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“AUDIO MODDING FOR IMMERSION IN TES”: CO-CRIAÇÃO, PARTILHA E 

INTERACÇÕES NA CIBERCOMUNIDADE NA PLATAFORMA NEXUS 

Joana Freitas 

(Universidade NOVA de Lisboa) 

Circunscrevendo-me à plataforma Nexus, um site de partilha e descarregamento de mods para uma 
selecção de videojogos específicos, pretende-se observar neste trabalho a produção de mods 
inseridos na categoria de som, áudio e música e a sua aplicação nos dois jogos com mais ficheiros 
na base de dados – The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim – e como é que os modders 
utilizam o conceito de imersão não só para o desenvolvimento do mesmo como também para a sua 
apresentação e divulgação no site. Tendo seleccionado os mods mais descarregados e/ou com 
melhor avaliação por parte dos jogadores destes dois jogos nesta categoria, procuro entender como 
é que estes são apresentados e construídos pelos utilizadores na plataforma, recorrendo aos termos 
“imersão” e/ou “imersivo” quase como uma estratégia de marketing digital, promovendo a ideia de 
uma aproximação ao “mundo real” ou a um imaginário fantástico estereotipado como “viking” ou 
“celta”. 

Palavras-chave: videojogos, áudio e música, imersão, mods, cibercomunidades. 

Introdução 

O trabalho de Jenkins nas últimas duas décadas relativo aos conceitos de cultura 

convergente e cultura participativa promoveu a ideia de que os jogadores estão entre os 

consumidores mais activos, críticos e socialmente conectados dentro dos diversos 

sistemas de circulação de múltiplos conteúdos de media relacionados com videojogos. O 

autor afirma que a cultura participativa está a tomar forma na intersecção entre três 

aspectos: (1) ferramentas que permitem aos consumidores de apropriar, anotar, arquivar 

e circular conteúdo de mídia; (2) uma série de subculturas de produção de media DIY, um 

discurso que molda o modo de como os utilizadores empregam estas tecnologias; (3) 

tendências económicas que convidam a circulação de imagens e narrativas através de 

múltiplos canais de media e que exigem mais modos activos de audiência1. 

1 Henry Jenkins: Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture, Nova Iorque, New York University 
Press, 2006, pp. 135-136. 
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Esta circulação de diversos conteúdos de mídia – desde música, videoclips até mini-

séries e fanzines – permite também aos próprios utilizadores de os utilizar como base para 

as suas próprias criações, produzindo novas formas de textos, negociando significados 

em termos de recepção, interpretação, acção e produção culturais. A alteração de 

paradigma e dinâmicas da cultura convergente apontadas por Jenkins nota o cruzamento 

entre consumidores, fãs, produtores, media de forma a produzir nas indústrias culturais 

em duas vias um novo conteúdo que tanto pode vir dos consumidores como dos 

produtores tradicionais do mesmo2. 

Os videojogos são um meio relevante para o estudo da convergência e cultura 

participativa dentro da produção de conteúdos para os mesmos por parte dos jogadores, 

principalmente quando lançados para computador3, tendo os utilizadores criado os seus 

próprios conteúdos para jogos desde a década de 90 em títulos como Doom e 

Wolfenstein4. As noções de co-criatividade e design centrado na óptica do utilizador 

providenciam a possibilidade de personalizar um produto e permitem aos utilizadores 

expressarem-se, ter um sentido de controlo ou acomodar estados emocionais, ou 

simplesmente divertirem-se5.  

O surgimento dos ficheiros de modificação em jogos de computador, ou seja, mods, 

é um dos aspectos relativos à personalização e produção de conteúdo por parte de 

utilizadores, ou, neste caso em específico, modders. A prática de criação e utilização de 

mods em jogos, conhecida por modding, é definida por T. Sihvonen como “a actividade de 

criar e adicionar conteúdo personalizado, mods, criado por jogadores a jogos comerciais 

