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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo apresentar uma análise sobre as práticas de consumo e produção 
de game music desenvolvidas por fãs que ocorrem fora do momento de jogo. Para realizar essa 
análise, foi produzido um estudo de caso de práticas de produção e consumo de game music 
que ocorrem em contextos ao vivo, com os shows da Video Games Live e das bandas 
MegaDriver e Gameboys, e online, em canais de game music no YouTube. Diante disso, o 
conceito de performance é central para as descrições e análises do objeto produzidas nesta tese, 
pois é no acontecimento musical que se expressam as sociabilidades diversas, expondo, assim, 
o tipo de relação dialógica existente entre os fãs dessa música e as características da cultura da 
game music. Os dados produzidos na pesquisa demonstraram que a game music é um tipo de 
música/conceito pelo qual os fãs produzem experiências diversas, muitas vezes remetendo aos 
momentos que vivenciaram nos jogos. Contudo, outras práticas culturais se associam à game 
music e constróem uma experiência em que podem ser projetadas subjetividades diversas em 
meio aos fluxos sociais coletivos. As performances musicais de game music, em vídeo ou ao 
vivo, tornam-se o momento em que os atores exploram os limites da experiência para produzir 
expressões identitárias de si, de fã da cultura dos games ou relacionada a algum outro tipo de 
música. Nesse sentido, a game music não se destaca, portanto, por ser um tipo de música de 
regras rígidas. Pelo contrário, é na sua imprecisão conceitual que são produzidos os movimentos 
apropriativos dos fãs. Eles encontram formas de entender e se relacionar com outros fãs por 
meio dessa música de forma consonante, ao imaginar certo senso de pertencimento à cultura 
dos games. Desse modo, criam suas próprias experiências a nível subjetivo sem se desvincular 
dos jogos e dos elementos da cultura dos games. 

 

Palavras-chave: Game music. Performance. Identidade. Video Games Live. YouTube. 
MegaDriver. Gameboys. Fãs. 

  



 

ABSTRACT 

This dissertation aims to present a analysis on the consumption and production practices of 
game music developed by fans that takes place out of gaming moments. In order to perform 
this analysis, a case study concerning consumption and production practices was carried out 
both in live contexts, with Video Game Live and the bands MegaDriver and GameBoys, and 
online contexts, on Youtube game music channels. Given this fact, the concept of performance 
is essential for the descriptions of this study’s object because it is in the ongoing musical event 
that the diversity of sociabilities is expressed, therefore, exposing the dialogical types of links 
among the listeners of this music and the characteristics of the game music culture. The data 
produced in this study demonstrate that game music is a type of music / concept by which fans 
produce manifold experiences, often referring to the moments they experienced in the games. 
However, other cultural practices are associated with game music and build an experience in 
which several subjectivities can be projected amid collective social flows. The musical 
performance of game music, by video or in live situations, become the moment that actors 
explore the limits of the experience to produce identitary expressions of themselves, as fans of 
the game culture or related to some other kind of music. So, game music stand out not as a rigid 
type of music. On the contrary, it is in its conceptual imprecision that the fans’ appropriative 
actions are produced. They find ways to understand and associate with other fans through this 
type of music in a consonant way by imagining a certain sense of belonging to the game culture. 
In this way, they create their own experiences on a subjective level without detaching 
themselves from the games and from the elements of the game culture. 

 

Keywords: Game music. Performance. Identity. Video Games Live. YouTube. MegaDriver. 
GameBoys. Fans. 
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Introdução 

Durante uma aula particular violão erudito, um aluno 
apresentava dificuldades para tocar o repertório básico 
das primeiras peças do método para violão de Henrique 
Pinto. Era um aluno que já tocava guitarra e queria 
aprender esse repertório com intuito de entrar na 
universidade de música. Suas dificuldades eram: 
dedilhado impreciso, percepção inconsistente e leitura 
musical lenta. Dificuldades comuns entre muitos 
estudantes de violão durante os primeiros contatos com a 
linguagem especifica do violão solo. No entanto, me 
intrigava que este aluno, em momentos de pausa, tocava 
sempre uma versão a duas vozes da música da primeira 
fase de Super Mario Bros com certa tranquilidade. Sua 
felicidade e sua empolgação eram transmitidos pelos 
risos e brincadeiras que apareciam enquanto tocava essa 
música. Não havia tensão, apenas o tocar. 
Diferentemente do repertório tradicional distante de sua 
realidade, ele, por meio de Super Mario Bros, 
demonstrava estar feliz. 
(SOUZA, 2008) 

A game music é um tipo de música que sua própria conceitua já direciona parte do seu 

entendimento: uma música de game. Nisso, pesquisadores (COLLINS, 2008, 2013; 

HUIBERTS, 2010; PHILLIPS, 2014; WHALEN, 2004; MENEGUETTE, 2016; SHUM, 2008, 

para citar alguns) têm investido esforços para entender o seu uso por desenvolvedores ou o 

efeito causado aos jogadores que entram em contato com ela. Eles tentam entender a música 

dentro do jogo. Contudo, quando essa música sai do jogo para compor outras práticas culturais 

em momentos em que não se joga. Ela mostra potencial de produção de sentido para além do 

game, criando experiências socioculturais diversas. 

Diante disso, o relato apresentado na epígrafe inicial é representativo para esta tese por 

ser um dos primeiros momentos em que comecei a me perguntar sobre os efeitos que a música 

dos jogos eletrônicos tem sobre a vida das pessoas. Intriga-me a maneira com que pessoas, 

assim como o aluno citado, demonstram um tipo de bem-estar ao entrar em contato com a 

música de um jogo que lhe é querido. Quando essas pessoas transcrevem as músicas para seus 

instrumentos e as tocam, elas chamam ainda mais a atenção, porque demonstram o quanto elas 

querem ter uma relação diferente com essa música, não apenas durante o jogar, mas em outros 

momentos. Produzindo sociabilidades por meio dessa música que se mostram significativas 

para essas pessoas. Assim, desde os primeiros momentos de pesquisa com game music, a 

questão que sempre permeou a curiosidade é: como esta música afeta os sujeitos a ponto de 

instigar a produção de práticas musicais fora do próprio jogo? Qual é a experiência que esta 

música tem fora do jogo? E o que se diferencia, nesta música, em relação às outras? 
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Essas questões foram fundamentais para me direcionar à música dos jogos eletrônicos 

como um todo, na busca de entendê-la em suas diversas formas. No entanto, pretendo iniciar 

essa busca pelo entendimento dessas práticas em uma análise mais geral de casos e questões 

relacionadas à game music dentro dos limites de uma pesquisa qualitativa. Considera-se assim, 

como objetivo desta tese, apresentar uma análise panorâmica de algumas práticas de game 

music fora dos jogos eletrônicos, destacando questões de cunho sociocultural.  

Uma das primeiras coisas importantes a comentar sobre game music é que ela, 

inicialmente, foi considerada um tanto quanto tola ou irrelevante devido a sua relação direta 

com os jogos, que são percebidos com certo preconceito na sociedade, que persistem até hoje 

em alguns setores. Micael Herschmann, sobre isso, assinala que no “imaginário social e em 

matérias jornalísticas, os games são vistos como um claro sinal de um processo de 

‘infantilização do social’, resultado de um empobrecimento cultural, e até da banalização da 

violência no mundo atual” (HERSCHMANN, 2010). Nisso, a game music consequentemente 

carrega consigo parte dessa visão que se tem sobre os games, pois, além de estar vinculada 

diretamente a eles, ela foi, inicialmente, produzida com sonoridades sintetizadas que causavam 

certo estranhamento em algumas pessoas. 

Os sintetizadores dos videogames – principalmente dos primeiros sistemas lançados – 

produziam sons diferentes aos dos instrumentos musicais mais conhecidos. Eram sonoridades 

que remetiam a uma ideia de robótico ou digitalizado, e, devido ao caráter rudimentar da 

tecnologia dos primeiros processadores de áudio para videogame, carregada de ruídos. Em 

outras palavras, os videogames não produziam músicas com sonoridades já conhecidas pela 

escuta humana – ao menos das sociedades modernizadas. Independentemente de a síntese 

sonora já ser amplamente utilizada desde meados do século XX, os timbres produzidos pelos 

games não se mostravam semelhantes em termos de complexidade e limpeza aos da música 

eletrônica das décadas de 1970 em diante – assunto abordado a fundo no capítulo 1. Desse 

modo, quando comparada a outras músicas produzidas por outros artistas de música eletrônica, 

a game music se mostrava caricata – situação que se ampliava quando a comparação era feita 

em relação a uma versão original que não fosse eletrônica, como com a música Sobre Las Hojas, 

utilizada no jogo Carnival (1980), música orquestrada que, para se adaptar à capacidade 

tecnológica da época de produção, foi produzida para o jogo apenas com duas vozes, sem 

dinâmica, em loop curto e ruidoso. Assim, uma pessoa ao entrar em contato com as músicas 

desses primeiros jogos, inicialmente, podia sentir certo estranhamento devido a diferença em 

relação as sonoridades produzidas pela música vigente da época. Por isso, esses timbres 



3 
 

 

específicos dos jogos eletrônicos precisou de certo tempo para para ser apreciada por algumas 

pessoas.  

Nisso, os efeitos sonoros também somavam a criação dessa percepção sobre o som 

produzido pelos videogames. Em grande parte da história dos games, os efeitos tinham também 

esse caráter caricato devido ao seu uso se assemelhar ao realizado nos desenhos animados. 

Esses efeitos sonoros eram produzidos como na técnica do Mickey Mousing, que consiste na 

aplicação de ideias musicais para representar movimentos cinéticos presentes na animação na 

tela (WARD, 2002).1 Essa técnica, assim como seu nome implica, popularizou-se e se vinculou-

se às animações da The Walt Disney Company2 no início do século XX, criando assim uma 

associação de seu uso ao universo dos desenhos animados. Como estes desenhos foram, e ainda 

são, produzidos em sua maioria para públicos infantis, é evidente que tudo aquilo que remeta a 

esse tipo de produção seja associado a uma ideia de infância, devido à impregnação dessa escuta 

no social. Nesse sentido, a utilização do Mickey Mousing nos games pode ter atribuído a eles 

parte dessa visão social, fazendo com que os games e seus sons sejam identificados como 

pertencentes à infância, como algo considerado menos sério e relevante.  

Estranhamente, apesar de uma notória maturação do mercado de games, tanto em níveis 

de produção quanto de consumo, tudo que envolve os videogames ainda é visto como algo 

infantilizado e não sério por parte da sociedade, fato que afeta também a visão que se tem da 

game music. Esse imaginário social se mostra preconceituoso na medida em que limita o 

entendimento desse produto cultural, além de dividir socialmente alguns jogadores em alguns 

contextos sociais específicos. O interessante é que críticas a esse tipo de visão sobre qualquer 

tipo de jogo vêm sendo feitas desde o início do século XX com Huizinga (2010), que, em sua 

obra Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura, exaustivamente mostra como o jogo é 

encontrado em diversas culturas e instâncias sociais tanto no universo dos adultos quanto das 

                                                 
1 Zack Whalen (2004) exemplifica o uso dessa técnica utilizando um dos efeitos sonoros mais conhecidos nos 
games, o som do pulo do personagem Super Mario do game Super Mario Bros (1985). Segundo o autor, o som de 
pulo é derivado de formulações musicais semelhantes a utilizada pela indústria de desenhos animados. O som do 
pulo, tecnicamente falando, consiste num glissando partindo de uma nota grave em direção a uma aguda, 
finalizando uma oitava acima. Esse movimento ascendente de notas remete à ideia de algo subindo, portanto, 
criando uma representação do movimento cinético que não é a de um salto real, mas que possibilita vincular o som 
a essa ação. Era desse modo que se produziam sonoridades representativas que enfatizavam senso cinestésico dos 
movimentos que ocorrem no cenário, uma ligação direta da ação do personagem no jogo com o movimento 
melódico musical (WHALEN, 2004). Posteriormente, com o desenvolvimento tecnológico dos dispositivos 
reprodutores de áudio (chips de áudio) nos videogames, uma gama maior de possibilidades se apresentou aos 
profissionais de áudio, que começaram a poder utilizar sons previamente gravados e em alta fidelidade, para 
produzir efeitos sonoros ou até mesmo em músicas, diminuindo a quantidade de jogos com sons que tentavam 
representar movimentos nesse modelo (COLLINS, 2008). 
2 No período da popularização da animação do personagem que dá nome a técnica a empresa possuía outro nome: 
The Walt Disney Studio. 



4 
 

 

crianças. Ele recusa a visão ingênua sobre os jogos e mostra a presença do lúdico em diversas 

instâncias sérias do social, desde apostas até nas representações produzidas pelos agentes do 

judiciário. Em outras palavras, independentemente das críticas, ainda persiste uma visão 

limitante sobre os games frutos de um preconceito que nubla a percepção que a sociedade tem 

dos mesmos. Isso, consequentemente, afeta a música ligada à eles. 

Contudo, a game music vem sofrendo um processo de valorização cultural e ganhando 

reconhecimento a nível mundial. Um fato significativo a se destacar sobre esse processo ocorreu 

em 2011 quando Baba Yetu, composição de Christopher Tin (2005), ganhou o Grammy na 

categoria Melhor Arranjo Instrumental de Acompanhamento de Vozes3. Essa música foi 

composta inicialmente para o game Civilization IV (2005), lançado em 2005, entretanto, foi 

somente em 2009, quando Tin a relançou em seu álbum pessoal Calling All Dawns (2009), que 

a música chamou a atenção do comitê indicador do Grammy. Essa distância entre as datas de 

lançamento de uma mesma música em mídias diferentes mostra que ela entrou na premiação 

não por sua relação com o game, mas por sua qualidade geral apresentada em um produto 

dedicado à experiência de escuta. Esse fato se deu porque a música videogame poderia entrar 

na categoria “Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual 

Media” se estivesse circulando em algum tipo de mídia física que possibilitasse a apreciação 

dessa música em momentos distintos do jogo (PHILLIPS, 2016). Ficou evidente que Baba Yetu, 

enquanto componente de um jogo, portanto, também do universo dos games, não se encaixava 

nos critérios da premiação, ou seja, a singularidade dos videogames enquanto mídia ainda não 

era apreciada. É importante ressaltar que não estamos sugerindo que a mudança em uma das 

maiores premiações de música se realizou somente por causa de Baba Yetu, pois já haviam 

algumas críticas direcionadas ao Grammy em relação a isso e, além disso, provavelmente há 

interesses mercadológicos que influenciam os produtores. Independentemente disso, é evidente 

que a premiação de uma música de jogo eletrônico, mesmo que de modo indireto, colocou em 

evidência todo o universo musical dos videogames mostrando, assim, que existiam diversas 

músicas que não poderiam ser mais ignoradas. Diante disso, o próprio Grammy, por exemplo, 

teve suas categorias repensadas para poder incluir os games quando, em uma jogada linguística 

e generalizante em 2012, foi alterado o nome da categoria “Best Score Soundtrack Album for 

a Motion Picture, Television or Other Visual Media” para “Best Score Soundtrack for Visual 

Media,” incluindo, assim, a possibilidade de uma música de jogo eletrônico ganhar o prêmio. 

                                                 
3 Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s). 
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Outro fator que tem afetado a música dos games é a própria popularização dos jogos 

eletrônicos, fato que fez com que tanto a música quanto os games entrassem em evidência em 

diversas instâncias políticas e comerciais, devido principalmente ao impacto provocado no 

escopo econômico em âmbito mundial. A agência de pesquisa de comércio e marketing Newzoo 

indicou que os jogos eletrônicos movimentaram mais de 90 bilhões de dólares no mundo em 

2015 (NEWZOO, 2017). Essa grande movimentação econômica tem atraído interesses 

diversos, até políticos, como a inclusão de editais de financiamento público para produção de 

games no Brasil. Toda essa movimentação financeira no mercado de games tem formado áreas 

de trabalho, que se mostram como oportunidade para diversos profissionais, incluindo da 

música. Diante disso, compositores, intérpretes, produtores musicais e editores têm olhado para 

esse mercado com entusiasmo. Alguns artistas da música, como John Paesano, Trevor Morris, 

Trent Reznor, Harry Gregson-Willians, Brian Tyler e Steve Jablonsky, por exemplo, têm 

dividido sua carreira compondo para games em paralelo a outros trabalhos com música. 

O universo da game music, portanto, tem se expandido conforme cada vez mais jogos 

são produzidos. E, de modo entrelaçado a este processo, mais formas de se relacionar com essa 

música vêm surgindo. Começaram, inclusive, a aparecer expressões de consumo dessa música 

para além do previsto, como parte da experiência de jogo. Fãs estão consumindo essa música 

de diversas outras formas e produzindo novas significações, em um processo que chama a 

atenção por mostrar o impacto afetivo que ela causou nos jogadores. Nisso, podemos pensar a 

análise dessa questão por duas vias de produção e consumo: uma baseada em trilhas originais 

e outra por meio das versões (covers e remixes) criados. 

Antes de me direcionar às formas de práticas de produção e consumo de versões de 

game music, é importante falar sobre as maneiras com que os fãs se relacionam também com o 

material musical original, pois, apesar de sugerir uma divisão entre essas vias, os processos são 

entrelaçados e se influenciam de forma associativa constantemente. 

Com isso pontuado, muitos jogadores interessados em escutar essas músicas em 

momentos diferentes do de jogo começaram a procurar formas de faze-lo. Umas delas é 

extraindo aquivos digitais dessas músicas diretamente dos jogos com o uso de computadores, 

ou por transcrições musicais em softwares dedicados a registrar essa música para reprodução. 

Esse é um ato interessante de apropriação dos fãs porque mostra uma subversão de uma lógica 

inicial para esse produto que o condicionava a ser somente componente do jogo. É uma atitude 

de fã que não se mostra exatamente como uma oposição idealista às imposições de mercado, 

mas sim uma busca de outras possibilidades de uso da game music. Lembro-me, por exemplo, 

de um momento no ano de 1991 em que os dispositivos computacionais ainda não eram tão 
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acessíveis e um amigo foi em minha casa gravar em VHS as músicas do jogo Super Castlevania 

4 (1991)4. Por ser de um videogame que ele não possuía, essa foi a maneira encontrada para 

poder escutar as músicas em sua própria casa. Esse tipo de atitude mostra o como os fãs, quando 

interessados, desenvolvem seus próprios métodos para ter acesso aos produtos que desejam. 

Diante disso, algumas fabricantes, notando essa demanda, começaram a lançar essas 

trilhas sonoras no mercado como forma de capitalizar algo a mais com parte do material 

produzido para seus jogos. Contudo, vale destacar, foi necessário tempo para a consolidação 

desse tipo de consumo sobre essa música. As músicas de games somente começaram a chamar 

a atenção dos jogadores a partir de meados da década de 1980, momento em que os hardwares 

de videogame começavam a ter tecnologia que possibilitava a produção de músicas mais 

elaboradas e que os próprios desenvolvedores começaram a dedicar mais recursos a esse 

componente dos jogos (COLLINS, 2008; SOUZA, 2014). Pode-se dizer, a partir disso, que a 

comercialização das trilhas sonoras é um processo que ocorre de modo crescente desde a década 

de 1980, principalmente, durante o processo de re-popularização dos jogos eletrônicos, pós-

crash de 19835. 

Vale ressaltar que encontrar material de trilha sonora de um jogo não era simples nas 

décadas de 1980 e 1990, tanto pela baixa prensagem de discos e CDs, quanto pela forma de 

distribuição, geralmente mais focada no mercado japonês6. Atualmente, com a internet e o 

aumento do mercado, muitas trilhas são comercializadas tanto em formatos físicos (CD, pen 

drive, vinil) quanto digitalmente e algumas estão disponíveis em serviços de streaming como 

Spotify e Deezer. 

Em conjunto a esse processo, muitos fãs começaram a tocar esse tipo de música em seus 

instrumentos musicais, situação comum a qualquer prática musical, mas que precisou de certo 

tempo para ser comum na cultura da game music. Atualmente, podemos encontrar com 

facilidade, principalmente na internet, desde indivíduos que apenas aprendem a tocar essas 

músicas por interesses individuais até grupos musicais formados e que realizam apresentações 

com repertório de covers e remixes baseado nesse tipo de música. Podemos pensar essas 

                                                 
4 Castlevania é uma série de games iniciada em 1986 pela empresa japonesa Konami Digital Entertainment, em 
que o jogador assume o papel de um caçador de vampiros e tem que destruir o senhor das trevas, personificado na 
figura de Drácula, passando por cenários de temática gótica. 
5 Em 1983, ocorreu uma estagnação do mercado de games nos Estados Unidos que criou dúvidas sobre os 
investimentos na área. Posteriormente, novos produtos dessa área conseguiram conquistar o mercado consumidor 
fazendo com que os videogames se popularizassem novamente nesse país, principalmente com a chegada do 
Nintendo Entertainment System em 1985 (KENT, 2001). 
6 As primeiras empresas que se direcionaram a lançar esses tipos de produtos foram japonesas como Square Enix, 
Nintendo, Capcom, Konami, para citar algumas. Além de álbuns de game music para venda, algumas fabricantes 
também lançavam essas músicas como produto promocional acompanhando a compra de certos jogos. 
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produções dos fãs a partir do conceito de consumo artesanal de Colin Campbell, portanto, como 

“atividades em que os indivíduos ao mesmo tempo concebem e fazem os produtos que eles 

próprios consomem” (CAMPBELL, 2004, p. 50). Nesse sentido, os fãs exploram esse material 

também pelo desejo de experienciar um tipo de consumo personalizado, tanto na produção 

quanto na apreciação. Esse processo evidencia modos de apropriação da game music em que 

não somente se produzem efeitos sobre a apreciação como também sobre um tipo de consumo 

existente no próprio momento da produção dessas versões. 

Assim como Jenkins mostra em Textual Poachers: Television Fans & Participatory 

Culture (2005), os produtos gerados por meio das práticas criativas dos fãs formam base de 

uma cultura participativa que enaltece o material original e possibilita novas representações e 

significações sobre ele. Temos, portanto, uma prática musical que se fundamenta na experiência 

de jogar videogame, com toda a sua simultaneidade estética, mas que constantemente cria novas 

formas de olhar para aquela produção em momentos distintos daquele em que se está jogando. 

Tanto no âmbito do consumo como no da produção, são práticas culturais que fazem com que 

essa música saia do contexto do jogo e comece a ganhar certa autonomia em relação aos games. 

No entanto, apesar da difusão dos games a nível mundial, as práticas musicais baseadas 

em game music parecem se centralizar mais na internet do que no ao vivo. Não é fácil encontrar 

shows de game music como em outros tipos de músicas. No Brasil, por exemplo, existem 

poucos grupos musicais dedicados a esse tipo de música, o que dificulta a concepção de um 

cenário musical ou da percepção de um fluxo de práticas musicais que possa indicar um circuito 

musical de game music. Na maioria das vezes, esses artistas têm que se apresentar em eventos 

de games (em geral) ou em encontros de fãs de animes e mangá, pois são raros os eventos 

dedicados à game music. Por outro lado, mesmo demonstrando ser um tipo de produção artística 

de nicho, há um evento de grande proporção realizado pela Video Games Live, grupo orquestral 

que excursiona pelo mundo com repertório baseado em game music. As apresentações desse 

grupo no Brasil têm conseguido grande público, fato que evidencia um amplo interesse por 

parte dos fãs com esse tipo de conteúdo musical, mas que, por outro lado, expõe um 

questionamento sobre o porquê de outros grupos musicais terem dificuldades para tocar ao vivo 

e se estabelecerem de forma profissional. 

Em contraste a esses casos, conseguimos encontrar facilmente performances musicais 

baseadas em game music e de artistas que se dedicam majoritariamente em produzir material 

para o meio digital, na internet. Nessa questão, o YouTube se destaca como um dos sites mais 

populares entre os fãs, devido à sua facilidade de acesso tanto para produtores quanto para 

consumidores (SOUZA, 2014). Neste site, podemos encontrar desde pessoas que estão 
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mostrando seus primeiros passos no aprendizado de suas músicas favoritas até artistas com 

produções complexas de covers de game music e que conseguem certo renome dentro desse 

espaço. Artistas como Family Jules e RichaadEB, por exemplo, possuem mais de 100 mil 

inscritos em seus canais de YouTube, local no qual compartilham vídeos com versões heavy 

metal de game music7. 

O que é importante de se pontuar sobre todas essas práticas é: (1) não é mais necessário 

estar jogando o game para se escutar game music, o que faz com que sua apreciação não precise 

estar diretamente ligada ao contexto do jogo, e (2) que ela pode ser acessível no próprio fazer 

musical. A game music, portanto, parece estar se desgrudando de sua origem, do jogo 

eletrônico, porém sem se desvincular completamente. 

No entanto, essa autonomia não se concretiza totalmente, pois o próprio conceito de 

game music mantém o vínculo com sua origem, o game. Além disso, há rastros da experiência 

do jogo que devem ser considerados - e que serão comentados constantemente durante a tese. 

O que quero apontar é que o descolamento parcial da game music é interessante porque 

possibilita notar que essa música adquire características específicas dentro do universos dos 

games, mas que a associação com o jogo, sua origem, persiste em diversos graus. Cada 

experiência com o material da game music é diferente conforme o sujeito que está em contato 

com ela, portanto, em um processo que envolve uma relação subjetiva com a música. Temos, 

assim, um tipo de música que começa com uma função específica para um jogo eletrônico e vai 

adquirindo espaço em práticas para além dos games, contudo isso ainda é insuficiente para ser 

autônoma em sua própria relação do material, produzindo outros sentidos e até práticas culturais 

com base nesse material que proporciona uma experiência de consumo diferente, a de jogar. 

Isso nos leva à seguinte questão que conduz esta tese: Por que os fãs desenvolvem 

práticas musicais de produção e consumo de game music fora do jogo? Esta questão é ampla, 

porém essencial para entender as singularidades dessa música na construção de práticas 

musicais diversas. A game music é um conceito que já vem sendo trabalhado por pesquisadores 

dentro dos jogos (COLLINS, 2008, 2013; HUIBERTS, 2010; MENEGUETTE, 2016; SHUM, 

2008, para citar alguns). Mas e fora? 

Considerando todo o movimento explicito de certa desvalorização no imaginário social, 

por um lado, e progressiva valorização impulsionada pelo crescente mercado, por outro, 

entender essa música nesses processos ainda se mostra um desafio, principalmente porque os 

                                                 
7 Além do YouTube, o site Over Clocked Remix (OC REMIX) também se destaca como importante nesse circuito 
de consumo e produção de versões de game music, pois se trata de uma local dedicado à hospedagem de remixes 
de game music, onde encontramos mais de 3500 versões de diversos artistas compartilhadas abertamente. 
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pesquisadores, em sua maioria, procuram entendê-la em sua experiência direta com o jogo, 

provavelmente por muitos deles estarem ligados diretamente a áreas de produção, ou seja, são 

músicos interessados em melhorar suas próprias produções. 

Nesse caso, questões auxiliares são importantes para balizar as discussões propostas 

aqui nesta tese: o que motiva os fãs de game music a procurarem outros modos de se associarem 

com essa música? Existe algum fator singular na prática dessa música que a diferencia de outras 

práticas musicais ou que evidencie algo ainda não estudado de outras músicas? Quais 

singularidades esta música possui nesse processo de descolamento da sua origem? Nesse 

processo ela se desvincula completamente do jogo eletrônico? Nisso, quais são os espaços que 

ela ocupa? Como os ocupa? 

São questões gerais que podem revelar o sentido existencial de toda essa prática musical 

e, simultaneamente, apontar para outras questões mais específicas do tema, mostrando as 

nuances da complexidade envolvida. A escolha de uma questão aberta se deve a possibilidade 

de uma maior receptividade às questões que surgem no próprio campo8. Além disso, o trato do 

tema pouco explorado pela academia faz com que seja necessário abraçar essas possibilidades 

mais amplas de investigação. 

A partir dessa problematização da game music fora dos games, o objetivo desta tese é 

analisar práticas de consumo e produção de game music desenvolvidas por fãs a partir da 

performance musical e social realizada por estes atores, destacando principalmente o caráter 

comunicacional desses atores na construção de práticas significativas tanto para o sujeito, em 

sua subjetividade, como em coletividade, com seus conflitos e limites. Desse modo, pretendo 

demonstrar o que é e como funciona algo que venho chamando de cultura da game music, um 

conjunto de práticas culturais direcionadas a esse tipo de música. O que faremos nessa análise 

é um processo de circunscrição do objeto game music, em suas representações técnicas e 

culturais, como caminho para entender essa cultura. 

Para desenvolver esta pesquisa, adotei o estudo de caso como método investigativo por 

possibilitar estudar um fenômeno em relação ao seu contexto a partir de uma ou múltiplas 

unidades de análise (YIN, 2001), assim como pela possibilidade de se posicionar aberto, em 

um estudo abrangente sobre a temática. 

                                                 
8 Isso é feito inspirado no trabalho de pesquisados como Anthony Seeger que mostra como uma pergunta também 
simples pode-se chegar ao aprofundamento de questões complexas. A pergunta básica da pesquisa de Seeger, e 
que compõe o próprio título de sua obra, é: “por que cantam os Kisêdjê?”. A partir dessa questão, Seeger 
desenvolve teorias diversas sobre o canto de um clã indígena e como esses têm funções claras no funcionamento 
da tribo, não apenas como entretenimento, mas também como elemento organizador do tempo, de transferência de 
conhecimento e de relações sociopolíticas. 
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Selecionei, a partir disso, um corpus com duas unidades de análise. (1) A primeira é 

game music que acontece nas performances ao vivo. Para isso, busquei eventos que possuíam 

a game music como temática principal, situação na qual dois tipos de show musical chamaram 

a atenção, por representarem distinção em seu modo de produção, o que consequentemente 

afeta a relação dos fãs com a música apresentada. Um deles foi construído pela orquestra Video 

Games Live, que produz um evento com alto investimento financeiro. Já o outro é um evento 

composto por bandas de game music, um dos poucos encontrados durante a pesquisa dedicados 

à esta música: o Game Over que ocorreu na cidade de São Paulo. Este evento foi realizado por 

duas bandas reconhecidas por fãs, principalmente, brasileiros: a MegaDriver a Gameboys. Essa 

situação de pesquisa fez com que essas duas bandas tivessem um maior protagonismo nesta 

tese (o que não quer dizer que estas são as únicas bandas de game music no contexto brasileiro). 

(2) A segunda unidade de análise é a game music na internet. Considerando a 

diversidade de práticas de game music que acontecem na internet, nota-se que os contextos 

digitais, sites e comunidades online têm sido importantes para criar locais de convergência entre 

os fãs dessa música. A virtualidade do universo online possibilita formas diferentes de 

comunicação entre fãs e músicos, que interagem de maneira significativa e sem contato físico 

direto. Além disso, a formação de grupos e de discussões online possui singularidades que 

merecem destacar, como a temporalidade das relações ser diferente, por exemplo. Nesse 

sentido, o YouTube se destaca por ser ponto de “encontro” de fãs de game music, sendo citado 

constantemente pelos interlocutores como local que procuram para ter acesso a essa música. 

No caso dos artistas, o site se destaca também por ser um local em que podem compartilhar 

suas versões de game music e criar vínculos sociais com outros fãs. 

A partir desse corpus, pretendo demonstrar uma análise panorâmica das práticas de 

consumo e produção de game music evidenciando os pontos convergentes e divergentes entre 

elas. É importante ressaltar que esses casos foram selecionados por terem se mostrados 

representativos dessa prática pelos fãs de Game Music, desde o primeiro contato que tenho tido 

com eles e com essa música em pesquisa em 2012, durante o período de mestrado (SOUZA, 

2014). 

Para pensar a game music como algo separado do jogo, é necessário fazer uma 

extrapolação do conceito, que não é feita pelos próprios fãs (“nativos”) da cultura da game 

music. O processo de pesquisa tem mostrado que os fãs de game music têm uma experiência de 

aproximação diferente do material sonoro quando advindo de um jogo que conhece. Essa 

obviedade pode parecer superficial, mas é o conhecimento dos games que faz com que a 

apreciação dessa música produza sentidos específicos dentro da ideia de game music. Quem 
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não é fã de certo jogo, por exemplo, ou alguém que desconheça completamente o game de 

origem, vai ter experiência de escuta sem qualquer vivência do jogo em sua memória. Desse 

modo, a relação entre música e jogo não se concretiza em sua experiência subjetiva. Em outras 

palavras, não conhecer o jogo faz com que a escuta, em um contexto subjetivo, seja como a de 

um gênero musical qualquer (situação abordada no capítulo 1). O que quero mostrar, antes de 

dar seguimento à apresentação da tese, é que a game music, enquanto ideia representativa de 

uma música utilizada por fãs e mercado, tem sua experiência vinculada ao jogo e isso que faz 

com que toda a cultura da game music esteja associada à cultura dos games. É por meio dessa 

associação à cultura dos games que a game music possibilita um fluxo entre diversas práticas, 

sociabilidades e vivências que se mostram incontáveis quando em contato com elas. 

No primeiro capítulo, apresentarei uma discussão teórica sobre game music em relação 

aos estudos de cinema, de gêneros musicais e com a história dos videogames. O conceito de 

game music é importante para entender tanto o seu uso nos games como as práticas culturais 

que surgem a partir dela, assunto desta tese. Falar sobre esse conceito é um modo de esclarecer 

essa música e repensar o encaixe dela nos estudos musicais gerais, principalmente, os de música 

popular e de cinema. Desse modo, é possível explorar características da game music que se 

mostrem como específicas e como isso se relaciona com a construção de práticas musicais fora 

dos games. Para além disso, proponho ao final do capítulo uma contextualização histórica para 

música dos jogos eletrônicos em que suas características possam se evidenciar em meio aos 

diversos fatos históricos. É uma forma de destacar os elementos musicais na história dos games. 

Esse capítulo, portanto, objetiva principalmente contextualizar teórica e historicamente a game 

music, para servir de base para as discussões expostas no decorrer da tese. 

Antes de expor os dados e discussões da pesquisa empírica, apresentarei no capítulo 

seguinte a metodologia de pesquisa. Primeiramente, apresentarei as unidades de análise de 

pesquisa para então entrar em algumas questões metodológicas específicas importantes para 

refletir tanto o processo de contato com o campo como as adaptações que precisaram ser 

realizadas. Destaco, principalmente, a proposta que faço nessa tese de incursão etnográfica e 

alguns desafios que tive para realizar uma observação participante em contexto de pesquisa 

online. 

O terceiro capítulo consiste na exploração do primeiro estudo de caso, portanto, do 

início das discussões relacionadas aos dados produzidos em pesquisa de campo empírica. 

Apresentarei a pesquisa de campo a partir de uma narrativa etnográfica de dois eventos de game 

music, em uma proposta que alia descrição e análise, processos realizados de modo simultâneo. 

Com isso, pretendo mostrar como elementos de diversas culturas se entrelaçam em um fluxo 
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dinâmico durante as apresentações de game music. Ao mostrar o funcionamento dessas 

apresentações, pretendo expor suas singularidades e sua influência no mundo da game music, 

enfatizando aquilo que os diferenciam entre si e de outras práticas musicais do mundo 

contemporâneo. 

No quarto capítulo, abordarei as práticas musicais de game music realizadas no 

YouTube, expondo a importância desse site para a composição da cultura em torno dessa 

música. Esta exposição será feita de modo diferente do que realizado nos eventos ao vivo. Como 

a dinâmica de pesquisa de campo foi diferente, pareceu-me mais adequado realizar a 

apresentação desse caso de modo mais direcionado a algumas questões que se mostraram 

importantes para o entendimento do fluxo da prática de game music no YouTube. 

Por fim, o capítulo 5 é o momento em que procuro agrupar algumas questões de campo 

que circundam a performance musical. Nele, são exploradas as ideias de valor, forma de 

comunicar e agenciamentos identitários. 

Em resumo, a tese se inicia com uma busca por um melhor entendimento do conceito 

de game music para posicioná-lo no campo teórico, para, com isso, embasar as análises do 

trabalho de campo. A seguir, procuro investigar por trabalho de campo o que teria de 

diferençável nas práticas de game music e como as pessoas se relacionam com ela fora dos 

contextos de jogo. Nisso, a questão da performance se mostrou importante para apontar um 

jogo de identidades relacionadas ao mundo dos games. A game music se mostra como algo que, 

na verdade, não está além dos jogos. Ela, na verdade, carrega o jogo consigo de diversas formas, 

nas quais sua experiência apreciativa sempre remete à experiência que cada sujeito tem com o 

game. Em outras palavras, há uma relação quase indissociável entre a game music e a cultura 

dos games. 
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1. O conceito de game music e seu entendimento dentro e fora do jogo 

Para entender as práticas de game music, é importante que esse conceito seja entendido 

e, portanto, pretendo iniciar esta tese com problematização do conceito conforme seus diversos 

usos. A game music é um tipo de música, cujo conceito representa sua ligação direta com seu 

uso principal: a música utilizada em jogos eletrônicos. Por isso, muitos pesquisadores têm 

tentado entender essa música conforme seu uso nos videogames enquanto componente da 

experiência de jogo, especificamente sobre como o áudio para games (trilha musical e efeitos 

sonoros) potencializa a experiência do jogador, aumentando sua imersão, sendo grande parte 

dessas pesquisas, portanto, inspirada nos trabalhos de Karen Collins (2008) e de Sander 

Huiberts (2010). Ou seja, o olhar sobre a game music desses estudos é em sua relação direta 

com o jogo. 

Para demonstrar isso, comentarei brevemente sobre algumas dessas pesquisas como 

forma de apresentar um panorama geral sobre as pesquisas mais conhecidas sobre game music. 

