANDRADE, 

2015). 

Em 2010, foi lançado no Brasil o projeto “Caçadores de Energia” (Núcleo da 

Ideia/Porreta Games), o primeiro jogo nacional baseado em um aplicativo georeferenciado, 

que figurou como parte das atrações da 50a Feira da Providência no Rio de Janeiro. Este 

projeto integrou ações do jogo ao espaço do Rio Centro por meio de um aplicativo para 

celulares com Android. Atualmente, visitando lojas virtuais como a Google Play e a Apple 

Store, dentre outras, podemos encontrar disponíveis para o público brasileiro os famosos 

Ingress (Google/Niantic Labs, 2012) e Code Runner (RocketChicken, 2012), que utilizam 

serviços como GeoTags e mapas integrados ao aplicativo do jogo para criar uma trama de 

espionagem e disputa por localizações especificas. Além desses exemplos, podemos 

encontrar versão em realidade aumentada do game Caça – Fantasmas e outra 

georeferenciada para o famoso jogo de tabuleiro Banco Imobiliário10.  

O GPS Coquetel musical é mais um exemplo de jogo que se insere neste segmento. 

Neste projeto, mapas e GeoTags são utilizadas para esconder pistas que permitem resolver 

um diagrama de palavra – cruzadas. Inserido neste ambiente, o jogador precisa se deslocar 

fisicamente pela cidade até se aproximar das localizações utilizadas no jogo. Sob este ponto 

de vista, podemos perceber nuances de como o espaço do jogo se mistura ao espaço urbano, 

traduzindo parte da diversão proporcionada pelo embaralhamento entre lúdico e realidade. 

Já o smartphone, que é dotado de funções georeferenciadas, serve de suporte central para o 

jogo, orientando a mobilidade física do jogador pelo espaço urbano de Petrolina. 

Os jogos locativos trazem à tona uma mudança significativa na função do espaço 

dentro da cultura dos games. Nos jogos digitais que não utilizam ferramentas de 

geolocalização, incluindo jogos para consoles portáteis e consoles de videogame espaço 

figura como um elemento residual, servindo de pano de fundo para a ação dos jogadores, 

                                                
10 Conferir uma descrição pormenorizada desses projetos em ANDRADE, 2016.   
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exercendo pouca ou nenhuma importância na interação. Nesses casos, pode-se escolher 

qualquer espaço para jogar, inclusive trocá-lo aleatoriamente sempre que algo atrapalhar os 

jogadores (conversas, movimento de pessoas, ruídos, etc.). Nos jogos locativos, por outro 

lado, não existe essa opção de interromper o jogo para mudar de espaço, a menos que o 

jogador comprometa todo seu desempenho. Caso decida reiniciar o jogo usando outro 

espaço, o jogador pode perder perde toda a progressão que adquiriu ao longo daquela 

partida (ANDRADE, 2015; ANDRADE, 2016).  

 

Jogos locativos e espaço urbano 

 

Em um passado não muito distante, a cidade oferecia espaços utilizados para 

interações em jogos e brincadeiras de rua. Com a popularização dos consoles de videogame, 

desde os anos oitenta, era comum que as pessoas temessem pelo fim das brincadeiras 

realizadas ao ar livre, em face do eventual aprisionamento do jogador provocado pelos 

games. Os jogos locativos podem nos mostrar o contrário, revelando como espaço urbano 

pode ser apropriado como suporte para a disputa de games.  

O paradigma que possibilitou a retomada da cidade como espaço lúdico – e 

consequente causou um fenômeno concebido como a “virada espacial na cultura dos 

games” – se chama computação ubíqua. Trata-se de um modelo proposto em 1988 pelo 

cientista Mark Weiser para definir redes e sistemas computadores embarcados nas objetos e 

no ambiente, tornando mais fácil e intuitivo o uso das máquinas. Na visão de Weiser 

(1991), os computadores iriam evoluir em pouco tempo, diminuindo de tamanho até 

deixarem a condição de “máquinas em cima de mesas” e serem incorporados pelas coisas e 

pela infraestrutura de casas, prédio, praças públicas etc. Os usuários vão interagir com essas 

“tecnologias calmas11”, para usar uma das mais famosas expressões de Weiser, de forma 

fluente e natural, sem perceber o potencial verdadeiro do equipamento que estão lidando.  