2 H. Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, Nova Iorque, New York University Press, 
2006, pp. 1-24. 
3 A criação de conteúdos por utilizadores para serem aplicados em jogos noutras plataformas, 
nomeadamente consolas (como Xbox ou PlayStation) é, para além de bastante reduzida, muito dificultada 
devido ao tipo de software utilizado nestas consolas bem como as normas implementadas pela Microsoft e 
Sony, respectivamente (as ferramentas para o sistema de criação e utilização destes conteúdos teriam de 
ser desenvolvidas pelas próprias empresas e não pelos jogadores de forma a não terem lucro através 
conteúdo realizado pelos próprios.) 
4 Héctor Postigo: “Video Game Appropriation through Modifications: Attitudes Concerning Intellectual 
Property among Modders and Fans”, Convergence: The International Journal of Research into New Media 
Technologies, 14, 2008, pp. 59-74. 
5 Ruth Mugge, Hendrik N. J. Schifferstein, Jan P. L. Schoormans: “Product Attachment and Satisfaction: 
Understanding Consumers Post-purchase Behavior”, Journal of Consumer Marketing, 27, 3, 2010, pp. 271-
282.
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de computador pré-existentes”6. N. Poor7 indica que estas modificações são realizadas 

através de programação computacional com ferramentas de software que não fazem 

parte do jogo, e algumas empresas apoiam esta prática ao disponibilizar ferramentas para 

o efeito e viabilizar fóruns de modders. Modding inclui diversas actividades que dependem

das capacidades e motivações da pessoa ou das pessoas que estão a modificar o jogo – 

pode incluir alterações simples nos gráficos, visuais, som, armas ou personagens até a 

versões completamente novas do sistema do jogo original.  

Com a possibilidade de alterar, ajustar e até criar tanto hardware como software, os 

meios interactivos digitais como os videojogos avançaram muito rapidamente8, 

impulsionados também pela prática de modding e a procura por parte de jogadores de 

novos conteúdos em jogos que os próprios tiveram de desenvolver. Embora alguns 

autores tenham reflectido sobre a produção de mods para jogos e quando é que esta 

prática surgiu, o jogo Doom, lançado em 1993 pela empresa id Software, foi o primeiro 

título a ser produzido especificamente para a produção de mods, disponibilizando diversas 

ferramentas de software para o efeito9. 

Muitos jogadores procuram expandir a sua experiência pessoal ou providenciar a 

outrém novos materiais dentro de um jogo, o que leva muitas vezes à reutilização de 

material pré-existente para adicionar novos elementos a partir destes componentes, 

recriar o jogo ou até adicionar conteúdo proveniente de outras fontes e/ou produzido por 

modders. De acordo com H. Postigo10, os modders utilizam uma parte considerável do seu 

tempo a editar o código de um jogo, o som, os gráficos, a narrativa, etc., de forma a 

desenvolver um portfólio que os permita obter um trabalho na indústria, para capital 

social ou cultural, e até para a diversão ou por gostar muito de uma comunidade ou jogo 

6 Tanja Sihvonen: Players Unleashed! Modding The Sims and the Culture of Gaming, Finlândia, Universidade de 
Turku, 2009, (Dissertação de Doutoramento), p. 59 [tradução minha]. 
7 Nathaniel Poor: “Computer game modders’ motivations and sense of community: A mixed-methods 
approach”, New Media & Society, 16, 8, 2014, pp. 1249-1267. 
8 Lawrence Lessig: Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control 
Creativity, Nova Iorque, Penguin, 2004. 
9 Dentro do debate sobre o primeiro mod, são referidos jogos como Lode Runner em 1983, que H. Bogacs 
indica como o primeiro jogo com um editor, ou o mod Castle Smurfenstein, uma paródia do shooter Nazi 
Castle Wolfenstein, lançado em 1993, notado por W. J. Au. Para consultar mais informações sobre este 
tópico, Cf. Erik Champion: “Introduction: Mod, Mod, Glorious Mod”. Game Mods: Design, Theory and Criticism, 
E. Champion (ed.), s.l., ETC Press, 2012, pp. 9-25.
10 H. Postigo: “Modding to the Big Leagues: Exploring the Space between Modders and the Game Industry”,
First Monday, 15, 5, 2010. Disponível em:
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2972 (Consultado a 29/03/16).
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em particular, sendo um factor chave para o envolvimento dos jogadores em modding. O 

sentido de comunidade e de criação de elementos expressivos de modding levou diversos 

académicos a situar esta cultura como de fãs, desde o já referido Postigo a autores como 