É importante ressaltar, portanto, que os estudos citados compõem apenas uma parcela do todo, 

servindo apenas como uma visão geral representativa de uma temática que se mostra 

relativamente pequena em relação a outras já historicamente reconhecidas, no entanto, 

crescente. Segundos dados disponibilizados pela Society for the Study of Sound and Music in 

Games (Sociedade para Estudos de Som e Música para Games) em março de 2019, há um total 

de 348 trabalhos publicados sobre a relação entre áudio e jogos eletrônicos. É um número que, 

embora provavelmente não contabilize todos os trabalhos já produzidos no mundo sobre o 

assunto, é representativo, considerando que esta sociedade reúne pesquisadores que se esforçam 

para contribuir com esse tipo de registro. É importante, contudo, que duas observações sejam 

feitas sobre isso. A primeira é que nos registros da associação é notório um domínio de 

bibliografia anglófona e de alguns idiomas europeus. A única pesquisa brasileira, e em 

português, é a de Meneguette (2016). Nisso, é importante notar que não há registros de 

pesquisas no idioma japonês e, considerando a importância que há no Japão para a história dos 

games, isso mostra ser possível que estudos relevantes sobre o tema não estejam sendo 

contemplados pela área, fato que sugere que o distanciamento dos pesquisadores por idioma é 

um desafio a ser superado também nos estudos de game music. 

Sobre essa bibliografa, o primeiro ponto a se destacar é que as pesquisas sobre game 

music estão dispersas por várias áreas: musicologia (COLLINS, 2008, 2013; HUIBERTS, 

2010; PHILLIPS, 2014; WHALEN, 2004), etnomusicologia (CHENG, 2012; MILLER, 2010), 

educação musical (AUERBACH, 2010), tecnologia de inteligência em design digital 
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(MENEGUETTE, 2016) e comunicação (HERSCHMANN, 2010; SCHAFER, 2011, 2014; 

SHUM, 2008), para citar algumas. Collins (2008, 2013), Whalen (2004) e Winifred Phillips 

(2014) apresentam pesquisas direcionadas ao uso da game music e como ela produz imersão na 

experiência de jogo. Enquanto Collins e Phillips estão preocupadas com a instrumentalização 

profissional, Whalen se dedica mais à elaboração de uma ferramenta de análise que possibilite 

entender o processo de imersão no jogo pela música. Já Huiberts (2010) propõe uma 

metodologia de análise de game music no jogo e Willian Cheng (2012) discute as disputas de 

espaço virtual a partir da prática musical feita por jogadores dentro do universo de Lords of the 

Rings Online (2007),9 jogo que apresenta possibilidades de performance musical como 

elemento interativo entre os jogadores. Kiri Miller (2010) discute performance musical através 

do game Guitar Hero (2005), jogo que possibilita ao jogador sentir-se participante de uma 

banda de rock, enquanto Brent Auerbach (2010) reporta pesquisa, que, através de testes 

experimentais, mostra como é possível utilizar o jogo de dança Dance Dance Revolution (1998) 

como ferramenta de ensino de determinados conteúdos musicais, principalmente os rítmicos. 

Lucas Meneguette (2016) analisa o uso de sons nos jogos e propõe um conjunto de conceitos 

para servir de base para a compreensão e formação da identidade sonora em games. 

Herschmann (2010) fala sobre a relevância socioeconômica dos jogos musicais na indústria da 

música e Lawrence Shum (2008) constrói em sua tese uma proposta de topologia sonora com 

intuito de propor modelos de uso de sons nos jogos. Por fim, Camila Schafer (2011, 2014) 

possui um estudo sobre a chipmusic, gênero musical que não é game music, mas que utiliza os 

chips de áudio dos videogames como sintetizadores dedicados de timbres sonoros. 

Dentre as pesquisas sobre game music, gostaria de destacar especificamente três que 

possuem aproximação com a temática proposta nesta tese: as práticas de game music fora dos 

games produzida por fãs. O primeiro é o de Melanie Fristch (2016), no qual a autora demonstra 

interesse em práticas musicais de produção de game music feita por fãs que fogem ao momento 

do jogar, o que demonstra semelhanças de interesse com a pesquisa aqui proposta. No artigo, 

porém, a autora somente analisa uma música inspirada em Super Mario Bros (1985) e direciona 

a atenção sobretudo para o material audiovisual. Apesar da tentativa, o seu foco no material 

sonoro faz com que poucos elementos de interação humana sejam mencionados. No entanto, é 

importante ressaltar que ela sinaliza para a importância dos estudos de práticas sociais também 

para entender o uso dessa música (FRISTCH, 2016, p. 111). 

                                                 
9 Lords of the Rings Online é um jogo do tipo Massive Online Multiplayer Role Play Game (MMORPG). 
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Já em outro artigo, Camila Schafer apresenta uma proposta bem aproximada ao que 

pretendo trabalhar aqui nesta tese. Em seu artigo intitulado Game Music como Produto Cultural 

Autônomo: como ela ultrapassa os limites do jogo e se insere em outras mídias (SCHAFER, 

2011), a autora fala sobre um processo de autonomização que a música dos games sofre em 

relação aos jogos, fazendo com que seu consumo aconteça fora do jogo. A ideia principal é a 

de que conforme a game music circulava em outras músicas, ela adquiria cada vez mais 

autonomia, “saindo da esfera dos videogames” (p. 113). Para demonstrar isso, ela aponta 

algumas práticas de produção de versão e de espaços online em que os fãs compartilham essas 

músicas. No entanto, o artigo é curto e desenvolve pouco as questões baseadas no conceito de 

autonomia apontando somente os casos em que a música dos games se torna um produto de 

consumo fora dos jogos. Além disso, a pesquisa que venho realizando e que estou expondo 

parcialmente nesta tese tem demonstrado que a autonomia não é algo que realmente se alcança 

nesses produtos quando essas músicas são pensadas como pertencentes à categoria game music. 

Pois, há sempre uma relação com o jogo no processo de escuta que mantém uma ligação com 

os jogos eletrônicos de origem, mesmo que o elo seja pequeno – assunto tratado durante a tese. 

Por último, o artigo de Sebastian Dias-Gasca (2018) apresenta um estudo bem próximo 

à proposta desta tese. Nele, o autor expõe sua pesquisa com dois grupos musicais de covers de 

game music que atuam na Austrália, no qual procura entender como essas performances ao vivo 

influenciam as comunidades de jogos eletrônicos. A partir disso, Dias-Gasca aponta que os 

covers são formas dos jogadores relembrarem as práticas de jogo, balizando a discussão a partir 

do sentimento de nostalgia que há no processo de contato entre os interlocutores com a música 

– discussão semelhante, portanto, às realizadas anteriormente apontando para a importância 

desses sentimentos em outros contextos (ver SOUZA, 2014). 

Como o que proponho aqui é entender as práticas de game music que acontecem fora 

do momento de jogo é importante desenvolver uma discussão mais aprofundada sobre a 

temática de modo que abranja mais a amplitude aqui preterida. O objetivo, portanto, desse 

capítulo é contextualizar o conceito de acordo com seus usos na história dos games. 

Diante dessa exposição, três questões parecem precisar de atenção dedicada para 

discutir game music no universo acadêmico: (1) Qual a relação com a música do cinema? (2) 

Qual a relação da game music com os gêneros musicais? (3) como se contextualiza 

historicamente a game music dentro do universo dos games? 

Tenho sido questionado constantemente em diversos espaços acadêmicos sobre a 

existência de similaridades entre música de game e música de cinema em relação ao seu uso e 

função aplicados ao conteúdo imagético e nas percepções estéticas, assim como sobre a 
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possibilidade de diálogo acadêmico entre os estudos publicados sobre um em relação ao outro. 

Outra questão é o motivo de eu não referenciar a game music como gênero musical. 

Considerando que comumente sou questionado sobre isso nos espaços acadêmicos, reconheço 

que o habitual nos estudos musicais, principalmente relacionadas à música popular, é posicionar 

categoriais de práticas musicais na configuração epistemológica dos gêneros musicais. Embora 

essa situação não se aplique à game music, irei trazer o debate analítico também sobre essa 

questão porque as teorias sobre gêneros musicais se mostram importantes para o entendimento 

desse tipo de música. Os gêneros musicais são a base da construção sonora da game music e 

acabam, por isso, trazendo as percepções sociais que se tem a respeito dos gêneros para essa 

música, assim como julgamentos de valor. 

Já a terceira questão surge primeiro da necessidade de contextualização cronológica da 

game music, visto ainda ser que uma história pouco discutida em ambientes acadêmicos. Por 

isso, tenho sido questionado constantemente sobre a contextualização dessa música, já que 

muitas questões que apresento perpassam por dimensões históricas. 

Esses são questionamentos constantes que mostram que os estudos de música para jogos 

eletrônicos ainda são pouco difundidos na academia, causando assim a necessidade da 

reificação rotineira desse tipo de questão nos trabalhos sobre game music. Evidentemente, 

características únicas da game music são mais claras para quem tem contato constante com essa 

mídia de entretenimento, porém há poucas pessoas nos espaços acadêmicos que participam 

diretamente da cultura dos games – ainda. Esses questionamentos, portanto, são também uma 

dissonância comunicativa que insurge no diálogo entre jogadores e não jogadores. 

A autora Karen Collins, por exemplo, diz que os “jogadores desempenham um papel 

ativo no desencadear dos eventos sonoros no game”10 (2008. p.3). Essa característica interativa 

que há nos games é considerada essencial para o seu entendimento como componente do jogo 

eletrônico. Os estudos tendem a teorizar para dar conta dessa característica, porém 

centralizando em seu uso dentro do jogo. Desse modo, parece haver uma tendência canônica 

sobre o assunto que faz com que a game music seja entendida como conceito acabado. 

Contrariando um pouco esse movimento canônico, irei problematizar o conceito de game music 

tenuamente a partir das três questões anteriormente citadas de modo separado durante este 

capítulo. Esse capítulo, portanto, explora o conceito de game music tentando expor, com 

atualizações históricas, sua relação com a música de cinema e com outros campos de estudos, 

como o dos gêneros musicais. Em ordem de apresentação linear apresentarei, primeiro a sua 

                                                 
10 Tradução de: Players play an active role in the triggering of sound events in game. 
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relação com os gêneros musicais; segundo, um debate sobre sua relação com a música de 

cinema; e, por fim, uma contextualização reflexiva sobre a sua história. 

1.1 Gêneros musicais e game music 

Os estudos sobre gêneros musicais são bases importantes da pesquisa em música 

popular, servindo como categorias generalizantes de práticas musicais que possibilitam uma 

visão centralizada sobre elas. Além disso, são também os conceitos pelos quais as pessoas 

estabelecem relações comunicativas entre si por meio das músicas. Em artigo recente, Janotti 

Junior e Sá (2018) demonstram como os gêneros musicais ainda são importantes marcadores 

de discussões em torno da música. Os autores propõem, a partir de uma revisão de textos 

relacionados a esse tema produzidos no campo da Comunicação Social, que a noção de gênero 

musical seja mais ampliada, a partir das contribuições realizadas por outras pesquisas realizadas 

nos últimos anos, pois estas apresentam adições importantes, mas que ainda estão fragmentadas 

em meio as publicações da área. Além de apontar esse problema de comunicação acadêmica, 

os autores chamam a atenção para o fato de que a noção de gênero tem sido norteadora de 

muitas discussões importantes sobre música e sociedade. Essa dimensão abrangente dos estudos 

de gêneros musicais é uma característica positiva, que tem cada vez mais mostrado que e como 

a música é um componente sociocultural da vida humana. Além disso, tem demonstrado que 

reflexões sobre música que não levam em consideração os contextos sociais e sua associação 

com eles se mostram reducionistas e insuficientes. 

Antes de explorar os gêneros musicais a partir dessa dimensão, é importante notar que 

nem todas as categorizações que definem tipos de músicas podem ser identificadas como 

gêneros musicais. No caso da game music, por exemplo, temos um tipo de música que não é 

um gênero musical em si, mas sim uma configuração categórica comunicativa que generaliza a 

origem do ato produtivo. Apesar do produto sonoro ser baseado em fórmulas musicais já 

consolidadas de diversos gêneros musicais e que configuram percepções do imaginário social 

também vinculadas a essa noção identificatória da música, devemos ter cautela ao balizar as 

investigações por meio desses estudos para identificarmos nuances realmente relevantes e 

coerentes para o estabelecimento de uma relação entre eles. 

Por não ser um gênero musical, poderíamos pensar que a game music possui autonomia 

em relação às teorias de gêneros musicais. Notamos, porém, que esse vínculo direto, em relação 

aos modos de produzir, faz com que a conjuntura teórica permeie constantemente a música de 

jogos eletrônicos. Em outras palavras, a sonoridade faz com que cada música de jogo eletrônico 
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tenha imbuída em si percepções do imaginário social em relação ao código sonoro do gênero 

musical representado. Assim, por possibilitar uma ligação a ideias do social que estão além do 

sonoro, ao ouvirmos uma música de um jogo podemos criar associações interpretativas sobre 

aquele som baseadas no entendimento construído durante a vida sobre ele. É um processo, 

portanto, que envolve aspectos subjetivos e intersubjetivos e que demonstra a complexidade ao 

se lidar com o tema, pois cada game music pode assumir “máscaras” sonoras baseadas em 

diversos gêneros musicais. 

Diante disso, é importante realizar uma reflexão específica que mostre as nuances desse 

processo taxonômico de identificar, pensar, interagir e viver música. Irei, portanto, apresentar 

aqui alguns apontamentos sobre as teorias de gênero musicais para circunscrever o conceito de 

game music, não com a intenção de esgotar a questão, mas com a de possibilitar um melhor 

entendimento sobre o conceito 

Os gêneros musicais são entendidos a partir de uma conjuntura teórica complexa que 

permite os entendermos de modos diversos, valorizando ou não as especificidades sonoras. 

Historicamente, podemos destacar Franco Fabbri (1980) por ser um dos principais autores a 

fundamentar uma teoria para os gêneros musicais que se mantém ainda popular nos estudos de 

música. Isso se deve, principalmente, porque sua teoria propõe uma forma didática/prática para 

abordar os gêneros musicais por meio de categorias que contemplam tanto aspectos musicais 

quanto sociológicos11. Na própria fala de Fabbri, os gêneros musicais são “um conjunto de 

eventos musicais (reais ou possíveis), cujo curso é governado por um conjunto definido de 

regras abertamente aceitas a nível social” (FABBRI, 1980, p.52). Essa definição é interessante 

por dar abertura para se pensar um tipo de música a partir de seus sons e, simultaneamente, os 

condicionantes sociais que influenciam o modo de fazer e ouvir música. Essa ideia, em suas 

primeiras publicações, foi impactante para os estudos de música porque a tradição musicológica 

tendia a fazer análises objetivas sobre o material sonoro, comumente realizado a partir da escrita 

musical. Analisava-se, portanto, elementos formais da estrutura musical: harmonia, melodia, 

ritmo, instrumentação, etc. Uma forma eficaz de analisar, no entanto, reduzida por não 

considerar aquilo além da materialidade sonora de um tipo de música. A teoria de Fabbri foi 

importante para direcionar os estudos de música popular para uma perspectiva mais ampla, que 

vai além de formulações essencialistas que ignoram a dinâmica do social no processo de 

negociação dos indivíduos. 

                                                 
11 Segundo a avaliação do próprio Fabbri, o artigo A theory o musical genres: two applications (1981) possibilitou 
um destaque maior aos gêneros e, consequentemente, aos estudos de música popular em meio a um contexto no 
qual os estudos, em sua maioria, eram relacionados à música de concerto. 
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Como modo de explicar melhor sua afirmação, Fabbri criou cinco categorias chamadas 

por ele de regras: (1) técnico-formais, (2) semióticas, (3) comportamentais, (4) sociais e 

ideológicas, e (5) econômicas e jurídicas. As regras técnico-formais (1) são referentes à forma 

como o som é produzido. Melodia, harmonia, rítmica, timbre e textura, dentre outros parâmetros 

musicais, são, portanto, elementos pensados e utilizados na criação da sonoridade de cada 

música. Essas regras são construídas através de convenções sociais do campo artístico de cada 

gênero musical e são compartilhadas entre os atores por meio de manuais ou por oralidade 

(BECKER, 1982). Essas negociações sociais moldam percepções de valor daquilo que se 

produz e que se ouve em cada tipo de música. E nessa dinâmica socialmente dialógica e dialética 

que se configuram os condicionantes contextuais e temporais de cada tipo de produção sonora 

e modo consumo musical. As regras semióticas (2) se referem às relações entre os códigos 

musicais e seu conteúdo, ou seja, o sistema de signos e significados que fazem parte de cada 

gênero musical na produção de sentido, enquanto as comportamentais (3) são, obviamente, os 

comportamentos apresentados pelos atores (músicos e público), desde os ensaios às 

apresentações públicas. As regras sociais e ideológicas (4) são aquelas que condicionam a 

relação entre os atores diretamente por meio de características sociais. Em outras palavras, são 

aquelas informações sociais que formam o conjunto de regras de um gênero musical. As 

ideologias, portanto, perpassam o entendimento dessas regras sociais e formam base de 

segmentação social conforme o contexto. As regras econômicas e jurídicas (5) são referentes à 

intersecção que ambas possuem no mundo da música, desde regras de mercado a direitos 

autorais. 

Essa proposta de Fabbri foi muito importante por trazer uma nova forma de pensar 

música, diminuindo a ênfase reducionista dada aos aspectos composicionais da produção 

sonora para promover um modo holístico de análise de gêneros musicais, portanto, mais amplo. 

Além disso, essa teoria influenciou o campo da Música por valorizar a música popular em uma 

academia composta quase que exclusivamente por estudos de música de concerto, incentivando, 

assim, pesquisadores a empreender estudos sobre músicas diversas (MOORE, 2001). Felipe 

Trotta (2008, p. 2) fala que o aspecto significativo da teoria de Fabbri é que, a partir dela, 

“somos convidados a isolar os ‘eventos musicais’ de uma determinada experiência musical, 

identificando convenções sócio-sonoras (regras) que colaboram para a associação mental (e 

também corporal e afetiva) de grupos de indivíduos em torno de certa prática musical.” Ou seja, 

é uma forma de mostrar que a música não tem somente condicionantes sonoros, o que não reduz 

a força que o som tem na construção de práticas de produção e consumo em um gênero musical, 

mas faz com que outros aspectos também sejam valorizados. 
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Apesar da importância da categorização de Fabbri para o estudo dos gêneros musicais, 

atualmente notamos que a complexidade envolvida nos estudos de música faz com que esse 

sistema pareça rígido ao considerar as incontáveis variáveis das dinâmicas sociais dos diversos 

gêneros musicais no mundo. 

Janotti Junior (2003), por exemplo, propõe outra estrutura de regra a partir do modelo 

de Fabbri, adicionando reflexões sobre o encaixe da música popular massiva no pós anos 2000. 

Sua proposta é um tipo de reificação em que o autor sugere três campos fundamentais para 

análise da música popular distribuída massivamente: regras econômicas, semióticas e técnico-

formais. As regras econômicas (1) “envolvem as relações de consumo [...] nos processos de 

produção, difusão e audição do produto musical (2003, p. 36)”. As regras semióticas (2) são 

aquelas relacionadas à produção de sentido advindas da relação com o texto musical, indicando 

como cada gênero lida com “questões ligadas aos modos de enunciação, às temáticas, as 

letras.”. Por fim, as regras técnicas e formais (3) são baseadas diretamente no sistema de 

produção sonora e como os atores se relacionam com elas, produzindo e ou consumindo. Nelas 

tratamos dos tipos de instrumento musical utilizado, os ritmos, as harmonias, as melodias. 

Essas categorias foram criadas por Janotti Junior para pensar os gêneros musicais como 

modos de mediação entre consumo e produção posicionando a taxonomia musical como ponto 

central, mediador, dessa relação. Segundo o autor, a comunicação dos sentidos e valores 

expressos estão inscritos na codificação dos gêneros musicais. 

Apesar de propor um modelo abrangente para investigar gêneros musicais, Janotti 

Junior nota a fragilidade desse tipo de proposição realizada por ele e por Fabbri (1980). Nas 

palavras do autor, “o principal problema do modelo de abordagem dos gêneros musicais aqui 

esboçado está ligado ao fato de que as ‘regras genéricas’ parecem fixar determinadas fronteiras, 

quando na maioria das vezes, os gêneros [...] estão em constante mutação” (JANOTTI JUNIOR, 

p.37, 2003). Assim ele nota que os gêneros musicais são categorias em constante transformação 

que gerenciam direcionamentos de consumo e, consequentemente, de produção. 

A partir disso, podemos afirmar, portanto, que um gênero musical é uma generalização 

feita a partir de um processo de rotulação que tenta simplificar uma complexidade que envolve 

a interação entre música (a forma como soa), mercado (preocupado em definir o tipo de 

ouvinte), identidade (aquilo que define o self12 dos sujeitos envolvidos) e forças ideológicas 

(argumentações políticas e morais sobre gêneros) (TROTTA, 2008). É importante notarmos 

que essa generalização é construída, e constantemente conformada, pelos sujeitos que 

                                                 
12 O self é entendimento do indivíduo de si mesmo. A escolha desse conceito é porque ele indica uma certa noção 
de alteridade na medida em que o sujeito não é visto com um ser isolado no mundo. 
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participam direta ou indiretamente do grupo cultural envolvido. Todos os sujeitos com suas 

subjetividades, em um processo de interação com o meio, compõem uma intersubjetividade que 

vai consolidando, processualmente e cotidianamente, o limiar de cada gênero musical (TAGG, 

2012). 

Segundo Simon Frith, é “através dos gêneros que experimentamos a música e as relações 

musicais, que unimos o estético e o ético” (FRITH, 1996, p. 95). Portanto, os gêneros musicais 

também são usados como meio de significação e ressignificação de diversas de percepções 

identitárias do Outro e de si, configurando limites de gosto e das relações sociais tanto a nível 

objetivo quanto subjetivo. 

Felipe Trotta (2008, p. 1) adiciona que os gêneros musicais “instauram um ambiente 

afetivo, estético e social no qual as redes de comunicação e compartilhamento de símbolos irão 

operar”. Ou seja, os gêneros musicais são conceitos permeados de idealizações e é o meio pelo 

qual uma ideia imaginada de identidade, associada a algum de música, é constantemente criada 

e recriada dinamicamente. Eles servem, desse modo, como um ponto referencial no qual as 

pessoas podem se relacionar, através de uma identificação, com tudo aquilo que envolve o 

gênero musical, desde o material sonoro até as convenções de comportamento social. 

Para além disso, Janotti Junior e Sá (2018) nos lembra que os gêneros musicais são 

mediadores entre os diversos aspectos comunicacionais, estéticos, mercadológicos, 

tecnológicos e sociais. Por isso, acabaram balizando diversas discussões relacionadas à música 

em suas diversas interfaces. No entanto, é importante frisar que essa mediação não é um 

processo simples e livre de conflitos de tensões, mas sim um fluxo contínuo de negociações e 

disputas entre os atores (humanos ou não). 

Pensando sobre isso, fica claro que os debates sobre gênero musical perpassam, de 

alguma forma, pelo universo da game music e, por isso, são importantes na medida em que nos 

propomos aqui a um estudo cultural abrangente. Como veremos posteriormente, a game music 

acaba apresentando algumas características de gêneros musicais, tanto na apreciação direta da 

música quanto nas sociabilidades envolvidas nos processos sociais. As sonoridades dos gêneros 

musicais, ao serem utilizadas nos jogos, carregam muitas de suas significações que produzem 

um tipo de atravessamento de diversas questões oriundas dos próprios gêneros musicais em 

relação direta com outras advindas da cultura dos games. Assim, processos comunicacionais 

complexos se mostram presentes nessa relação e apontam para uma atribuição do conceito para 

além de um gênero musical. 
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1.1.1 A construção da game music enquanto conceito 

Relembro que o motivo que faz com que eu insista em discutir a game music e sua 

relação com os gêneros musicais é certa confusão que ainda há sobre o posicionamento dessa 

música perante essa questão. A game music é um conceito que define um tipo de música, mas 

isso não necessariamente quer dizer que seja um gênero musical. A associação de tipos de 

música com gêneros musicais é algo bem frequente no senso comum e acaba produzindo alguns 

entendimentos enganosos sobre os conceitos, mesmo aqueles amplamente usados nos discursos 

cotidianos – ou talvez devêssemos pensar que o uso cotidiano do conceito pode ser um dos 

motivos com que ele fosse considerado pronto, levando à pouca problematização dele. Diante 

disso, é importante também esclarecer o significado do conceito de game music. 

A definição de game music que vem sendo utilizada é simples e é exatamente o que o 

nome implica: um tipo de música composta para ser usada em algum jogo eletrônico. Ela é, 

grosso modo, a trilha musical que toca ao fundo do jogo, sendo apresentada tanto de forma 

diegética13 quanto não diegética, dependendo de seu uso (HUIBERTS, 2010). Segundo Collins 

(2013), a game music desempenha a função de aumentar a imersão do jogador no jogo, criando 

maior conexão entre ele e o universo proposto no game. Nesse sentido, podemos afirmar que a 

música é um dos componentes do jogo que atua em conjunto com outros elementos, como arte 

gráfica e jogabilidade, para construir a experiência lúdica. 

No entanto, é importante lembrar, a game music não possui uma sonoridade que a 

caracteriza, pois é um tipo de música que pode ser produzida a partir de diversas sonoridades 

de gêneros musicais distintos, como rock, metal, samba, bossa-nova, blues, jazz e fusion. 

Alguns exemplos ilustrativos disso são: (1) o rock eletrônico feita pela banda Nine Inch Nails 

na música tema de Quake (1996); (2) a valsa da música Swimming Around do jogo Super Mario 

Bros (1985); (3) o funk estadunidense em todas as músicas do game Toe Jam & Earl (1991); e 

(4) e o rap utilizando tanto para compor trilha sonora quanto como elemento guia da 

jogabilidade do jogo Parappa, the Rapper14 (1996)15. Segundo Meneguette (2016, p.79), a 

decisão sobre o uso de um gênero musical ou outro acontece no processo de desenvolvimento 

de um jogo, no qual os envolvidos decidem o que se enquadra ou não na proposta do jogo a 

                                                 
13 Diegético é um conceito derivado de diegese que significa, na narratologia, o próprio mundo ficcional. Algo 
diegético, nesse sentido, é algo que pertence ao mundo ficcional. Uma música tocada por uma banda atuando num 
filme, por exemplo, se caracteriza em uma música diegética. No caso da música não apresentar precedente de 
origem nesse mundo, ela é uma música não diegética porque não afeta o universo da narrativa, mas sim somente 
quem o assiste de fora. 
14 Parappa the Rapper é um jogo rítmico, portanto, a música serve de base para o desafio do game. 
15 Exemplos citados em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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partir de critérios estéticos. Tenta-se, em resumo, construir uma coerência entre aspectos 

gráficos, narrativos, mecânicos e sonoros. 

Podemos afirmar que, nesses casos, o termo game music é utilizado apenas para 

identificar sua origem como componente de um jogo eletrônico, pois, em termos de identidade 

sonora, essas músicas podem ser reconhecidas a partir dos gêneros musicais. Estamos falando, 

portanto, de um conceito abrangente que vincula a música ao universo dos games, no qual seu 

uso só tem significação porque os jogos eletrônicos são produtos que causam uma diversidade 

de experiências afetivas nos jogadores, complementadas pela carga simbólica representativa de 

como cada sonoridade musical é entendida. Logo, carregando a relação subjetiva que se tem 

com o código sonoro apresentado na música. O conceito de game music, nesse sentido, tem o 

seu uso direcionado à comunicação das experiências musicais vivenciadas em momentos de 

jogo, porque facilita a identificação da origem da própria experiência. Falar de game music, 

portanto, é uma forma de estabelecer comunicação e diálogos sobres os games e toda a cultura 

ligada a eles.  

Nisso, é importante observarmos que, mesmo sendo concebida como elemento conjunto 

de um jogo eletrônico, a game music começou a ganhar o gosto de jogadores que iniciaram a 

desenvolver modos de apreciá-las em outros momentos: extraindo-as dos jogos para outros 

formatos e mídias, criando assim novas formas de consumo ou, até mesmo, aprendendo a tocá-

las. Mesmo nesse processo de saída dos jogos, tema desta tese, a game muisic ainda se mantém, 

como comentado anteriormente, como conceito que remete à sua origem no jogo eletrônico, 

porém com o seu uso não apenas como trilha musical. 

Esse descolamento que a game music obteve em relação ao jogo foi lentamente 

colocando-a no mercado como produto comercializável, sendo vendida em mídias dedicadas a 

música (CDs, LPs, cassetes). Essa comercialização se iniciou principalmente com a venda de 

LPs com a trilha musical oficial ou versões (remixes). O primeiro álbum de trilha sonora oficial 

foi lançado em 1984 no Japão pela Yen Record, chamado Video Game Music (Figura 1), 

contendo uma compilação de músicas de jogos da empresa Namco conhecidos na época: 

Xevious (1982), Bosconian (1981), Pac-Man (1980), Phozon (1983), Mappy (1983), Libble 

Rabble (1983), Pole Position (1982), New Rally-X (1981), Dig Dug (1982) e Galaga (1981). 

Posteriormente, a partir de 1986, as empresas de jogos começaram a investir no mercado de 

trilha sonora de games e lançaram, inicialmente, coletâneas com músicas de diversos de seus 

jogos: Konami Game Music Vol.1 (1986), Famicom Music (1986), Capcom Game Music (1986) 

e Hudson Game Music (1986), dentre outros. Atualmente, a venda de trilhas sonoras é uma 
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constante da indústria de games, sendo possível encontrar a música da grande parte dos jogos 

à venda. 

 
Figura 1. Capa do álbum Video Game Music (1984) 

Essas produções foram as primeiras com interesses mercadológicos que caracterizavam 

o conceito de game music como um produto consumível. Isso se deu devido à simultaneidade 

de interesses por parte dos jogadores em consumir e por parte das empresas em capitalizar ainda 

mais o material gerado na criação de seus jogos. A game music, nesse sentido, é uma categoria 

conveniente para ambos, pois facilita uma ligação direta entre produção e demanda. Diante 

disso, ela também ganha contornos aparentemente contraditórios, pois é simultaneamente uma 

música de jogo, assim como os autores citados a definem, e um conceito que significa um 

produto passível de consumo fora do jogo, uma comódite comercial. A game music, a partir 

disso, começou a circular por diversos meios se misturando a outras tipos de música como jazz, 

eletronic dance music (EDM), samba, rock, etc., em catálogos diversos (físicos ou digitais). O 

conceito de game music, nesse caso, realiza uma função de endereçamento do consumo 

(JANOTTI JUNIOR, 2003) e consequentemente da produção de sentido. 

Outro uso da game music é o realizado por alguns artistas que resolveram utilizá-la como 

material base para produzir versões que se destacam por conter traços de singularidades do 

gosto e identidade desses músicas. Nisso, se destacam dois eixos nos quais essas práticas de 

produção de versões se difundem e são compartilhadas a nível social. O primeiro eixo é a 

internet, onde essas versões são compartilhadas em diversos sites, dentre os quais podemos 

destacar, como principais, o YouTube ou serviços de streaming musical como Spotify e Deezer. 

Também encontramos apresentações ao vivo em práticas musicais distintas que 

“descontextualizam e recontextualizam a game music, apresentando para um novo público ou 

para um público familiar, mas com nova instrumentação e orquestração e fora do contexto do 
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jogo”16 (COLLINS, 2013, p.106). Tanto os modos de produção e consumo quanto de circulação 

criam certa confusão sobre o entendimento da game music por apresentarem formas 

semelhantes as produzidas pelos gêneros musicais: pessoas escutando em seus dispositivos, 

assistindo apresentações ao vivo, comprando mídias, lendo partituras ou, até mesmo, 

aprendendo-as em seus instrumentos musicais, formas comuns de se relacionar com a música 

na sociedade. 

São práticas culturais que mostram ramificações do conceito de game music, que 

indicam que ele não pode ser entendido somente como uma música dentro do jogo, apesar de 

ser referenciador de sua origem, mas também como uma música que circula por outras mídias 

ou por diversas representações artísticas. Portanto, mesmo que ainda mantenha ligação com o 

game de origem, a experiência de apreciação proporcionada por esses produtos e práticas se 

distancia relativamente do momento de jogo e ganha contornos singulares influenciados pela 

subjetividade de cada sujeito. O conceito de game music, nesse sentido, define claramente um 

produto musical cujo entendimento é condicionado ao tipo de apropriação feita pelos fãs, os 

consumidores. 

Diante dessas diversas representações, a game music facilmente se confunde em meio 

aos outros tipos de música, situação que pode ser um dos motivos de ela ser posicionada 

constantemente como gênero musical. No entanto, como já vem sendo constantemente 

afirmado, a game music não representa um gênero musical, mas sim outro tipo de tipificação. 

Isso não necessariamente quer dizer que as teorias sobre gêneros musicais não sejam 

importantes para entendermos a game music. Pelo contrário, elas são importantes por serem a 

base referencial da construção musical feita nos jogos eletrônicos, o que faz com que as 

significações dos gêneros musicais acabem por se unirem na experiência de jogo. 

Então, em meio a todas essas práticas, é notório que a game music não possui uma 

identidade sonora em si, porém isso não impede que as pessoas procurem identificá-la dentro 

de uma categoria de sentido. 

Os estudos citados nesta tese têm demonstrado a importância de olharmos para além do 

som nos gêneros musicais, mas é necessário lembrarmos que o som ainda é uma característica 

essencial na configuração dessa tipificação. Tanto o modelo de Fabbri (1980) como o de Janotti 

Junior (2003), mesmo abrangentes, mostram a preocupação desses autores em configurar uma 

categoria específica baseadas nos aspectos sonoros, categoria que, assim como as outras, é 

                                                 
16 Tradução de: Cover versions of game music decontextualize and then recontextualize game music, presenting it 
to a new audience or to a familiar audience but with new instrumentation and orchestration and away from the 
context of the game. 
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dinamicamente moldada no cotidiano por meio de convenções contextuais. Podemos dizer, 

portanto, que gênero musical não indica somente uma representação sonora, mas que o som 

ainda institui parte importante, ou talvez até mesmo imprescindível, no processos de mediação 

realizados por ele. 

Assim, ao entrar em contato com o material sonoro por meio da escuta, uma pessoa tenta 

estabelecer uma relação com aquele som de modo a tentar identificá-lo dentro das rotulações 

musicais. Essa é uma das formas do ouvinte estabelecer alguma relação de sentido com aquele 

som, posicionando-o em um tipo de unidade de conhecimento compreensível a nível cognitivo. 

Segundo Philip Tagg (1987), é comum buscarmos interpretar uma música desconhecida a partir 

do referencial musical previamente construído em nossa história de vida. Ao ouvirmos uma 

música desconhecida, por exemplo, tentamos classificá-la para que se posicione em uma 

condição de maior esclarecimento subjetivo de seu significado. Um fã de um gênero musical, 

por exemplo, consegue rapidamente reconhecer uma música que goste ao entrar em contato 

com ela. Mesmo que não saiba identificar objetivamente cada nota ou acorde, um fã é capaz de 

reconhecer essa música por meio de sua sonoridade devido à vivência que tem dentro da cultura 

musical desse gênero, fato que sugere contato sensível constante com esse tipo de conteúdo. É 

um processo que envolve também os gostos do sujeito, pois ele identifica simultaneamente 

tanto aquilo que tem preferência quando aquilo que rejeita. 

Frith (1987 e 1996), sobre isso, chama a atenção para o juízo negativo nesse processo 

de delimitações de gostos, pois é uma forma dos ouvintes reificarem para si e para os Outros 

valores rejeitados. É no jogo cognitivo entre aquilo que se gosta ou não é que se constroem as 

percepções de cada tipo de música. Desse modo, no caso de ouvir algo desconhecido, o ouvinte 

vai tentar identificar elementos que gosta e o que não gosta para identificá-la em algum eixo de 

significação. A partir disso ele vai reagir à aquela música conforme sua relação histórica com 

ela, aceitando-a ou rejeitando-a. 

No caso da game music, temos um fator que a diferencia ligeiramente de outros tipos de 

música nesse processo de identificação. Ao ouvir uma música, um sujeito vai tentar encaixá-la 

dentro de algum gênero musical conhecido, porém, se conhecer a origem do jogo, 

provavelmente, vai caracterizar também como uma “música de videogame”. As percepções se 

somam, pois ao caracterizar uma música como “de videogame”, atribuímos uma característica 

que configura sua origem e o histórico subjetivo do sujeito relacionado ao jogo proveniente. 

Essa característica, na verdade, se junta à do imaginário do gênero musical do qual a sonoridade 

foi usada para compor essa música. Temos portanto, uma música que simultaneamente 

comporta dois conceitos amplamente usados que podem gerar conflitos ou confluências na 
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escuta. Um fã de heavy metal, por exemplo, está propício a gostar de uma game music que 

tenha a sonoridade desse gênero musical. Contudo, durante o jogo, a experiência altera essa 

percepção, pois há o elemento lúdico interativo presente. Desse modo, um jogo do tipo que não 

goste com uma música de heavy metal pode levar a situações diversas. Esse fã pode se sentir 

incentivado a continuar jogando o jogo por causa da trilha sonora ao fundo, pois ela adicionaria 

um elemento de gosto motivador para ele. Ou mesmo gostando da música, ela pode ser 

insuficiente para motivar um jogador a jogar algo que não goste. É uma situação interessante 

também se pensada por outro lado. Um jogador em contato com uma música que não goste, 

mas que seja coerente com a estética do jogo (MENEGUETTE, 2016) pode fazer com que esta 

não seja rejeitada e passe a ser aceita dentro do contexto do jogo, pois funciona nele, não 

desagradando. É uma situação em que podemos notar desde um desdém em relação à música 

até a criação de um nível de aceitação àquele gênero musical a partir da experiência de jogo, 

com o potencial de influenciar o gosto musical para além desse contexto. 