A primeira década do anos 2000, seguindo a visão de Weiser12, marcou a ascensão 

da computação ubíqua, considerando o surgimento dos primeiros smartphones (entre 2002 

e 2005), o lançamento do iPhone (2007), celular com funções georeferenciadas e de 

                                                
11 Tecnologia calma é uma expressão metafórica criada por Mark Weiser para pensar os computadores 
ubíquos. As tecnologias calmas foram chamadas desta forma pois situam-se na periferia da nossa atenção, 
deslocando-se para o centro quando seu uso for requisitado pelo usuário. Além da computação, a escrita e a 
eletricidade seriam outros exemplos de tecnologias calmas (Cf. WEISER & SEELY-BROWN, 1997) 
12 O cientista Mark Weiser faleceu em 1999, sem poder presenciar a ascensão do paradigma que idealizou 
alguns anos antes.  
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computador pessoal, do sistema Android (2009), que baixou o custo destes aparelhos e a 

chegado do iPad (2010), popularizando o formato tablet. Outro marco importante nesta 

trajetória aconteceu em 1997, com a divulgação do protocolo 802.11, que deu origem às 

redes sem fio como WiFi, WiMax, dentre outras que potencializam o que Weiser chamou 

de “computação distribuída”, em face da disseminação de dados binários “nas nuvens”. 

O professor Willian Mitchell (1995) foi um dos pioneiros no sentido de pensar o 

novo contexto do espaço urbano, criado pela disseminação de redes e sistemas de 

computadores ubíquos. Para Mitchel, a “cidade de bits” será a capital do século XXI, 

modelada de acordo com a conectividade, acessibilidade, restrições de banda larga, mas 

também por valores do espaço físico. Nesta tipologia de espaço urbano, os locais seriam 

construídos com máquinas e softwares conectados às portas, janelas, ruas etc.  

Malcon McCullough (2005), outro importante referencial, apresentou seu conceito 

de “terreno digital” como forma de ilustrar um modelo de ambiente afetado pela 

computação ubíqua, afetando os modos como cada ser humano habita o espaço físico. O 

ambiente, neste caso, torna-se mais interativo, sendo capaz de reconhecer e responder às 

ações que acontecem em seus domínios. Para McCullough, o “terreno digital” possui como 

caraterísticas principais os processadores incorporados aos locais e às coisas, sensores que 

podem detectar ações, aplicativos modelados para situações localizações especificas, 

etiquetas que ajudam na identificação de coisas e usuários, disseminação de telas e 

interfaces baseadas em gestos e em movimento, entre outras (Cf.:McCULLOUGH, 2005, p. 

173). Estes aspectos tendem a complementar o novo ciclo de experiência de usuário 

introduzido pelo paradigma da computação ubíqua. 

A disseminação desse modelo de computação potencializou o que Adam Greenfield 

chamou de everyware, noção proposta para se referir à informação distribuída e processada 

“nas nuvens”. Para Greenfield (2006, p.23), “a mais significante consequência de espalhar 

computadores por todos os lados é que isto implica em distribuir informação por todos os 

lados”. Assim, na visão deste autor, o ambiente e os objetos comuns podem funcionar como 

sites para processamento de informações.  

Esse cenário de informação constantemente disponível no tempo e no espaço criou 

as bases para a noção de Cidade Senciente, proposta por Mark Shepard para pensar o 

espaço urbano renovado pela computação ubíqua. O conceito refere-se à qualidade da 

cidade contemporânea de sentir alterações de um modo subjetivo, sem necessariamente ter 

a característica humana da consciência. Shepard enfatiza que “ter consciência” significa 
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possuir sapiência, conhecimento ou percepção de tudo aquilo que se pode sentir e escutar. 

A cidade “senciente”, diz ele, é aquela que está habilitada para sentir e escutar as coisas que 

acontecem com ela, sem necessariamente ter conhecimento prévio: a cidade sente o usuário 

sem necessariamente conhecê-lo (Cf.: SHEPARD, 2011, p.30).  

Nesta direção, Shepard delimita dois fundamentos para pensar a reconfiguração da 

cidade contemporânea de acordo com o uso dos novos espaços técnicos sociais criados pela 

disseminação da computação ubíqua. O primeiro preocupa-se em olhar através da 

materialidade da arquitetura, buscando entender como os hardwares e softwares disponíveis 

na infraestrutura urbana podem auxiliar novas experiências e organizações. O segundo é 

endereçado à informação processada no espaço urbano, examinando a noção de senciente 

quando aplicada a atores não humanos, como as cidades, que produzem ruptura dentro da 

linha histórica que por séculos definiu a sua natureza e a de seus cidadãos. 