O. Sotamaa11.

É importante ainda referir que a linha ténue entre os utilizadores e as empresas 

levou a várias críticas principalmente à indústria de jogos com grande orçamento, 

recursos e visibilidade12, devido à diminuição de despesas de trabalho, a extensão do 

tempo de vendas dos jogos e a redução dos custos de investigação, desenvolvimento e 

formação através do trabalho gratuito realizado por jogadores. O facto de diversas 

empresas providenciarem ferramentas e encorajarem os jogadores a tomarem um papel 

de produtor e designer em diversos jogos permite a criação de espaços para novos 

conteúdos e ideias, mas também reduz a quantidade de material que as equipas das 

próprias empresas necessitam de desenvolver13, o que não deixa de ser, contudo, um dos 

principais motivos para a contínua criação e partilha de mods e ficheiros de natureza DIY 

para serem aplicados em jogos, promovendo a interacção entre modders e jogadores 

dentro de sites e plataformas específicos relativamente aos jogos que para os quais estão 

a ser produzidos conteúdos, tal como os fóruns que integram estas páginas.  

Circunscrevendo-me à plataforma Nexus, um site de partilha e descarregamento de 

mods para uma selecção de videojogos específicos, pretendo observar com este trabalho, 

embora ainda numa fase inicial de investigação, a produção de mods inseridos na 

categoria de áudio e música e a sua aplicação nos dois videojogos com mais ficheiros na 

base de dados deste site – The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Elder Scrolls V: Skyrim. Tendo 

seleccionado os mods mais descarregados e/ou com melhor avaliação por parte dos 

jogadores e utilizadores destes dois jogos nesta categoria, para além de verificar como é 

que estes mods são desenvolvidos e aplicados nos jogos –  e também recebidos pelos 

utilizadores da cibercomunidade inserida nesta plataforma – tento compreender como é 

que estes são desenvolvidos e posteriormente disponibilizados e apresentados pelos 

11 Olli Sotamaa: “When the Game Is Not Enough: Motivations and Practices Among Computer Game 
Modding Culture”, Games and Culture, 5, 3, 2010, pp. 239-255. 
12 Jogos geralmente referidos como AAA.  
13 J. Kücklich define esta prática como playbour (“play” + “labour”, ou seja, jogar e trabalho). Cf. Julian 
Kücklich: “Precarious Playbour: Modders and the Digital Games Industry”, The Fibreculture Journal, 5, 2005. 
Disponível em: http://five.fibreculturejournal.org/fcj-025-precarious-playbour-modders-and-the-digital-
games-industry/ (Consultado a 29/03/16). 
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modders no site. É possível notar o uso frequente dos termos “imersão” e/ou “imersivo” 

quase como uma estratégia de marketing digital, apelando aos descarregamentos por 

parte dos utilizadores de forma a promover no jogo, através de um mod em específico, a 

possibilidade de experienciar uma atmosfera sonora mais desenvolvida, mais “real” – num 

sentido, talvez, de aproximação ao mundo real em que os jogadores e modders se inserem 

– ou, por exemplo, mais horas de música para acompanhar a jogabilidade de cada

indivíduo, sejam estas enquadradas no estilo proposto pelo compositor original do jogo 

ou associadas a imaginários fantásticos com sonoridades estereotipadas, desde “viking” 

a “fantasy” e “celtic”.   

Música e imersão 

O conceito de imersão nos videojogos e outros meios interactivos digitais está 

fortemente associado à aproximação à realidade a vários níveis por parte do utilizador 

dentro de um mundo virtual, providenciando um alheamento total do ambiente físico no 

qual o utilizador está inserido, estando toda a sua atenção e objectivos direccionados no 

que lhe está a ser apresentado, promovido através de tecnologia e ferramentas de 

hardware e software em constante desenvolvimento.  