É importante, no entanto, lembrar que os gêneros musicais são construídos em processos 

dinâmicos de negociação sociocultural na qual as regras que os delimitam vão além daquilo que 

escutamos e, portanto, outros fatores influenciam os gostos. No caso de um fã de heavy metal 

que não goste de games, a reação pode chegar a ser adversa, a ponto de ele rejeitar o tipo de 

sonoridade musical que goste se descobrir que se tratada de uma game music. Tanto o vínculo 

com a cultura dos games quanto com a de cada tipo de música influencia o modo de reação que 

se tem com essas músicas e, portanto, a junção delas em um único produto pode levar tanto a 

confluências e valorizações quanto a conflitos e rejeições. 

Nesse caso, temos uma complexidade de ideias e concepções que se entrelaçam e afetam 

a percepção do objeto, em que o “lado” mais significativo desse entrelaçamento é baseado 

naquilo que é mais relevante para o sujeito naquele momento, portanto, um processo subjetivo 

influenciado principalmente pela afetividade que foi construída com o jogo e ou com o tipo de 

música. 

Essa mescla de fatores, que relativiza o processo de acordo com a subjetividade do 

sujeito, acontece porque as trilhas sonoras são produzidas baseadas em gêneros musicais, no 

aspecto formal, e nos simbolismos que representa. Um músico ao compor para um jogo o faz 

pensando em qual seria a mais apropriada para aquele jogo e, neste momento, baseia-se em suas 

experiências musicais adquiridas em outros tipos de música. Portanto, em termos sonoros, essa 

música terá a sonoridade de algum gênero musical: samba, choro, rock, heavy metal, rap, etc. 

Como a trilha sonora precisa estar coesa com a proposta do jogo, o gênero de música a ser 

utilizado é decidido baseado nas intenções dos compositores na procura de uma sonoridade 
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coerente com a proposta estética do jogo. Esse tipo de escolha é feita a partir de uma associação 

entre música e certos sentimentos objetivados pelos produtores dos jogos (EGENFELDT-

NIELSEN; SMITH; TOSCA, 2008). O que se busca, portanto, é uma correspondência com um 

imaginário social, de conotações afetivas que circulam em grupos sociais por meio de símbolos, 

imagens, aspirações, mitos e fantasias (SERBANA, 2003). Uma game music feita a partir das 

características sonoras do heavy metal, por exemplo, suscita no ouvinte interpretações baseadas 

em sua percepção da cultura do heavy metal. Por isso, considerando que a game music é uma 

trilha sonora usada para configurar a ambientação e suscitar certas emoções aos jogadores 

(HUIBERTS, 2008; WHALEN, 2004; COLLINS, 2013), em termos de recepção sonora, o 

jogador/ouvinte vai interpretá-las a partir de um ideal imaginário composto por sua 

subjetividade na tentativa de se relacionar com a proposta do game que está jogando. Em outras 

palavras, diante disso, o que temos é uma música feita basicamente pelas sonoridades de 

gêneros musicais e que vai trazer consigo para o jogo o imaginário desses tipos de músicas. 

Diante disso, o fator sonoro é muito relevante na identificação dessa música. No caso 

contrário, no entanto (no caso de um sujeito que escuta uma game music sem ter jogado o jogo 

do qual pertence ou de conhecer a fonte por outros meios), ele provavelmente vai identificá-la, 

inicialmente, como um gênero musical por ser o referencial significativo mais próximo. A 

música Mass Destruction17 (2006) do jogo Persona 3, por exemplo, tem uma sonoridade que 

mistura rap, funk e soul, e é improvável que alguém reconheça esta música como game music 

sem conhecer o jogo. Rap, funk e soul são músicas que circulam por diversos meios e suas 

sonoridades, consequentemente, serão mais facilmente reconhecidas e formaram essa relação 

de contato inicial. 

Apesar da game music não possuir uma sonoridade que a identifica precisamente, 

existem sonoridades referentes aos primeiros videogames que possuem certa identidade sonora, 

o que faz com que haja certa generalização se seria ou não game music. Esse caso, porém, não 

reflete grande parte da realidade e será discutido posteriormente. O importante, nesse momento, 

é que a game music pode ser entendida como uma música camaleônica, por ser composta com 

base em alguma música de qualquer gênero musical. É um fato importante porque sem ter uma 

sonoridade característica, isso não se torna um tipo de desvantagem ou algo que desqualifique 

a game music, na verdade, isso mostra que ela possui uma singularidade que a torna associável 

a outras músicas, fazendo com que questões sociais complexas de outros universos a transpasse 

constantemente, desde distinções de gosto até complexas relações identitárias. 

                                                 
17 Exemplos citados em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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1.1.2 Game music e identidade sonora 

Tenho aqui insistido que a game music não possui uma sonoridade específica. De modo 

geral, no entanto, existem algumas características formais e sonoras que são frequentemente 

posicionadas como específicas da game music e que devem ser consideradas nesse debate: (1) 

composição baseada em loop e (2) timbres sintetizados. Tenho notado que há discursos que 

acreditam que essas características são importantes para a game music e que podem até 

configurar parte de sua identidade sonora. A questão do loop é constantemente citada como 

importante para a composição de músicas para jogos eletrônicos (PHILLIPS, 2014; COLLINS, 

2013). Já em relação ao timbre sintetizado, há uma característica sonora dos primeiros vídeos 

games que criaram algum tipo de imaginário relacionado a música dos jogos eletrônicos que 

cria uma associação desses timbres como identidade sonora da game music. Nessa seção, 

comentarei sobre essas características para mostrar o quanto elas podem, ou não, configurar 

nuances específicas da game music. 

Segundo Couri, o “termo loop, em geral, refere-se a algo que se fecha em si mesmo; seu 

fim é um reinício.” (COURI, 2006, p. 1). Na música, ele consiste na repetição constante de uma 

amostra sonora registrada, na qual o fim da gravação se junta ao início (CAESAR, 2008). A 

repetição em si é algo comum em diversos tipos de música e não deveria ter um destaque como 

algo característico na game music, porém a concepção de repetição do loop é diferente e 

importante para o formato da mídia videogame. 

As músicas, na maioria das vezes, são compostas com repetições de trechos, mas sua 

forma geral tem claramente as demarcações de começo, meio e fim. Já o loop, por outro lado, 

é uma repetição constante, em que início e fim se ligam diretamente a ponto de sua reprodução 

ser continua e, praticamente, remeter a uma infinitude (CAESAR, 2008). O loop é, portanto, 

um tipo de construção musical que possibilita que se estabeleçam ciclos constantes em que a 

sequência musical se repete sem deixar o ouvinte criar expectativa por sua finalização. 

Segundo Collins (2008, p. 12-19), essa característica cíclica do loop é importante para 

o jogo eletrônico por se adequar à sua natureza interativa (COLLINS, 2008, p.12-19). Uma 

música pode, portanto, repetir-se constantemente até que alguma ação do jogador engatilhe 

outra música no jogo: ao passar de fase, vencer, perder ou acessar o menu, dentre outras ações. 

Entretanto, apesar de parecer um elemento importante na game music, o loop não é 

suficiente para caracterizar uma música como game music, pois ele é utilizado em diversas 

outras músicas de diversos modos: na sobreposição minimalista, na performance de EDM, na 

improvisação do jazz e nas repetições percussivas do break, dentre outros.  



30 
 

 

Em relação aos timbres sintetizados, temos um caso interessante porque alguns 

videogames possuem sonoridades específicas conforme a composição de seu hardware – 

especificamente, o tipo de chip de processamento de áudio digital. Como parte do 

desenvolvimento tecnológico, os primeiros sistemas de jogos a produziar algum tipo de som o 

faziam por meio de chips de áudio especializados na geração de ondas sonoras por meio de 

dados digitais. Na prática, o computador lê uma informação sonora contendo altura, forma de 

onda e duração, para enviar ao chip de áudio um pedido de produção de um tipo de som 

específico. O sequenciamento desses sons e sua organização polifônica ou, em alguns casos, 

monofônica, produz a música com diversas sonoridades advindas do processo de síntese sonora. 

O importante nesse assunto é que as ondas sonoras produzidas por essa técnica não eram 

as mesmas que o ser humano estava acostumado a escutar e que eram produzidas por meios 

acústicos. A sonoridade sintética produzida referenciava totalmente a um universo distinto dos 

instrumentos musicais convencionais e conotava o mundo digital dos computadores, 

principalmente, quando o timbre produzido nem procurava se remeter a algum instrumento 

musical convencional. 

As ondas sonoras produzidas por esses sintetizadores são digitais e tem o seu nome 

chamado pela forma como se apresentam visualmente em gráficos de análise: quadrada, 

triangular, dente de serra, pulso e senoidal (RUSS, 2009). Cada tipo de onda possui uma 

sonoridade específica, que pode variar conforme modulações possíveis pelos sintetizadores de 

áudio, porém se diferenciam dos sons de instrumentos musicais tradicionalmente conhecidos, 

como violão, violino, flauta, oboé ou caixa, dentre outros. 

Esse processo de síntese é importante porque foi por meio dele que a maioria das 

músicas de jogos eletrônicos foi produzida até meados da década de 1990. Desse modo, como 

grande parte dos jogos foi produzida utilizando essa técnica de produção, essa sonoridade 

digital acabou sendo colada ao imaginário do universo dos games, criando hoje, por exemplo, 

termos como músicas “8-bits” ou “16-bits” para fazer um tipo de alusão à estética de 

determinada época dos jogos eletrônicos por meio de uma referência ao tipo de processamento 

de dados dos hardwares do período (HUIBERTS, 2008). Desse modo, durante esse período, a 

sonoridade dos videogames era percebida como algo sempre caricato sobre aquilo que seria a 

ideia de digital, um tipo de visão que só foi mudando conforme a implementação de outras 

mídias de armazenamento de jogos, CD-s, DVD-s e Blurays – processo histórico melhor 

elaborado na seção 1.3 desta tese. A mudança na mídia possibilitou aos músicos gravar 

diretamente a música com seus instrumentos musicais, sem precisar utilizar o processamento 

do chip de áudio para produzir ondas sonoras por meio de síntese. Desde então, podemos 
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encontrar músicas de diversos gêneros musicais com seus instrumentos característicos gravados 

e reproduzidos em alta fidelidade (COLLINS, 2008). Essas mudanças tecnológicas fizeram com 

que os videogames não precisassem mais se apoiar em chips de áudio para sintetizar o som do 

jogo, alterando sistematicamente o modo como essa música é percebida. 

Independentemente dessas mudanças, algumas percepções caricatas sobre a game music 

ainda persistem e sua sonoridade continua sendo associada aos videogames “antigos”. A 

construção desse imaginário baseado nos jogos das décadas de 1980 e 1990 faz com que tanto 

música quanto imagem sejam utilizadas como referencial simbólico em propagandas 

publicitárias. Um exemplo disso é o comercial lançado em março de 2017 do refrigerante 

Itubaína (Figura 2). Nele, a Vovó Palmirinha18 se propõe a mostrar o porquê do refrigerante 

Itubaína Retrô ter gostinho de infância. A partir disso, ela coloca em uma panela diversos 

objetos representativos do passado, como fotografias, discos (LPs), blocos de montagem e 

ioiôs. Depois de misturar, a garrafa do refrigerante sai da panela de modo semelhante ao do 

Super Mario saindo de um cano hidráulico, uma referência direta ao personagem. O importante 

dessa propaganda para a discussão aqui proposta é que sua produção contém sons utilizados em 

consoles da década de 1980, tanto da música de fundo quanto dos efeitos sonoros da 

propaganda. Toda essa construção da propaganda é feita, portanto, visando representar uma 

ideia de infância. Dentro dessa perspectiva, para representar o universo dos games, a sonoridade 

utilizada foi a referentes aos videogames com chips sintetizadores de áudio. 

 
Figura 2. Comercial Itubaína Retrô com Vovó Palmirinha 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uCWmVJqnuSY 

                                                 
18 Vovó Palmirinha é o nome artístico usado pela culinarista e apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre. 
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Apesar do reconhecimento no imaginário social, definir os timbres sintetizados como 

algo característico é reducionista. Primeiro, porque essa sonoridade mesmo se referenciando 

aos videogames antigos, não pode ser considerada uma game music, mas sim uma música feita 

para propaganda. Segundo, como já falado, a música de videogames começou a ser produzida 

sem a necessidade de apoio nesses chips sintetizadores, podendo ser utilizada a gravação de 

instrumentos musicais comuns para reprodução direta no sistema. Portanto, a partir do uso das 

tecnologias que possibilitam isso, a música dos games foi deixando de ser produzida pelos 

sintetizadores dedicados dos videogames e começou a ser produzida como qualquer música de 

qualquer gênero musical. Em outras palavras, a sonoridade dos sintetizadores só pode ser 

considerada representativa de parte da história da game music, não de toda. O terceiro motivo 

da questão é o fato de existir um tipo de música chamado chipmusic que usa esse tipo de 

sonoridade em sua produção, mas que não é game music. Apesar de ter sons que nos remetem 

ao imaginário de certos videogames, a chipmusic não se trata de uma música composta para 

servir de trilha sonora de um jogo eletrônico. É, na verdade, uma música feita usando tecnologia 

e influência estética de videogames considerados, grosso modo, obsoletos para produzir música 

original para apreciação estética por si só (SCHAFER, 2014; TOMCZAK, 2011). Em outras 

palavras, a chipmusic não pode ser considerada como game music apesar de utilizar os timbres, 

pois não é vinculada à experiência de jogo. 

Enfim, com o contato com o tema, tem sido cada vez mais evidente que a sonoridade a 

desses sintetizadores de áudio não é suficiente para que toda game music seja associada somente 

a estes timbres, até porque isso desconsideraria a game music feita atualmente. Além disso, sua 

forma musical e seus timbres estão sempre tentando representar um gênero musical. Não há, 

portanto, parâmetros sonoros claros para definir como game music. 

Contudo, é importante reafirmar que, apesar da game music não ser um gênero musical, 

ela é produzida a partir de outros gêneros musicais, fato que faz com que ela assimile as 

configurações que remetem aos outros tipos de música, influenciando na produção do sentido 

no momento de consumo. Uma game music produzida por meio de estruturas formais e sonoras 

de algum gênero musical acaba afetando um ouvinte conforme sua relação com aquela música. 

Um jogador fã de um gênero musical, por exemplo, tende a gostar de músicas de jogos feitas a 

partir da sonoridade do mesmo. Porém, isso também pode ser visto de modo inverso, sendo 

rejeitada quando sua sonoridade for de um gênero musical que não goste. 

Podemos também pensar por outra perspectiva. Um jogo, por exemplo, considerado 

bom em todos os aspectos pode oferecer uma experiência que leve o jogador a aceitar a escuta 

de um tipo de música que não goste, ao menos enquanto joga. No contexto do jogo, portanto, 
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um jogador é influenciado pela experiência de jogo a ponto de apreciar um tipo de música que 

não escutaria em seu cotidiano. Outras afetividades, nesse caso, começam a complexificar a 

relação do jogador com a experiência sonora proposta. Essas afetividades podem estar 

vinculadas a situações da vida da época em que a pessoa teve contato com o jogo, causando um 

sentimento de nostalgia (SOUZA, 2014). Nesse sentido, o jogo pode ser um tipo de meio pelo 

qual determinadas sonoridades musicais de gêneros comecem a ser mais aceitas ou, em casos 

que remetem a sentimentos negativos, recusadas. 

Nesse sentido, o efeito da relação que os gêneros musicais causa em cada sujeito é muito 

impactante e pode levar à recusa da experiência como proposta pelos desenvolvedores. Quando 

um jogador, por exemplo, não gosta do gênero musical tocado ou do modo que a trilha encaixa 

no jogo, ele pode simplesmente silenciar a música de fundo ou até mesmo trocá-la. A troca de 

música de um jogo não é algo incomum, principalmente, desde que essa opção se tornou 

disponível em alguns consoles a partir do ano 2001 no primeiro Xbox, console da Microsoft. 

Nele, e em outros que vieram a seguir, o jogador tem a opção de utilizar músicas que tenha na 

memória de seu disco rígido interno, em vez da música do próprio jogo. Com essa opção, 

portanto, o jogador é capaz de escolher a própria trilha sonora, criando outra forma de interagir 

com aquele jogo. Segundo a Microsoft, essa função tem sido muito requisitada desde o 

lançamento do Xbox One em 2013 e foi implementada por eles em 2016. Considerando que há 

pedidos diversos para essa possibilidade de personalização da trilha sonora, notamos a 

necessidade por essa personalização do consumo que mostra tipo de “apropriação subjetiva” do 

item em questão (CAMPBELL, 2004, p. 53). 

Isso demonstra uma característica singular da game music: a de se associar aos gêneros 

musicais. Ao poder ser produzida pela sonoridade de qualquer gênero musical ela traz pra si as 

percepções dessas músicas para si. Os gêneros musicais provocam, portanto, atravessamentos 

conceituais que se entrelaçam e se separam constantemente, em relação aos significados que 

são produzidos deles. Esses atravessamentos adicionam mais complexidade ao conceito dando 

novos contornos para se pensar game music tanto no eixo da produção quanto no do consumo. 

A game music, portanto, possui características singulares e próprias, mas como se associa a um 

gênero musical, é importante estarmos sempre procurando entender qual relação dela com os 

outros tipos de música. 
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1.1.3 Características socioculturais da game music 

Em relação aos aspectos socioculturais da game music, alguns elementos demonstram 

características próprias e evidentes, porém, vale lembrar, sempre permeadas pelos referenciais 

socioculturais dos gêneros musicais. A ligação direta da game music com os videogames faz 

com que suas práticas de consumo e produção sejam realizadas a partir de sociabilidades que 

circundam o universo dos videogames. Tanto videogame quanto sua música formam os 

materiais e experiências compartilhadas entre os fãs de game music. Nesse sentido, a game 

music forma uma cultura por si, com seus próprios valores, referenciais simbólicos e práticas 

que demonstram tanto similaridades quanto diferença em relação à outras práticas culturais. 

Contudo, o seu vínculo com a origem a mantém sempre vinculada a cultura dos games, em 

sentido amplo. 

Do ponto de vista semiótico, a cultura da game music é baseada em diversos hardwares 

e softwares que consolidam conteúdos simbólicos que são base de referência para os jogadores 

se identificarem: imagens, frases, personagens, histórias, efeitos sonoros, narrativas, música, 

dentre outros diversos elementos significativos. Diversos personagens de games, por exemplo, 

representam o universo do qual pertencem. Esses ganham um significado diferente conforme a 

interpretação subjetiva de cada jogador, que se transforma constantemente na experiência de 

jogo. Isso cria diversas representações destes personagens que são compartilhadas a nível 

intersubjetivo, e que são suficientes para que diversos jogadores constituam práticas culturais 

em torno desses referenciais simbólicos. 

O personagem Sonic, por exemplo, é referência reconhecível facilmente pela maioria 

dos jogadores. Isso vai além, pois sua imagem é vinculada a diversos outros objetos, ideias e 

momentos históricos. A imagem do personagem Sonic é sempre vinculada à empresa Sega, 

fabricante de seus jogos, da qual também é o mascote e, talvez, também aos consoles que 

construíram e estabeleceram o personagem. Isso constitui um tipo de cultura gamer, ou baseada 

nos conteúdos proporcionados pelos videogames, na qual convergem os referenciais simbólicos 

e as pessoas que se identificam com eles. A cultura da game music é ligada diretamente a essa 

cultura gamer, diferenciando-se apenas pela ênfase na música como material principal pelo qual 

circundam práticas de produção e consumo desse conteúdo. 

Esses conteúdos não são musicais em si, mas têm ligação direta ou indireta com a 

experiência de jogo e são encontrados nas práticas musicais. Durante a pesquisa de campo 
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realizada em três apresentações da Video Games Live – melhor detalhada posteriormente19 –, 

pude notar, por exemplo, o quão importante esses referenciais simbólicos são para a 

composição do evento. Toda a apresentação dessa orquestra é permeada por momentos que 

destacam esses referenciais simbólicos do mundo dos games. Usam um telão com imagens do 

jogo, a que a música pertencia, para acessar a memória afetiva do público, fazendo pequenas 

representações teatrais baseadas no jogo da música tocada. Em resumo, a música podia ser o 

foco principal, mas não era o único em toda a composição do evento. O show consistia na soma 

de diversos momentos que interligam a música com simbolismos da cultura dos videogames. 

Em pesquisa de campo direta, o contato com os músicos de game music no YouTube 

mostrou que diversos artistas utilizam esse tipo de referencial imagético em suas produções. Os 

guitarristas Jonny Atma20 e Marco Junior,21 por exemplo, utilizam adesivos de personagens de 

games em alguns de seus instrumentos musicais. Outro artista, Lino, da banda MegaDriver, vai 

além e tem duas guitarras personalizadas: uma com o formato da cabeça do personagem Sonic 

e outra com o formato do console Mega Drive. Essas referências simbólicas não ficam apenas 

nos instrumentos. Jonny Atma, por exemplo, utiliza um boneco do personagem Chaos da série 

Sonic The Hedgehog (1990) em alguns vídeos para torná-lo cômico em cenas que fazem parecer 

que o boneco esteja tocando o teclado da música apresentada (Figura 3). O uso dessas imagens 

são, portanto, formas de comunicar ao público a identificação que eles têm com a cultura dos 

videogames – assunto abordado no capítulo 4.1. 

                                                 
19 Foram realizadas pesquisas de campo em três apresentações da Video Games Live no Brasil: Rio de Janeiro em 
2012 e 2016, e em São Paulo em 2015. Nessas pesquisas, foram realizados registros etnográficos tanto como 
público (2012 e 2015) quanto na produção (2016). 
20 Canal disponível em: https://www.youtube.com/user/JonnyAtma. Acesso em: 08 Mar. 2019. 
21 Canal disponível em: https://www.youtube.com/user/rockthegames1. Acesso em: 08 Mar. 2019. 
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Figura 3. Atma utilizando boneco do Chaos como brincadeira durante a performance musical 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Sonic Fan Medley – Gametal22 

1.2 Influência teórica do cinema nos estudos de game music 

Primeiramente, é importante afirmar que jogos eletrônicos e o cinema são mídias que 

funcionam de modos diferentes. A principal diferença é que os jogos eletrônicos exigem uma 

interação ativa do jogador para construir a experiência de jogo, diferenciando-se do cinema no 

qual a narrativa se mostra de forma linear e sem interferência de quem assiste nos 

acontecimentos na tela. No entanto, essas duas mídias possuem algo em comum: o uso da 

imagem em movimento com o som. 

Essa ligação levou alguns autores (COLLINS, 2008; HUIBERTS, 2010; SHUM, 2008, 

MENEGUETTE, 2016) a buscarem na bibliografia de cinema algumas formas para pensar a 

game music, pois se trata de uma mídia já centenária, que possui um histórico significativo de 

publicações acadêmicas. Cada autor tem desenvolvido formas próprias de pensar a game music 

contribuindo para novas percepções sobre essa música. O que pretendo aqui, portanto, é 

demonstrar alguns desses estudos importantes sobre game music que se apoiam de algum modo 

em teorias criadas para pensar música no cinema como base para desenvolver próprias 

percepções sobre a música dos games. 

O primeiro trabalho que comentarei é o de Karen Collins (2008), uma das pesquisadoras 

mais renomadas sobre game music, que propõe uma abordagem para pensarmos a função da 

música dos jogos eletrônicos a partir do conceito de diegese, muito utilizado nos estudos sobre 

                                                 
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B0DHw5d5D4Q. Acesso em: 08 Mar. 2019. 
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cinema.23 Sua proposta parte das categorias de diegético e não diegético para criar uma 

subdivisão destes termos de um modo apropriado a característica interativa dos jogos 

eletrônicos. Segundo a autora, primeiro o som pode ser caracterizado como diegético ou não 

diegético para depois ser entendido como “dinâmico ou não dinâmico, e então dividido em tipos 

de atividade dinâmica em sua relação com a diegese e com o jogador.” (COLLINS, 2008, 

p.125). Para exemplificar brevemente a teoria da autora, o jogo Super Mario Bros (1985) tem 

uma música tocada como pano de fundo e sem nenhum elemento imagético que demonstre que 

seja parte do mundo ficcional, portanto, é uma música não diegética. Em termos de 

dinamicidade, a trilha sonora é composta de modo linear e repetitiva, porém sofre alterações 

conforme certas ações durante o jogo. Por exemplo, aumenta-se o andamento musical quando 

o tempo do jogo está acabando ou troca-se a música tocada quando o jogador pega o poder da 

estrela, que confere imortalidade temporária. Super Mario Bros, portanto, apresenta músicas 

dinâmicas não diegéticas que compõem um fundo musical que se repete constantemente até 

que algumas condições alterem esse quadro. Essa configuração propõe que a música desse jogo 

tenha a função de afetar emotivamente o jogador ao tentar “adicionar ou ampliar referenciais 

sócias, culturais e emocionais” (HUIBERTS, 2010, p.29). 

Essa forma de pensar os estudos de game audio pela diegese influenciou também Sander 

Huiberts (2010), um pesquisador cuja tese consistiu na elaboração de um modelo de análise de 

áudio para games chamado IEZA, acrônimo de Interface, Efeito, Zona e Afeto. Esse modelo 

propõe um tipo de análise direcionada às capacidades do áudio para games de promover 

imersão. Essa análise é feita a partir de um gráfico (Figura 4) em que se posiciona os áudios 

conforme se apresentam no jogo, formando um sistema que dimensiona o som dentro de um 

ordem correlacional entre a diegese e aquilo que o áudio expressa. Em resumo, acima do eixo 

horizontal do gráfico (figura 4) se posiciona os áudios diegéticos e abaixo os não diegéticos; à 

esquerda do eixo vertical se posiciona os sons do ambiente, ou ambientação, do jogo e à direta 

os sons da atividade, aqueles que comunicam eventos. 

                                                 
23 Essa influência de teorias sobre diegese no cinema é influência declarada pela própria Collins na construção de 
uma adaptação para o áudio para games (COLLINS, 2008, p.125.). 
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Figura 4. Representação gráfica do modelo IEZA 

Diante do gráfico, os sons de Interface seriam aqueles produzidos para comunicar algo 

ao jogador referente às mecânicas e sistemas de jogo, portanto, fora do lado diegético do gráfico 

e do lado da atividade devido ao caráter comunicacional do sistema de regras. São sons muito 

comuns nas interações com opções em menu ou quando o jogo comunica algo relacionado a 

mecânica ao jogador. Um exemplo é no jogo Castlevania (1986) onde se inicia um som 

semelhante a um beep tocado de modo intermite para comunicar ao jogador que a vida está 

acabando, sendo, portanto, um sinal de alerta. 

A área do Afeto constitui-se de sons que expressam a parte não diegética da ambientação 

do jogo. Ela é utilizada para agregar referenciais culturais, emocionais e sociais. São as músicas 

que existem para provocar afetivamente o jogador, ela tenta instigar uma emoção de modo que 

influencia na experiência. 

No eixo da diegese, o Efeito consiste nos sons produzidos pelos objetos visíveis ou não, 

mas que estão no contexto narrativo, portanto fazendo parte daquele universo. Por representar 

sons que comunicam ações ocorrendo no jogo, o efeito está posicionado no lado direito, da 

atividade. Em resumo, são os sons dos efeitos sonoros produzidos em qualquer jogo. Por último, 

Zona é a área em que se encaixam os sons diegéticos que comunicam o tipo de ambiente. Uma 

paisagem sonora qualquer é exemplo, pois comunica os sons diegéticos e configura, por meio 

deles, o ambiente em que o personagem se encontra. Segundo Huiberts (2010) a intenção desse 

modelo é que ele possa ser usado como uma “tipologia para definir quatro domínios da 

comunicação baseados em sentidos do áudio para game. Ele pode mostrar a estrutura e 
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associação do áudio para jogos”24 (HUIBERTS, 2010, p.34). Assim, sua intenção é promover 

um raciocínio para pensar o áudio para games a partir desses elementos. 

Huiberts é um autor que tem se popularizado ultimamente, sendo muito citado em 

discursos acadêmicos ou entre profissionais de áudio. Esse reconhecimento não surpreende 

porque sua proposta é a de um modelo simples e prático para produzir análises sobre os sons 

utilizados nos games e que pode ser utilizado também para planejar a produção da estrutura 

sonora de jogos. Pensar sobre a diegese, para o autor, é importante para entender o áudio para 

games tanto na produção quanto no consumo na medida em que podemos pensar como a 

aplicação do áudio promove imersão no jogo. 

Lawrence Shum (2008) propõe possibilidades de emprego de sons em games como 

forma de proporcionar imersão ao jogador. Em sua tese, Shum passa também pelo caminho de 

buscar similaridades entre cinema e games, porém em diversos momentos ele comenta que o 

uso e o efeito dos sons é diferente entre essas mídias. Nos games, há uma interação que distribui 

a atenção do jogador diferente do que acontece num filme. Essa interação é o que incita os 

próprios produtores a pensar sobre essa relação no momento da construção do design sonoro 

do jogo de um modo que promova maior imersão. 

O autor, para isso, realiza uma discussão sobre topologia sonora dos games por meio de 

uma revisão bibliográfica articulada com exemplos práticos retirados dos próprios jogos. 

Chamam a atenção alguns questionamentos retóricos que o autor faz ao longo do texto que 

provocam a ideia de que a relação possível entre os estudos de o cinema e games seja o próprio 

sentido na imagem. Devido ao seu embasamento teórico partir do campo da semiótica, o autor 

indica que cada imagem possui uma significação, assim como a música tem sua própria, porém 

outras significações são produzidas quando um está associado diretamente ao outro como num 

jogo eletrônico: 

pode-se dizer que a música efetivamente possua uma significação? Ou será que esta 
significação (ou rede de significações) é fruto do diálogo entre as formas e modos de 
jogabilidade, as possibilidades de navegação e de interação, as regras, os cheats 
(truques), as imagens e os ambientes? Se no ato de jogar, a música confere 
significação às imagens, estas também não dão significação à música? Em outros 
termos, ao invés de se pensar no que a música tem, pode-se investigar o que ela faz 
dentro de um determinado contexto. (SHUM, 2008, p.140, grifos do original) 

Esse posicionamento semiótico é que o leva a se apoiar no modelo analítico de Michel 

Chion para trabalhar algumas questões relacionadas a música no cinema como meio de entender 

o som dos games. Para isso, ele faz um recorte sobre os games trabalhados, que fazem parte 

                                                 
24 Tradução de: typology to define four domains of communication by means of game audio. It can show the 
structure and association of game audio. 
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somente do momento geracional tecnológico dos games iniciado por volta do ano 2000, recorte 

histórico justificado pelo autor como o período em que “a maioria dos games [...] emprega 

técnicas de produção sonora, amplamente utilizadas no cinema” (SHUM, 2008, p. 6). 

Conclusivamente, Shum demonstra cuidado nessa abordagem ao indicar que a relação dos 

games com o cinema pode ser aplicada a jogos específicos que demonstrem, claramente, se 

apoiar na linguagem dessa outra mídia em sua produção. 

A discussão proposta pelo autor, portanto, assume existir uma relação dialética entre 

som e imagem na produção de sentido, que possui semelhanças com certo recorte de jogos, qual 

seja, aqueles que utilizam as mesmas técnicas de produção do cinema. Esses games, é 

importante ressaltar, empregam essas técnicas por causa dos avanços tecnológicos que puderam 

proporcionar a produção de games com narrativas mais complexas. Apesar de apontar uma 

possibilidade de semelhança entre o emprego do som no cinema para os games, o autor sempre 

comenta os limites dessa abordagem. Apesar da ligação entre diegese e produção de sentido da 

imagem, as diferenças no modo de produção e percepção são diferentes, principalmente, por 

causa da interatividade nos games. 

A produção musical para jogos eletrônicos difere de outros meios como o vídeo e o 
cinema, onde as músicas costumam evoluir linearmente com começo, meio e fim, 
porque não é possível prever com exatidão quando o jogador vai agir. Por esta razão, 
ao pensarmos em música interativa para games, podemos adotar estratégias distintas. 
Por exemplo, compor blocos com introduções, finais, partes intermediárias e 
transições. Cada um destes trechos musicais pode tocar em ordens diversas, de acordo 
com as ações do jogador. Este tipo de criação se parece com um quebra-cabeças, já 
que diferentes partes e transições devem se “encaixar” a outras partes, mantendo a 
coerência harmônica e melódica. Em alguns momentos, como períodos de inatividade 
do jogador ou, ainda, menus em standby, a música pode continuar tocando sem 
interrupções com ou sem variações de suas partes. Se o jogador decidir enfrentar seu 
(s) oponente (s), a música deve reagir de imediato, tornando-se mais intensa ou, ao 
contrário, ficando mais calma nas ocasiões em que a ação diminui. (SHUM, 2008, 
p.151) 

O que podemos notar é que o autor, mesmo procurando correlacionar elementos dos 

estudos da música de cinema nos games, não consegue resolver alguns aspectos da questão. 

Uma das preocupações de um profissional de áudio para games é criar uma estrutura coerente 

de posicionamento do som no universo proposto e, para isso, deve entender as relações de 

sentido que a música e os efeitos sonoros têm com a imagem. O agenciamento do jogador é um 

fator importante a ser considerado na criação do projeto sonoro de um jogo. Nesse sentido, entra 

a proposta de Shum de uma topologia sonora para música de games. Cada lugar, no game, 

possui uma proposta sonora que é engatilhada pelo jogador ao provocar a mudança de cenário.  

Já Lucas Meneguette (2016) propõe, em um trabalho relativamente mais atual, “um 

arcabouço conceitual que permita compreender a formação de identidade sonora em jogos, 
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particularmente pela integração da sonoridade com os demais elementos estéticos e funcionais” 

(MENEGUETTE, 2016, p.22). É uma proposta que se diferencia da de Shum por enfatizar a 

questão da identidade sonora vinculada aos gêneros dos jogos, às franquias e aos fabricantes. 

Para ele, é possível relacionar a questão da identidade sonora com quatro elementos que 

compõem os jogos: estética, mecânica, história e tecnologia. O autor desenvolve uma 

diversidade de conceitos para pensar a identidade sonora dos games, mas o que chama a 

atenção, aqui, é que ele o faz sempre a partir de uma busca pela conformação entre paleta sonora 

e identidade visual, uma congruência entre som e imagem. 

Meneguette propõe que as relações estéticas entre som e imagem são formas de perceber 

a construção da identidade de um jogo. Tanto congruência quanto incongruência entre som e 

imagem são, portanto, meios de compor essa identidade do jogo, ou até mesmo de um branding 

relacionado a uma série ou fabricante, sendo o caso da incongruência, ou inadequação estética, 

algo que, geralmente, prejudica a qualidade geral do game, pois se trata de uma incapacidade 

da equipe de áudio em comunicar melhor a experiência de jogo ao jogador. Esse fenômeno 

pode acontecer por um uso inadequado da paleta sonora em relação à imagem disposta na tela. 

É importante ressaltar que essa incongruência pode ser intencional para criar uma experiência 

de quebra de expectativa. 

Para propor essas ideias, Meneguette se apoia em duas áreas: psicologia e cinema. Na 

psicologia, o autor se apoia em Vilaynur Ramachandran e Eleanor Hubbard (2001) para explicar 

sobre as relações entre sinestesia e a percepção humana. Esses autores propõem, a partir de uma 

embasamento evolucionista, que certas imagens sugerem certos sons porque há uma sinestesia 

sensório-motoras que relaciona movimento, linguagem e imagem. 

Em relação ao cinema, Meneguette se baseia, assim como Shum (2008), Collins (2008) 

e Huiberts (2010), em Michel Chion (1994), principalmente, sobre o conceito de contrato 

audiovisual e modos de escuta. Para Chion, as sonoridades do audiovisual podem ser divididas 

em duas grandes áreas se acordo com sua origem e influência na narrativa. Seriam elas: on-

track e off-track. Em resumo breve, off-track são os sons sugeridos, porém ausentes no 

momento que são vistoss na tela. Já on-track são os sons presentes no audiovisual, sendo que 

podem ser divididos aqueles de fonte sonora visível (on-screen) e não visível (off-screen). Essas 

categorias demonstra uma ideia chave na teoria de Chion, a de que sons são sugeridos por aquilo 

que se vê na tela a um nível, o que faz que a imaginação queira preencher até aqueles sons 

ausentes na cinematografia. Ao assumir isso, Chion toca em questões relativas à subjetividade 

ao considerar a expectativa sonora do sujeito ao entrar em contato visual com o conteúdo 
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imagético na tela. A produção de sentido está, portanto, nessa relação que se faz entre o 

conteúdo sonoro e imagético em sua sincronia demonstrada na tela. 

Essas questões demonstradas não são as únicas discutidas por esses autores, mas são 

amostras da influência dos estudos de cinema na discussão sobre música de jogos eletrônicos. 

Apesar de mostrar possibilidades de interação entre as discussões de música no cinema e jogos 

eletrônicos, nota-se também que todos os autores sentem-se limitados por essa base teórica e 

tentam desenvolver outros caminhos ou novas propostas teóricas para falar sobre o tema. 