As noções acima apresentadas permitem pensar o espaço urbano em interface com 

as mídias locativas, criando assim o suporte para a disputa do jogo “GPS Coquetel 

Musical”. Esta discussão aponta que a computação só pode se tornar ubíqua dentro dos 

limites urbanos, uma vez que a arquitetura pode ser a ferramenta espacial que permite 

estabelecer limites para uso de LBT e LBS. Utilizando a música como recurso para a 

criação envolvendo as mídias locativas, podemos colocar em jogo um estilo de espaço 

acústico. 

 

Jogos locativos, espaço e música. 

 

Espaço é um conceito transdisciplinar pelas suas características transversais, 

amplamente discutidas em diferentes áreas de conhecimento. A sua articulação com os 

jogos remonta ao estudo seminal o filósofo Johan Huizinga, pioneiro nas reflexões sobre o 

lúdico e sua relação com a cultura:  

todo jogo é jogado até o fim dentro de certos limites de tempo e espaço 
(...) isto é, lugares em cujo interior se respeitam regras (..) ‘mundos 
temporários’ dentro do mundo habitual, dedicados à politica de uma 
atividade espacial (HUIZINGA, 2005, p.05).   

 

Esta reflexão recebeu um tratamento mais cuidadoso no trabalho de Kate Salen e 

Eric Zimmerman, no qual os autores se apropriam da expressão “círculo mágico” para se 

referir à relação do jogo com limites de espaço: 
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Todo jogo existe junto de um quadro, com espaço e tempo específicos, 
comunicando aos jogadores que o jogo esta sendo disputado o círculo 
magico, neste caso, é o lugar criado pelo jogo para sua realização. Cada 
modalidade, independente da sua natureza, deixa seu círculo mágico 
explicito, mesmo sem apresentar fronteiras visíveis. A partir da criação 
deste lugar, o jogo comunica suas regras, significados e configurações aos 
jogadores (SALEN & ZIMMERMAN, 2012, p.113).  

 

Games como jogos locativos produzem um círculo mágico peculiar diante de outras 

modalidades, porque possuem a qualidade de se apropriar de porções do espaço urbano. 

Deste modo, o lúdico pode transformar os elementos que ali estão (casas, pessoas, carros, 

objetos etc.) em peças do jogo. Assim, quando o jogo começa, o círculo mágico é criado 

sobre a infraestrutura da cidade, se desfazendo quando o desafio acaba (Cf.: ANDRADE, 

2016). 

Dentro da nossa proposta de relacionar os jogos locativos e a música, com base 

nessa discussão sobre o espaço, podemos utilizar os conceitos de espaço acústico, espaço 

sonoro e paisagem sonora na análise do jogo “GPS Coquetel Musical”. Apesar de 

parecerem bem próximas, esses conceitos traduzem experiências sonoras diferenciadas, mas 

que podem ser complementares, conforme a figura abaixo13: 

 

 

 
Figura 01: Quadro Relacional. Fonte: Macello Medeiros 

 

                                                
13 É importante salientar que esta proposta foi pensada a priori para ser aplicada aos estudos do audiovisual, 
mais especificamente ao cinema e a TV (MEDEIROS, 2013). Partindo da premissa de que o jogo digital pode 
ser considerado um tipo de produto audiovisual, iremos verificar a aplicabilidade desta análise neste caso.  
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O espaço acústico é um termo que aparece nas obras de Marshall McLuhan, 

principalmente naquelas que trazem a discussão sobre o espaço e a sua relação com as 

mídias e as artes, em especial a literatura e as obras modernistas e pós-modernistas (James 

Joyce e Michel Duchamp, por exemplo), que exploravam a “visualidade” nas diferentes 

linguagens, elevando ao máximo a compreensão do espaço visual. Portanto, o espaço 

acústico nasce como um contraponto a este herdeiro da hegemonia visual nas obras deste 

período, trazendo o questionamento sobre seus limites.  