O. Grau afirma que a imersão é “caracterizada pela diminuição contínua da distância

crítica entre o que é apresentado e o aumento do envolvimento emocional no que está a 

decorrer”14. É importante mencionar ainda o trabalho de K. Salen e E. Zimmerman na área 

de game design e o conceito de falácia imersiva, através do qual indicam que imersão não 

vem do jogo em si mas através da própria acção de “jogar” e onde o prazer deste meio 

está na habilidade de transportar sensorialmente o participante para uma realidade 

simulada – esta realidade tem um sentido de totalidade tão idílico (onde a barreira entre 

esta e o virtual desaparece) que o jogador é levado a acreditar que faz parte de um mundo 

imaginário15. Nos videojogos, a construção de um mundo credível e realístico é uma parte 

importante do desenvolvimento da imersão, e mesmo que esta exista ou não até a uma 

extensão significativa, é algo que a maior parte dos estúdios tem como objectivo.  

14 Oliver Grau: Virtual Art: From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, 2003, p. 13. 
15 Katie Salen, Eric Zimmerman: Rules of Play: Game Design Fundamentals, Cambridge, The MIT Press, 2003, 
p. 450.
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A correspondência directa da música para videojogos com a acção decorrente no 

ecrã – ao contrário dos processos fílmicos, o jogador tem, geralmente, uma forma de 

interacção directa, p. ex., o controlo de um personagem ao longo do arco narrativo do 

jogo através de um dispositivo físico exterior (como um comando ou rato/teclado) – é 

constituída pelo seu dinamismo, ou seja, através de componentes que reagem às 

mudanças no ambiente do jogo como e/ou em resposta ao input do jogador16. O 

desenvolvimento do mundo virtual de um jogo passa, geralmente, pelos componentes 

auditivos que compõem o ambiente sonoro do mesmo, procurando fornecer ao jogador 

indicações sensoriais – neste caso, sonoras – sejam relativas a elementos presentes no 

campo visual do participante ou a fontes exteriores à área em que o(s) personagem(ns) 

se encontram que providenciam informação extra. A imersão é realçada através da 

utilização de vários recursos aurais, desde efeitos sonoros aquáticos quando o jogador se 

encontra numa zona marítima, por exemplo, até a música com uma figuração rítmica 

pontuada e um tempo rápido para acompanhar um ambiente de combate ou perigo. 

Considerando a imersão como um componente fundamental na jogabilidade, L. Ermi e F. 

Mäyrä propõem um modelo tripartido deste conceito17: 

i. Imersão sensorial – nível no qual o jogador está focado inteiramente no mundo do

jogo e nos seus estímulos através da utilização de grandes ecrãs e sons fortes que

se sobrepõem à informação sensorial vinda do mundo real;

ii. Interacção baseada no desafio – o jogador é capaz de atingir um balanço

satisfatório dos desafios e habilidades;

iii. Imersão imaginativa – o último nível onde o jogo oferece ao participante uma

oportunidade de utilizar a sua imaginação, simpatizar com outras personagens ou

apenas desfrutar da fantasia do jogo.

16 O conceito de “dynamic music” é vasto, não sendo um objectivo primário discuti-lo neste trabalho. 
Recomenda-se as dez abordagens que Karen Collins propõe na música para videojogos e a sua variabilidade 
que constitui diversos desafios aos compositores para estes produtos, levantando também a possibilidade 
que a música para jogos pode influenciar a produção de música para outros meios não-lineares, no seu livro: 
Karen Collins: Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound 
Design, Cambridge, The MIT Press, 2008, pp. 139-165. 
17 Laura Ermi, Frans Mäyrä: “Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion”, 
Changing Views: Worlds in Play – Digital Games Research Association’s Second International Conference, 2005, 
pp. 15-27. 
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K. Collins enfatiza a imersão imaginativa e de como esta é realçada através do áudio.

A autora afirma que o áudio tem um papel significante na qualidade imersiva de um jogo 

e que qualquer quebra – quer a nível do áudio quer a nível do componente visual do 

mesmo – retira o jogador da sua experiência de imersão. A aspiração à imersão através 

da realidade sonora e visual é feita de uma forma menos “natural” e mais “cinemática” – 

esta realidade cinemática é um sentimento de imersão e credibilidade, de verossimilhança 

dentro de um mundo fantástico18.  