Meneghette comenta que “os conceitos cinematográficos (como som diegético e extradiegético) 

são amiúde evocados para então se mostrar sua ineficácia e propor novas tipologias (som 

transdiegético, telediegético, ideodiegético, cinediegético…)” (MENEGUETTE, 2016, p. 207). 

Nesse sentido, essa limitação vai sendo reduzida na medida em que os pesquisadores enfatizam 

cada vez mais as características dos games em seus estudos de áudio. Assim, aparentemente, o 

assunto “áudio nos games” vai ganhando certa autonomia discursivo-teórica para desenvolver 

novas pesquisas sobre assuntos relacionados a essa temática. No entanto, é importante lembrar 

que grande parte dessa discussão é sim originária da articulação feita com os estudos de áudio 

em cinema destacando, principalmente, as temáticas relacionadas à diegese sonora e a produção 

de sentido na junção imagem-som. 

1.3 Cronologia geracional dos games e sua música: problematização histórica 

Para pensarmos sobre a história da game music, é importante considerar seu vínculo 

permanente com as condições tecnológicas existentes para sua reprodução, ou seja, a 

capacidade técnica-sonora dos videogames. A condição de existência da game music, enquanto 

componente de um jogo eletrônico, é condicionada aos dispositivos tecnológicos no qual é 

veiculada, portanto, restrita às ferramentas disponíveis em cada sistema. Isso não quer dizer que 

a história da game music seja exatamente igual à dos videogames, porém há um tendência em 

tratar a história dos games e da game music como uma só. 

A game music é uma música e, por isso, tem características singulares relacionada à 

própria construção sonora, porém elas têm sido pouco destacadas em estudos sobre o tema. Há 

uma tendência de tratar essa história como já dada a partir das lógicas do próprio senso comum. 

É importante, portanto, problematizar essa história dos games em relação à sua música, para 

que esses elementos específicos da música possam se tornar mais evidentes. 

Os primeiros jogos eletrônicos produzidos não possuíam música, pois ainda eram 

experimentações iniciais com os sistemas computacionais. Esse caráter experimental pode ser 
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visto no Tennis for Two (1958), um dos primeiros jogos eletrônicos criados. Nele, seu criador 

William Higinbotham, cientista do Brookhaven National Laboratory, utilizou um osciloscópio 

para servir como tela de um jogo eletrônico que tentava simular um jogo de tênis (SOUZA, 

2014; GULARTE, 2010). O jogo não possuía música nem efeitos sonoros fazendo com que o 

único som produzido durante uma partida seja o dos botões mecânicos do controle sendo 

pressionados pelos jogadores. 

Um dos primeiros jogos a mostrar o potencial do uso do som para criar melhores 

experiências de jogo foi o Pong25 (1972), que continha sons que simulavam o rebatimento da 

bola e o grito de uma torcida comemorando. Isso não foi um processo simples. Al Alcorn, um 

dos criadores do jogo, em entrevista ao site IGN falou como foi conceber a ideia de seu sócio, 

Nolan Bushnel, de usar sons para deixar o jogo mais divertido. Na fala de Alcorn, 

Como você faz isso com circuitos digitais? Uns e zeros? Eu não tinha ideia, então eu 
fui lá pela tarde e em menos de uma hora cutuquei em volta e achei sons diferentes 
que já existiam no gerador de sincronização, e fechei-os, isso levou metade de um 
chip para fazer. E eu disse aí está o som – se você não gosta dele, faça você! Foi desse 
jeito que ele ficou, então eu adoro quando pessoas falam o quão maravilhoso e bem 
pensado esses sons são26 (ALCORN, entrevistado por SHEA, Cam, 2008).27 

Na fala de Alcorn, é possível notar como os primeiros sons para jogos foram criados 

com dificuldades técnicas, o que mostra o porquê a música, arte que exige uma organização 

sonora, precisou de tempo para estar presente de modo constante em jogos eletrônicos. A 

história da game music, portanto, não é exatamente a história dos hardwares dos videogames, 

apesar de ser subordinada a eles. É uma história que precisa ser pensada a partir de seus próprios 

critérios, possibilitando, assim, que as características musicais protagonizem o 

dimensionamento do universo musical, não sendo apenas uma ramificação das narrativas sobre 

games que, é importante apontar, também apresentam problemas na forma como são 

difundidas. 

Muitas pesquisas sobre game music (COLLINS, 2008, SHUM, 2008; SOUZA, 2014, 

para citar alguns) tentam produzir uma história para contextualizar seus estudos. O problema é 

que elas tendem a “cair na mesma armadilha” epistemológica de fazer com que a explicação 

                                                 
25 Esse jogo é de uma bolinha (representada por um quadrado) que precisava se rebatida por uma haste retangular 
controlada por cada jogador. O objetivo era fazer a bolinha passar pela defesa do jogador adversário para 
conquistar pontos. 
26 Tradução de: How do you do that with digital circuits? Ones and zeroes? I had no idea, so I went in there that 
afternoon and in less than an hour poked around and found different tones that already existed in the sync 
generator, and gated them out and it took half a chip to do that. And I said 'there's the sound – if you don't like it 
you do it!' That's the way it was left, so I love it when people talk about how wonderful and well thought out the 
sounds are. 
27 Entrevista disponível em: http://www.ign.com/articles/2008/03/11/al-alcorn-interview?page=2. Acesso em: 30 
jan. 2014. 
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das capacidades tecnológicas seja a própria história dessa música. Características estético-

musicais, sociais e comerciais, portanto, acabam sendo apenas citadas brevemente para apontar 

alguma questão pontual, o que dificulta inclusive o diálogo acadêmico, pois a própria citação 

desses fatos se torna um processo de “extração cirúrgica” de pequenas ideias dispersas em seus 

textos. 

Karen Collins, por exemplo, faz em seu livro, Game Sound: Introduction to the History, 

theory, and practice of Video Game Music and Sound Design (2008), uma abordagem histórica 

muito interessante ao apontar a relação entre mercado e simbolismo sobre algumas músicas 

produzidas para o Mega Drive e Super Nintendo. Segundo a autora, o Mega Drive foi um 

videogame criado visando um público de adolescente e jovens adultos e, para isso, a Sega, sua 

fabricante, investiu em propaganda para vincular a imagem do console a um caráter 

transgressor, inclusive sua coloração preta é parte desse imaginário também por remeter à ideia 

de obscuridade. A imagem construída para o console influenciou a produção de músicas com 

ideias mais complexas em termos afetivos, tanto pelo trabalho harmônico melódico quanto pela 

exploração de sonoridades mais “sujas”. Já o Super Nintendo, com visual claro e simplificado, 

buscava um público mais amplo, de caráter familiar. Os games produzidos para esse sistema, 

segundo Collins, tendiam a ter músicas com abordagens mais populares, com sonoridades 

menos ruidosas em estruturas harmônicas mais objetivas. 

Essa análise feita pela autora é interessante e possibilita reflexões sobre o tipo de música 

produzida para esses videogames, no entanto, essa reflexão é apenas passageira, sendo usada 

apenas para ilustrar o desenvolvimento tecnológico dos chips de áudio, por isso sem 

desenvolver muito sobre o assunto. Esse foco no hardware acontece porque pesquisadores, 

assim como Collins, remontam essas histórias a partir da lógica geracional muito conhecida na 

cultura dos games: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7 e 8ª geração de games. Pesquisar e refletir 

historicamente sobre essa música somente a partir da história dos dispositivos se mostram 

limitados por posicionar as próprias características musicais em segundo plano. 

Essa categorização geracional, além disso, constitui-se em meio a uma lógica de 

mercado que segmenta produtos para produzir uma mentalidade para consumo. O mercado, 

nesse caso, é aquele que tenta induzir percepções sobre o que seria novo (bom) ou ultrapassado 

(ruim), distinções representativas de valor. Essa lógica de mercado, de que o novo é sempre 

melhor que o velho, é contestável na medida em que a qualidade da experiência de jogo está 

mais ligada ao engajamento do jogador e de suas preferências subjetivas do que a capacidade 

de processamento dos dispositivos. Esse tipo de conceituação generalizante representa, 
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portanto, um entendimento de um jogador médio, não exatamente a relação de cada sujeito com 

os jogos e videogames de determinado período histórico. 

Vitor Damásio (2018), fã de game music, diz em entrevista que prefere trilhas sonoras 

de jogos mais “antigos” do que os recentes. 

Eu estou citando aqui trilhas sonoras até o Playstation 1, não que eu não goste do que 
veio depois, mas eu acho que, por exemplo, [com] o Dvd e tudo mais, a coisa virou 
mais assim, uma trilha sonora, como música gravada. É ali [que] eu acho que perdeu 
o charme. Tem muito menos trilha de jogos que gosto dessa era para frente do que 
para atrás. (DAMÁSIO, 2018, entrevista) 

Segundo sua fala, em sua particularidade subjetiva, Damásio considera que as músicas 

de games atuais não possuem “charme”. Demonstrando que, para ele, as possibilidades 

tecnológicas, que se desenvolveram no tempo e que foram absorvidas pela indústria dos games, 

não resultaram em mais adequadas ao seu gosto pessoal. Pelo contrário, essas músicas perderam 

alguma característica específica que gostava fazendo com que ele demonstre uma certa 

indiferença em relação as trilhas de jogos relativamente mais atuais na seguinte fala: “eu estou 

aqui olhando pro lado e tem minha coleção de jogos de Playstation 328, e a maioria dos jogos 

são mainstream e tudo mais. Eu olho pro lado e penso: “não tem uma trilha sonora marcante 

que eu citaria aqui nessa conversa” (DAMÁSIO, 2018, entrevista). 

As falas de Damásio, importante ressaltar, não representam a visão dos fãs de game 

music de modo geral, no entanto, mostram que a ideias “evolucionistas” não podem ser 

idealizadas para essa temática. Assim, pode-se afirmar que a passagem do tempo não resulta 

exatamente na produção de jogos e trilhas sonoras melhores em si, mas sim diferentes. 

Independentemente disso, esse modelo geracional é amplamente citado tanto por uma 

bibliografia especializada (COLLINS, 2008; GULARTE, 2010; KENT, 2001; HERZ, 1997; 

GASPAR, 2007; FINCO, 2010; REIS, 2005; SOUZA, 2010; dentre outras) quanto por portais 

de informações sobre games (Gamespot, IGN, UOL jogos) para produzir conteúdo acadêmico 

ou jornalístico sobre os videogames e seus jogos. E isso é corroborado nas narrativas dos fãs 

que constantemente citam esse tipo de montagem histórica (por gerações) como referência 

comunicacional. Aponta-se para determinada geração para comparar o tipo de experiencia 

proporcionada pelos jogos de determinada época, por exemplo. 

Em resumo, cada geração nesse modelo configura características dos games produzidos 

naquele momento histórico que são condicionados pelas capacidades tecnológicas disponíveis. 

Na Tabela 1, por exemplo, há uma cronologia construída com base na bibliografia e sites 

                                                 
28 Sistema de videogames relativamente recente, considerando o contexto da fala da pesquisa. 
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citados. É um tipo de tabela que pode ser encontrado em diversos portais de games ou revistas 

sobre o assunto, diferenciando apenas alguns nomes. 

Tabela 1. Exemplo de cronologia geracional dos videogames 

 

Além dessa configuração estratificada, também é possível encontrar histórias contadas 

a partir da generalização dos anos, em vez de gerações. No site do museu The Strong: National 

Museum of Play, por exemplo, encontrasse uma linha do tempo construída por fatos que 

aconteceram em determinados anos que foram importantes para a história dos videogames. 

Apresentando, portanto, uma visão geral sobre os videogames, porém resumida. Esse modo de 

exposição deve ter sido feito, provavelmente, para se adequar a proposta de visualização rápida 

da internet como forma de divulgar o conteúdo sem aprofundamento complexo, pois os detalhes 

estão disponíveis na exposição do museu em si. 
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O problema que se apresenta nessas composições históricas é uma generalização que 

demonstra apenas alguns objetos selecionados que conduz as discussões que os permeia, 

somente. Excluem-se, a partir dessa seleção, importantes composições históricas que poderiam 

ser pensadas por meio de outros objetos ou ainda de outras possibilidades que não sejam os 

objetos em si. Além disso, esse tipo de tabela não contém todos os consoles existentes, não 

considera os portáteis e não há muitas menções sobre o papel dos computadores pessoais nesse 

processo. Esses são problemas porque se constrói um tipo de “história dos eleitos”. 

O historiador Jacques Le Goff em História e Memória (1996) apresenta uma discussão 

importante sobre documentação em que destaca a responsabilidade do pesquisador ao investigar 

e apresentar os objetos históricos. Segundo o autor, há uma relação de poder nas montagens e 

remontagens históricas feitas a partir de objetos, documentos e registros, que são considerados 

mais importantes do que outros levando a um processo de ofuscação em que parte da história é 

ignorada. Em outras palavras, esses objetos eleitos, que protagonizam as narrativas históricas 

de modo insistente, promovem uma história que exclui ou suprime diversos elementos. Nesse 

sentido, as relações de poder tendem a persistir enquanto não sejam problematizados a história, 

os objetos e as condições daqueles registros excluídos ou pouco lembrados. 

O quadro apresentado (Tabela 1) pelo senso comum, portanto, promove narrativas que 

giram em torno de certos sistemas de jogo enquanto outros não são citados. A relação de poder 

persiste na medida em que os agentes que possuem contato constante com os jogos eletrônicos 

(fãs, mídia e pesquisadores) tendem a replicar, pelo discurso, essas construções históricas. 

Desse modo, o modelo geracional demonstra não representar uma história problematizada, mas 

sim apenas uma cronologia limitada. Parte da história e memória, portanto, tende a se perder. 

Por outro lado, não podemos nos esquecer, que essa generalização é algo comum e 

importante por fins didáticos de ensino e para lidarmos com o mundo. A ciência cognitiva tem 

mostrado, por exemplo, que as generalizações são formas de lidarmos com o mundo ao atribuir 

significado a palavras, ideias e objetos (REGO, 2010), já que essa informação pode ter um uso 

mais objetivo. É uma necessidade, portanto, evolutiva na qual os sentidos são compactados em 

formas de conceito para usos diversos no cotidiano da vida (SARAIVA, 2014). Em termos 

pragmáticos, a generalização tem utilidade na vida cotidiana ao possibilitar a relação direta com 

o mundo de movo objetivo. No entanto, a pesquisas acadêmicas, como esta, precisam 

aprofundar e problematizar essas construções consolidadas no senso comum, assim como Le 

Goff propõe. 

Existem diversas dessas tabelas disponíveis na internet com pouca variação entre elas, 

normalmente destacando os mesmos sistemas. A informação ainda é relevante e demonstra 
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produtos históricos que foram importantes, porém é essencial ter a consciência de que essa é 

uma construção parcial de uma convenção socialmente aceita e pouco problematizada. Por fim, 

é importante frisar que esse modelo geracional tem sido útil para a comunicação histórica 

relacionada aos videogames, porém é imprescindível também que sejamos conscientes dessas 

limitações. Não devemos abandonar o que tem sido feito, mas devemos expandir essas reflexões 

históricas. 

Diante dessa problemática exposta, pretendo nessa seção contextualizar a história da 

game music em relação a cronologia amplamente divulgada dos jogos eletrônicos. Para isso, 

proponho um modelo cronológico mais direcionado a questões musicais, pois, desse modo, as 

características musicais, portanto sonoras, podem protagonizar mais as discussões, o que se 

mostra mais coerente para estudos direcionados a um tipo de música. 

A intenção desse modelo, então, é embasear algumas discussões da tese e instigar outras 

formas de olhar, de provocar novas reflexões possíveis sobre a game music. No entanto, ressalto 

que não pretendo sugerir uma forma em que outras particularidades históricas sejam minoradas, 

mas sim que possamos encontrar um melhor equilíbrio entre as características tecnológicas, 

sociais e musicais. Não proponho, portanto, um abandono das perspectivas geracionais por 

completo, mas sim uma forma de pensar a música dos games de um modo em que suas 

características possam se destacar. 

1.3.1 Propondo uma cronologia da game music 

Esses posicionamentos históricos – como exemplificado anteriormente – com base na 

Tabela 1 é algo que possui certa utilidade, em conversas do senso comum ou em pesquisas 

iniciais em que os pesquisadores desconhecem totalmente a história dos games. Esse tipo de 

construção tem sido utilizado em para a música dos games, porém com limitações por sempre 

vincular sua produção a esses eixos históricos que, como já falado, se mostram limitados, 

portanto, também limitadores. A música dos jogos eletrônicos possui sim sua produção 

condicionada a uma relação direta com os dispositivos tecnológicos e suas capacidades, porém 

é um modo excessivamente generalista e que tende a levar a produzir reflexões tão fechadas 

quanto a própria noção geracional. 

Diante disso, tenho desenvolvido durante esses anos de pesquisa uma proposta para 

pensar a história da música dos games de um modo coerente com suas especificidades e que 

possa produzir significações relevantes a essas singularidades. Em outras palavras, uma história 

que enfatize a música, os elementos musicais. 
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A cronologia que proponho (Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4) ainda mantém a relação 

direta com os hardwares, pois ainda é importante considerar a materialidade dos objetos 

tecnológicos que condicionam as estruturas estéticas nos jogos eletrônicos. A música nos jogos 

eletrônicos, portanto, é produzida conforme as capacidades tecnológicas e isso é um fato 

relevante a se considerar nessa construção, porém não é o único elemento importante no 

processo. 

Nessa proposta, utilizo a palavra fase para identificar cada recorte temporal, primeiro, 

para quebrar com a ideia de geração, segundo, porque remete diretamente a tempo, período ou 

etapa e, terceiro, é um modo de assumir a epistemologia dos games pelo uso de um conceito 

“nativo”. A palavra fase é entendida facilmente por um jogador por remeter aos estágios de 

game. Cada fase num jogo apresenta elementos novos que estão baseados no que foi aprendido 

em desafios anteriores. Considera-se, assim, o aprendizado das mecânicas e o desenvolvimento 

da habilidade de jogo na apresentação de outros elementos nas fases seguintes. Assim, fase não 

sugere o abandono do que havia anteriormente, mas sim uma remontagem do que havia antes 

com a adição de novos elementos. 

Cada fase da história da game music possui fatos e perspectivas tecnológicas e estéticas 

que podem ser agrupadas como minimamente semelhantes, possibilitando uma visão geral 

sobre esses contextos de modo abrangente para uma análise histórica da música de videogames, 

um ponto de partida. As sonoridades encontradas em cada fase, por exemplo, podem ser 

entendidas a partir de características, baseadas simultaneamente, a partir de parâmetros 

musicais (timbre, forma musical, textura), assim como da capacidade computacional dos 

dispositivos (memória e mídia utilizada). 

Em termos cronológicos, a game music, portanto, apresenta cinco fases. A Tabela 2 é 

um modelo ainda inicial e mostra apenas as divisões temporais sem o detalhamento de cada 

momento com categorias pertinentes. 

Tabela 2. Cronologia da game music 

Proposta de Cronologia da game music  

1º Fase 2º Fase 3º Fase 4º Fase 5º Fase 

1978-1985 1983-1995 1993-1998 2000-2008 2006-2018 

 

Cada fase representa predominância de práticas de produção musical que serão 

comentadas a seguir e que influenciam diretamente no consumo. É importante ressaltar que as 

demarcações de início e final de cada fase não devem ser entendidas como rígidas, mas sim 
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apenas como indicadores de momentos críticos em que as mudanças tomaram proporções mais 

evidentes. A defasagem de dois anos apresentadas entre cada fase é proposital para apontar as 

intersecções temporais, pois as transformações foram processuais e não acarretaram o abandono 

imediato das tendências técnico-musicais anteriores (Tabela 3). 

Tabela 3. Cronologia da game music apontando interseção temporal 

  1ª Fase      3ª Fase      5ª Fase   
 1978-1985    1993-1998    2006-2018  

    2ª Fase      4ª Fase     

    1983-1995      2000-2008     

 

1.3.1.1 Fase 1: as primeiras experiências de produção musical em jogos eletrônicos 

A fase 1 se trata das primeiras experiências musicais em jogos eletrônicos. O primeiro 

jogo significativo nesse processo e que pode demarcar o início da música nos jogos eletrônicos 

é o Space Invaders (1978) lançado em 1978. Esse jogo apresenta uma das primeiras músicas de 

jogos eletrônicos: uma sequência melódica monofônica de quatro notas tocadas por um 

sintetizador em cromatismo e em loop constante (COLLINS, 2008).29 A música do jogo se 

destaca por ser dinâmica, ou seja, alterando-se conforme ações no jogo. Na prática, o andamento 

musical aumenta conforme o jogo acelera, criando um senso de urgência que incita maior 

engajamento ao jogador devido à tensão provocada. 

Apesar do sucesso de Space Invaders, poucos foram os jogos desse período que tinham 

música devido a dois motivos principais: (1) limitação tecnológica e (2) a pouca valorização da 

trilha sonora como potencializadora da experiência de jogo. A tecnologia de produção de jogos, 

ainda em seu nível básico de desenvolvimento, era uma grande limitadora também para a 

produção musical. O pouco espaço no armazenamento do jogo e a pouca capacidade de 

processamentos dos hardwares computacionais faziam com que os programadores 

priorizassem outros elementos do jogo: gráficos, mecânicas e até efeitos sonoros. Quando havia 

música, na maioria da vezes, ela era um curto loop musical com pouca melodia e variedade 

harmônica. O jogo Donkey Kong (1981), por exemplo, possui um loop musical de 

aproximadamente dois segundos de melodia monofônica30. 

A produção sonora dos jogos, tanto da música quanto dos efeitos, era feita utilizando 

componentes eletrônicos dos próprios dispositivos de jogo, destacando os arcades que possuíam 

                                                 
29 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
30 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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sistemas prioritários para cada jogo. Hirokazu “Hip” Tanaka, um dos primeiros compositores 

da Nintendo, explica em entrevista ao Gamasutra as dificuldades de fazer música nos dias 

iniciais dos games: 

A maioria das músicas e sons na era dos arcades (Donkey Kong e Mario Brothers) 
foi planejada aos poucos, combinando transistores, condensadores e resistências. E 
algumas vezes, música e som foram criados até mesmo diretamente na porta da CPU 
por codificação de 1s e 0s, e saindo a onda que se tornará o som ao final. 
Na era quando capacidades da ROM eram somente 1k ou 2, você tinha que criar as 
ferramentas sozinho. As chaves que ativam endereços e dados eram colocadas lado a 
lado, então você tinha que escrever algo como ‘1, 0, 0, 0, 1’ literalmente a mão. Tal 
trabalho pré-histórico me faz rir toda vez que eu penso a respeito dele.31 (TANAKA, 
2002, entrevistado por BRANDON) 

Esse relato mostra uma série de procedimentos complexos que demandavam muito 

tempo para produzir trechos musicais curtos. A música era um elemento ainda desvalorizado 

nesse período. Collins (2008) aponta que um dos motivos prováveis seja a valorização dos 

efeitos sonoros em relação a música que havia na mentalidade da produção desse período. Os 

efeitos sonoros eram considerados importantes para o game por serem uma forma de 

comunicação direta com o jogador e suas ações. 

Logo depois os fabricantes adicionaram, por produção própria ou terceirização, chips de 

sons especializados em síntese sonora, chamados de programmable sound generators 

(geradores de sons programáveis) ou, simplesmente, pelo acrônimo PSGs. Esses chips sonoros 

foram capazes de produzir sons com timbres específicos e artificiais por um processo em que 

ondas sonoras são geradas por meio de osciladores elétricos (COLLINS, 2008, p.10). A música, 

então, era programada por códigos específicos que designavam altura, timbre e duração de cada 

nota musical. O código era lido pelo processador computacional, que enviava a informação para 

o chip sonoro, que, por sua vez, reproduzia conforme o programado previamente. Um exemplo 

é o jogo Carnival (1980), em que um chip dessa natureza era utilizado para reproduzir uma 

versão reduzida e simplificada da música Sobre las Olas do compositor mexicano Juventino 

Rosas32. 

Essa fase 1, então, é um momento experimental em que a tecnologia ainda se mostrava 

como grande limitadora da produção de material musical para os jogos. É o momento em que 

apareceram poucas músicas de fundo nos jogos porque ainda não eram valorizadas pelos 

                                                 
31 Tradução de: Most music and sound in the arcade era (Donkey Kong and Mario Brothers) was designed little 
by little, by combining transistors, condensers, and resistance. And sometimes, music and sound were even created 
directly into the CPU port by writing 1s and 0s, and outputting the wave that becomes sound at the end. 
In the era when ROM capacities were only 1K or 2K, you had to create all the tools by yourself. The switches that 
manifest addresses and data were placed side by side, so you have to write something like "1, 0, 0, 0, 1" literally 
by hand. Such prehistoric work makes me laugh every time I think about it. 
32 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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desenvolvedores. Um sistema popular como o Atari 2600, lançado pela empresa Atari em 1977, 

por exemplo, possui poucos títulos que apresentam música durante o jogo. Isso se deve ao fato 

do console ter dificuldades para processar o som em seus apenas dois canais de áudio. Por isso, 

jogos como Bob Go Home (1983), um dos poucos games com música no sistema, têm melodia 

e efeitos sonoros desequilibrados em termos de intensidade sonora33. Assim, tanto a limitação 

do console quanto o pouco valor dado à música pela indústria fizeram com que os 

desenvolvedores dedicassem mais esforços humanos e processamento de hardware para os 

efeitos sonoros, em vez de para a trilha sonora. 

Resumo das características técnico-musicais da época: 

1. Música ausente na maioria dos jogos. 

2. Música predominantemente monofônica. 

3. Áudio produzido pela manipulação de componentes eletrônicos brutos. 

4. Uso dos primeiros chips dedicados a áudio. 

5. Loops musicais curtos; menos de 5 segundos em jogos conhecidos. 

6. Compositor extremamente limitado pelas condições tecnológicas. 

7. Mídia com pouca memória de armazenamento: cartucho ou chip soldado nas placas dos 

arcades. 

1.3.1.2 Fase 2: a popularização do uso da música nos games e o desenvolvimento dos chips 

sonoros 

Foi somente a partir de meados da década de 1980 que a trilha sonora se tornou algo 

presente na maioria dos jogos. A popularização de seu uso pode ser atribuída à produção de 

consoles caseiros com chips sonoros com mais possibilidades técnicas. Esses produtos 

enquanto hardwares base, imutáveis34, possibilitaram uma visão mais direcionada sobre o uso 

das capacidades sonoras. O processo de produção musical deixou de ser uma experiência para 

se tornar algo já previsto no processo de desenvolvimento. 

Um dos mais populares videogames, o Family Computer (Famicom), foi lançado em 

1983 e contava com um chip sonoro PSG capaz de reproduzir cinco canais de áudio monofônico 

que juntos podiam criar polifonias, possibilitando a criação de músicas com maior diversidade 

                                                 
33 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
34 Os sistemas de jogos são hardwares que, em sua maioria, não possibilitam mudanças para a produção de jogos. 
Contudo, algumas inovações pontuais podiam ser realizadas. Alguns jogos do NES apresentavam chips de 
expansão no próprio cartucho para possibilitar mais canais de áudio à experiência de jogo. Sistemas 
computacionais possibilitam adicionar chips de áudio diferentes, que atuam sobre a programação básica produzida 
para os originais, resultando na alteração dos timbres, não da estrutura musical. 
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melódica e harmônica. A Nintendo demonstrava, ao conceber um sistema com essa capacidade 

já em 1983, que entendia a importância da música nos jogos eletrônicos na produção de 

experiências de jogo impactantes, fato que se concretizou com o lançamento desse sistema fora 

do Japão com o nome de Nintendo Entertainment System (NES) em 1985. 

Numa linha um pouco menos conhecida no contexto brasileiro, foi lançado em 1982 o 

computador pessoal Commodore 64 pela Commodore International. O Commodore 64 possuía 

softwares para produtividade geral, trabalho de escritório e jogos. Ele possuía um chip de áudio 

dedicado popularmente conhecido como SID (Sound Interface Device) que contava com três 

geradores de som que poderiam ser programados de modo independentemente para produzir 

um dentre quatro ormas de onda: quadrada, triangular, dentada e ruído. Esse chip possui 

características potenciais de síntese sonora muito valorizadas pelos praticantes de chip music 

por produzir timbres únicos (ver SCHAFER, 2014). No entanto, vale ressaltar que embora 

possua potencial, o Commodore 64 apresentou poucos jogos com música no início de sua 

produção. 

Apesar desses sistemas utilizados como exemplo já possuírem chips de áudio com 

potencial de produção, foi somente a partir de 1984 que começamos a notar a música sendo 

utilizada amplamente nos games, pois foi necessário certo amadurecimento do uso desses 

dispositivos para que pudessem ser utilizados com mais eficiência em favor da experiência de 

jogo. Esse é um dos motivos que, somente a partir de 1985, começaram a aparecer jogos como 

Super Mario Bros (1985), Ghost´n Goblins (1985), Gradius (1985) e Space Harrier (1985) que, 

além de serem considerados clássicos na história dos games, possuem músicas que são 

constantemente lembradas pelos jogadores. São músicas que foram tão marcantes que hoje 

fazem parte do repertório de muitos artistas que produzem versões de game music (SOUZA, 

2014)35. 

Esses fatos mostram diretamente o motivo de a história da game music não poder ser 

pensada somente a partir dos hardwares, pois é evidente um descompasso entre o período que 

surge o chip de áudio e o seu uso efetivo e amplo. O surgimento do hardware é importante 

porque é na relação com ele que os compositores puderam pensar essas possibilidades artísticas 

para desenvolver seu trabalho, porém foi necessário tempo para que o potencial da máquina 

pudesse ser utilizado para criação de músicas em suas formas diversas e, além disso, também 

para a exploração entre os gostos da época e aceitação do público. 

                                                 
35 Exemplos citados em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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Esse segundo momento, portanto, é o instante temporal em que a game music é, de fato, 

valorizada e o seu uso passa a ser constante em quase todos os jogos produzidos. As músicas já 

não eram tão curtas, mas ainda disputavam espaço com outros elementos dos jogos devido à 

limitação de espaço dos cartuchos de jogos da época. O aumento do uso dessa música e da 

duração possibilitou sua adaptação em outras mídias, transformando a game music num produto 

de consumo por si. É nesse momento, portanto, que empresas começaram a comercializar, de 

modo incipiente, produtos culturais para consumo exclusivo de game music como os LPs e 

cassetes com músicas de seus jogos, o que também funcionava como um tipo de divulgação por 

meio de outras mídias também. 

Desse modo, toda game music – com raras exceções – foi produzida por meio de síntese 

sonora realizada pelo chip de áudio. Logicamente, os consoles mais avançados que surgiram 

no final da década de 1980 já apresentavam soluções tecnológicas que possibilitaram mais 

espaço nos cartuchos de jogos e também chips de áudio com possibilidades timbrísticas mais 

complexas. Como exemplo dessa sofisticação, dois exemplos de desenvolvimento tecnológico 

são relevantes: (1) o áudio por modulação de samples36, presente no Super Nintendo lançado 

em 1991, e (2) modulação de frequência, presente no console Mega Drive lançado em 1989 e 

em diversos arcades da época. O Mega Drive, por exemplo, utiliza um chip de som YM 2612, 

produzido pela fabricante japonesa Yamaha a partir de tecnologia semelhante à utilizada em 

seus teclados musicais. Já o Super Nintendo utilizava um chip criado pela Sony que, além de 

áudio por amostragem (samples), disponibilizava aos compositores efeitos sonoros utilizados 

em estúdios para serem adicionados a cada som, como chorus, reverb, compressão, 

equalização, filtragem de frequências, alteração de tempo e eco (COLLINS, 2008, p.46). 

Mesmo com limitações, muitos jogos apresentavam músicas com duração relativamente 

considerável, geralmente maiores do que as da fase 1. O jogo Super Castlevania IV (1991) foi 

um dos primeiros jogos lançados para Super Nintendo e já contava com um total de 36 arquivos 

de áudio com músicas ou vinhetas. A primeira música do jogo, Theme of Simon37, dura 190 

segundos (3:10), por exemplo. A sonoridade baseada em amostras de áudio conseguia produzir 

timbres de instrumentos musicais tradicionais de modo mais convincente: baixo acústico, 

tímpano, caixa, violino e harpa, dentre outros. 

As características mais comuns da fase 2 seriam: 

● Música produzida por síntese sonora. 

● Chips de som com mais canais de áudio. 

                                                 
36 Samples é o termo mais utilizado para a técnica de utilizar amostras de áudio para produção musical. 
37 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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● Polifonia musical. 

● Primeiros usos de samples de áudio para criação musical, não somente para vozes e 

efeitos. 

● Loops musicais com duração variável. Relativamente maiores em relação às músicas da 

fase 1. 

● Mídia básica de pouca memória: cartuchos (consoles), memória ROM (arcades), fita 

magnética (computadores pessoais) e disquetes (computadores pessoais). 

● Criatividade do compositor limitada pela tecnologia, fator que impulsionou a busca por 

soluções únicas condicionadas pela “paleta sonora” (MENEGUETTE, 2016) disponível 

em cada sistema. 

● Estruturas sonoras de gêneros musicais começam a ficar evidentes. 

1.3.1.3 Fase 3: o CD e a ascensão da música gravada nos games 

O terceiro momento é marcado pelo uso dos CDs como mídia principal por parte de 

alguns consoles, possibilitando a criação de jogos com mais arquivos de áudio e vídeo (REIS, 

2007, p.14). Com o uso do CD como mídia e os avanços na metodologia de compressão de 

arquivos, como o MP3, os compositores puderam aproveitar o espaço de memória extra para 

armazenar músicas pré-gravadas para reprodução direta durante o jogo através da tecnologia 

PCM38, trazendo uma sonoridade mais realista, menos sintetizada (COLLINS, 2008, p.63-64). 

O CD, no entanto, não foi uma mídia que se popularizou imediatamente entre os 

produtores de jogos, devido ao alto custo dos leitores e da lenta velocidade de leitura de 

informação dessa tecnologia na época. Os primeiros sistemas de jogo a utilizarem o CD foram 

o Mega CD e o TurboGrafx CD, lançados em 1991 e 1987 respectivamente. Esses dois sistemas 

são, na verdade, acessórios que adicionavam leitores de CD aos Mega Drive e TurboGrafx 16 

e custavam mais do que os próprios videogames39. Ou seja, para ter acesso aos jogos em CD, 

um jogador precisava comprar o videogame e o acessório. 

Foi somente com a popularização do uso do CDs, tanto em computadores quanto em 

sistemas que os utilizavam como mídia principal, que houve uma mudança significativa nos 

modos de produção musical na indústria de games. O primeiro sistema que utilizava o CD como 

mídia principal foi o 3DO da Panasonic, lançado em 1993, seguido pelo Sega Saturn (1995) e 

                                                 
38 Pulse Code Modulation, ou PCM, é a tecnologia de transformar dados digitais números, binários, em ondas 
sonoras analógicas. 
39 O valor do TurboGrafx CD, para fins gerais de exemplificação, era maior do que o dobro do preço do próprio 
TurboGrafx 16. 
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Sony Playstation (1995). Todos esses sistemas possuem chips sintetizadores e capacidade de 

reproduzir áudio previamente gravado, possibilitando a produção de músicas tanto com uma 

tecnologia quanto outra. 

A partir de 1995, a produção de jogos começou a popularizar massivamente o uso dos 

CDs nos jogos fazendo com que as estéticas do trabalho de áudio fossem alteradas de modo 

significativo. As mudanças mais evidentes foram em relação à, já citada, gravação prévia e ao 

uso da voz para o canto. Esse modelo de gravação possibilitou que músicas de diversos gêneros 

musicais pudessem ser utilizadas com reproduções mais “reais” dos instrumentos musicais, 

com sonoridade mais crível. Assim, músicas licenciadas foram mais presentes nessa fase, como 

é o caso de Tony Hawk´s Pro Skater (1999), que tem a trilha composta por músicas de bandas 

como Goldfinger, Dead Kennedys e Suicidal Tendencies40, referências do universo punk e que 

possuem ligação com a cultura dos skatistas representada no jogo. 

O surgimento de jogos que utilizavam trilhas sonoras que não foram produzidas para o 

os jogos, mas que foram licenciadas posteriormente para uso também no jogo, afetou o gosto 

musical de alguns jogadores. Durante entrevista, Murilo Romera (2018) comentou que seu 

gênero musical favorito é o punk e emocore e, como havia um assunto sobre ele ter jogado Tony 

Hawk’s Pro Skater, procurei indagá-lo se existia alguma relação entre o seu próprio gosto 

musical com a experiência de jogo: 

Murilo Romera: Você estava perguntando de uma banda que conheci do estilo que 
gosto no jogo. O tema do Tony Hawks 1 era Super Man do Goldfinger. E eu conheci 
o Goldfinger por causa do Tony Hawk’s. 
Schneider Souza: Você já escutava punk antes? 
Murilo Romera: Quando joguei Tony Hawk’s, não, mas quando fui atrás do 
Goldfinger para conhecer, eu já escutava 
Schneider Souza: Você acha que a experiência com aquele jogo te influenciou no 
seu gosto de alguma forma? Porque o Goldfinger é uma banda que você gostou, mas 
tem um monte de outra que você pode não ter gostado... 
Murilo Romera: É capaz que tenha influenciado sim. Tanto essas trilha do Tony 
Hawk’s quanto do Burnout, foram trilhas que influenciaram bastante músicas bandas 
que conheço que eu escuto hoje em dia. (ROMERA, 2018, entrevista) 

Outro elemento que ficou evidente com o uso do CD como mídia principal é a presença 

mais constante da voz humana nos jogos. Esse é um caso curioso, pois a voz tem sido presente 

em jogos desde os anos 1970, porém não em músicas. Os primeiros jogos que utilizavam voz o 

faziam por meio da gravação de amostragem de áudio bem rudimentar com pouca fidelidade 

na relação entre o que era gravado e o que era reproduzido. Tecnicamente, para existir a 

reprodução de voz humana gravada era necessário reduzir a qualidade do áudio para que o 

tamanho da informação computacional fosse passível de reprodução em um chip de áudio com 

                                                 
40 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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baixa capacidade de processamento. Essa limitação tecnológica fazia com que a voz fosse 

utilizada para estabelecer uma comunicação direta com o jogador sobre acontecimentos no 

jogo: por exemplo, voz de execução de algum golpe marcial em combate, a aquisição ou uso 

de um power-up, indicações de objetivos, dentre outros. Em resumo, eram arquivos de áudio 

curtos que por isso reproduziam somente frases curtas, o que não impedia alguns compositores 

de ousar e “forçar” a tecnologia, como é o caso da tema de abertura41 do jogo Skate or Die 2 

(1990). Nela, Rob Hubbard, compositor, assume a característica ruidosa e “robótica” do som 

possível de conseguir no chip de áudio do NES para criar uma música eletrônica com a frase 

“Skate or Die” utilizando-se de um jogo de repetição dessas palavras para construir um trecho 

cantado. No entanto, esses casos de exploração do uso da voz em chips de áudio com potencial 

análogo aos do NES foram raríssimos, utilizados em casos bem específicos. 