Já o espaço visual é sequencial, linear, assíncrono, estático, vertical, evocando o 

lado esquerdo do cérebro e criando recipientes ou receptáculos. O espaço acústico é o seu 

oposto, no sentido em que é simultâneo, síncrono, dinâmico, horizontal, evocando o lado 

direito do cérebro e criando redes. Portanto, a percepção acústica do espaço não possui 

fronteiras fixas ou centros, o que lhe concede uma característica multissensorial, e isso é 

trazido na discussão da obra de McLuhan quando ele trata dos meios de comunicação 

eletrônicos como o rádio, a TV e o cinema. É o que ele considera, em poucas palavras, o 

“Sensus Comunis”. 

Acontece que estes dois espaços não são excludentes, mas podem ser 

complementares quando consideramos, por exemplo, a “coerência perceptiva” 

(RODRIGUEZ, 2006). Na verdade eles se relacionam criando o que Irene Machado (2011), 

vai classificar de ambiente sensorial ressonante, formado pelas reverberações destes 

espaços que borram suas bordas, esfumaçando-as. Assim, enquanto o espaço visual pode 

ser limitado e recortado pelo enquadramento de uma câmera, por exemplo. O espaço 

acústico, por outro lado, rompe tais limites, fazendo com que, em alguns casos, tenhamos a 

impressão de uma ampliação deste quadro anteriormente restrito ao campo visual. 

Podemos observar dentro dos limites do espaço visual, o surgimento do espaço 

sonoro que é definido, segundo Angel Rodriguez (2006, p. 285), como sendo “a percepção 

volumétrica que surge na mente de um receptor, conforme vai processando sincronicamente 

todas as formas sonoras relacionadas com o espaço”. O espaço sonoro, portanto, é rico em 

referências que podem surgir de um objeto sonoro, definido como uma fonte sonora visível, 

observável dentro do espaço visual, ou de um ente acústico, responsável pelo efeito da 

acusmatização, não observável no espaço visual, fora de quadro, mas que gera uma 

referência em seu interior. É o caso, por exemplo, de quando alguém dentro de um quarto 

ouve o som de passos dados por outra pessoa, no corredor.  
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O conceito de Paisagem Sonora (ou soundscape) já possui entendimento mais fácil, 

porém não pode ser confundido com os demais. Consideramos uma paisagem sonora o 

conjunto de sons que compõe um determinado ambiente. Este termo ficou conhecido 

através das obras de Murray Schaffer (2001), professor de música que desenvolveu técnicas 

inovadoras de ensino e aprendizagem. Assim, podemos considerar uma paisagem sonora 

aqueles sons que estão agrupados em um determinado ambiente, não necessariamente 

restritos aos limites do espaço visual, pois aparece como um “pano de fundo” sonoro que 

pode incorporar tanto os sons do espaço acústico quanto do espaço sonoro para lhe dar 

forma. 

Antes de abordar o GPS Coquetel Musical, iremos mostrar como este tipo de análise 

pode ser feita em um videogame para, em seguida, fazermos a correlação com as 

características do jogo locativo. Imagine, por exemplo, uma cena em uma partida de um 

game de corrida14, onde podemos ver o carro controlado pelo jogador, a pista, outros 

veículos controlados por inteligência artificial, elementos de fundo como arquibancada, 

muros, vegetação etc. Aplicando o quadro dos conceitos “Espaço Sonoro, Espaço Acústico 

e Paisagem Sonora”, podemos deduzir como espaço visual aquilo que é delimitado pelo 

enquadramento do momento do jogo, quando é possível ver um “plano geral” de um 

autódromo com a pista, o carro em primeiro plano e uma grande arquibancada em segundo 

plano. Portanto, o espaço sonoro é composto pelos respectivos sons: motor do carro, 

reações como fumaça saindo do escapamento, frenagem e sons dos comandos na tela, que 

apesar de compor o espaço sonoro não pertence diretamente à narrativa como os sons já 

mencionados.   

O espaço acústico é formado pelos sons que “extrapolam” o espaço visual e 

compreendem, por exemplo, os entes acústicos como os sons dos outros competidores que 

se aproximam do piloto, os sons da arquibancada, bem como os anúncios nos falantes sobre 

a corrida. Por fim, numa representação mais ampla destes sons, formando o conjunto 

sonoro que compõe a cena, temos a paisagem sonora do jogo. 