Este sentimento de verossimilhança e aproximação à realidade dentro de um 

mundo fictício é, talvez, o mais próximo das motivações e características de apresentação 

dos mods disponibilizados pelos autores na plataforma. Grande parte dos mods na base 

de dados têm no título “immersive (…)”, ou na sua ficha técnica, a menção que este 

ficheiro contribui para um jogo e/ou jogabilidade mais imersivos, apelando aos 

descarregamentos por parte dos utilizadores. Nos exemplos seleccionados, os autores 

dos mods inseridos na categoria de áudio e música, não empregam necessariamente o 

termo já referido, immersive, mas salientam o facto de que estes mods irão potenciar o 

envolvimento do jogador no universo, auxiliando a sua abstracção do mundo real através 

de paisagens sonoras mais trabalhadas, a exploração com bandas-sonoras apelando à 

“natureza”, ou o combate com faixas musicais “mais épicas”: 

A banda-sonora de Skyrim é incrivelmente bem-feita. São 3,5 horas de raiva, mistério, 

suspense, reverência… e talvez acima de tudo, por agora, de nostalgia. Este mod pretende 

complementar essas pequenas ousadas 3,5 horas com 18,5 horas adicionais. A música foi 

cuidadosamente escolhida a dedo para o propósito… seja o ambiente da exploração ao ar 

livre, o calor intenso da batalha, a calma misteriosa da noite ou os nervos de uma 

masmorra19. 

Este mod altera o inventário dos sons ambientes do jogo para melhor a imersão e o 

sentimento de natureza. Eu gosto mesmo de jogar com a música mas quero ouvir e sentir a 

18 K. Collins, Game Sound…, p. 134. 
19 “The Skyrim OST is breathtakingly well made. It is 3.5 hours of rage, mystery, suspense, reverence… and 
perhaps above all else by now, nostalgia. This mod intends to complement those bold little 3.5 hours with 
an additional 18.5 hours. This music was carefully handpicked for its purpose… be it the ambiance of 
outdoor exploration, the intense heat of battle, the mysterious calm of night, or the nerve racking twists of 
a dungeon”. mod Immersive Music para o jogo Skyrim. Cf. http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/66612/ 
(Consultado a 29/03/16). 
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natureza à minha volta. Fiquei desapontado quando mesmo ao maximizar o nível [de volume] 

dos efeitos sonoros e pôr o volume da música mais baixo não pude atingir o resultado que 

eu estava à espera. Agora, pode ouvir animais, sons da cidade20. 

Proponho que este sentido imersivo corresponde a um imaginário visual e sonoro 

do que os utilizadores consideram “real”, associado ao mundo onde vivem e à “natureza”, 

como a universos fictícios, “medieval”, “celta”, “fantástico”, entre outros, recorrendo a 

referências como a música composta pelo compositor do jogo, Jeremy Soule, como de 

filmes, séries e outros produtos da cultura popular que se insiram nestas etiquetas.  

Plataforma Nexus 

O site Nexus é um website gerido pela comunidade que providencia uma plataforma 

para criadores de mods para videojogos específicos, ainda vendidos em lojas físicas ou 

digitais. É interessante notar que na versão extensa de apresentação do site, é referida 

uma ferramenta de software disponibilizada em diversos jogos de computador chamada 

SDK (Software Development Kit), o que permite aos criadores dos jogos “abrir” o jogo para 

os jogadores e modders para adicionar novo conteúdo, modificar ou até remover 

conteúdo pré-existente.  

O site alberga 240 jogos com cerca de 135 000 ficheiros até hoje, e na página inicial 

apresenta os jogos com mais ficheiros e/ou mais populares nesta plataforma. De forma a 

restringir o objecto de estudo, seleccionei apenas os dois videojogos com mais ficheiros 

e que são pertencentes à mesma série, nomeadamente, a IV e V instalações de Elder 

Scrolls.  

The Elder Scrolls IV: Oblivion é um jogo lançado em 2006 pela Bethesda Softworks, 

tal como o Skyrim em 2011. Como é possível notar na página das categorias, a “áudio, 

20 “This mod tweaks the stock in game ambient sounds to improve immersion and the nature feeling. 
I really like to play with the music but I want to hear and feel the nature around me. 
I was disappointed that even when maxing the sound fx level and putting the music volume down 
I couldn't achive the result I was looking for. Now you can hear animals, city sounds.”. mod More Immersive 
Sound para o jogo Oblivion. Cf. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/5487/ (Consultado a 29/03/16). 
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som e música” tem, até à data da última consulta, 283 ficheiros21. No caso de Skyrim, 

90022. 