Como a voz era pouca utilizada até a adoção dos CDs como mídia principal para jogos 

eletrônicos, sua presença constante nos games, incialmente, causou muito impacto nos 

jogadores, alterando a forma como encaravam as músicas desses jogos. O CD possibilitou não 

possibilitou aos produtores somente usar a voz em músicas e dublagens, mas também de utiliza-

la para criar novas experiências lúdicas como parte até mesmo de mecânicas de jogo. Parappa 

the Rapper42 (1996), por exemplo, é um jogo rítmico no qual o jogador deve conduzir o 

personagem principal a cantar um rap. O acerto da sequência de botões faz com que a música 

seja cantada de modo correto, enquanto o erro causa defasagens no canto prejudicando o fluxo 

da música e a pontuação final. 

A música pré-gravada, não se tornou um padrão da indústria de imediato. Apesar do 

espaço extra, a game music ainda possuía limitações para seu uso, pois os gráficos dos jogos 

também se tornaram mais complexos e detalhados necessitando também mais memórias de 

ROM43, para armazenamento, e RAM44, para processamento em tempo real. Os consoles desse 

período, portanto, ainda possuíam chips de síntese sonora para diminuir o uso de memória por 

necessidade técnica. Isso fez com que os compositores tivessem que saber trabalhar com as 

duas possibilidades: música pré-gravada e programada para reproduzir no sintetizador, pois o 

uso de uma ou outra dependida das decisões dos desenvolvedores. Final Fantasy 7 (1997), um 

dos jogos mais aclamados da história, por exemplo, foi produzido com grande grau de 

tecnologia gráfica que tomava grande parte do espaço para dados da mídia e, mesmo sendo 

                                                 
41 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
42 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
43 ROM, ou Read Only Memory, é a memória de armazenamento, portanto, em jogos, se trata da informação 
encontrada na mídia lida e processada pelo sistema. 
44 RAM, Random Access Memory, é a memória temporária dedicada ao dados processados em tempo real. 
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produzido com o uso de 3 CDs, teve toda sua música escrita para reprodução do chip de áudio 

do Sony Playstation, em vez de pré gravada45. 

Por outro lado, algumas características do momento histórico anterior persistiram por 

meio dos videogames portáteis. O Game Boy da empresa Nintendo, um dos exemplos mais 

emblemáticos de videogame portátil, foi produzido em 1989 e se manteve popular praticamente 

durante toda a década de 1990, principalmente, após o sucesso de Pokémon, lançado em 1996. 

Esse sistema possui um chip de áudio de sonoridade parecida com a dos sistemas 

produzidos em meados da década de 1980, como NES (ou Famicom no Japão), Commodore 64 

e Master System, para citar alguns. Embora possuísse características sonoras únicas, sua música 

faz parte dessa “estética chip” representativa da game music produzida nesse período. Desse 

modo, a sonoridade sintetizada representativa dos videogames da fase 2 persistiu, 

principalmente, por meio do mercado de videogames portáteis. 

Características da fase 3: 

● Polifonia 

● Música pré-gravada 

● Diminuição do uso do chip de áudio para síntese sonora 

● Estética característica dos chips de áudio presente em poucos jogos 

● Orquestrações mais complexas 

● Representação sonora dos gêneros musicais mais próximas do real 

● CD-Rom como mídia predominante 

● Uso de música cantada 

● Voz em dublagens 

● Criatividade do compositor menos limitada. 

1.3.1.4 Fase 4: Desaparecimento da estética do chip? 

A fase 4 se destaca por mais uma mudança na mídia principal: dos CDs para os DVDs. 

Nesse momento, o aumento de memória foi tão significativo (de aproximadamente 700 

megabytes para 4,7 gigabytes) que possibilitou aos compositores usar mais músicas pré-

gravadas, diminuído drasticamente o uso dos chips de áudio de síntese sonora. Alguns consoles 

como o Playstation 2 ainda possuíam sistema de reprodução de áudio por meio por protocolo 

MIDI, mas ainda assim esse recurso foi pouco utilizado (MARKS, 2009). O que foi 

                                                 
45 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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extensivamente utilizado nesse sistema de jogo foi sua capacidade de reprodução de 48 canais 

de áudio ADPCM46 (SHUM, 2008) com memória de trabalho dedicada, o que resulta em uma 

capacidade de processamento de diversas faixas de áudio simultâneas e com melhor taxa de 

reprodução, portanto, de maior fidelidade em relação ao que foi previamente gravado. 

Quase todas as músicas de games encontradas nesse período são gravações prévias 

reproduzidas diretamente pelo sistema. A sonoridade sintetizada do chip não desaparece 

totalmente, sendo encontrada no mercado de portáteis. O Game Boy Advanced, sistema portátil 

da Nintendo lançado em 2001, possuía capacidade de síntese sonora semelhante ao do Game 

Boy, com a adição de dois canais de conversão de áudio digital capazes de reproduzir samples 

de áudio de modo parecido ao do Super Nintendo. Em resumo, a tecnologia empregada nesse 

sistema manteve certas estéticas sonoras presentes em fases históricas anteriores. 

A pouca utilização do chip sintetizador de áudio, muito evidente nas fases anteriores, 

mostra um desinteresse das produtoras em produzir jogos visto que remetia a uma tecnologia 

considerada ultrapassada. Isso se deve, provavelmente, à busca por maior realismo nas 

representações sonoras, visto que muitos jogos apresentavam uma aproximação com o modo 

de produção do cinema. As narrativas começaram a ficar mais complexas e os gráficos dos 

jogos mais elaborados, proporcionando maior “realismo” naquilo apresentado nas telas. Essa 

configuração fez com que a produção musical acompanhasse essas tendências de mercado. 

Shadow of Colossus47 (2005), por exemplo, é um jogo em que “a música exerce um importante 

papel dramático nos momentos em que o jogador enfrenta os gigantes” (SHUM, 2008, p. 140). 

A dimensão do desafio proposto é intensificada pela música que tenta induzir um caráter épico 

ao jogo utilizando uma música orquestral dramática. 

Se por um lado, as experiências musicais se apoiavam numa estética cada vez mais 

cinematográfica, por outro, a personalização do consumo levava a apropriações diversas em 

que a trilha sonora poderia ser negada ou até trocada. A negação da trilha sonora sempre foi 

algo possível, pois o jogador poderia simplesmente silenciar a televisão ou, em alguns jogos, 

desativar a música. Poderia também até mesmo silenciar a música do jogo para adicionar uma 

música qualquer em outros dispositivos de reprodução sonora para acompanhar o jogar. 

Podemos considerar isso como um tipo de personalização subversiva do consumo, em que os 

produtos são “usados de uma maneira diferente da planejada pelos fabricantes” (CAMPBELL, 

                                                 
46 Tradução de Adaptive differential pulse-code modulation, é uma técnica que permite melhor do fluxo 
informacional na transposição dos códigos binários de amostras de áudio por meio de blocos de dados. O resultado 
dessa técnica é um melhor fluxo informacional a partir da menor quantidade de dados objetivos necessários para 
serem trabalhados pelo processador sem prejudicar a qualidade final do áudio. 
47 Exemplo em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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2004, p. 54). Os consumidores se apropriam dos produtos e subvertem seu uso. A experiência 

de jogo, portanto, é alterada conforme o desejo do próprio jogador. 

Essa personalização subversiva do consumo não era prevista pelos programadores que 

tentavam criar uma coerência produtiva entre os elementos do jogo, apesar de que 

possivelmente sempre tivessem a noção dessas atitudes dos consumidores. No entanto, isso 

começou a mudar nessa fase histórica quando a Microsoft possibilitou, em seu console Xbox, 

ao usuário extrair a faixas de CDs de música para o armazenamento interno do videogame para 

que sejam reproduzidas durante alguns jogos. A personalização do consumo, agora, era 

facilitada pela disponibilização de ferramentas cedidas pela própria fabricante de videogames 

e liberada por alguns desenvolvedores. Nesse sentido, a personalização da trilha sonora deixa 

de ser um ato de subversão total, pois a indústria a aceitava como proposta para seus jogos. No 

entanto, ainda há subversão se pensarmos na tentativa comunicacional entre desenvolvedor e 

jogador por meio dos próprios jogos. As experiências propostas pelos desenvolvedores é uma 

união de todos os elementos que o compõem. Assim, o ato de trocar a música composta para 

aquele jogo leva a uma experiência que não condiz idealmente com aquela que foi planejada. 

O consumo, nesse caso, é subversivo. 

Características da fase 4: 

● Polifonia 

● Música pré-gravada 

● Estética chip considerada “ultrapassada” 

● Orquestrações mais complexas 

● Representação sonora mais próxima do real de gêneros musicais. 

● Mídias de alta capacidade de armazenamento. 

● Uso de música cantada 

● Voz em dublagens 

● Possibilidades de personalização de trilha sonora aceita no próprio desenvolvimento do 

jogo 

1.3.1.5 Fase 5: o retorno da chiptune e ascensão dos indies 

A quinta e última fase dessa cronologia possui uma composição, na qual tendências 

cinematográficas da fase 4 continuam a se desenvolver, porém há também uma retomada de 

características estético-musicais que tinham sido abandonadas. A sonoridade sintetizada do 
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chip de áudio, que estava caindo em desuso, retorna, principalmente, no mercado de 

desenvolvimento de jogos independentes. 

A partir de 2005, iniciou-se um processo de retomada de estéticas consideradas 

ultrapassadas, claramente identificável em jogos com gráficos e música inspirados em jogos 

produzidos na fase 2 e 3. Esse reaparecimento dessas estéticas se deve, principalmente, ao 

desenvolvimento do mercado indie de games que se expandiu e ganhou notoriedade a partir dos 

anos 2000. Um dos motivos desse crescimento é o desenvolvimento da internet que resultou na 

diminuição da distância comunicacional entre produtor e consumidor fazendo, assim, com que 

não fossem necessários complexos e caros contratos de distribuição de seus jogos por meio de 

mídia física, pois agora poderiam ser vendidos por transferência de arquivos (download). 

Desenvolvedores independentes, a partir desses avanços, começaram a vender seus 

jogos diretamente pela internet ou por intermediação de plataformas que simplificaram a 

distribuição, como Steam, Xbox Live, PSN, Wiiware, dentre outras (FERREIRA, 2014). A 

aproximação com o consumidor possibilitou que novos desenvolvedores entrassem no mercado 

com capital inicial relativamente menor do que uma produtora grande. Poderiam até mesmo 

produzir e distribuir jogos, sendo mão de obra na produção de seus próprios games, desde que 

tivessem conhecimento técnico para isso. Alguns sucessos foram estrondosos, como é o caso 

de Braid (2008), jogo projetado por Jonathan Blow, que contou também com serviços 

terceirizados de alguns artistas para produzi-lo. É importante ressaltar que esse 

empreendimento não é uma tarefa simples. Mesmo desenvolvedores de jogos que se tornaram 

famosos tiveram diversas dificuldades nesse processo com altos índices de stress, causados por 

excesso de trabalho (INDIE GAME THE MOVIE, 2012). 

No entanto, se, por um lado, a produção exigia menos, por outro, ainda eram gastos que 

precisavam ser controlados e adequados à realidade de uma produção de baixo custo relativo. 

Muitos produtores, por esse motivo, ao se lançar no mercado, o fizeram com projetos baseados 

em estéticas e mecânicas que não exigiam muito tempo de produção, pois “baixa verba significa 

muitas limitações e o risco do jogos indie acabarem se tornando imitações baratas de jogos 

produzidos por alto investimento.”48 (THIBAULT, 2016, p. 3). Gráficos pixelados e mecânicas 

comuns em jogos da década de 1980 e 1990 foram ambos re-imaginados para produzir jogos 

novos. Esse direcionamento na produção dos jogos obviamente fez com que a música também 

tivesse que se adequar, fazendo com que as sonoridades dos chips fossem utilizadas novamente 

                                                 
48 Tradução de: Low budget means many limitations and the risk was indie games ending up being low-quality 
imitations of big-budget games. 
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como forma de manter a congruência estética, ou seja, a coerência entre significações 

imagéticas e paleta sonora (MENEGUETTE, 2016). 

Para produzir esses sons característicos dos videogames “antigos”, é necessário utilizar 

softwares especiais como trackers49 ou sintetizadores baseados nesses chips musicais, ou usar 

o hardware original (SCHAFER, 2014). Alguns games, como Fez (2012), usam sons 

semelhantes, de modo geral, à sonoridade jogos da fase 1 e 2. Já outros tentam se aproximar a 

estéticas fechadas dos chips, como Shovel Knight (2014), que utiliza paleta sonora quase 

idêntica à do NES. Há ainda casos mais extremos, como Madcap Castle (2017), jogo em que o 

compositor Rubens Stephan gravou a música previamente programada diretamente do Game 

Boy alcançando alta fidelidade com a estética do chip proporcionada por esse sistema50. 

Em termos de mídia, o Bluray surgiu como mídia de capacidade maior do que o DVD 

(aproximadamente 25 gigabytes na mídia simples e 50 gigabytes na mídia de camada dupla), 

porém não se mostrou muito impactante na música, em efeitos práticos da recepção, como 

outras mudanças técnicas. O que ele proporcionou foi uma maior aproximação com o cinema, 

não porque a música teria mais condições de demonstrar esse vínculo direto, mas sim porque 

os gráficos e extensão dos jogos poderiam comportar narrativas mais longas e complexas. Como 

as narrativas demonstraram semelhanças com filmes, a música e a estrutura de implementação 

de áudio foram utilizadas de modo parecido ao da indústria de cinema. Isso aconteceu 

principalmente em cenas cinematográficas durante o jogo (cutscenes), em que são contadas 

histórias narradas ou de desenvolvimento da interação entre personagens. São cenas que 

seguem uma linguagem cinematográfica de apresentação de conteúdos nas quais não há 

interação direta do jogador, rompendo, assim, com a natureza interativa do jogo, mas ainda 

pertencendo a ele (DALMONTE; BARBOSA, 2018). Não compõe, portanto, grande parte da 

experiência na maioria dos jogos, mas é elemento cada vez mais explorado pelos 

desenvolvedores na contemporaneidade. 

Por ter duração previamente estabelecida e não ser possível qualquer interação do 

jogador, as cutscenes demonstram similaridades na produção e consumo em relação ao cinema, 

pois sua produção não é condicionada à características interativas. Esse fato, é importante 

ressaltar, não descaracteriza a música reproduzida nessas cenas como game music, apenas 

constata como o aumento do uso desse elemento narrativo tem possibilitado momentos de 

experiências similares às do cinema em meio ao jogo eletrônico. 

                                                 
49 Trackers são softwares sequenciadores de áudio que simulam chips de áudio de videogames. 
50 Exemplos citados em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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Além disso, o crescimento do mercado fez com que alguns músicos reconhecidos na 

indústria cinematográfica buscassem se integrar na indústria dos games. Temos, por exemplo, 

os casos de Lorne Balfe e Hans Zimmer, que trabalharam juntos na trilha sonora de Call of 

Duty: Modern Warfare 2 (2009), e Joe Hisashi, que compôs as músicas de Ni no Kuni: Wrath 

of the White Witch (2010) e Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (2018)51. São trabalhos que 

mostram também uma aproximação mercadológica entre cinema e games, principalmente, na 

produção de jogos de alto investimento, blockbusters. 

É importante lembrar, enfim, que a fase 5 representa a atualidade, portanto, algo ainda 

em desenvolvimento e que precisa de mais reflexão por ser uma história muito recente para se 

definir seus pontos importantes. 

Características da música de games na fase 5: 

● Polifonia 

● Música pré-gravada 

● Retorno da estética chiptune 

● Sem limitações na produção musical objetiva 

● Representação sonora mais próxima do real de gêneros musicais. 

● Armazenamento deixa de ser um problema para produção musical. 

● Uso de música cantada 

● Possibilidades de personalização de trilha sonora aceita no próprio desenvolvimento do 

jogo 

● Interseção entre o mercado musical de cinema e games 

1.3.1.6 Quadro geral da história da game music 

A intenção dessa proposta é instigar novos olhares sobre a game music fazendo com que 

as características musicais protagonizam mais os estudos e discussões históricas relacionadas 

essa música. No entanto essa cronologia ainda está em construção e não deve ainda ser fechada, 

principalmente, em relação aos demarcadores históricos de passagem entre fases. 

A próxima tabela (tabela 4) apresenta uma perspectiva geral enfatizando as 

características citadas de modo resumido. 

Tabela 4. Quadro de características predominantes da game music conforme generalização histórica 

                                                 
51 Exemplos citados em: https://drive.google.com/open?id=1fTlxkE2pmW_78wAFcFxEHdXjlpQoqZyE 
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Característica 
técnico-musical 

Cronologia da Game Music: quadro de características 
predominantes 

1º Fase 2º Fase 3º Fase 4º Fase 5º Fase 
1978-1985 1983-1995 1993-2000 1998-2008 2006-2018 

Presença de 
estética 

chiptune 
Maioria das músicas 

Redução 
significativa do 

uso 

Somente em 
portáteis 

Aumento do 
uso em jogos 
independentes 

Tecnologia de 
reprodução de 

áudio 

Curto circuito e 
síntese sonora 

Síntese sonora 
PCM e síntese 

sonora 
PCM (e variações) 

Mídia de 
armazenamento 
mais utilizada 

Cartucho e 
chip ROM 

Cartuchos, 
ROM, fita 

magnética e 
disquetes. 

CD-ROM DVD-ROM 
DVD-ROM e 

Blu Ray.  

Limitações 
tecnológicas 

para 
composição  

Extrema 
Baseada na 

"paleta sonora" 
do sistema 

Pouca Limitada pelo capital 

Gêneros 
musicais 

Perceptível em 
melodias 

conhecidas 

Representados 
por meio de 

timbres 
sintetizados 

Representados com timbres "reais" 

Quantidade de 
jogos com 

trilha sonora 

 Poucos jogos 
com música 

 Maioria dos jogos com música 

Uso da voz em 
música 

Inexistente Pouco Presença de música cantada em muitos jogos 

Personalização 
da própria 

trilha sonora 
Somente por apropriações subversivas Permitida pelos próprios jogos 

Nível de 
dinamicidade 

Simples Complexo 

 
Para manter a consciência crítica dessa proposta, é importante olhar para as datas como 

processos dinâmicos e entrelaçados. A passagem da fase 2 para a 3, por exemplo, poderia ser 

pensada como um instante em que todas músicas seguiram novos padrões a partir de 

determinada data, porém seria ingênuo pensar desse modo. Algumas característica precisam de 

tempo para se consolidar como padrão da produção e consumo de jogos. Por exemplo, o uso da 

música gravada, proveniente do uso de CD, já vinha sendo utilizada desde 1987 em jogos 

produzidos pelo PC Engine CD, porém ainda se apresentava como parte de um nicho de 

consumo. No entanto, as experiências que se iniciaram desde os primeiros jogos utilizando essa 

tecnologia promoveram seu uso constante nos anos seguintes. Por isso, as datas de final de fase 
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e início coincidem, pois é uma tentativa reduzir o caráter pragmático e positivista que esse tipo 

de proposição generalista histórica tende a ter. 

A proposta aqui foi a de propor uma forma para se pensar historicamente a game music 

de modo coerente com suas singularidades. Para isso, propus um quadro (tabela 4) que pode 

servir de ferramenta inicia para pesquisas futuras sobre game music. No entanto, é importante 

ressaltar que as formulações aqui apresentadas ainda se mostram em construção e precisam de 

melhor refinamento. Isso se deve a dificuldade de lidar com generalizações históricas, pois há 

fatos, acontecimentos, objetos ou fenômenos que apontam para ideias corroboradas, porém 

algumas exceções se mostram relevantes também dependendo do ponto de vista empregado ou 

da intenção reflexiva. Produzindo dúvidas constantes sobre o quão relevante são para a história 

da game music expondo um outro problema que devemos ser mais cautelosos: o ato de 

hierarquizar “objetos” históricos. 

É importante, enfim, lembrar que esse trabalho é uma modesta proposição 

epistemológica que tenta apresentar uma nova forma de olhar para a história da game music. 

Essa proposta é uma dentre diversas contruções possíveis que intenciona incentivar outras 

formulações teóricas e até críticas sobre ela própria. A cronologia aqui exposta, portanto, está 

em construção e precisando de mais dados para melhor seu refinamento: de narrativas 

históricas, tanto dos sistemas populares quanto daqueles desconhecidos; de documentos, 

descrições e análises das músicas de jogos; e de narrativas diversas dos próprios jogadores e 

colecionadores. Com isso, as contextualizações podem possibilitar melhor entendimento da 

game music na sua história e no hoje. 
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2. Repensando procedimentos: desafios metodológicos 

Para realizar esta pesquisa, adotei o estudo de caso como método de pesquisa. Robert 

Yin (2005) aponta que o estudo de caso é uma estratégia para abordar fenômenos 

contemporâneos ainda pouco explorados, no quais questões baseadas em “como” e “por que” 

ainda se mostram relevantes. Nesse sentido, o estudo de caso se mostra adequado à proposta de 

investigação desta tese, devido a essas questões gerais ainda se mostrarem pertinentes para 

pesquisar o fenômeno da game music fora dos jogos eletrônicos. No entanto, esse caso se mostra 

muito amplo, com muitas possibilidades de análise em fenômenos diversos em que esse tipo de 

música se encontra na contemporaneidade. Optei, por isso, por uma abordagem do estudo de 

caso baseada na análise de múltiplas unidades, tanto para poder produzir dados comparáveis 

quanto para aumentar o nível de confiabilidade da pesquisa (MARTINS, 2006 e 2008). 

Os casos selecionados para a pesquisa são: performances musicais ao vivo e a game 

music no YouTube. Cada um destes casos possui especificidades em relação à game music que 

se mostraram importantes para o seu entendimento enquanto prática cultural apontando para 

duas dimensões em que elas ocorrem: uma de interações “face-a-face” e outra virtual, online. 

Esses casos foram selecionados, portanto, por demonstrarem potencial de análise abrangente 

sobre a temática proposta nesta tese. Como cada caso, no entanto, apresenta características 

singulares no modo de acesso aos próprios fenômenos, a estrutura procedimental para a 

pesquisa não foi a mesma em cada unidade de análise. O modo de observação de campo, por 

exemplo, exigiu nos casos presenciais uma abordagem mais atenta aos momentos presenciados. 

Já nos casos de pesquisa online (no YouTube), a atenção maior foi dada aos registros/rastros 

deixados pelos usuários do site. 

Esses ajustes metodológicos foram realizados, portanto, a partir das necessidades de 

adequação pontual, algo considerado comum para metodologia do estudo de caso. A 

adaptabilidade já é algo previsto por essa abordagem (YIN, 2005).  Mirian Goldenberg (2004) 

considera que “não é possível formular regras precisas sobre as técnicas utilizadas em um 

estudo de caso porque cada entrevista ou observação é única: depende do tema, do pesquisador 

e de seus pesquisados.” (GOLDENBERG, 2004, p. 34). São posicionamentos relacionados à 

metodologia do estudo de caso que mostram não somente a possibilidade da adaptação numa 

pesquisa baseada nesse método, mas também disso poder ser considerado uma qualidade. Sendo 

assim, concordando com a autora, adotei uma estrutura metodológica baseada, inicialmente, na 

etnografia por ter uma práxis de pesquisa que se mostrou adequada ao caráter qualitativo da 

pesquisa por meio de uma abordagem direta com os interlocutores, os atores da rede. Com o 
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desenvolver da pesquisa, no entanto, a abordagem etnográfica não foi semelhante em cada caso, 

exigindo assim, certas adaptações devido às condições que se mostravam no campo. 

Além das adaptações da etnografia, busquei outras fontes para complementar à empiria 

do campo. Foram incluídas, em resumo, a observação dos sites oficiais e comunidades online, 

a análise de material oficial lançado pelos artistas (álbuns musicais, fotografias e vídeos) além 

de entrevistas com os interlocutores disponibilizadas em sites ou canais sobre games. 

Já a abordagem etnográfica foi selecionada por possibilitar um contato direto com os 

interlocutores, fãs de game music, dentro de suas práticas culturais de consumo e produção. No 

entanto, a abrangência pretendida nesta pesquisa, utilizando casos distintos de práticas culturais 

de game music, fez com que a etnografia não se realizasse do modo como tradicionalmente foi 

postulado, precisando, portanto, de adaptações que serão mais bem detalhadas posteriormente. 

Outro problema foi o distanciamento que senti dos fãs. O caminho previsto desde o 

início estava se mostrando produtivo, porém senti a necessidade de maior contato com os fãs 

de game music de um modo mais direto e aproximado, em que seus discursos se mostrassem 

de forma mais objetiva, uma forma, portanto, de posicionar as próprias falas dos fãs nesta tese, 

dando mais protagonismo aos interlocutores na explicação das questões, principalmente, 

aquelas de cunho subjetivo. Para adicionar essas falas, alterei a metodologia inicialmente 

proposta, adicionando entrevistas diretas com alguns fãs realizadas fora das dinâmicas dos 

eventos. Desse modo, poderia indagá-los diretamente sobre questões que surgiram no processo 

de pesquisa em momentos em que pudessem se expressar com tranquilidade, sem se preocupar 

com os acontecimentos nos eventos. Essa liberdade expressiva foi importante para que questões 

se mostrassem de forma espontânea por meio de suas falas, evidenciando, assim, aspectos mais 

subjetivos da relação que esses fãs têm com a game music. 

Esse caso específico foi adicionado para complementar a análise que demonstrava 

enfatizar muito características do fazer prático e possuía pouco contato direto discursivo com 

os próprios fãs não produtores. Desse modo, as falas desses fãs possibilitam um atravessamento 

dialógico entre aquilo encontrado no campo e as percepções subjetivas desses fãs. 

Yin (2005) aponta que esse tipo de alteração nos procedimentos de pesquisa é possível 

e comum em um estudo de caso, como em diversos outros métodos. Porém, a intenção aqui é 

esclarecer ao leitor um movimento realizado em meio à pesquisa expondo uma adversidade que 

teve que ser superada, além de clarificar como as ideias estão estruturadas nesta tese. As 

entrevistas, em outras palavras, formam uma unidade de análise que foi adicionada em meio ao 

processo de pesquisa devido à necessidades de compreensão que pareciam não estar sendo 

abarcados pelo modo que a etnografia estava sendo produzida. 
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Objetivamente falando, a Tabela 5 mostra a estruturação metodológica, apresentando as 

unidades de análise e os casos que as representam. A metodologia aplicada é a abordagem 

principal utilizada em cada caso, porém, ressalto, não é a única. Como dito anteriormente, 

outras fontes e materiais foram utilizadas para dar suporte à pesquisa de campo. O que está 

sendo apontado na Tabela 5 é a proposição metodológica principal, a que foi enfatizada. 

Tabela 5. Gráfico metodológico 

Unidades de análise Casos de análise Metodologia aplicada 

Performance musical ao vivo 
Video Games Live e Game 
Over (MegaDriver e 
Gameboys) 

Incursão etnográfica 
presencial nos eventos de game 
music e análise de material 
online 

Game Music na Internet YouTube 

Pesquisa na internet com 
abordagem etnográfica 
(incursão etnográfica) em 22 
canais  

Fãs de game music Fãs Entrevistas 

 

Como unidade de análise, os grupos de performance ao vivo formam uma categoria 

importante por representar as práticas sócio-musicais constituídas na interação humana 

presencial entre os atores. O fazer musical no, ou na condição, presencial é uma forma clara de 

interação humana que pode ser observada no instante do acontecimento. Isso possibilita 

presenciar as reações em sua dinâmica. 

A ideia inicial, que condicionou essa distribuição metodológica, é a de possibilitar lidar 

com duas possibilidades comparativas. A primeira baseada no pontencial de analise de dois 

tipos distinto de forma de apresentação: uma ao vivo e outra online. A segunda é uma 

ramificação dessa análise na qual os artistas dentro de seus campos de atuação possibilitam uma 

comparação sobre o modo como constroem suas performances e como constroem interações 

com outro atores da rede, como o público. Desse modo, as semelhanças e diferenças insurgem 

como provocadora da análise reflexiva.  

A seleção desses dois eventos como casos de análise intenciona apresentar maior 

diversidade de características, visto que ambos demonstram distinções significativas entre eles. 

Além disso, nos próprios eventos há uma ramificação condicionada pelo próprio modelo de 

evento. A Video Games Live (VGL) faz um evento somente dela. Já as outras bandas se 
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apresentaram simultaneamente em um evento “aberto”, o Game Over, que poderia apresentar 

outra configuração de grupos musicais. 

A VGL é um grupo que realiza apresentações musicais de versões orquestradas de game 

music. Sua importância se deve ao seu reconhecimento a nível mundial, fato notório pelo 

material publicitário encontrado no próprio site do grupo, em que há diversas fotos de shows 

realizados por diversos países mundo, todos com grande público. Já a MegaDriver e a 

Gameboys foram selecionadas por demonstrar outro lado, de um nicho mais específico, em que 

músicos produzem com menos investimento e se apresentam em locais de menor espaço físico. 

A inclusão desses dois grupos, portanto, foi feita para fazer um contraste com um dos grupos 

mais populares de game music do mundo. Além disso, as bandas foram selecionadas por seus 

posicionamentos no contexto brasileiro. 

Em termos quantitativos, a MegaDriver é provavelmente a banda mais popular no 

Brasil, podendo ser considerada influente para a formação de outras. Esse fato foi notado desde 

minha pesquisa anterior de mestrado, em que os músicos interlocutores comentaram que se 

inspiraram na MegaDriver para iniciar sua produção (SOUZA, 2014) e porque é o grupo 

musical brasileiro com maior quantidade de produções no Brasil. Essa banda, vale ressaltar, 

possui reconhecimento internacional, fato que podemos ver na sua participação no evento 

Magfest em 2014 e pela presença de fãs não brasileiros nos locais online em que a banda está 

presente, principalmente, no YouTube. 

A Gameboys também é uma banda relativamente conhecida no contexto brasileiro, 

porém atuando de modo diferente da MegaDriver, tanto no tipo de sonoridade empregada 

quanto na forma que fazem a distribuição do seu material. Enquanto a MegaDriver cria arranjos 

baseados em heavy metal, a Gameboys se baseia no jazz fusion52. 

Em relação à segunda unidade de análise, a game music no YouTube, trata-se da parte 

pesquisa empírica realizada nesse site popular, muito utilizado pelos fãs tanto para mostrar suas 

produções musicais quanto para consumir material relacionado a esse tipo de música. Desde o 

início do trabalho com essa temática, o YouTube tem sido citado constantemente como local 

de consumo de game music por diversos fãs. 

Algumas falas de entrevistados sobre o YouTube são: 

A Nintendo não costuma postar a trilha dos jogos. E o Breath of the Wild não tem no 
serviço de streaming, mas eu encontrei no YouTube um cara que postou todas as 
músicas do jogo em vídeos e ele deixou disponibilizado um link para download em 
versão não sei se wave ou mp3. (ROMERA, 2018, entrevista, grifos do autor). 

                                                 
52 Jazz fusion é uma mistura dos gêneros musicais jazz, rock, funk, dentre outros. 
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Pessoalmente, eu não sou muito fã de cover ou de versão. Então, sabendo que eles não 
costumam colocar as versões oficiais e originais lá [no Spotify]. Eu não perco tempo, 
vou direto no YouTube. (OLIVEIRA, 2018, entrevista, grifos do autor). 

Com certeza, normalmente, isso é desde o jogos indies não chegam no brasil. É difícil 
chegar e a opção e você comprar online, mas quando eu era menor não tinha essa 
opção. Então, sei lá. Comprar e esperar chegar. Então, o YouTube sempre foi um 
jeito mais fácil de achar essas músicas. (SERRANÚ, 2018, entrevista, grifos do 
autor). 

A recorrência de falas sobre o YouTube me fez questionar o quanto que ele é central 

para práticas culturais baseadas em game music. Discursos desse tipo, portanto, exemplificam 

um pouco o que representa o YouTube para os fãs de game music e foram o motivo de eu 

direcionar maior atenção na pesquisa para as práticas musicais dessa música produzidas no site. 

Por outro lado, é importante citar que outros sites são importantes para o circuito da game music 

online existem, como o Overclocked Remix e o VGMusic. O Overclock Remix é um site em 

que entusiastas compartilham remixes de game music em geral. Diferentemente do YouTube, 

para que sua produção seja compartilhada no Overclock Remix, é necessário que seja analisada 

e aprovada pela curadoria do próprio site. Estando de acordo com os critérios de qualidade 

impostos pelos gerenciadores do site, a música é compartilhada no site, em uma página 

padronizada, em que pessoas podem comentar e discutir sobre a música. Já o VGMusic é um 

dos mais antigos sites de compartilhamento de game music. Criado em 1996, o site contém 

versões originais em formato MIDI de diversas game music. No entanto, é um site em que há 

pouca interação entre os usuários e parece ser menos representativo atualmente, em relação ao 

que foi na década de 199053. 

Diante das necessidades temporais de uma pesquisa de doutorado, foi necessário fazer 

um recorte crível para sua realização, não incluindo-os diretamente na pesquisa aqui 

apresentada. 

Por último, é importante apontar que entrevistas fora dos contextos comentados foram 

adicionadas à análise como forma de compensar lacunas discursivas dos próprios fãs na tese. É 

uma tentativa, portanto, de dar maior protagonismo dos fãs, visto que a amplitude da pesquisa 

demandou um contato menos antropológico do que o desejado por mim. Em resumo, as 

questões que começaram a aparecer precisavam de uma troca dialógica mais aproximada com 

os atores da rede da cultura da game music. Desse modo, as entrevistas foram realizadas apenas 

para trazer à tona as percepções subjetivas do consumo e produção da cultura da game music 

de modo mais explícito e objetivando os discursos dos atores. 

                                                 
53 Esses sites são significativos para o universo de práticas de game e merecem ser estudados também, porém a 
dimensão e dinâmica intensa do YouTube fez com que a pesquisa se direcionasse a ele devido ao tempo de pesquisa 
disponível para a conclusão da tese. 



71 
 

 

A partir disso é importante um adendo em relação as entrevistas. Apesar da tentativa de 

utiliza-las de utiliza-las para dar mais protagonismo na voz do próprio fã consumidor de game 

music, preferencialmente, adicionando suas falas de forma consistente, os dados produzidos 

pela pesquisa foram acabaram sendo pouco presentes na confecção final da tese. Isso se deve 

ao fato de as questões que insurigiram durante as entrevistas encaminharam para diversos 

debates para além dos propostos aqui. Por outro lado, essas questões demonstram potencial 

reflexivo significativo e, por isso, intenciono analisá-las posteriormente. 

2.1 Pesquisa de campo em apresentações de game music 

Para investigar os processos de consumo e produção relacionados aos grupos musicais 

(Video Games Live, MegaDriver e Gameboys) em suas práticas ao vivo, (1) realizei pesquisa 

de campo empreendida tanto no âmbito offline quanto online, na qual produzi registros 

etnográficos a partir da participação em apresentações ao vivo dos grupos; (2) acompanhei 

publicações diversas em páginas em redes sociais e sites oficiais; e (3) analisei entrevistas, 

reportagens e gravações diversas desses grupos musicais. Essas três frentes de trabalho formam 

a base de dados da análise do eixo presencial da pesquisa. Por isso, destacarei duas 

apresentações musicais, uma de cada grupo, descrevendo-as etnograficamente para utilizar as 

próprias narrativas dos eventos como ponto de partida para discussões. 

Diante disso, o primeiro relato de pesquisa que será apresentado é o da apresentação da 

Video Games Live no ano de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro evento em 

que tive contato direto com esse grupo e, apesar de temporalmente distanciado, tem relevância 

nessa pesquisa porque foi um evento que impactou durante aquele período produzindo questões 

significativas para o entendimento das práticas culturais baseadas em game music. 