 

O jogo locativo “GPS Coquetel Musical”  

 

                                                
14 Podemos citar como exemplo de jogos de corrida Mario Kart, Out Run, Need for Speed, Real Racing dentre 
outros. 
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GPS Coquetel Musical é um jogo locativo15 que usa como base o espaço urbano de 

Petrolina - PE. O projeto foi contemplado na Chamada Pública para a ocupação do CEU 

(Centro de Artes e Esportes Unificado), localizado  no bairro do Rio Corrente, no âmbito do 

Laboratório de Cidades Sensitivas – LabCeus – através de edital ligado ao Grupo de 

Pesquisa e Inovação para as Cidades (InCiti) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e ao Ministério da Cultura.  

O jogo foi desenvolvido paralelamente a oficinas de capacitação, ofertadas para uma 

turma  de 13 alunos. As aula foram realizadas no CEU em Petrolina, entre os meses de 

março e junho de 2015. Quatro temas foram tratados durante esses encontros: Design de 

Jogos Locativos, Mapeamento e Mídias Locativas, Smart Citzen e Música Regional16. Após 

a realização das oficinas, os alunos concluintes participaram da etapa de testes (chamada 

Beta Testing) no próprio bairro do Rio Corrente. A partir das nossas conversas com esse 

grupo, lançamos a versão final do jogo, que pode ser disputada na região que compreende a 

orla e o centro de Petrolina.    

Petrolina é uma cidade com pouco mais de 300 mil habitantes, situada no Sertão do 

São Francisco, em Pernambuco. É integrada ao município vizinho, Juazeiro, na Bahia, por 

uma ponte com cerca de 1km de extensão sobre o Rio São Francisco. A região apresenta 

caraterísticas favoráveis para disputa de jogos locativos, como o relevo plano, que facilita a 

mobilidade física dos jogadores, o céu constantemente limpo e aberto, típico do clima 

semiárido, viabilizando a perfeita captação do sinal GPS. Somado a isto, as cores do Velho 

Chico criam o cenário de fundo perfeito para este game.  

Para jogar, o usuário precisa ter um smartphone ou tablet e instalar o aplicativo GPS 

Coquetel Musical, que está disponível para sistemas operacionais Android 17, iOS e 

Windows Phone. Os puzzles estão vinculados a pontos conhecidos no centro e na orla de 

Petrolina, representados em um mapa, como a Praça Dom Malan, a Catedral e a Estação das 

Barcas, dentre outros. A característica fundamental de um jogo locativo é a sua relação 

direta com o lugar onde está sendo jogado, por isso esses puzzles só podem ser acessados se 

o jogador estiver fisicamente próximo das localizações, apontadas no mapa através de 

GeoTags. Como designers de jogo, é importante ressaltar que esses puzzles foram 

elaborados seguindo um sistema progressivo de dificuldade, ou seja, o conjunto oferece 

puzzles de nível fácil, médio e difícil. 

                                                
15 https://www.youtube.com/watch?v=FMkvzexEIqM. Acesso em Janeiro de 2016 
16 http://culturadigital.br/games/. Acesso em jan. de 2016 
17 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigeyessolution.CoquetelMusical 
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A interface de usuário é composta por três telas, que podem ser acessadas nos botões 

na parte inferior do App. A primeira tela (Figura 02) mostra as posições das GeoTags e do 

jogador, no mapa do centro de Petrolina. A segunda tela (Figura 03) mostra um diagrama de 

palavras – cruzadas composto por 10 linhas, cada uma correspondendo a uma das GeoTags 

fixadas no mapa da primeira tela. Após resolve-los, uma palavra - chave é revelada na linha 

vertical. Como recurso para criação desses puzzles foram utilizados elementos da cultura do 

Sertão do São Francisco, especialmente a música composta por artistas da região. No design 

das mecânicas de jogo, foram feitas referências às interações com objetos típicos da cultura 

da região. Por exemplo, em um dos puzzles, para ter acesso à música, o jogador deve 

“sacudir” o celular como se  fosse um Maracá. Já em outro puzzle, o jogador deve 

interpretar uma partitura para executar uma música tocada pelos sanfoneiros da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: Tela com os pontos Georreferenciados (Pistas)   Figura 03: Tela com a Palavra-Cruzada 

 

Propondo a correlação entre o jogo “GPS Coquetel Musical” e os conceitos 

apresentados ao longo deste artigo, temos, em primeira vista, a delimitação do espaço 

visual, neste caso representado pelos limites territoriais do Centro e da orla de Petrolina, 

único local onde jogo pode ser disputado. Podemos pensar estes limites como sendo as 

bordas do círculo mágico criado por este jogo, que só faz sentido para que está jogando.  