Circunscrevi a minha pesquisa destes ficheiros com o filtro “most downloaded”. 

Procurei os mods que tivessem música composta originalmente, recolha de música 

original, e/ou até uma lista de músicas pré-existentes e compostas para o mod em 

específico. Devido à quantidade de ficheiros existentes em ambos os jogos, 

principalmente no Skyrim, apenas irei focar brevemente dois exemplos de cada nos mods 

com música original, composta e disponibilizada para o efeito. No caso do jogo Oblivion, 

escolhi os mods “Oblivion Symphonic Variations Music Suite”23 e o mod dividido em cinco 

packs de ambientes do jogo “Extra mp3 music pack” 24.  

O primeiro mod, disponibilizado pelo utilizador Tashin, é uma compilação de catorze 

(14) faixas para diversos ambientes – exploração, cidade, batalha e dungeons – composta

por Li-Hsin Huang, que, de acordo com a descrição, is an “orchestral music inspired by the 

original score, to blend into the game. Created to follow the style, instrumentation and 

spirit of Oblivion's soundtrack, and balanced to match the ambience”. Através da audição 

de vários exemplos, principalmente inseridas no ambiente de exploração, é possível notar 

a utilização frequente de texturas sonoras e instrumentação semelhantes às da banda-

sonora original, apostando fortemente em longas linhas melódicas ligadas nas cordas e 

apontamentos melódico-rítmicos nos sopros. 

O outro mod, “Extra mp3 music pack”, que está dividido em 5 packs como já referi, 

tem o terceiro pack, de música para exploração, com o maior número de downloads entre 

todos. É importante notar que, de acordo com a descrição do mesmo, é uma selecção de 

músicas compostas por um autor finlandês que, no site que disponibiliza, indica que 

compôs uma série de royalty free music por ambientes – stock music – tendo utilizado o 

projecto denominado “Celestial Aeon Project”25 (considerado música “instrumental” e 

“épica”). Ao ouvir um excerto de uma das faixas, é possível notar que a instrumentação 

21 Cf. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/categories/ (Consultado a 29/03/16). 
22 Cf. http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/categories/ (Consultado a 29/03/16). 
23 Cf. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/11436/ (Consultado a 29/03/16). 
24 Cf. http://www.nexusmods.com/oblivion/mods/4186/ (Consultado a 29/03/16). 
25 Todos os exemplos estão disponíveis no Youtube, que podem ser acedidos através das páginas de cada 
mod em específico disponibilizadas em rodapé. Neste caso, o utilizador viabiliza esta compilação de música 
através da plataforma jamendo no seu perfil e no seu site pessoal. Cf. 
http://www.mattipaalanen.com/celestialaeonproject.html (Consultado a 29/03/16). 
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utilizada é, por vezes, bastante diferente da utilizada pelo compositor do jogo, Jeremy 

Soule; no entanto, no fórum de discussão do mod, a música proposta teve uma recepção 

muito positiva devido ao seu enquadramento no ambiente e na jogabilidade de Oblivion.  

Relativamente ao Skyrim, seleccionei os mods “Celtic Music”26 e o “Additional Music 

Project”27. O primeiro é uma compilação de setenta e nove (79) faixas originais 

compostas por Adrian Von Ziegler, com denominações como “viking”, “celtic”, “fantasy”, 

e dividas por áreas de exploração, dungeons e para combate. É possível notar que estas 

composições baseiam-se largamente na presença de percussão e gaita de foles nas faixas 

consideradas “vikings” e “celtas”, enquanto nas faixas para combate ou exploração, 

recorre-se frequentemente à utilização maioritária de cordas, alguns sopros, e secções 

corais, tal como a música original do jogo e alguns mods.  