Os outros dois eventos que participei também foram importantes e fazem parte do 

material de análise, porém os dados produzidos neles serão apresentados de forma mais objetiva 

e não etnográfica. O segundo campo sobre a Video Games Live foi realizado em 11 de outubro 

de 2015, no Teatro Bradesco, localizado na cidade de São Paulo, onde a condução da 

observação se deu de forma semelhante à do evento em 2012, no Rio de Janeiro enquanto parte 

do público. Já a terceira ida ao campo aconteceu no show realizado em 22 de outubro de 2016 

na Cidade das Artes, localizada no bairro Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro, e se 

conduziu a partir de uma perspectiva diferente, pois participei enquanto componente da equipe 

de produção.  
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Conforme a pesquisa se estendeu, pude entrar em contato com mais interlocutores, 

dentre os quais um participava da produção dos shows da Video Games Live no Brasil. Em 

2016, perguntei a ele se poderia acompanhar a produção do evento. A negociação com ele 

resultou na possibilidade de participar do evento como auxiliar de produção. Em resumo, o 

combinado com este interlocutor foi de que eu poderia observar o show nos bastidores enquanto 

ajudava em algumas demandas de produção quando fossem necessárias. Participar deste evento 

desse modo, como auxiliar de produção, deu condições para uma abordagem mais participativa 

na observação. 

Uma das situações que merece destaque foi a falta de um profissional específico para 

controlar a câmera que acompanhava os músicos no palco para projetá-los nos telões, 

adversidade da produção que me fez assumir essa função. Embora tenha ficado posicionado 

distante do palco, pude ficar próximo ao técnico responsável pela organização da equipe de 

produção. Situação que oportunizou reconhecer características diferentes da construção da 

performance musical que serão explicitadas ao longo do texto. Sobre os bastidores, foi-me 

concedido acesso a eles antes da apresentação principal, período que pude acompanhar a sessão 

de ensaios e o trabalhos dos organizadores em diversas tarefas. Em resumo, foram produzidos 

três registros etnográficos, dois como público e um como parte da equipe de produção. 

Já em relação às bandas (MegaDriver e Gameboys), a pesquisa etnográfica em 

campo presencial aconteceu somente em um evento: o Game Over, que ocorreu em 15 de 

junho de 2017. Importar ressaltar que há poucos eventos com essas bandas e quando 

ocorrem é de extrema dificuldade mapear, primeiro, pela pouca divulgação e, segundo, pelo 

próprio estado expandido da pesquisa, dividida em diversos eixos relacionados às práticas 

de game music. Assim, o baixo número de eventos presenciados se deve a alguns motivos. 

O primeiro é a baixa recorrência de eventos dessas bandas – menor ainda é o número de 

eventos realizados por outros grupos –, o que torna difícil encontrar tempo articulado entre 

a pesquisa de campo dos diversos casos com as diferentes atividades acadêmicas vivenciadas 

pelo pesquisador. Segundo, a pouca divulgação por parte desses grupos musicais dos próprios 

eventos dificulta. Cito como exemplo o fato da banda MegaDriver ter se apresentado no evento 

Rockaipira, ocorrido no dia 4 de agosto de 2018, e somente fui descobrir quando postadas as 

fotos do show no perfil de Facebook do guitarrista da banda no dia 7 de agosto, três dias 

após o evento. O evento Rockaipira reúne grupos independentes de rock na cidade de 

Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Esse foi, portanto, um evento regional cuja 

divulgação, realizada pelos organizadores, direcionou-se mais à região de Piracicaba.  
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O evento Game Over, portanto, foi base etnográfica para o levantamento de 

questões. O registro nesse evento ao vivo foi significativo e será apresentado posteriormente 

acompanhado de outros materiais, assim com matérias suplementares: publicações online, 

no YouTube, Facebook, Spotify e no site oficial, e de entrevista com representantes das 

bandas realizadas por mim. 

2.1.1 Incursão etnográfica: construindo uma etnografia de curto prazo de modo 

consciente 

Falar de etnografia é complexo, pois é uma prática de pesquisa de significação diversa 

e ainda muito debatida nos ambientes acadêmicos. Ela é, objetivamente falando, um tipo de 

registro que se faz de culturas por meio de um contato relacional com os interlocutores num 

campo. A etnografia é produzida, na prática, quando um pesquisador vai a campo e registra, a 

partir da observação direta dos fenômenos sócio-culturais, aquilo que acontece no cotidiano de 

uma determinada cultura (SOUZA, 2014, p. 46). Assim, como observa Eckert e Rocha, “a 

observação direta é sem dúvida a técnica privilegiada para investigar os saberes e as práticas da 

vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas na vida humana” (ECKERT E 

ROCHA, 2008, p. 2). Essa afirmação mostra uma característica potencial da etnografia: servir 

de meio para entendermos o funcionamento de culturas diversas. Diante disso, devemos lembrar 

de Clifford Geertz (1978) que, apesar de sua antropologia hermenêutica ser considerada 

ultrapassada, defende uma etnografia feita com seriedade e rigor. Em uma de suas falas: 

a etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato é uma 
multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou 
amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e 
inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois 
apresentar (GEERTZ, 1978, p. 20, grifo do autor). 

O autor aponta para a ideia de descrição densa, como base da construção da etnografia. 

Essa forma de descrever impõe um rigor metodológico importante ao etnógrafo, 

principalmente, nas anotações em caderno de campo produzidas no contato empírico. Descrever 

densamente, para Geertz, seria um modo de lidar com a complexidade do campo, possibilitando 

uma melhor condição para produzir interpretações da cultura estudada, nas quais o rigor 

metodológico seria base justificativa para a hermeutica analítica.  

A postura rigorosa na tentativa de lidar com o campo é, de fato, importante. No entanto, 

a condição de observador analítico, somente, mostra fragilidades, pois propõe implicitamente 

uma relação desigual e com traços de positivismo, entre sujeito e objeto. O etnógrafo, enquanto 
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observador presente no local, descreveria o ambiente para postular verdades a partir de um 

sistema controlado. Atualmente, os etnólogos não pensam essa questão por esse paradigma, 

pois é reconhecido que as questões não são apenas sobre os outros, “mas do mundo ‘entre nós 

e outros’” (KLINGER, 2006 p.83). Assimila-se, desse modo, a condição problemática da 

alteridade e subjetividade tanto na epistemologia dos sujeitos quanto do próprio social. Essa 

postura mudou a forma como os trabalhos etnográficos se apresentavam, fazendo com que até 

hoje haja uma preocupação sobre o posicionamento do pesquisador sobre o que e como é 

comunicada a vivência em campo. Isso se deve ao entendimento de que “mesmo os melhores 

textos etnográficos [...] são sistema, ou economias, de verdade. Poder e história trabalham 

através deles, em modos que os autores não podem controlar”54 (CLIFFORD, 1986, p.7). 

Apesar da idealização de Geertz sobre o potencial da descrição densa, essa prática de 

observar e registrar o máximo possível é ainda uma constante que se mostra muito produtiva, 

porém, é importante pontuar, não é vista como modo de alcançar verdades absolutas e finais 

por pesquisadores que empregam a etnografia de modo responsável. As descrições etnográficas 

são importantes, mas não devem ser vistas como representação da verdade sobre o Outro, 

principalmente, na exposição feita em trabalhos acadêmicos. 

Construir e comunicar registros de campo, diante disso, mostram-se como um processo 

complexo de afetação relacional constante entre pesquisador, teoria, campo e o Outro. Nessa 

construção, que se faz durante a dinâmica com e no social, o pesquisador produz registros 

influenciado cotidianamente pelo campo, ou seja, por tudo aquilo presente no ambiente que se 

propõe a pesquisar. Chamo a atenção para essa relação da etnografia com a pesquisa de campo, 

pois é por meio dela que muitos pesquisadores fundamentam a estrutura de procedimentos 

utilizados para obtenção de dados em campo. No entanto, os contornos que a etnografia tem 

produzido na história transformam-na em algo mais do que somente método de obtenção de 

dados empíricos em campo. Peirano (2014), autora brasileira com diversos trabalhos sobre o 

pesquisa de campo, critica o entendimento da etnografia como método, pois tende a criar uma 

distinção entre procedimentos práticos e teóricos, separando os momento de produção de dados 

empíricos dos de reflexão. Para a autora, não há padronização metodológica na etnografia, pois 

esta é construída na relação dialógica entre pesquisador e o campo com seus sujeitos. Uma 

etnografia, a partir disso, não é produzida na replicação objetiva de procedimentos, mas sim de 

movimentos de pesquisa construídos na relação dialógica com o campo e influenciados por um 

arcabouço teórico aprendido. 

                                                 
54 Tradução de: Even the best ethnographic texts – serious, true fictions – are systems, or economies, of truth. 
Power and history work through them, in ways their authors cannot fully control. 
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Considero a crítica da autora importante por apontar dois possíveis problemas: uma 

possível replicação e padronização procedimental em pesquisas etnográficas para obtenção de 

dados empíricos e o momento de análise ser realizado somente em outro momento, a posteriori. 

A etnografia consiste, assim, em um sistema de encontros e desencontros com o Outro que, 

simultaneamente, indica e veta caminhos que precisam ser constantemente avaliados e 

reavaliados pelo pesquisador em campo. Em outras palavras, o pesquisador, ao ir a campo, vai 

moldando o seu olhar conforme contato com o próprio campo, portanto, há uma análise teórica 

constante que transforma a própria teoria. A análise pós-campo, é, por isso, o momento de 

reflexão e reavaliação do processo em que as ideias são organizadas. 

Por fim, é importante pontuar que etnografia não consiste apenas em ir a campo e fazer 

anotações. Ela exige que o pesquisador se prepare teoricamente, que faça negociações com os 

agentes nativos e que esteja disposto a se adequar ao campo. 

Diante disso, é importante ressaltar que não foi realizada uma etnografia em sua forma 

tradicional como desenvolvida no século XX, no qual Bronislaw Malinowski (1972) é um nome 

importante nessa construção metodológica, mas sim de modo mais experimental, influenciado 

principalmente pela proposta por Anthony Seeger em seu artigo Etnografia da Música (2008a). 

Nesse artigo, Seeger faz uma explicação do desenvolvimento histórico dessa prática para 

sugerir que as investigações em campo de cunho etnográfico possam se realizar a partir de 

perguntas gerais, mas simultaneamente significativas: por que, onde e como é feita a produção 

musical? Desse modo, Seeger propõe que em pesquisas de campo é possível encontrar questões 

significativas sobre determinada prática musical mesmo que a base inicial das questões possa 

ser aparentemente simples. Não se trata de uma proposta de simplificação da etnografia, até 

mesmo porque Seeger defende a estadia longa do pesquisador em campo (2008b), mas sim de 

uma forma de valorizar essas presenças mais curtas em campo, principalmente, para levantar 

questões e iniciar o contato com os atores, além de instigar o interesse real pela música do 

Outro. Simultaneo e diferentemente de Seeger, Ingold (2015) demonstra preocupação sobre 

tipo de uso que vem sendo feito da etnografia em diversas áreas. Muitas pesquisas têm utilizado 

o termo etnografia para designar registros de campo que pouco demonstram entender os 

princípios epistemológicos da práxis etnográfica. Em resumo, Ingold fala nos lembra que 

etnografia não significa qualquer ida a campo registrada em caderno de campo. Na verdade, ela 

é uma práxis de pesquisa complexa que envolve um processo de registro, análise e interação 

com o campo muito singular e que resulta em um material escrito. Nisso, Ingold se preocupa 

porque esses processos se realizam simultaneamente e, além disso, precisa de engajamento 

ontológico do pesquisador em campo, algo que aparentemente não tem sido contemplado em 
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muitas pesquisas que demonstram carecer de rigor metodológico, resultando, assim, em 

pesquisas superficiais, que demonstram descuido em relação a questões de alteridade do 

pesquisador em campo. Essa é uma preocupação legítima, que chama a atenção para o cuidado 

que se deve ter com o uso desse conceito. 

Essa preocupação poderia ser resolvida facilmente com a não utilização do conceito 

etnografia, porém isso criaria outro problema por abandonar as qualidades que este tipo de 

pesquisa poderia trazer à pesquisa – principalmente, à pesquisa presente nesta tese. A etnografia 

tem impactado diversos trabalhos, principalmente no campo das humanidades devido à sua 

forma de lidar com o campo, no qual há sempre um processo de registro e reflexão sobre os 

momentos vividos nele, possibilitando um contato direto, de efeito sensível, com os interlocures 

em seus cotidianos. Isso é um fato expresso não somente nos discursos sobre a própria 

concepção de pesquisa, mas no modo de escrita específico, alegórico, que enaltece situações, 

fatos e momentos significativos de culturas diversas. James Clifford (1986) considera a 

etnografia como uma “ficção etnográfica”, um tipo de alegoria, em que as formas de construção 

do material escrito foram desenvolvidas na história das humanidades por meio de 

problematizações constantes das dimensões éticas, dos valores e das limitações. Segundo o 

autor, a 

alegoria chama especial atenção para o caráter narrativo da representação cultural, 
para as histórias construídas dentro de um processo representacional em si mesmo. 
Ela também quebra a qualidade perfeita da descrição cultural ao adicionar um aspecto 
temporal ao processo de leitura. Um nível de significado em um texto sempre gerará 
outros níveis55 (CLIFFORD, 1986, p, 100). 

Esse aspecto narrativo é importante na etnografia e, por isso, precisa ser reconhecido, 

exposto e criticado. Reconhecer a alegoria na escrita etnográfica, portanto, é, para Clifford, uma 

forma de expor a dimensão ética da escrita etnográfica, da pesquisa em campo e dos dados 

produzidos. Desse modo, cria-se uma alteridade em que nos responsabilizamos, enquanto 

pesquisadores, pela visão que expomos do “Outro”. 

Diante dessas ideias, podemos notar que há aspectos positivos na etnografia enquanto 

práxis de pesquisa qualitativa. Entretanto, também há um rigor no processo de pesquisa que é 

quase inescapável, principalmente na questão relacionada à necessidade de longo tempo em 

campo. Assim, nesta pesquisa não me proponho a construir uma etnografia das apresentações 

e das páginas de YouTube, mas sim a realizar uma pesquisa de campo que tenha como 

                                                 
55 Allegory draws special attention to the narrative character of cultural representations, to the stories built into 
the representational process itself. It also breaks down the seamless quality of cultural description by adding a 
temporal aspect to the process of reading. One level of meaning in a text will always generate other levels 
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perspectiva teórico-metodológica adequada à práxis etnográfica. Desse modo, pretendo me 

aproximar dessa perspectiva narrativa da etnografia mesmo em um tipo de pesquisa com 

relativamente pouco tempo em campo. A descrição do campo feita de modo alegórico, no 

sentido cliffordiano, é um modo de posicionar o leitor em uma condição mais esclarecida dos 

acontecimentos do evento que será discutido posteriormente. Além disso, as considerações de 

Seeger (2008a) valorizam as experiências iniciais em campo por produzirem dados também 

significativos, mesmo que imaturos, pois geram compreensões múltiplas importantes no 

processo de desenvolvimento de questões, ou seja, o início da problematização. Logicamente, 

essas experiências devem ser condicionadas a uma consciência de que os dados produzidos em 

campo estão sempre correlacionados e que necessitam de uma perspectiva responsável e ética 

para uma análise consistente e respeitosa dos e com os atores envolvidos. 

Como a etnografia prevê uma presença direta no campo, a longo prazo e intensamente 

engajada, considero prudente não afirmar que esteja fazendo uma etnografia da game music em 

shows e no YouTube. Para isso, seria necessário acompanhar os grupos em diversas 

apresentações por um período longo de tempo, fato que demandaria alto financiamento e 

dedicação temporal a somente as atividades do grupo. Além dessas dificuldades de cunho 

financeiro e temporal, vale lembrar que proposta de pesquisa é apresentar panoramicamente um 

caso mais geral: a game music fora dos games. Portanto, sugiro aqui uma abordagem baseada 

na práxis etnográfica, valorizando a experiência ontológica em campo (INGOLD, 2015) e o 

modo de escrita alegórico (CLIFFORD, 1986), mas pensada para um tipo de pesquisa em 

campo mais curta, adequando-se, assim, as dificuldades encontradas em diversos 

empreendimentos investigativos. Sugiro, portanto, chamar esse tipo de investigação de 

incursão etnográfica. 

A palavra etnográfica é ussada para representar o modo etnográfico de registro e 

produção de dados de uma etnografia. Já a palavra incursão continua como substantivo central 

do conceito para demonstrar que se trata de uma pesquisa de campo de menor proporção 

temporal, assumindo, desta forma, não estar exatamente no campo epistemológico da 

etnografia, mas sim em uma proposta que tenta atribuir um pouco de suas qualidades. É, 

portanto, um conceito que se remete à etnografia, mas de semelhança pouco simétrica. A 

palavra incursão é, assim, uma escolha para este trabalho, principalmente, por sua associação 

linguística com algo pejorativo se comparado a algo a que sempre se propõe em uma etnografia: 

uma busca pela compreensão do Outro, de sua epistemologia, do respeito. É uma palavra que 

tanto faz referência a um tipo de excursão, viagem, investigação e passeio, quanto, 
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simultaneamente, mantem relação com o militarismo por ser usada para identificar uma 

invasão, investida ou ataque. 

A ideia de chamar a pesquisa de incursão etnográfica é fazer com que as preocupações 

de Ingole (2015) sejam consideras ao imbuir no próprio conceito cua característica 

problemática: a própria ideia de incursão. Desse modo, o pesquisador deve estar atento a essa 

característica como um lembrete permanente de sua responsabilidade ética e humana sobre o 

estudo realizado. Não sugiro, por isso, um simples encaixe dessas pesquisas dentro de um 

conceito como uma solução simples e despreocupada, sem entendimento ontológico das 

consequências políticas da presença em campo e do impacto da divulgação do material 

produzida na pesquisa. O que proponho é a aceitação das limitações da pesquisa como forma 

de problematizá-las e expô-las, e, dessa forma, produzir condições para esclarecê-la, tanto para 

os atores diretamente envolvidos quanto para o meio acadêmico como um todo. Isso, portanto, 

é a admissão de que tanto reflexões derivadas do campo quanto da escrita resultante são 

limitadas por uma falta de contato suficiente para entender o Outro, a epistemologia sua, 

lembrando que, concordando com Viveiros de Castro (2002), é sempre presunçoso tentar saber 

o que e como os sujeitos pensam e interpretam o mundo, pois, na verdade, o que o pesquisador 

divulga é o que ele pensa que o Outro pensa, e não o que exatamente o Outro pensa. Esse é, 

portanto, um problema que afeta qualquer pesquisa de campo, inclusive a etnográfica. As 

estruturas de poder permeiam a escrita etnográfica e, por isso, é difícil para o etnógrafo 

controlar (CLIFFORD, 1986). 

Nesse sentido, a experiência que será exposta aqui nesta tese foi escrita com o cuidado 

para não produzir afirmações categoricas sobre comportamentos e ideias dos interlocutores 

envolvidos. A intenção dessa proposta foi a de trazer o positivo do modo alegórico da escrita 

etnográfica, para balizar as reflexões-análises feitas durante a pesquisa.  

2.2 Construindo uma pesquisa de campo no YouTube 

A parte dedicada ao online na pesquisa desenvolveu-se por meio da praxis etnográfica, 

assim como foi feito com os eventos musicais presenciais, porém foram utilizadas estratégias 

diferentes na investigação do caso direcionado às práticas musicais no YouTube. Nesta seção, 

portanto, apresentarei a metodologia de pesquisa apontando questões relacionadas ao espaço 

digital do YouTube e a forma de emprego da etnografia em ambientes digitais. 

A etnografia é um método tradicional da antropologia e sua legitimidade foi construída 

por meio de um contato direto, presencial e físico com os interlocutores da pesquisa. No entanto, 
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as novas tecnologias de comunicação possibilitam diferentes formas de interação humana por 

meio da virtualização dessas experiências de contato humano na internet. 

Essas formas, ainda novas, de projeção de experiências virtualizadas e de 

comunicabilidade intermediada por computadores fez com que pesquisadores desenvolvessem 

formas de adaptar a práxis etnográfica para o ambiente digitalizado da internet e, em alguns 

casos, propõe novas conceituações: etnografia virtual (HINE, 2000), netnografia (KOZINETS, 

2009), etnografia do ciberespaço (MAYANS I PLANELLS, 2002) e etnografia digital 

(WESCH, 2008 e 2012). 

A partir do aprofundamento da literatura sobre o tema e da participação em diversas 

discussões sobre o tema, optei por assumir aqui uma perspectiva que não se baseia, 

prioritariamente, na distinção entre online e offline.  Pois, dizer que a pesquisa tem ênfase no 

online não implica em desconsiderar o offline, significa apenas que num determinado momento 

o modelo empreendido destaca o contexto específico do online. Além disso, a assunção de 

algum desses conceitos se mostrou diretamente problemática porque levam a uma possível 

distinção entre eles. Pareceu-me, por isso, coerente entendê-los como complementares, como 

uma base bibliográfica de procedimentos e mentalidade importantes para desenvolver uma 

pesquisa etnográfica na internet. 

Diante disso, assumirei conceitualmente, nesta tese, apenas o conceito de etnografia 

para representar o modelo de pesquisa de campo empregado. Desse modo, concordando com 

Fragoso, Amaral e Recuero (2011), as variáveis possíveis no online e offline são importantes 

para a pesquisa e etnografia no ciberespaço e devem ter seus encaixes dispostos e 

problematizados. Contudo, os neologismos produzidos para pesquisas nesses espaços parecem 

criar uma distinção ainda maior em relação à etnografia historicamente constituída. 

Os autores citados, nesse sentido, foram importantes para pensar o campo em que a 

pesquisa se situa de modo mais fluente com as dinâmicas do próprio espaço estudado e com a 

singularidade de seus interlocutores. Assim, a não adoção de seus conceitos não é a recusa a 

suas propostas, mas sim a busca por uma convergência epistemológica entre elas. 

A pesquisa no YouTube, então, apresenta um tipo de incursão etnográfica diferente das 

realizadas nos eventos presenciais. No YouTube, pude estabelecer uma relação mais a longo 

prazo com o espaço e com os interlocutores presentes fazendo com que as perspectivas 

metodológicas da etnografia fossem mais estabelecidas nesse campo. Porém, cabe ressaltar que 

o desenvolvimento da pesquisa foi deixando cada vez mais difusas as observações entre os 

espaços digitais na plataforma tanto pela adição constante de canais observados quanto pela 

amplitude da pesquisa que vai além de casos no YouTube. Por ser uma pesquisa baseada em 
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estudo de caso, em que a game music no YouTube é uma das unidades de análise, foi difícil 

empreender uma pesquisa de campo com mais intensidade em cada canal observado. Ainda 

assim, em termos amplos, a rotina de observação e acompanhamento se mostrou muito 

produtiva para levantar questões, das quais serão apresentadas no capítulo 4 desta tese. 

Apesar da game music no YouTube ser considerada como um caso geral pela proposta 

da tese, selecionei alguns canais de produção de game music que pudessem ser representativos 

dessa prática como meio de abordar a temática de modo qualitativo. Esses canais foram 

acompanhados frequentemente, o que não impediu que outros canais também fossem 

observados, mas de modo metodologicamente menos rígido.56 Os canais selecionados, diante 

disso, foram: Jonny Atma, Insaneintherainmusic, RichaadEB, Family Jules, LittleVmills, 

Chequerchequer, LennartAlsing, Guitar Geek, Songe, ToxicEternity, Bateragamer, String 

Player Gamer, Lara6683, Smooth Mcgroove, Megafive, Bruno Shinkou Guitar Dreamer 

(nostalgic sound), Nestalgica, Taioo, Andrew Malefice, GuitarWanker90, Hari Sivan e 

Beatgames VGM Tribute. 

O direcionamento da pesquisa aos canais é uma forma da pesquisa se manter coerente 

com o modo em que o próprio campo se mostra. O YouTube, nesse caso, se segmenta em torno 

dos produtores de conteúdo, os youtubers. Os canais, desse modo, formam um tipo de 

intralocalização, com endereço digital próprio no site, no qual o produtor de conteúdo pode 

construir sua identidade por meio de seus vídeos e de uma apresentação visual constituída de 

banner e thumbnails estilizados. Os usuários de modo geral podem, portanto, interagir em torno 

do produtor de conteúdo e de seus vídeos criando espaços comunicacionais de interação 

humana dinâmica. Nesse sentido, cada canal se mostra como uma unidade territorial consistente 

para orientar a pesquisa de campo etnográfica no site YouTube. 

Diante dessa singularidade do YouTube, selecionei esses canais a partir do critério de 

representatividade, popularidade, no cenário brasileiro ou internacional e produção constante, 

assídua. O primeiro critério foi pensando como forma de ter um local onde grande parte do 

público se mostraria presente, o que aumentaria a quantidade de dados percepitiveis durante 

pesquisa de campo. Como os canais mais populares são internacionais, adicionei um recorte 

com alguns brasileiros para tentar alcançar questões relacionadas a contexto local nacional. O 

segundo critério se deve à sazonalidade das produções no YouTube. Muitos canais param de 

produzir ou alteram a temática de produção de seus canais. Um exemplo é o LennartAlsing, 

canal com versões de game music com diversas produções e relativamente pioneiro, YouTube, 

                                                 
56 Para citar alguns desses canais: 8bitbrigadier, Michelle Heafy, Overclocked Remix: Videogame Community, 
Super Guitar Bros The8bitdrummer, Smart Game Piano, Andrew Malefice e ARvagath VGM. 
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porém que não publica nenhum vídeo desde fevereiro de 2013. Foi um canal que acompanhava 

como parte da pesquisa, mas que parou sua produção nesse período sem explicações sobre o 

motivo do abandono. Mesmo tentando evitar esse tipo de problema, ocorreram outros casos, 

dentre os selecionados, que também pararam de produzir game music, fato que me fez repensar 

sobre a sazonalidade dessa prática musical e incluí-la como problema questão da cultura da 

game music no YouTube. Em outras palavras, o critério de produção constante desses canais 

foi importante para constituir um caminho para percorrer durante esses anos de pesquisa. No 

entanto, a complexidade das práticas culturas de game music e do ambiente do YouTube 

mostram que há questões a serem trabalhadas também no abandono dessas práticas. A 

manutenção de casos de canais que pararam a produção, na pesquisa, expõe o contraste das 

narrativas positivas em torno da game music e adicionam, a ela, o lado conflitante existente. 

Algumas entrevistas foram realizadas especificamente com os produtores de conteúdo 

brasileiros. Isso se deve à acessibilidade demonstrada por eles. Todas as entrevistas foram 

realizadas ao longo do período de pesquisa e através da internet devido à própria vontade dos 

interlocutores em utilizar esse meio comunicacional. A entrevista pela internet dificulta o 

acesso às sutilezas do comportamento humano perceptíveis quando estamos próximos 

fisicamente falando. No entanto, ela possibilita um melhor enquadramento no tempo e espaço. 

A comunicação com esses interlocutores, é importante destacar aqui, não ocorreu 

somente nesses momentos de entrevista. Ela se estendeu durante o tempo de pesquisa de modo 

informal em conversas por meio de aplicativos dedicados a chat do Facebook e Skype e por e-

mail. 

Em relação ao público desses canais, observei as interações que esses atores faziam com 

o produtor de conteúdo e outros interlocutores analisando seus comentários deixados nos 

vídeos. Para pensar sobre esse público, dentro da dinâmica do YouTube, resolvi separá-los em 

duas categorias baseadas no nível de interação: visitantes interativos e visitantes passageiros. 

Os visitantes interativos são indivíduos que interagem de alguma forma naquele espaço na 

tentativa de interação social direta. São, portanto, os sujeitos que comentam, avaliam os vídeos 

ou até mesmo compartilham. Os comentários compõem o modo de interação social mais 

perceptível e importante para as discussões desta tese porque mostram dados que expõem as 

percepções dos sujeitos sobre o vídeo em cada página. Já, nos casos das avaliações, foram um 

dado quantitativo bem volúvel devido à dinâmica do espaço. 

Sobre a categoria “visitantes passageiros”, ela é composta por pessoas que acessam a 

página, mas não participam de nenhuma forma de interação direta com o produtor de conteúdo 
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ou com outros visitantes. Sua existência é notória somente pelo número total de visualizações 

disponível em cada vídeo. 

Em termos práticos, as observações nos anos iniciais foram rotineiras em torno dos 

comentários deixados pelos usuários nos vídeos, pois era o modo mais ativo e facilmente 

observável de comunicação produzida pelos fãs de game music nos canais. Na prática, o 

acompanhamento em campo inicial foi intenso sobre os comentários, quando fiz anotações em 

caderno de campo e fotografias da tela sobre falas que se mostraram reveladores sobre a cultura 

da game music. Além disso, no campo da produção, analisei os vídeos de modo amplo 

procurando sempre posicionar as questões com seu efeito no público, o como produzem sentido 

nos fãs. 

2.2.1 Desafios de uma pesquisa participante de game music no YouTube 

Um dos procedimentos de pesquisa empregados foi a observação participante. A 

observação participante é uma prática metodológica que visa entender uma cultura se inserindo 

nela (GIL, 2008, p.103-104). Ao experienciar as práticas culturais e a vivência no campo como 

e onde os “nativos” as realizam, tento criar uma relação de alteridade maior com a cultura da 

game music. É uma tentativa de mitigar o distanciamento entre o pesquisador e outro ao 

procurar as mesmas experiências práticas que possam levar a uma compreensão da 

subjetividade imbuída nesse fazer musical. 

Para tentar entender o funcionamento empírico da prática da game music, desde março 

de 2013, venho criando arranjos musicais de game music e compartilhando-os em um canal de 

YouTube para tentar entender na prática o que é ser youtuber e como é produzir esse tipo de 

produto cultural. A ideia era tentar mimetizar algumas propostas e comportamentos culturais 

dos youtubers. 

Durante este processo, desde o início, notei a necessidade de possuir conhecimentos 

técnicos tanto de gravação (áudio e vídeo) quanto de manipulação de softwares de edição, além 

dos musicais. Foi um processo que se deu com o auxílio do contato com dois youtubers (Carlos 

Dontal e Bruno Shinkou) que me forneceram dicas iniciais e com a busca de tutoriais. Os 

primeiros vídeos produzidos, a partir disso, precisaram de muito tempo para serem produzidos: 

aproximadamente 40 horas cada, isso considerando que, por eu ser músico, já possuía 

conhecimentos musicais que facilitavam parte do processo. 

Em resumo, a produção de vídeos de game music para YouTube ocorre conforme os 

seguintes passos: (1) transcrição, (2) construção do arranjo, (3) gravação dos instrumentos, (4) 
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gravação do vídeo, (5) mixagem e (6) edição do vídeo. Alguns passos podem ocorrer de forma 

simultânea, como o terceiro e o quarto, ou em ordem trocadas, como é o caso do quarto e o 

quinto, porém esse sequenciamento é o processo lógico geral seguido pelos artistas de game 

music e copiado por mim. 

O primeiro passo da transcrição é o momento de conhecer e aprender a música original. 

Depois de conhecida, o músico vai fazer o seu processo de consumo artesanal (CAMPBELL, 

2004) no qual ele vai personalizar, alterando conforme seu gosto e, normalmente, construindo 

um arranjo (segundo passo) com a sonoridade de um gênero musical que tem afinidade. Esse 

processo é interessante porque é realizado conforme conhecimento musical do músico e suas 

próprias metodologias particulares, podendo, portanto, variar de procedimentos tradicionais, 

como a escrita em partitura, até o uso somente da imaginação e memória. 

O terceiro passo é o momento em que o músico grava a voz ou o instrumento musical, 

similar ao realizado em estúdios, dentro das possibilidades técnicas que cada um possui. O mais 

utilizado é a gravação por meio de interfaces de áudio digital, que transformam o sinal analógico 

dos instrumentos e microfones em códigos digitais que podem ser manipulados por softwares 

em computadores (estação de trabalho de áudio digital57). Nesse momento também são usados 

plug-ins58 de instrumentos virtuais (VSTi) para construir a sonoridade de instrumentos que o 

artista não tenha o domínio ou não possua. Muitos youtubers, que acompanhei na pesquisa, 

utilizam esse tipo de software para os sons de bateria na música, por exemplo (Figura 5). 

 
Figura 5: Family Jules demonstrando em vídeo o uso do software Ezdrummer59 para compor a parte rítmica da 

bateria em seu arranjo 

                                                 
57 O nome mais utilizado para este tipo de software é a sigla DAW, acrônimo de Digital Audio Workstation. 
58 Plug-ins são softwares específicos adicionais que funcionam nas estações de trabalho de áudio digital, 
possibilitando que mais funções possam ser realizadas. 
59 Ezdrummer é um software que reproduz samples de bateria conforme leitura de protocolo MIDI. 
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Fonte: imagem retirada do vídeo Recording Guide Part 3: Arranging60 

Já a gravação do vídeo é um procedimento que exige outros conhecimentos. Após os 

primeiros vídeos que produzi, não gostei do resultado da imagem que se distinguia muito em 

relação ao dos youtubers que acompanhei na pesquisa. Informando-me com interlocutores, 

descobri que a complexidade envolvida nesse processo exigia uma dedicação para conhecer 

tanto sobre equipamentos quanto sobre técnica de filmagem. Um vídeo como o de James (canal 

Epic Game Music) é produzido com filmagem ao ar livre e em diversos ângulos de visão, o que 

exige tanto câmeras com lentes específicas quanto conhecimento sobre o uso da iluminação 

(Figura 6). 

 
Figura 6. James em vídeo tocando seu arranjo em um parque contra a luz 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Chrono Trigger Ayla’s Theme Music Video || Epic Game Music61 

O quinto momento, da mixagem, é um processo que envolve conhecimentos diversos 

de produção musical. É aqui, principalmente, que alguns músicos conseguem se destacar com 

suas produções, pois conseguem fazer seus arranjos soarem profissionais. Isto, é claro se 

considerarmos que o material apresentado demonstra qualidade de produção semelhante ao 

utilizado pela indústria da música para cada gênero musical. 

A edição do vídeo também é um processo delicado, diversificado conforme os interesses 

de elaboração nesse processo. O primeiro momento é o de sincronizar os vídeos gravados com 

                                                 
60 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L2KHFR-zSJc&t=211s . Acesso em: 11 Fev. 2019. 
61 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7NGikDxl-MQ. Acesso em: 11 Fev. 2019. 
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a faixa musical produzida. Depois, o processo pode desencadear para elaborações simples, nas 

quais um vídeo pode estar sincronizado ao áudio – método utilizado por mim inicialmente –, 

ou complexas, com diversos vídeos sincronizados permitindo tanto troca de cenas quanto a 

utilização simultânea de diversas cenas em forma de quadros. Depois de todo esse processo, o 

vídeo é finalizado com o arranjo e é compartilhado no YouTube. 

Esse modo passo-a-passo explicitado aqui é uma forma de demonstrar ao leitor os tipos 

de processos necessários para que um vídeo de game music seja publicado no YouTube. Como 

podemos notar, não é um processo simples e exige conhecimentos diversos e a aquisição de 

equipamentos e softwares que podem ser limitantes socioeconômicos para um fã poder produzir 

vídeos desse tipo de música. Logicamente, existem produções simples, porém os artistas mais 

famosos de game music têm estabelecido padrões que tendem a ser seguidos por outros fãs que 

procuram alcançar níveis de populares semelhantes, além de compartilhar experiências 

particulares, assim, como fui afetado por esses padrões. 

Nas primeiras produções que realizei, o resultado me desagradou por estar longe daquilo 

que tinha idealizado/imaginado como produto final. Posteriormente, refletindo sobre este 

processo, notei que o acompanhamento constante dos artistas, assistindo diversos vídeos, fez 

com que alguns padrões fossem introjetados em mim a ponto de eu querer replicá-los, por uma 

vontade mais pessoal do que de pesquisa em si. Apesar de não ser o foco da discussão, é 

importante que esse tipo de efeito que os artistas mais populares têm sobre o circuito da game 

music seja exposto como forma de notar que há um tipo de estética dos vídeos de game music 

no YouTube que impacta de modo estrutural as produções dos fãs dessa música. 

Um fator importante é a própria frequência de produção. Artistas como Johny Atma, 

Family Jules, RichaadEB e LittleVMills produzem em média de três a quatro vídeos por mês, 

o que demandaria muito tempo semanal. Para acompanhar esse tipo de produção, o artista tem 

que lidar com a situação do produto não ideal, porém aceitável para os padrões. Isso é 

importante porque a exaustão sobre o processo de produção cria uma ansiedade que leva ao 

abandono do produto ideal, situação que ocorreu comigo. A demanda de produção pode levar 

pessoas que trabalham produzindo vídeos para o YouTube até a quadros de esgotamento, de 

síndrome de burnout (ALEXANDER, 2018). 

O músico Family Jules em 2013 se desafiou a lançar um vídeo por semana e, em meio 

a isso, foi possível notar uma diferença de qualidade entre os vídeos, entre os quais alguns se 

mostravam mais trabalhados do que outros. O vídeo Ninja Gaiden Guitar Medley62, por 

                                                 
62 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ybUBeFY2KzI. Acesso em: 5 Nov. 2018. 
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exemplo, apresenta uma transcrição imprecisa da música tocada e uma sonoridade menos polida 

em termos técnicos de execução instrumental e mixagem. Sua fala no vlog Year 3 Wrap Up: 

No More Weekly Vids/What's to Come63 mostra um pouco sobre essa situação. 