O espaço sonoro é composto por sons típicos do centro e orla de Petrolina, região 

apropriada como “tabuleiro” do jogo, que configuram uma espécie de background para as 

ações do jogador, incluindo barulhos de carros, motocicletas, ônibus e, eventualmente, a 

barca que faz a travessia entre Juazeiro e Petrolina. Abarca também o ruídos pessoas 
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conversando nos seus deslocamentos entre os lugares comuns alocados naquela porção de 

espaço incorporada ao círculo mágico.  

O espaço acústico é formado pela “reverberação” (ou ressonância) destes sons, 

somados a alguns sons que estão fora dos limites territoriais do Centro (espaço visual), 

como, por exemplo, os sons de motores de caminhão (passa uma rodovia muito próximo a 

ele), sons de sirenes de polícia e ambulância, sons de avião passando, pois o bairro fica a 10 

minutos do aeroporto da cidade.  A paisagem sonora, assim como no videogame, é o 

resultado deste conjunto de sons que se combinam para caracterizar o bairro e compor o 

espaço urbano.  

Nossa intenção com o jogo locativo foi buscar esta aproximação dos jogadores com 

os lugares, mas também trazer a música como um elemento que se soma a todos estes sons. 

Se quisermos fazer uma comparação com o videogame, podemos considerar a música 

produzida na região como sendo parte da trilha sonora para o jogo locativo, uma vez que o 

objetivo principal do jogo é decifrar uma palavra-cruzada tendo como pistas a música 

regional, produzida por artistas locais que traduzem da melhor forma o sentimento de quem 

vive e mora naquela região. Por isso, prezamos pela música/pista que trazia na sua letra ou 

canção elementos que remetessem à cidade de Petrolina, ao Rio São Francisco, à ponte que 

liga as duas cidades, às estórias e lendas que surgiram deste imaginário tão fértil, 

característico da região.  

 

Considerações finais 

 

Ao final deste experimento, foi possível chegar a algumas conclusões.  Com base na 

noção de círculo mágico, que define o “lugar especial” criado pelo jogo para sua realização, 

podemos pensar que o GPS Coquetel Musical opera um ambiente sensorial ressonante, a 

partir das noções de espaço acústico, espaço sonoro e paisagem sonora.  Na mesma direção, 

a criação deste ambiente assegura um processo de mediação, baseado em música e espaço, 

entre jogo, jogador e a realidade. 

Considerando as interações entre o jogador e o sistema de puzzles do game “GPS 

Coquetel Musical”, podemos perceber que a sinergia entre espaço visual, espaço sonoro, 

espaço acústico e paisagem sonora complementa a função do espaço físico no jogo, 

representando pelo mapa na interface de usuário, cria o suporte para as ações. Assim, 

podemos concluir que a música ora figura como recurso para os puzzles do jogo, oferendo 
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pistas para resolver o diagrama, ora como premiação, considerando que o jogador tem 

acesso à canção original na íntegra quando acerta cada palavra-cruzada. Existem outros 

signos do sertão que também se fazem presentes nas interações estimuladas pelo “GPS 

Coquetel Musical”, como a sanfona, o Maracá, a Caraibeira, a Caatinga, além palavras 

típicas do vocabulário como arrochar, arretado etc. que são utilizadas na construção dos 

textos na interface de usuário. O uso lúdico e inteligente desses signos potencializa a 

criação um ambiente sensorial ressonante a partir da experiência no game GPS Coquetel 

Musical. 

Este trabalho discutiu a relação entre jogo locativo e música, utilizando como 

referencial as noções de espaço sonoro, espaço acústico e paisagem sonora. O experimento 

que guiou este relato foi conduzido com base no game “GPS Coquetel Musical”. 

Evidentemente, o trabalho aqui realizado não esgota as possibilidades de analisar jogos 

locativos. Um bom direcionamento e tentar estabelecer uma relação com formatos 

semelhantes e mais sedimentados no universo dos games, como os jogos pervasivos e jogos 

de realidade alternativa. É necessário um estudo mais denso que aponte mais jogos 

locativos e as especificidades que eles trazem em si. A próxima fase deste formato pode 

residir no potencial oferecido pelo mercado de aplicativos mobile.  
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