No “Additional Music Project”, tal como é possível verificar nesta descrição, é um mod 

dedicado à música, elaborado por este autor, que adiciona cerca de 4 horas de música, 

com o mesmo formato de separação como os anteriores. É interessante notar que é um 

dos poucos mods em que o utilizador refere o seu trabalho como compositor, afirmando 

que é difícil conseguir compor novas faixas à medida que trabalha durante o dia e tenta 

trabalho na área da composição musical, referindo comicamente que talvez irá esperar 

por um próximo Elder Scrolls se não conseguir avançar profissionalmente nesta área.  

Conclusão 

Sendo uma investigação ainda na sua fase inicial, esta comunicação foi uma 

tentativa de expor brevemente os conceitos de mod e imersão, uma das plataformas mais 

utilizadas para a partilha deste tipo de ficheiros, e que tipo de mods de áudio existem e 

como são utilizados em dois videojogos específicos. Os limites deste trabalho e a falta de 

mais dados a serem recolhidos através de uma pesquisa mais aprofundada, delimitação 

dos objectos de estudo e metodologias, acesso a recursos escritos, entrevistas e 

inquéritos a compositores/modders e utilizadores nas fases que se seguem da 

investigação, permitiram-me apenas realizar uma breve perspectiva teórica destes 

conceitos e um panorama geral destes quatro (4) mods que seleccionei. Tanto no caso de 

26 Cf. o mod em: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/53689/ (Consultado a 29/03/16). 
27 Cf. o mod em: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/28951/ (Consultado a 29/03/16). 
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Oblivion como Skyrim, os mods eram descritos como ficheiros que adicionassem horas de 

músicas correspondentes ao estilo da música original e que se enquadrassem no 

ambiente do jogo, procurando assim a construção melódico-rítmica e orquestração 

semelhantes a cada área/ambiente no jogo, exceptuando os casos de correspondência 

sonora a imaginários fantásticos – viking e celta – que propõem outras instrumentações. 

É possível notar também que, nestes casos, os utilizadores no site Nexus que 

disponibilizam estes mods no seu perfil são os próprios compositores, divulgando o seu 

trabalho não só para os jogos como para outros efeitos, dando a oportunidade aos 

utilizadores de descarregar gratuitamente alguns packs de músicas ou comprar outros. 

É interessante mencionar outros mods com o objectivo de adicionar música; por 

exemplo, o mais descarregado deste tipo, Fantasy Sound Project, providencia ao jogador 

mais de doze (12) horas de música/235 faixas intituladas de “orchestral and instrumental 

fantasy/epic music tracks for exploring towns, taverns and castles”28. As várias faixas 

foram compostas por diversos artistas, sendo a maior parte delas provenientes do site 

jamendo.com, uma plataforma de stock music, ou seja, não-comercial e free-to-use. Muitos 

dos compositores não só disponibilizam a sua música neste site como são modders nestes 

jogos e compuseram música para o efeito, estando alguns dos autores dos mods 

analisados neste trabalho reutilizados no Fantasy Sound Project, o que possibilita não só 

uma maior divulgação do nome do compositor/modder, mas também do(s) seu(s) 

próprio(s) mod(s) e trabalho individual. 

No caso do mod Immersive Music29, é uma compilação de música tanto de 

compositores/modders já referidos aqui (e também utilizados no mod mencionado no 

parágrafo anterior) como de música de jogos pré-existentes, nomeadamente, a série em 

três instalações The Witcher.  

Em muitos mods, o factor imersivo está inerente ou o próprio termo é utilizado, 

embora seja possível notar que é mais frequente em mods directamente associados a 

componentes áudio, paisagem sonora e/ou efeitos sonoros – desde “melhores” sons 

relativos a armaduras, sons atmosféricos “imersivos” ou bardos que cantam melhor e 

caranguejos que praguejam. Como já foi referido, a realização de inquéritos é um dos 

requisitos deste trabalho de forma a verificar a importância dos mods de áudio e música 

28 Cf. o mod em: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/46518/ (Consultado a 29/03/16). 
29 Cf. o mod em: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/66612/ (Consultado a 29/03/16). 
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numa escala maior, considerando a participação dos utilizadores nas críticas e avaliações 

dos mods um dos componentes mais importantes não só para a visibilidade do mod em si 

como para promover o trabalho dos modders – ou, melhor dizendo, playbour – e observar 

a recepção e discussão em torno do que este acrescenta ou modifica no jogo original.  
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