Obviamente o sucesso que eu consegui ao fazer vídeos semanais por tanto tempo é 
muito, muito aparente. Então, porque eu pararia? Aqui está o motivo de eu estar 
parando [entregar vídeos semanais]. 
Eu sinto que eu me forcei o bastante até este ponto e agora, se eu quiser me forçar 
para a além, eu tenho que me mais tempo. E eu sinto que a data limite semanal: cumpra 
o prado de qualquer jeito, entende? Mas, neste momento, quero dizer, para conseguir 
isso, eu tive que ser muito padronizador em meu processo. Eu não posso ser muito 
experimental. E isso é nisso que eu quero passar meu próximo período de tempo, o 
próximo passo na minha carreira musical. Eu quero… Eu quero ser experimental. 
Eu quero dar tempo ao tempo e tentar coisas e apenas, você sabe, ver o que eu posso 
fazer melhor. Para que eu possa trazer material de melhor qualidade para vocês. 
(JULES, 2014). 64 

O resultado geral foi considerado positivo pelo artista. No entanto, ele se sentiu 

pressionado, pelos prazos, a realizar procedimentos que não gostava. A mentalidade de terminar 

o trabalho no prazo fazia com que a qualidade entregue não fosse a que queria, demonstrando 

uma possível explicação para a situação comentada anteriormente. Além disso, esse sistema de 

produção contínua fez com que deixasse de lado vontades pessoais de experimentar coisas 

musicalmente novas. 

Por fim, essa explicação de todo o processo e das dificuldades que o arranjador de game 

music tem que lidar para conseguir espaço no YouTube é uma tentativa de mostrar o quanto 

esse processo pode ser longo e desgastante. 

2.3. Entrevistas com fãs de game music: uma busca pela aproximação discursiva 

Para me aproximar mais dos fãs, de suas práticas, percepções e subjetividades, 

entrevistei 13 apreciadores de game music. Como a configuração cultural de um fã de game 

music ainda é algo em construção, de difícil definição, mesmo por generalização, apoiei-me 

num critério simples e tangível: o interlocutor se considerar fã de game music. Em relação à 

quantidade de interlocutores acessados, o número não foi escolhido a priori – na verdade, foi 

                                                 
63 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lnkuv1mQi6c. Acesso em: 5 Nov. 2018. 
64 Tradução de: Obviously the success I gained from doing weekly videos for so long has been very very apparent. 
So why would I stop? Here's why I'm stopping. 
I feel like I've pushed myself far enough at this point and now, if I want to push myself further I had to give myself 
more time. And I feel like the weekly deadlines: get shit done, you know? But, at this point, I mean, in order to do 
that, I have to be very formulaic in my process. I can't be very experimental and that's what I want to spend the 
next amount of time, the next step in my musical career doing. I wanna… I want to be experimental. 
I want to take time and try new things. And just, you know, see what I can do better. So that I can bring better 
quality stuff to you. 
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estabelecido conforme o encaminhamento da pesquisa. É importante ressaltar que a 

configuração desses entrevistados pode ser pensada a partir de dois campos: um grupo de sete 

fãs consumidores e outro de seis consumidores-produtores. Em outras palavras, grosso modo, 

essa uma divisão entre fãs artistas e fãs “não artistas”65, como forma de trazer o diálogo entre 

essas duas esferas (consumo e produção) para a pesquisa. 

Os fãs consumidores, nessa distinção, são aqueles que têm uma relação de consumo com 

a game music, mas que não produzem versões dessas músicas. Durante o trabalho de campo, 

foram produzidos dados importantes sobre a temática, porém comecei a sentir falta de um 

posicionamento mais enfático das falas dos fãs em algumas questões enquanto consumidores. 

Esse grupo de entrevistados, portanto, foi adicionado em meio à entrevista como forma de 

promover certo protagonismo desses fãs na pesquisa. 

Os fãs que participaram dessas entrevistas foram abordados durante esses anos de 

pesquisa, com a maior parte das entrevistas sendo realizada somente em 2018. Esses fãs foram 

encontrados durante os espaços que frequentei durante a pesquisa: instituição de doutoramento 

(UFF), comunidades de Facebook (VGmúsicos e Game Audio Academy) e nos eventos da 

pesquisa de campo. 

Tabela 6. Perfil dos entrevistados. 
Obs.: Informações referentes ao momento em que a entrevista foi realizada. 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

NOME 
DATA DA 
ENTREVISTA 

IDADE ESCOLARIDADE CIDADE OCUPAÇÃO 

Fãs 

Alice 26/09/2018 19 Cursando (Cinema) Niterói Estudante 

Danielle Serranu 06/06/2018 23 Cursando (Música) Buenos Aires 
Compositora e sound 
design para jogos 

Bruno Mendonça 14/11/2018 20 
Ensino Médio 
completo 

São Paulo 
Compositor e sound 
design para jogos 

Murillo Romera 14/06/2018 22 
Superior (Jogos 
Digitais) 

São Paulo 
Desenvolvedor 
(software)/compositor  

Victor Damásio 15/08/2018 20 Cursando (Filosofia) São Gonçalo Estudante 

Lucas Oliveira 03/09/2018 23 
Cursando (Estudos de 
Mídia) 

Niterói Estudante 

André Lapa 16/08/2018 21 
Cursando (Produção 
cultural) 

Rio de Janeiro Estudante 

Bandas 
Gameboys 

14/11/2018 - 
05/12/2018 

Variada Variada São Paulo Variada 

MegaDriver 
14/11/2018 - 
02/01/2019 

Variada Variada São Paulo Variada 

Youtubers 

Bruno Shinkou 03/04/2014 30 
Ensino Médio 
completo 

Volta Redonda Músico 

Carlos Dontal 11/11/2013 28 
Superior (Marketing e 
Publicidade) 

São Caetano do 
Sul 

Freelancer (design) 

Marco Junior 26/11/2013 X X X X 

                                                 
65 Aqui não estou apontando a ideia de que nenhum desses fãs produzam atividades artísticas. O que quero apontar 
é que nenhum desses participam da cultura da game music enquanto produtor de versões (covers ou remixes) dessa 
música. Alguns desses fãs, por exemplo, são compositores profissionais de trilha sonora, mas, friso novamente, 
não produzem covers como parte de seu trabalho. 
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Batera Gamer 
18/02/2014 - 
03/06/2014 

30 
Incompleto 
(Engenharia da 
Computação) 

São Paulo 
Desenvolvedor de 
anúncios interativos 

 

A maioria dos entrevistados pode ser considerada como jovens adultos que gostam tanto 

de game music quanto de jogar os games (Tabela 6). Provavelmente, essa faixa etária se deve 

ao fato de os locais presenciais citados não possuírem muitos adolescentes ou crianças. Outro 

dos fatores possíveis é que eventos como a Video Games Live exigem que adultos acompanhem 

os jovens e possuem ingressos relativamente caros. Isso pode ter sido um dos determinantes, 

dentre outros. Ainda assim, é importante ressaltar que, nas comunidades online, foi notada 

pouca presença de adolescentes e crianças participando. Diante disso, é importante deixar claro 

que as condições de pesquisa foram limitadas aos participantes desses espaços. 

As entrevistas foram produzidas de um modo quase aberto, em que existiam apenas o 

direcionamento para as práticas de consumo de game music, no entanto, é importante frisar, 

não foi utilizado um roteiro fechado como no formato semiestruturado. Foram utilizadas 

perguntas como “onde consome?”, “trilha sonora favorita?” e “experiência de consumo” para 

ter uma base temática tangível para os participantes poderem se posicionar de modo claro e 

direcionado. Desse modo, o entrevistado teria abertura para projetar subtemáticas em suas falas, 

assim, abrangendo o espectro da pesquisa e simultaneamente expandindo-o, trazendo, portanto, 

novas questões ou apontando contradições e conflitos. 

Em relação ao grupo de produtores de versões de game music, realizei entrevistas com 

bandas e youtubers (Tabela 6). As duas bandas entrevistadas foram as que participaram do 

evento Game Over (MegaDriver e Gameboys), pois era uma forma também de estabelecer um 

procedimento padrão na produção de pesquisas etnográficas. No entanto, como estes músicos 

não puderam ceder entrevista no momento do evento, estas foram realizadas em momentos 

posterior. 

Já com os youtubers, foi utilizado um material de entrevista já produzido em pesquisa 

anterior (SOUZA, 2014), pois ele ainda se mostrava frutífero para trabalhar as questões aqui 

propostas. Assim, a adição de outros músicos de YouTube não foi realizada por escassez de 

tempo, tanto de pesquisa quanto de produção de tese. 
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3. A game music no palco e na pista: apresentações musicais na cultura gamer 

Dentre as formas que a game music pode ser encontrada, as práticas musicais ao vivo 

são importantes por possibilitar momentos em que esse tipo de música pode ser apreciada em 

conjunto com outros fãs por meio de interações diversas de respostas quase imediatas. 

Diferentemente da temporalidade da internet, a prática ao vivo possibilita com que os atores 

possam interagir e se comunicar frente a frente, construindo dinâmicas sociais únicas para 

aquele show, principalmente, relacionadas à temporalidade das situações, aos instantes dos 

momentos. 

Neste capítulo, apresentarei as narrativas produzidas durante incursão etnográfica nos 

eventos Video Games Live e Game Over. Primeiramente, apresentarei brevemente os grupos 

musicais que construíram o evento para depois iniciar a descrição e análise. 

3.1 O caso Video Games Live 

A Video Games Live é um projeto idealizado e produzido por dois músicos veteranos 

da indústria de games, Jack Wall66 e Tommy Tallarico67. O projeto consiste, prioritariamente, 

na produção de apresentações musicais de versões orquestradas de game music. A primeira 

apresentação ocorreu 2005 com os músicos da LA Phil (Filarmônica de Los Angeles) e público 

presente de mais de 11 mil pessoas. Com base na lista disponibilizada no site do grupo, eles 

apresentaram, até o final de 2016, um total de 398 shows em diversos países 

(VIDEOGAMESLIVE, 2016). Portanto, a Video Games Live é um projeto de relevância 

significativa tanto para o mercado de games quanto para a sua música, na medida em que é 

influente no mundo inteiro. Apesar de se mostrar com um grupo único, a Video Games Live 

não é uma orquestra completa, pois parte dos seus músicos são contratados localmente, fazendo 

com que parte do grupo varie conforme país apresentado. Apenas poucos dos músicos são 

creditados como oficiais do grupo: Laura Intravia (Flauta), Lee Ann Leung (piano) e Martin 

Leung (piano). É importante ressaltar que os idealizadores do projeto não estão descritos como 

músicos, apesar de suas participações constantes nas performances do grupo. Tommy Tallarico, 

                                                 
66 Jack Wall é compositor estadunidense que trabalhou em mais de vinte jogos. Sua primeira aparição como 
compositor foi para o game Vigilance (SEGASOFT, 1998), mas foi somente a partir da participação em Myst III: 
Exile (UBISOFT, 2001) que começou a ser bem reconhecido pela indústria. 
67 Tommy Tallarico trabalha com áudio para games desde o início da década de 1990, quando produzia para a 
Virgin Interactive. Ele é creditado em mais de 100 jogos por trabalhos em áudio, considerando tanto composição 
quanto sound design. 
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por exemplo, toca violão e guitarra em diversas músicas, além de ser o anfitrião do show. Já 

Wall participa como regente em muitas apresentações. 

Para investigar os modos de produção, as motivações e as singularidades da Video 

Games Live, realizei pesquisa de campo empreendida tanto no âmbito offline quanto online, na 

qual produzi registros etnográficos a partir da participação em três apresentações ao vivo do 

grupo, acompanhei publicações diversas em páginas em redes sociais e no site oficial e analisei 

entrevistas, reportagens e gravações diversas da apresentação da orquestra. Apresentarei, 

portanto, dados empíricos baseados nessas três frentes de trabalho, destacando uma das 

apresentações ao vivo, descrita como o ponto de partida das discussões do caso proposto. Dessa 

forma, procuro destacar as singularidades dessa prática a partir daquilo que o próprio campo 

mostra como questão significativa e relevante. Isso, é claro, considerando as limitações da 

observação em campo. Diante disso, destacarei a pesquisa de campo realizada na apresentação 

da Video Games Live de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro evento que tive 

contato direto com esse grupo e, apesar de temporalmente distanciado, tem relevância singular 

para as questões aqui debatidas. Nele, se iniciaram as primeiras dúvidas e questões, que venho 

refletindo constantemente até os dias de hoje. 

Os outros eventos que participei, como já citado (seção 2.1), também tiveram grande 

importância para esta pesquisa. Contudo, para objetivar mais esta tese pretendo descrever o 

primeiro registro de campo para expor as questões relevantes que surgiram de um modo 

ilustrativo. As demais idas a campo serão expostas de modo mais objetivo e direcionado às 

questões que serão apresentadas. 

3.1.1 O campo: a chegada ao MAM 

O evento em questão foi programado para ser realizado dia 27 de outubro no Vivo Rio, 

às 19 horas, na região central da cidade do Rio de Janeiro, ao lado do Museu de Arte Moderna 

(MAM). Ao chegar na entrada do evento, aproximadamente as 18:40, percebo várias pessoas 

formando uma grande fila na entrada destinada aos ingressos de meia-entrada e quase nenhuma 

pessoa na de ingressos inteiros. Na fila de meia-entrada, era fácil perceber que o público era 

majoritariamente jovem, aparentemente em torno de 16 a 35 anos, provavelmente por ser um 

tipo de ingresso muito utilizado por estudantes de diversos níveis escolares. Pessoas que 

aparentavam ser mais jovens ou velhas do que da faixa etária citada estavam presentes, porém 

em menor quantidade relativa, em ambas as entradas. 
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Espalhados no espaço da entrada do MAM, alguns sujeitos já se destacam em meio ao 

público por estarem “fantasiados” como personagens de games, atividade conhecida por 

cosplay68. Dentre esses atores, reconheço as personagens Samus da série Metroid (1986), Lia 

de Russo de Assassins Creed 2 (2009) e Eve de Parasite Eve (1998). 

Enquanto espero na fila, escuto diversas conversas relacionadas a expectativa de 

repertório desejado para o show, além de comentários sobre games. A fila, nesse momento, 

torna-se um espaço de troca de ideias, experiências e expectativas sobre a apresentação que iria 

se realizar, uma forma encontrada por essas pessoas para distraírem-se enquanto a fila 

caminhava. Depois de aproximadamente dez minutos, passei pela conferência dos ingressos e 

documentação, pois entrei com ingresso de meia-entrada. Estranhamente, não fui revistado e 

não vi a prática da revista sendo aplicada a ninguém que entrava no evento. Isso me chamou a 

atenção, pois este procedimento de segurança é comum em diversos shows que ocorrem no 

estado do Rio de Janeiro. Situação que se deve ao aumento da violência no estado e de um medo 

latente que tem feito com que as medidades de segurança fossem estimuladas tanto no âmbito 

privado quanto no público. 

Ao entrar no Vivo Rio, no corredor de entrada, era possível ver alguns videogames 

ligados em televisores de alta resolução com o Guitar Hero (2005), onde se forma uma fila (no 

momento tinham aproximadamente 15 pessoas) para jogar o game. Esses games são baseados 

em música – o ritmo é o motor principal da interação com o jogador – e se destacam, além 

disso, por serem simulações de práticas musicais, utilizando um controle que imita o formato 

de uma guitarra (MILLER, 2009). O interessante é que são games com propostas musicais 

inversamente diferente da Video Games Live. O Guitar Hero é um jogo musical que, para criar 

a experiência de jogo, utiliza músicas autorais de artistas famosos como Aerosmith, Metallica 

e Iron Maiden, dentre outros, que não são game music. A Video Games Live, por outro lado, é 

um grupo musical que se propõe a produzir arranjos de músicas de games e reproduzi-los fora 

do jogo. Enquanto um insere a música de fora dos games para utiliza-la num jogo, o outro retira 

a música do jogo para apresentá-la fora dele. 

Essa contradição, contudo, é somente nesse aspecto específico, pois o vínculo com os 

games faz com que, culturamente, elas converjam, produzindo e multiplacando práticas 

culturais que se entrelaçam dinamicamente. O que vemos é um momento em que o jogar se 

tona uma atividade social proporcionada pelo espaço e situação em que ideias conotativas 

promovem práticas relacionadas aos games. Evidencia-se, nisso, a existência de um vínculo 

                                                 
68 O cosplay é neologismo derivado do termo, em inglês, costume roleplay e refere-se à prática de fantasiar-se em 
personagens de animes (desenho japonês), quadrinhos, filmes e videogames. 
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com a cultura dos games como um todo, não apenas associado à música. Há um festejar da 

cultura game que faz com que atividades de jogo sejam enaltecidas nesse espaço independente 

do jogo. Aparentemente, no entanto, nota-se também uma outra lógica nesse momento, na qual 

o tipo de jogo (musical) combinava com o tipo de evento (também musical). A dificuldade de 

leitura sobre as interseções culturais criando uma conexão com o estudo de Adrienne Shaw 

(2010) no qual ela analisa o conceito de cultura dos games em diversas publicações de outros 

autores. A conclusão da autora é que cada estudo contribui de forma diferente para o 

entendimento dessa cultura, porém isso tem levado a investigações que posicionam os games 

como cultura distinta e diferente de uma cultura geral. O que faz com que os olhares e pesquisas 

se direcionem àqueles que identificamos como gamers, produzindo um problema por 

desconsiderar o jogar como algo mais amplo, como ação realizada até porque aqueles que não 

se enquadram na categoria jogador, enquanto participante ativo da cultura dos games. Diante 

disso, ela sugere criticamente: 

Nós deveríamos olhar para os games na cultura em vez de games como cultura. Vídeo 
games permeiam educação tecnologias móveis, exibições de museus, funções sociais, 
interações em família, e locais de trabalhos. Eles são jogados por muitas se não todas 
as idades, gêneros, sexualidades, raças, religiões e nacionalidades. Nem todos esses 
tipos de jogo e jogadores podem ser englobados num estudo de uma comunidade 
gamer isolada. Além do mais, a reificação de certos tipos de textos de jogos sobre 
outros limita o campo de estudo. Finalmente, o esforço concentrado dos acadêmicos 
de games para refutar conotações negativas sobre o vídeo game e não positivas é 
problemático.69 

Assim, ao lançar o olhar para o grupo de pessoas jogando Guitar Hero em um evento 

de música, notamos que a aceitabilidade daquela prática cultural nesse contexto amplo, 

realizada por diversos sujeitos, não apenas de gamers, é uma característica de confluência de 

percepções diferentes sobre a situação em que a temática dos games possibilita um trânsito 

cultural dinâmico de sociabilidade diversas. O Guitar Hero, a Video Games Live e o espaço do 

evento fazem, em conjunto, o papel de intermediador do entrelaçamento dentre games, público 

e música, criando práticas culturais socialmente convergentes nesse momento pré-show. Essa 

união de elementos só foi possível por causa da materialidade do jogo presente e acessível para 

interação dos atores. 

                                                 
69 Tradução de: That is, we should look at video games in culture rather than games as culture. Video games 
permeate education, mobile technologies, museum displays, social functions, family interactions, and workplaces. 
They are played by many if not all ages, genders, sexualities, races, religions, and nationalities. Not all of these 
types of play and players can be encompassed in a study of an isolated gamer community. Moreover, the reification 
of certain types of game texts over others limits the field of study. Finally, the concerted effort of game academics 
to disprove the negative connotations of video game play and not the positive ones is problematic. 
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Apesar de ser apenas uma parcela do público participando, o engajamento dos atores se 

mostra significativo na reação animada demonstrada por sorrisos e movimentos corporais 

inquietos. Não há, portanto, uma contradição temática, mas sim uma ampliação dela por meio 

da aceitação mútua do entendimento de pertencimento cultural de cada objeto e atitude ali 

presente. 

A paisagem no entorno do evento se completava com uma lanchonete e uma pequena 

bancada próxima a uma das escadas, onde eram vendidos souvenires da Video Games Live, 

como camisetas, CDs e DVDs. Essa prática, vale ressaltar, é bem comum diversos artistas, pois 

é parte da renda gerada. Além disso, ela possibilita aos fãs acesso a esses produtos, uma vez 

que muitos deles são importados. Nesse momento, também é válido apontar que poucos fãs 

estavam na fila para comprar esses produtos – situação logicamente contrária na saída. 

3.1.2 Entre um show de orquestra e um concerto de rock I 

Chegando ao local da apresentação, fica claro que a localização do público em relação 

ao palco era segmentada: quem pagou pelo camarote teve uma vista privilegiada de cima e com 

serviço de atendimento em mesa, já os pagantes de ingressos mais baratos ficaram na pista onde 

ficavam em pé e distantes do palco, pois havia outro espaço no térreo próximo aos músicos 

chamado de “pista vip”. A divisão do público era notória e evidenciava uma forma de capitalizar 

por meio de preferências de assistir ao show, contraposta à condição financeira da pessoa. Vale 

ressaltar que o preço do ingresso mais barato é de R$100,00 (R$50,00 a meia-entrada) e o mais 

caro de R$180,00 (R$90,00 a meia-entrada), valores para pista e camarote respectivamente. 

Considerando os padrões da economia brasileira atual, nota-se que esses valores não acessíveis 

a parte da população, ou seja, são restrititivos às cadas mais pobres.70 Assim, é importante 

considerar que isso pode ter afetado a quantidade de pessoas presentes dessa camada social no 

evento. 

A primeira apresentação no palco não foi do Video Games Live. Foi, na verdade, um 

concurso de cosplay. Nele, a produção levou ao palco algumas pessoas fantasiadas como 

personagens de videogames para que o público escolhesse o melhor. 

                                                 
70 Deve-se considerar que o valor do salário mínimo no estado do Rio de Janeiro, no dia da apresentação, era no 
valor de R$693,77. Podemos dizer que o ingresso mais barato, no valor de R$100,00, correspondia a 
aproximadamente 1/7 do salário mínimo estadual. 
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Após o concurso, iniciaram-se vídeos com brincadeiras de conteúdo geek/nerd71. 

Primeiro uma paródia de What a Wonderful World, de Louis Armstrong, com letra e vídeo 

referindo-se ao jogo Super Mario World72, e um Live Action73 cômico com referência ao game 

Pac-Man (1980)74. Nesse momento, é interessante notar como certos tipos de práticas culturais 

se unem (videogames, RPG75, desenho japonês, etc.), integrando-se de um modo aparentemente 

natural. É mais uma demonstração de uma convergência entre sujeitos e práticas culturas 

proporcionados pelo espaço e situação de show, onde as diferenças, apesar de existentes, 

mostram-se menos relevantes do que as semelhanças. É como se, naquele momento, surgisse 

outro tipo de cultura com outros modos de representar e significar o mundo, mas sem a 

pretensão de continuidade, provavelmente porque, naquele instante, os atores se permitiram 

participar até daquilo que não possuem muita afinidade. 

O show de inicia logo em seguida. Sem conversa prévia, o grupo começa a tocar um 

arranjo das músicas da série de games Castlevania (1986), em forma de miscelânea, 

acompanhado por um vídeo com cenas dos jogos no telão. 

Durante a performance dessa música, chamou a atenção o fato de que, em uma parte, 

semelhante a um refrão, o guitarrista e anfitrião Tommy Tallarico iniciou um “chamamento” 

em “hey hey hey” para que o público repetisse com ele. O público, em sua maioria, respondeu 

com canto de “hey hey hey” exatamente no momento em que Tallarico agitava seu braço. 

Conforme a música seguia, o guitarrista diminuía sua intensidade de movimentos de braço e 

dava mais atenção à interpretação musical na guitarra conforme o público demonstrava ter 

aprendido a realizar o movimento na hora certa, como sugerida por ele. 

A forma característica de performance musical da Video Games Live pode ser pensada 

a partir de dois, dentre quatro, conceitos criados por Thomas Turino (2008) para pensar de 

forma analítica práticas culturais envolvendo música: performance participativa e música para 

                                                 
71 Geek e nerd são termos utilizados por designar entusiastas de assuntos relacionados a games, tecnologia, jogos 
de tabuleiro, ficção científica e desenhos animados, dentre outros. Em alguns contextos, esses termos são usados 
de modos pejorativos e, em outros, podem ser entendidos como afirmação de identidade. 
72 Game produzido pela empresa japonesa Nintendo, teve sua primeira versão lançada em 1985 para o console 
Nintendo Entertainment System (NES) que tinha como personagem principal o encanador Mario e seu irmão Luigi. 
A temática principal da série consistia no personagem principal, Mario, resgatar a princesa do Reino dos 
Cogumelos mantida presa pelo vilão Bowser, uma espécie de tartaruga monstro gigante que cospe fogo. 
73 Live action é um termo usado para distinguir os trabalhos em que normalmente se utilizaria uma animação, 
como em desenhos animados, videogame e quadrinhos, mas são feitos com atores reais. 
74 O Pac-Man é jogo feito inicial para os arcades – conhecidos como fliperamas – em 1980 pela empresa japonesa 
Namco. O game consiste em controlar um personagem redondo, amarelo e com uma boca gigante, conhecido 
como Pac-Man, em um labirinto onde ele precisa comer todas as pastilhas do labirinto. Para dificultar a tarefa, 
existem fantasmas que o perseguiam. 
75 O RPG é uma abreviatura de Role-Playing Game, jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens 
em uma narrativa colaborativa. 
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apresentação76. São categorias que buscam entender as apresentações musicais a partir do 

engajamento dos sujeitos envolvidos na constituição da prática musical, correlacionando-a com 

questões de cunho social. Turino, contudo, afirma que essas classificações não são absolutas e 

estáticas, pois o social é dinâmico e o modo são produzidas as práticas musicais variam 

conforme contexto e tempo. Essas categorias, portanto, foram criadas para ajudar a pensar 

criticamente as práticas musicais dimensionando a comparação por meio de critérios políticos. 

Performance participativa é uma categoria que se refere a um tipo de prática musical 

na qual a participação ativa de todos agentes envolvidos é estimulada. Portanto, a noção de 

valor é mensurada pelos atores com base no nível de participação conseguido e não pela 

qualidade técnica do resultado sonoro em si, como acontece em outras formas mais 

convencionais de produção musical. Nela, os músicos tentam envolver o público e outros 

artistas em sua prática, incitando-os a participar do momento musical em conjunto com eles por 

meio de palmas, canto ou dança, por exemplo. Outros músicos também podem participar 

livremente do processo, visto que a integração coletiva e o fortalecimento de lações afetivos 

são os objetivos dos agentes (TURINO, 1990). 

Por outro lado, a categoria de música para apresentação tem uma perspectiva ideológica 

diferente, na qual a base principal da performance consiste em grupo de pessoas 

(músicos/artistas) produzindo música para outro. Nesse tipo de apresentação é clara a distinção 

entre músicos e público, cada um com seu papel claramente definido durante a performance 

musical. É um tipo de performance musical na qual o destaque é dado ao produto sonoro e a 

sua experiência auditiva, e, por isto, os critérios de julgamento musical são direcionados a 

composição e ao nível técnico-musical dos músicos, ou seja, ao produto sonoro. Ademais, o 

músico deve fazer uma apresentação que mantenha a atenção do público e o mantenha 

“comportado”, simultaneamente. Assim, o treinamento musical individual e o ensaio em grupo 

são momentos essenciais que antecedem cada apresentação para este tipo performance, pois é 

esperado um público exigente e atento aos detalhes sonoros. É esse ponto que chama a atenção 

na apresentação da Video Games Live, porque o exemplo mais emblemático desse tipo de 

apresentação é a música de concerto de tradição europeia, em que a orquestra é a formação 

músical mais representativa. No entanto, a orquestra demonstra um atitude diferente ao buscar 

a interação do público. 

O que temos, portanto, nesse momento da apresentação da Video Games Live, mostra 

um fazer musical que incentiva certa coletividade entre público e músicos, embora controlada. 

                                                 
76 Tradução de: participatory performance e presentational music. 
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Os dois tipos de performance musical citados não se mostram, portanto, distintos, mas sim 

entrelaçados por aspectos específicos. No palco, há uma orquestra com diversos músicos que 

fazem o papel de guia a partir de uma liderança reforçada pelo aparato material que os posiciona 

como personagens em destaque: luzes direcionada, caixas de som projetando o som para o 

público e o palco elevado. A própria situação os posiciona como guias dessas performance. 

Além disso, no lado do público, ao comprar ingressos, a plateia se mostra disposta a consumir 

a experiência de entretenimento proporcionada pelos organizadores desse evento. Nesse 

sentido, o público se posiciona como consumidor que compra um serviço e isso faz com que 

confie no “especialista” que produz a experiência. O público, desse modo, torna-se mais 

disposto a responder conforme o roteiro estipulado pelo grupo musical reforçando, desse modo, 

características da música para apresentação. 

Em seguida, ao fim da música, o anfitrião e guitarrista Tommy Tallarico falou com o 

público que a Video Games Live adora tocar no Brasil, e que o Rio de Janeiro e São Paulo são 

as únicas cidades em que houve apresentação da orquestra durante sete anos consecutivos. Logo 

após, ele fez uma declaração interessante: “só porque tem uma orquestra no palco, não significa 

que vocês tem que ficar quietos”, declaração que se opõe claramente ao modo operacional de 

um concerto e que carrega uma crítica ao modelo de apresentação adotado por orquestras de 

repertório mais tradicional, em que as pessoas devem se manter quietas e passivas enquanto a 

música é tocada. Fica evidente que o próprio Tallarico conhece o padrão histórico de 

apresentação feito por orquestras (música para apresentação) par e que esse comportamento 

convencionado o incomoda. Ou seja, ele demarca politicamente a distinção entre a orquestra 

Video Games Live em relação ao imaginário geral sobre as práticas culturais baseadas nesse 

tipo de formação musical. Seu discurso, portanto, intenciona desconstruir a convenção 

comportamental, incentivando o público a reagir ativamente. 

Assim, essa apresentação se mostra como uma quebra de expectativa para mim, pois 

imaginava algo mais próximo dessa tradição, possivelmente, por ser músico e ter estudado em 

uma das escolas mais tradicionais do país, a Escola de Música da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. O que acontece é um entrelaçamento entre a música para apresentação e 

performance participativa. Há um tipo de comportamento convencionado criticado nessa fala 

de Tallarico. Ele demonstra reconhecer que há uma estrutura de poder relacional com o valor 

que se dá ao modelo tradicional de apresentação orquestral, de música para apresentação, que 

não concorda ou que não quer seja empregado nas apresentações do seu grupo. 

O fato é que a existência de uma orquestra no palco por si já traz um relação de poder 

imposta a quem a vê que faz com que certos comportamentos sejam repetidos para que as 
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estruturas sociais se mantenham. Isso remete diretamente ao conceito de habitus de Bourdieu 

(1983), porque é um conceito que objetiva expor essas estruturas de poder e valor no social. 

Para Bourdieu, o conceito de habitus se refere à 

sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 
como estruturas estruturadas, isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas 
e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser 
o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a 
intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para 
atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de 
um regente. (BOURDIEU, 1983, p. 60-61) 

Nesse sentido, o conceito possibilita pensarmos essas relações mais intrincadas do social 

em que certos comportamentos, percepções e entendimentos são inculcados ao mesmo tempo 

em que são inculcadores. É a própria matriz cultural internalizada nos sujeitos, tanto no corpo 

quanto na mente. 

O conceito de habitus, portanto, “permite estabelecer uma relação inteligível e 

necessária entre determinadas práticas e uma situação, cujo sentido é produzido por ele em 

função de categorias de percepção e de apreciação” (BOURDIEU, 2007a, p. 96). Nesse sentido, 

podemos, por meio da teoria do habitus, identificar modelos sociais dominantes que tentam 

definir certas ações em relação aos modos como os indivíduos reagem a eles; como aceitam, 

contrariam ou dissimulam. Em outras palavras, é modo de interação humana que tende a manter 

o status quo por ser reprodutor das estruturas de poder por meio de comportamentos não 

questionados. 

No caso dessa apresentação musical, o modelo social dominante, que demonstra 

estruturas do poder social, é a própria noção de valor que a organização musical conhecida 

como orquestra tem no entendimento dos agentes no social. Fica evidente, no discurso de 

Tallarico, que o habitus de apresentações orquestrais não é o que deve ser seguido e que o 

público deve entender que aquele momento é diferente. É esperado do público um envolvimento 

com o show de outra forma, uma que evidencia a cultura dos games. Assim, para melhor 

entendimento do que acontece é necessário conhecer os contextos, simbólicos ou não, referentes 

ao universo dos games. 

É interessante notar que essa quebra do comportamento relacionado às performances 

participativas e à música para apresentação é uma quebra de convenções esperada do habitus 

internalizado. No entanto, essa desconstrução comportamental promove a diluição de um 

habitus para a criação de outro. Não é uma apresentação com características de show pop ou 

orquestral simultâneos. É, na verdade, a união de traços relacionados a essas práticas musicais 

e, portanto, um entrelaçamento de práticas culturais que demonstram um outro tipo de habitus, 
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ligado à união desse dois tipos de práticas comportamentais. Não se quebra a estrutura de poder, 

constitui-se outra. 

Esse tipo de comportamento imposto por um entendimento convencionado sobre quem 

e como se deve participar de atividades coletivas é algo comum em situações sociais diversas. 

Bourdieu utiliza o conceito de habitus para tentar explicar esse tipo de situação e desvelar as 

relações de poder que está imbuída a nível intersubjetivo nos modos de interação social dos 

atores, de seus comportamentos no cotidiano e que são poucos questionados, criticados. 

A segunda música apresentada foi da série Mega Man77, também acompanhada de 

vídeo. Fica notório que o telão e o vídeo do jogo são elementos importantes na composição do 

show. Aparentemente os produtores do show estão tentando criar uma associação identificatória 

entre a música tocada e o momento de jogo, o que se mostra muito efetivo devido à sincronia 

com o vídeo. Porém, o telão tende a levar a atenção para ele, o que faz com que o ocorrido no 

palco não seja percebido em totalidade, o que dá para confirmar, parcialmente, pelo olhar de 

grande parte do público levemente levantado e direcionado ao telão. 

Assim como na primeira música, é interessante notar que os vídeos terminaram juntos 

com a música, ou seja, a finalização musical da orquestra foi simultânea. Esse fato indica que 

há uma probabilidade alta de que a performance dos músicos seja condicionada a uma guia 

métrica. Essa hipótese me levou a olhar mais atentamente para os músicos, fato que me fez 

notar que o regente da orquestra estava utilizando um fone de ouvido. Diante disso, é altamente 

provável que esteja escutando a marcação do andamento musical por meio de um metrônomo 

ou por um playback. Isso chama a atenção porque demonstra que a apresentação pode estar 

condicionada a um andamento musical previamente programado, portanto, a performance 

estaria limitada a algo já estabelecido, em relação a agógica78 musical. 

Nota-se portanto, uma forma de controle previamente estabelecida da performance por 

meio da programação tecnológica. Um ser faz a programação temporal para ter o próprio 

agenciamento de si. O metrônomo, ou playback, se torna extensão do ser humano, nos termos 

de McLuhan (1964), pois essa tecnologia comunica e controla o tempo musical, o que remete 

à fala do autor de que 

toda forma de transporte [de bens e informação] não apenas conduz, mas traduz e 
transforma o transmissor, o receptor e a mensagem. O uso de qualquer meio ou 

                                                 
77 Mega Man é uma série de games lançada inicialmente em 1987 pela empresa japonesa Capcom Corporation. A 
história do game é de um robô com características humanas, produzido pelo Dr. Thomas Light, que deve enfrentar 
os robôs construídos pelo vilão, Dr. Albert Willy. 
78 Agógica é um conceito musical que designa as variações de dinâmica e andamento em uma música. 
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extensão do homem altera as estruturas de interdependência entre os homens, assim 
como altera as ratios entre os nossos sentidos. (MCLUHAN, 1964, p. 108). 

Desse modo, considerando que a performance musical controlada e coletiva é uma 

possibilidade que se faz ação por meio de atividades cerebrais que controlam o corpo que a 

realiza, podemos perceber que essa tecnologia afeta os envolvidos a nível cognitivo, resultando, 

assim, na possiblidade de produção sonora coordenada e controlada. 

O dispositivo tecnológico, portanto, controla as pulsões cerebrais do regente na 

condução do tempo musical de modo que não seja atrapalhado por vontades naturais do corpo, 

o que poderia gerar flutuações temporais na agógica. A mensagem do regente, então, 

demonstrará um controle consistente, porém demasiado rígido, visto que o desempenho do 

dispositivo tecnológico orientador é preciso na matemática temporal – a não ser quando há um 

problema técnico, como uma falta de energia elétrica. O regente, assim, comanda a orquestra 

de acordo com o controle do metrônomo que – posso dizer, enquanto músico – se torna parte 

da pulsão corporal a nível quase inconsciente devido às próprias exigências dos treinamentos 

musicais que colocam esse profissional em relação constante com esse dispositivo. 

Depois disso, vem o ato de comunicação com os outros músicos, o que não é bem uma 

forma de interação objetiva e simples. A comunicação básica do regente, de dinâmicas e tempo 

musical, é um meio permeado de interferências devido a diversas variáveis, que vão desde 

situações do ambiente até a própria visão de cada músico. Na prática, os músicos tentam 

acompanhar os movimentos do regente que, em resposta à sonoridade produzida, produz novos 

comandos ainda guiados por uma programação computacional prévia do dispositivo 

tecnológico. Há, portanto, uma abertura para humanização da performance na 

microtemporalidade da agógica nesse espaço comunicacional. 

A performance que se apresenta, portanto, é a união entre metrônomo, regente, músicos, 

e outros materiais utilizados, como os instrumentos, as caixas de som e até mesmo a batuta. No 

entanto, é interessante o fato de que alguém fez a programação desse metrônomo ou playback, 

o que leva a outra questão, sobre essa materialidade que vai além da temporalidade do 

momento, pois a presença desse ator no passado se faz presente por meio das ações de intenção 

agenciais que realizou previamente. 

Essa soma de elementos pode ser pensada a partir da epistemologia mais ampla, como 

uma rede de agenciamento simultâneos e unívocos. A performance seria um híbrido, na 

perspectiva de Bruno Latour (1994), ou seja, uma rede de diversos elementos associados, na 

qual humanos e não humanos não devem ser dicotomizados entre natureza e cultura. Desse 
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modo, todos os elementos compõe essa rede de associações mútuas em que cada elemento 

exerce algum tipo de agenciamento sobre o outro. 

A terceira música a ser apresentada foi a de Kingdom Hearts (2002)79, jogo com 

personagens da Disney misturados com alguns de games, como da série Final Fantasy (1987)80. 

Antes de a música iniciar, Tallarico comenta que utilizará imagens dos personagens como 

aparecem originalmente nas animações da Disney, em vez das imagens do jogo, porque quer 

mostrar o “quão incrível a video game music pode ser. Não importa a maneira como ela 

atravessa por outras mídias”. No entanto, apesar de a música ser reconhecida e ter relação com 

o conteúdo imagético apresentado, as cenas mostradas no vídeo não aparentavam estar em 

sintonia com a atmosfera do game. Isso só mostra como as imagens/símbolos presentes no game 

são específicas. O modo como o desenho é produzido e animado pela Disney é muito distinto 

daqueles que encontramos nas produções de games. Mesmo o jogo Kingdom Hearts utilizando 

personagens da Disney, estes são feitos a partir de técnicas de produção gráficas específicas 

para produção de games. Assim, os personagens da Disney, no jogo, têm uma estética no design 

facilmente reconhecida como pertencente a um game. Diferentemente, nesse instante em que o 

conteúdo imagético era baseado nas animações da Disney, a game music parece ter se conectado 

ao vídeo como trilha sonora de desenho animado, não como a de um jogo. 

Após a música, passou um vídeo com o personagem Super Mario. Um tipo de 

machinima81 com conteúdo cômico que provocou risadas do público, mostrando que o evento 

estava se propondo a ser mais do que uma apresentação musical, ao integrar outras formas de 

arte e entretenimento apreciadas por esse público. 

A quarta música, tema do game Shadow of Colossus82 (2005), foi a primeira com 

participação de um coral para reproduzir a introdução de modo similar a versão original da 

música. O que chama a atenção nesse momento é como o coral se soma aos outros atores da 

rede, criando uma produção sonora mais presente e dramática, mas sem se sobrepor, sem 

chamar toda a atenção para si. 

                                                 
79 Kingdom Hearts é uma série de games produzida inicialmente em 2002 pela empresa Square Enix Holding 
Corporations feita em parceria com a Disney Interactive Studios, misturando os personagens conhecidos da Disney 
com alguns elementos de jogos famosos de RPG famosos da Square Enix. 
80 Final Fantasy é série de games que teve início em 1987, criada pela Square Enix Holding Corporations e faz 
parte do estilo RPG (forma adaptada para jogos eletrônicos), possuindo história diversa conforme o game da série. 
81 Termo que vem da junção de palavras do inglês machine e cinema. Um machinima é uma animação feita em 
computação gráfica se utilizando dos personagens dos games para criar histórias próprias. 
82 Shadow of The Colossus é um game produzido pela Sony Computer Entertainment no ano de 2005. A história 
consiste em controlar o herói, de nome Wander, a derrotar 16 criaturas gigantes conhecidas como colossos, em um 
cenário e trilha sonoras cinematográficos. 
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Apesar da inclusão do coral não ter chamado muita atenção direta, o público se mostra 

mais passivo se comparado às reações demonstradas nas músicas anteriores. Ainda há alguns 

falando aos ouvidos dos outros, mas não noto muitas falas ou gritos. 

Essa mudança de comportamento pode ter sido resultado tanto da mudança do tipo de 

música quanto a própria adição de um elemento novo. A música de Shadow of Colossus 

apresentou um nível maior de dramaticidade comparado as anteriores e, em conjunto com as 

cenas do jogo, pode ter causado uma vontade dos sujeitos em apreciar mais as nuances da 

sonoridade. A participação do público, portanto, mostra-se mais ativa na escuta do que na ação 

corporal, apesar de haver algumas reações de poucas pessoas. A questão que se mantém é: 

quanto a adição de um coral ou do momento de escuta de uma música dramática condicionam 

um habitus relacionado à música de concerto ao show, portanto, de uma música para 

apresentação? Por outro lado, esse fato também pode ter acontecido por causa de alguma 

curiosidade que a inclusão do “novo” elemento atiçou no público, fazendo-o dedicar mais 

atenção à “novidade” que se apresentou. É complexo tentar entender a subjetividade por trás 

das atitudes do público, porém é importante notar como a integração dos elementos provocou 

reações diversas, moldando o modo de recepção do próprio conteúdo musical. 

A quinta música foi anunciada indiretamente. Apareceu uma jovem com uma flauta 

eletrônica, a EWI83, e o anfitrião disse que a próxima música é de um de seus jogos favoritos. 

Quando começou a música, nem todos pareciam reconhecê-la, mas logo em seguida o público 

viu o vídeo e demonstraram empolgação com ela. A música em questão era o tema de Donkey 

Kong Country (1994)84 e, diferentemente das outras músicas, foi tocada somente com a flauta 

e um playback, sem a participação da orquestra. É interessante ressaltar que as pessoas à minha 

volta estavam fazendo um tipo de jogo de adivinhação, antes de iniciar o vídeo. Criou-se, 

portanto, um jogo enquanto acontecia a performance musical que adicionava outra experiência 

lúdica que fruía simultaneamente. Quando se confirmava a origem da música, ou seja, o nome 

do jogo, alguns comemoravam por ter acertado a música do game, ao mesmo tempo em que 

ficavam empolgados com a música que estava sendo tocada. Alguns atores, por parte do 

público, demonstravam precisar do vídeo para conseguir vincular a música ao game de origem, 

enquanto outros identificavam rapidamente a música desde as primeiras notas musicais tocadas. 

O ato de criar brincadeiras em um evento de música de jogos me lembra da discussão de 

                                                 
83 A EWI é uma flauta produzida pela AKAI que possui timbres processados eletronicamente, assim como 
sintetizadores. 
84 Donkey Kong Country é uma série produzida pela empresa inglesa Rare, que teve início em 1994. O personagem 
principal se trata de um gorila chamado Donkey Kong que tem o objetivo lúdico de recuperar as bananas roubadas 
pelos kremilings (seres parecidos com crocodilos). 
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Huizinga (2010) e o quanto o ser humano procura instituir jogos em diferentes instâncias da 

vida, onde o lúdico se multiplica e se segmenta. Diversas camadas de ludicidade se entrelaçam: 

música, evento, cultura e jogos internos. 

Tallarico, depois da música de Donkey Kong Country, fala que vai fazer algo diferente. 

Então, convida quatro pessoas para o palco para jogar o game Smash Bros Brawl (2008)85, 

enquanto a orquestra faria a música de fundo. Depois de um pouco de agitação foram 

selecionados três jovens homens e, percebendo isso, Tallarico resolve falar que a última pessoa 

tinha que ser uma garota, o que é interessante, pois mesmo que não houvesse dominação 

numérica de participantes do sexo masculino, as mulheres, de modo geral, não estavam pedindo 

para participar da apresentação. Isso é um fato que indica que possivelmente o universo dos 

games, assim como a sensação de pertencimento a ele, ainda é de maioria masculina, pelo 

menos nesse contexto e na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de entendimento dos games 

como sendo parte de universo mais masculino do que feminino pode ter induzido um impulso 

mais contido, devido a um possível constrangimento para se apresentar nesse momento, 

considerando que este é um momento de exposição pública do indivíduo. Filomena Moita 

(2007), em uma pesquisa em lan-houses no Brasil e Portugal, notou que as mulheres jogadoras 

sofrem o peso de estereótipos sexistas que as afastam do mundo tecnológico em geral, incluindo 

os games. Em um mundo ainda patriarcal, o sexismo tende a tentar definir padrões 

comportamentais em que videogames são vistos como brinquedos de garotos. As mulheres que 

gostam de game, nesse contexto, podem até ser em grande número, porém muitas 

provavelmente evitam expor seus gostos para evitar qualquer associação de si com o masculino. 

Desse modo, evitam serem vistas como algum marcador identitário que não as representa. 

Depois de escolherem uma jovem para completar o grupo, os quatro participantes 

entram no palco, pegam os controles e selecionam os personagens que vão jogar. Quando o 

jogo se inicia, quase que instantaneamente, a orquestra começa a música de batalha do game. 

No primeiro momento, a orquestra pareceu meio insegura e um pouco atrapalhada na execução, 

em que era possível notar uma sonoridade confusa com notas em tempo impreciso. Em poucos 

segundos, porém, a orquestra retoma controle da música e conduz a música normalmente 

destacando o fato do final da música culminar ao fim da disputa. Durante essa música, os sons 

do jogo estavam com maior potência sonora que a orquestra e isso fez com que a música se 

destacasse menos naquele momento. O público pareceu aceitar a brincadeira e se engajou na 

disputa entre os jogadores, torcendo por um ou outro participante. É outro momento lúdico que 

                                                 
85 Produzido em 2008, Smash Bros Brawl é um jogo da série Smash Bros, produzida pela Nintendo Company. O 
game consiste num combate de personagens famosos da empresa em arenas diversas. 
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se soma à apresentação musical, agora mais associado a um tipo de disputa antagônica. Ao 

final, o público reage de forma positiva a essa iniciativa com aplausos e gritos um pouco mais 

acalorados do que em outros momentos, como uma forma de saudar o vencedor. 

A inclusão do jogo no show fez com que o local parecesse um ringue de uma 

competição. Isso remete a uma característica do lúdico que Johan Huizinga (2010) chama de 

agon: a forma em que o jogo representa o lado competitivo do ser humano. Essa característica 

do lúdico é interessante porque ela não se restringe somente aos participantes diretos do jogo, 

mas sim aos espectadores que compartilham sentimentos parecidos. O que se consolidava, 

portanto, era o aspecto lúdico existente naquele tipo de competição, em que a música, naquele 

momento, se incorporava ao game da mesma forma que acontece quando alguém está jogando 

videogame. Não é possível afirmar que a música, ao ter perdido o destaque e ser colocada no 

“plano de fundo”, perdeu sua importância. O que parece é o contrário, que ela tinha total 

importância para a unidade daquele momento, provocando sentimentos que combinavam com 

a disputa. A música utilizada no jogo possui uma sonoridade que remete ao imaginário daquilo 

que representa o heróico e a ação de combate. A música ajudou na imersão naquele outro tipo 

de jogo que se estabelecia no palco. A game music, nesse sentido, não pertencia somente ao 

jogo, agora era também a trilha sonora do momento. Temos, portanto, dois jogos que se somam: 

o da tela e o de fora dela. Nesse momento, as experiências parecem fruir simultaneamente, fato 

que justificaria a reação acalorada do público. 

Tallarico agora entra para dizer que muitas pessoas pedem a música One Winged Angel 

do game Final Fantasy VII (1997), mas que esse ano não iriam tocá-la, pois a música Aerith 

Theme, do mesmo game, ficou em décimo sexto lugar no Classic FM Hall of Fame86, e, por 

isso, merecia uma versão dessa música. A música, por ser tratar de um tema com um caráter 

triste e solene, fez com que o público ouvisse a música sem manifestações sonoras. Pode-se 

observar nesse momento uma proposta diferente, sem um vídeo do game, mas sim com 

representações artísticas de fãs sobre um momento específico do jogo que estabelecia uma carga 

emotiva diferente. 

Logo em seguida, quase sem pausas, inicia-se a música Liberi Fatali do game Final 

Fantasy VIII (1999), a primeira a não ser acompanhada por um conteúdo visual em vídeo, o 

que parece ter conduzido sua recepção mais para o som e menos para o visual. Essa música 

parece ter levado o público a uma postura mais “contemplativa”, pois o comportamento 

                                                 
86 CLASSIC FM, rádio inglesa com enfoque total em música clássica. A colocação da música Aerith Theme pode 
ser vista no site da rádio disponível em: https://web.archive.org/web/20180430003556/http://halloffame2012.class 
icfm.co.uk/individual/?position=16. Acesso em: 04 Fev. 2019. 
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demostrado era de pouca movimentação, comparado às outras músicas. A princípio, pode-se 

pensar em dois motivos para esse tipo de reação agindo em simultaneidade. O primeiro é o 

próprio caráter sonoro do arranjo que soava dramático e tenso, com a utilização de um coral 

com acompanhamento com várias nuances dramáticas wagnerianas. Outra possibilidade é de a 

ausência do vídeo ter diminuído a descontração do momento, trazendo uma centralização da 

atenção.  

Sendo a falta do vídeo talvez um dos motivos, levei-me a questionar o valor dos 

estímulos visuais no mundo atual. Será que as músicas precisam sempre estar vinculadas a 

vídeos para fazer sentido, ou, até mesmo, ser reconhecida? Final Fantasy VIII (FFVIII) é um 

jogo muito popular entre os gamers e o Liberi Fatali é um das músicas mais representativas do 

game, mas mesmo assim a reação do público foi menor do que nas outras músicas. No entanto, 

não é possível dizer que a experiência foi menos significativa. A pouca movimentação e barulho 

feitos pelo público podem ter sido motivadas por um momento diferente e introspectivo, em 

que se deu mais atenção a outros sentidos. Por outro lado, é interessante notar que o público 

reagiu assim a essa música, até as palmas pareceram mais comedidas. A carga emotiva da 

música pode ter feito o público entrar em uma introspecção singular, ou simplesmente, a música 

pode não ser do gosto da maioria presente, sendo esta última possibilidade um tanto quanto 

improvável, considerando a popularidade geral do game. 

A oitava música foi do game Journey (2012)87, o mais recente de toda a apresentação, 

lançado em 2012. Foi uma música em que o público reagiu de modo semelhante à de FFVIII, 

porém adiciona-se o fato de que o jogo, por ser novo, ainda não tinha espaço cativo nas 

memórias dos participantes. 

O primeiro ato se encerrou com a música do game God of War (2005)88, na qual o vídeo 

que a acompanhou possuía várias cenas do game com conteúdo baseado na mitologia grega. O 

que chamou a atenção foi a quantidade de violência explicita no vídeo, excesso notado pela 

primeira vez na noite, porém que não intimidou o público, demonstrando que conteúdos nessa 

linha não dividiram o público ali presente. Aparentemente o público compartilha esses 

conteúdos com naturalidade, formando um repertório compartilhado de símbolos e 

representações aceitáveis nos contextos de práticas dessa cultura. 

                                                 
87 Journey é um game produzido pela Sony Computer Entertainment lançado em março de 2012. É um jogo de 
objetivo simples: a travessia de um gigantesco deserto até o topo de uma grande montanha, com figuras misteriosas 
e pouca explicações da história ali envolvida. 
88 God Of War é uma série de games iniciada em 2005 e produzida pela Sony Computer Entertainment. O game 
tem uma temática baseada na vingança que o personagem principal (Kratos) deve buscar contra personagens da 
mitologia grega. 
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É interessante notar que não houve restrição de faixa etária para entrada no evento, o 

que parece contraditório, pois o game em questão tem restrição de faixa etária, considerado 

adequado para maiores de 18 anos. O que provoca a questionar sobre se os produtores pensaram 

sobre essa restrição. Ou se o fato fato de ser uma orquestra que toca música de games pode ter 

feito com que tanto os produtores do show quanto as autoridades que fiscalizam as questões 

etárias praticamente não se preocupassem com essas questões? Ou seria o poder do capital 

simbólico da orquestra suficiente para não tornar relevante o conteúdo de violência? Essas 

questões são importantes porque em diversas notícias os games são constantemente colocados 

em posições polarizadas e polêmicas relacionadas a violência como conteúdo de alguns jogos, 

sendo acusados de influenciar jovens e atitudes violentas, principalmente, a partir do massacre 

ocorrido em Columbine, nos EUA89. 

Ao terminar o primeiro ato apareceu no telão uma contagem regressiva com a palavra 

“Loading” fazendo referência às telas de espera dos games, quando os dados das próximas fases 

estão sendo lidos. Mais uma referencia do universo da cultura gamer incluído em meio a 

performance, sem ser conteúdo musical em si. 

3.1.3 Entre um show de orquestra e um concerto de rock II 

Depois de 10 minutos de espera, o show reinicia subitamente, sem anúncios do anfitrião, 

com uma miscelânea de músicas do game Street Fighter II: The World Warrior (1991)90, jogo 

de luta famoso que se tornou referência para o gênero. O interessante é que, nos vídeos, 

colocaram uma montagem na qual o personagem Blanka, representante do Brasil, aparecia 

ganhando em diversas partidas, o que levou o público a começar a gritar o nome do personagem. 

A estratégia de mostrar lutas do personagem representante do Brasil no game parece ter surtido 

efeito positivo no público, que criou o momento de reações mais acaloradas até então. Talvez 

isso tenha acontecido por um senso de patriotismo instigado naquele momento coletivo ou 

simplesmente por saberem que a Video Games Live fez algo exclusivo para agradá-los. 

                                                 
89 Massacre de Columbine foi um assassinato em massa que aconteceu em 1999 em uma escola na cidade de 
Columbine, no estado do Colorado, Estados Unidos. Foram mortas 15 pessoas, incluindo o suicídio dos dois 
assassinos, e 21 ficaram feridas (LARKIN, 2009). Na época do ocorrido, foi descoberto que os assassinos eram 
fãs de jogos como DOOM (ID SOFTWARE, 1993), Wolfstein 3D (ID SOFTWARE, 1992) e Duke Nukem (GT 
INTERACTIVE, 1996), jogos considerados violentos. Diante disso, a opinião pública, de forma inquisitiva 
procurou culpar os games a ponto de incentivar algumas famílias que sofreram com o massacre a processar as 
fabricantes desses jogos. 
90 Street Fighter é uma popular série de jogos de luta, na qual o jogador controla lutadores de diversas partes do 
mundo, cada qual com seus golpes especiais. A série de games teve início em 1983 e foi produzida pela Capcom 
Corporation. 
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Nesta música, a influência do rock se mostra evidente pela alta ênfase na guitarra e no 

ritmo acelerado. Tallarico se destaca neste momento com sua guitarra ao tocar a melodia de 

forma agitada assim como fez na primeira música do show. Ele corre pelo palco e faz expressões 

faciais enquanto toca sua parte na música com comportamentos parecidos ao de guitarristas 

conhecidos de subgêneros do rock, como Slash, Adrian Smith, Randy Rhoads, Van Halen, etc. 

Ele não imita exatamente cada um, mas demonstra ter sido influenciado pelos guitarristas 

populares do rock. 

Essas atitudes remetem indiretamente à análise de Walser (1993) sobre a construção da 

performance de guitarristas no heavy metal. A partir da análise de falas de guitarristas ícones 

da guitarra rock, o autor mostra que esses músicos criam suas performances a partir de 

referencias à outros guitarristas e músicas que vieram anteriormente. A performance de guitarra 

no rock (e seus subgêneros) é, portanto, algo produzido a partir do aprendizado de um léxico, 

tanto musical quanto comportamental. Assim, pode-se dizer que Tallarico demonstra conhecer 

essa linguagem e a emprega parcialmente durante o show em momentos chaves, quando a 

sonoridade do rock fica mais evidente durante alguns dos arranjos. Tocar a guitarra de “maneira 

rock”, portanto, é uma forma de colocar o imaginário do rock no palco em conjunto com o da 

orquestra na construção de valor único somente possível por essa união. 

Após aplausos do público ao final da música, a luz foi apagada, restando somente uma 

fonte de luz sobre uma parte do palco. Entra novamente Laura, agora portando uma flauta 

transversa e vestida como Link, personagem principal dos games das séries Zelda (1986)91. Ela 

iniciou, logo ao entrar no palco, uma encenação com referência a situações encontradas no 

game The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998). A cena que presenciei é a do personagem 

discutindo com uma fada somente com o corpo, sem falas, sobre o modo de tocar a música, 

uma referência direta ao jogo, pois Link é um personagem sem falas. A encenação continua até 

mesmo quando a música se inicia, provocando gargalhadas no público. Novamente, um 

playback foi usado para acompanhar a performance, ou seja, a orquestra não participou dessa 

música. Confirmando que a orquestra pode apresentar-se como um elemento de chamamento 

de público, de venda de um produto artístico, mas ela não é essencial para toda a performance 

construída nesse evento. 

                                                 
91 Zelda é uma série de games produzida pela Nintendo Entertainment, cujo primeiro game foi lançado em 1986. 
O jogo consiste em controlar Link, um jovem guerreiro, que deve salvar o reino de Hyrule e a princesa Zelda de 
Ganondorf, o vilão. 
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Com mais vídeos cômicos, o show se mostra cada vez mais diversificado, agora com o 

personagem Sonic, preparando para próxima música, do game Sonic The Hedgehog (1991)92. 

Antes, porém, aparece um vídeo curto com Masato Nakamura, o compositor da trilha sonora 

do game, falando sobre a iniciativa da Vídeo Games Live, aprovando-a. 

Nesse momento, também percebi que uma parte do público estava filmando o show, e 

praticamente o assistiam pela pequena tela de suas câmeras digitais. Será que é mais importante 

guardar o momento do que se envolver completamente nele ou é essa junção de estar consciente 

de estar guardando o momento junto com o envolvimento que tornaria o evento mais 

interessante? O fato é que essa prática tem se tornado bastante comum nos shows e o humano 

se vê ligado a um objeto não humano, caracterizando assim uma rede de atores simétrica, que 

torna, a cada dia, mais difícil entender a percepção da sociedade sem ter a noção de que ela está 

sendo percebida simultaneamente com os sentidos humanos e com “olhos” de uma lente que 

capta e de uma memória digital que memoriza de forma diferente da humana, gerando um ser 

híbrido (LATOUR, 1994). Essa atitude do público, importante informar de antemão, mostrou-

se ainda mais evidente pela recorrência nos outros eventos pesquisados, o que aponta para uma 

possível prática cultural constante nesse tipo de evento.93 

Antes de começar a próxima música, o anfitrião convidou para o palco Russel Brower, 

compositor de game music, para reger a música de um de seus trabalhos: World of Warcraft 

(2004)94. Nesse momento, o mais curioso foram os gritos de uma fã no camarote, potentes a 

ponto de fazer com que as pessoas começassem a se entre olhar e rir da situação. Na região do 

camarote, os gritos estavam tão intensos encobriam o som da orquestra, dificultando a escuta 

da música, mesmo amplificada pelo sistema de áudio.  

A música seguinte manteve Brower na regência porque era da recém-lançada 

expansão95 do mesmo game. Devido a essa continuidade de músicas desse mesmo jogo, os 

gritos da fã não pararam por duas músicas consecutivas. 

                                                 
92 Sonic: the Hedgehog é uma série de games produzida pela Sega Corporations iniciada em 1991. O game tem 
como personagem principal Sonic, um ouriço com super velocidade que precisa resgatar seus amigos, raptados da 
floresta. 
93 Esse tipo de comportamente tornou-se tão constante em eventos de diversos tipos de música que essa fala 
apresentada é somente uma constação pontual produzido na segmentação do registro em campo.  
94 World of Warcraft é um jogo de ação e aventura exclusivamente online em que vários usuários se engajam em 
missões, trocas, mercado, relacionamentos, etc. em um mundo com temática influenciada nas histórias do Senhor 
dos Anéis. O game foi lançado em 2004 pela Blizzard Entertainment e sua história e atmosfera são estratos de 
outro game de gênero estratégia da mesma produtora: o Warcraft. 
95 Expansões (ou “pacotes de expansão”) são conteúdos oficiais adicionais, geralmente pagos, que podem ser 
incluídos nos games. 
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A sexta música, do Metal Gear Solid (1998)96, foi precedida com o vídeo de Hideo 

Kojima, também aprovando a iniciativa do projeto da Video Games Live. Diferentemente de 

Masato Nakamura, compositor de Sonic The Hedgehog, Kojima não é músico, mas sim 

produtor e designer da série metal Gear. O reconhecimento de Kojima nos games é significativo 

a ponto de ele falar da música no lugar do compositor. 

Metal Gear Solid possui temática de espionagem militar, e a orquestra conseguiu 

conectar as cenas com esse caráter do jogo, chegando a mudar para o tema de espionagem do 

game, na exata hora que esse passou no telão, em mais uma demonstração da preocupação da 

Video Games Live com a sincronia entre vídeo e música. É notável mais uma vez que a 

performance está condicionada ao vídeo, e sua criação foi realizada em conjunto com o arranjo 

da música.  

A música seguinte foi anunciada por Tallarico como uma de suas favoritas, até mesmo 

por ter participado de sua composição, e, logo após, se iniciou a música do game Earthworm 

Jim (1994)97, cujo vídeo levou um conteúdo cômico para o público com as imagens cheias de 

piadas internas da cultura dos games. 

Continuando a apresentação (Tallarico mais uma vez diz ser uma de suas músicas 

favoritas), foi realizado um medley dos games Chrono Trigger (1995)98 e Chrono Cross (1999) 

com flauta solo, violão e orquestra. Essa foi a segunda música apresentada sem animações no 

telão e apenas com a logomarca do game, o que fez com que o público prestasse mais atenção 

nis músicos e ficasse um pouco mais quieto. Porém, em determinado momento, a flautista ergue 

as mãos e começa a bater palmas no ritmo da música, chamando o público para participar, e o 

público atende prontamente, apesar de certa desorganização na coordenação da batida conjunta. 

Nesse momento, fica claro um tipo de condicionamento simbólico, um habitus, pois no 

momento que as fortes luzes do vídeo saíram do telão, o foco visual voltou-se para a orquestra 

e nesse momento, as estruturas simbólicas mais “enraizadas” fizeram efeito na maioria dos 

participantes, de tal modo que faltou pouco para que o público se comportasse como em uma 

apresentação de orquestra mais tradicional, em silêncio. Logicamente, o público jamais se 

portaria, em sua totalidade, dessa forma, considerando que a estrutura simbólica, antes de 

                                                 
96 Metal Gear Solid é uma série de games iniciada em 1998 e foi produzida pela Konami Computer Entertainment. 
No game, o jogador deve controlar um soldado treinado em infiltração e espionagem, em missões especiais, que, 
na maioria dos jogos da série, remete a alguma ameaça mundial. 
97 Earthworm Jim é um game produzido pela Shiny Entertainment no ano de 1994. O game consiste em controlar 
uma minhoca trajando uma roupa espacial especial que possui membros superiores e inferiores controláveis. O 
objetivo de Jim é impedir os planos de conquistar a galáxia da rainha Slug-for-a-Butt. 
98 Chrono Trigger e Chrono Cross foram games produzidos pela Squaresoft (atual Square-Enix), o primeiro em 
1995 e o segundo em 1999. O estilo do jogo é parecido com o de Final Fantasy, porém o principal elemento da 
história é a viagem no tempo. 
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tocarem essa música nesse padrão, diferem-se das de uma apresentação mais tradicional de 

repertório “clássico”. 

Tallarico agora anuncia que a próxima música foi a mais pedida nas mídias sociais, mas 

não diz o nome da música. Quando a música se inicia junto com o telão, mostrando imagens da 

séria animada do Pokémon, o público comemora de maneira mais animada do que nas outras 

músicas. Nessa música, foi possível ver realmente como o público estava integrado com o show, 

pois, apareceu no telão uma imagem dos vilões do anime e surgiram os dizeres “SAY IT WITH 

US” (tradução: “diga isso conosco”). Grande parte do público, junto com a animação, 

pronunciou o bordão dos antagonistas do desenho, em uníssono: 

Preparem-se para a encrenca 
Encrenca em dobro 
Para proteger o mundo da devastação 
Para unir as pessoas de nossa nação 
Para denunciar os males da verdade e do amor 
Para estender o nosso poder as estrelas 
Jesse! 
James! 
Equipe Rocket decolando na velocidade da luz 
Renda-se agora ou preparem-se para lutar 

Considerando que os outros vídeos estavam em inglês, é possível notar que, desde o 

início do show, a língua não se mostrou uma barreira para o público que respondeu 

positivamente a todo conteúdo expresso na língua inglesa. É interessante notar que, apesar dos 

dizeres “SAY IT WITH US” serem em inglês, a animação selecionada foi a versão dublada em 

português do Brasil, demonstrando que a produção do evento pensou nesse detalhe como forma 

de agradar o público.  

Também é interessante notar que a mistura de conteúdos considerados de eixos 

supostamente antagônicos (infantil e adulto) não demonstram causar nenhum tipo de rejeição. 

A contradição é somente aparente, pois naquele momento é aceito o pertencimento a ambos os 

eixos, por ser o movimento coletivo naqueles momentos de performance. Há uma 

suscetibilidade maior aos conteúdos em que normalmente não se tem interesse ou que se rejeita 

por alguma questão de identidade. No entanto, também não há como entender o que realmente 

pensa cada participante nessa situação. O movimento do coletivo tende a se mostrar único e 

convoluto, porém o momento pode induzir a atitudes e experiências que em outros não se 

realizariam. 

No momento do show, não parecia haver algum tipo de diferenciação entre esses 

conteúdos por parte do público engajado no geral. Tanto desenhos animados de classificação 
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livre e outros conteúdos indicados para maiores de 18 anos convergem de modo significativo 

ao criar essas experiencias nesse momento. 

No bis, Russel Brower retorna ao palco com a camisa da seleção brasileira de futebol, o 

que fez o público reagir de forma positiva, para iniciar a música do game Skyrim (2011)99. 

Tallarico, depois da música, entra portando um violão novamente e acompanhado por 

Laura Intravia enquanto um assistente carrega duas cadeiras. Ele começa um agradecimento e 

fala que não está nos planos tocar a música do game Super Mario Bros (1985), mas, como o 

público tem pedido durante a apresentação, ele acha que o público ficaria frustrado, caso não 

tocassem. Então, ele pede desculpas à orquestra por terem que esperar uma música extra e 

solicita a Laura para acompanhá-lo com sua flauta. Quando a música começa, o público 

comemora. A música é tocada sem a orquestra, apenas com sample no acompanhamento, o que 

demonstra que não estavam, de fato, com planos de tocar essa música no show. Pareceu-me que 

este momento foi incluído pelo pedido do público, que não foi uma encenação proposta pelo 

roteiro da performance. Posteriormente, foi verificado que, na apresentação de São Paulo no 

dia seguinte, a música em questão foi adicionada ao repertório principal do show, com o que 

podemos concluir que a vontade manifestada pelo público influenciou no repertório da Video 

Games Live. 

Finalizando a música de Super Mario Bros, Tallarico fala ao microfone agradecendo a 

presença do público e convida todos a cantar a última música do show, construindo uma versão 

com violão, voz e coral (vozes do público). A música que se inicia é do game Portal 2 (2011)100. 

Nessa música, o telão se dedicou a mostrar a letra de cada momento para que o público pudesse 

acompanhar. Não apenas o pedido do anfitrião fez com que o público cantasse a música, mas 

também a letra no telão incentivava ao mesmo tempo em que facilitava. 

Essa música, sim, foi reproduzida integralmente por quem estava no palco e pelo 

público, assemelhando-se mais a um tipo de performance participativa, porém isso só foi 

possível porque o público presente compartilha várias práticas e conhecimentos e porque a letra 

facilitava esse tipo de participação. 

O show se encerra. Na saída, muitas pessoas se aglomeram na bancada feita para vender 

material do show, demonstrando que o grupo gostaram do show e, por isso, queriam levar 

alguma lembrança material representativa do momento. 

                                                 
99 Skyrim é um game produzido pela Bethesda Softworks que tem um cenário misturando cultura nórdica com as 
histórias de fantasia de John Ronald Reuel Tolkien. 
100 Portal 2 é um game do tipo de quebra cabeça (puzzle) no qual o desafio envolve conceitos físicos e portais de 
transporte. 
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[Fim de relato] 

3.1.4 Representações de poder em uma orquestra 

Uma questão importante que se destacou durante a pesquisa é relacionada à noção de 

poder simbólico representado nos discursos de Tallarico e em textos de divulgação da orquestra. 

O anfitrião, em todas as apresentações, falou ao microfone sobre sua vontade de mostrar como 

a música dos games é significativa, utilizando-se da força simbólica representativa da orquestra 

no campo da música. Na apresentação de 2016, por exemplo, a fala de Tallarico se destaca por 

demonstrar isso de modo claro. Nela, Tallarico adiciona um caráter cômico ao discurso com 

suas ideias, assim como mostro na transcrição do momento a seguir. 

Muitas pessoas pensam que videogames são apenas para crianças pequenas. [Tallarico 
faz cara de confuso enquanto o público vaia a essas ideias com algumas risadas 
simultâneas] 
E algumas pessoas pensam que música de videogame não é nada além de um monte 
de blips e blups. Blips! Blups! [Novamente um cara de confusão com a mesma 
resposta do público] 
E algumas pessoas pensam! [Fala em tom mais alto, com maior intensidade sonora 
com uma pausa ao final] 
Algumas pessoas pensam! [Frase repetida, porém Tallarico a faz rindo, provocando, 
assim, risadas no público] 
Que [videogame] são a causa da violência. [O público vaia novamente e Tallarico ri 
apontando para alguém na plateia] 
Este cara disse: “matem essas pessoas”! [O público reage rindo ainda mais do 
momento cômico causado pela ironia da frase] 
Mas hoje... Hoje nós iremos provar ao mundo como culturalmente significante e 
artísticos videogames se tornaram. 
E o porquê os videogames estão se tornando o entretenimento preferido do século 
XXI. 
Obrigado para todos que vieram hoje. [Aplausos gerais e aclamações do público].101 

De acordo com Foucault (2009), os discursos são controlados, selecionados e 

organizados pelo poder ao mesmo tempo em que representa o poder em si. Um discurso, 

portanto, é pronunciado a partir de uma intenção que, na maioria das vezes, é a de implicar 

verdades. Nesse sentido, o discurso de Tallarico representa intenções de implicar verdades ao 

mesmo tempo em que é construído, aparentemente, de forma pensada e estruturada. Sua fala 

traz força ideológica em meio a uma performance artística, teatral e, simultaneamente, séria, 

                                                 
101 Tradução de: A lot of people think that vídeo games are Just for little kids. 
And some people think that video game music is nothing more than a bunch of “blips” and “blups”. Blip! Blup! 
And some think think! 
Some people think! That is cause of violence. 
These guys said: Kill those peoples. 
But tonight... tonight we gonna prove to the world how culture significant and artistic video game has become. 
And why video games are becoming the entertainment choice of XXI century. 
Thanks to the lot of people that make here tonight 
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em termos de conteúdo. Tallarico parece saber que esse tipo de discurso, com essas ideias 

impregnadas, de alguma forma, teria aceitação por grande parte do público. Ele parte do 

reconhecimento do público presente: composto por uma maioria de jogadores ou de pessoas 

que sentem alguma afinidade com o universo dos games, portanto, de um grupo que pode ser 

imaginado como integrado a uma cultura dos games. Assim, seu discurso é direcionado 

diretamente a pessoas que se incomodam com esses discursos negativos sobre os games. Não 

se trata, portanto, de uma mera expressão de ideias, de uma projeção política de pensamentos 

sem a noção de causa e efeito. Pelo contrário, o anfitrião sabe, a partir de sua vivência na 

indústria de games, pela experiência adquirida em diversos shows e também por ser fã de jogos 

– um nativo dessa cultura –, que esse discurso constrói uma conexão identificatória com o 

público, que pode passar a ver algum tipo de representação ideológica na figura de Tallarico. 

Nesse sentido, sua comunicação é direta com o público. E possui poder porque é afetiva. É um 

tipo de momento singular em que uma ideia é comunicada perpassando por questões que 

comovem o público. Porém, sem deixar de ser também parte do entretenimento, da 

performance. 

O discurso de Tallarico se refere à apresentação da Video Games Live que se inicia 

naquela noite e essa é uma forma de enaltecer as qualidades do grupo. Esse tipo de fala 

demonstra apenas o esperado de um artista confiante em sua arte. Por outro lado, também 

podemos nos perguntar por que ele acredita que pode conseguir provar ao mundo que os 

videogames são significantes culturamente e artísticos. O que tem de especial na Video Games 

Live que a tornaria capaz de tal feito? Sobre isso, podemos encontrar algumas indicações no 

texto que apresenta o grupo na seção “What is VLG” (“o que é a Video Games Live”, tradução 

do autor) do site do grupo, onde se encontra um discurso apontando para esses possíveis 

motivos. 

Video Games Live é um concerto imersivo apresentando músicas dos videogames 
mais populares de todos os tempos. Grandes orquestras e corais performam juntos de 
cenas em vídeos exclusivos e arranjos musicais, iluminação sincronizada, 
percursionistas eletrônicos, ação ao vivo e segmentos únicos de interação que criam 
uma explosiva experiência de entretenimento. 
Este é um concerto produzido pela indústria de games para ajudar a encorajar e apoiar 
a cultura e a arte que os videogames se tornaram. Video Games Live preenche uma 
lacuna do entretenimento ao expor novas gerações de amantes da música e fãs a uma 
experiência de orquestra sinfônica enquanto fornece uma completamente nova e única 
experiência para famílias e/ou não-gamers. O show é anunciado e apreciado por toda 
a família. É o poder e emoção de uma orquestra sinfônica misturados com a excitação 
e energia de um concerto de rock e a tecnologia e interatividade de um videogame, 
todos completamente sincronizados com espetaculares visuais em vídeos com 
tecnologia de ponta, estado da arte na iluminação e especiais segmentos interativos, 
no palco, com o público. 
Se você ou alguém que conhece gosta de videogames, você não vai querer perder essa 
experiência de concerto única e altamente aclamada. Ou talvez você esteja procurando 
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por algo cultural e excitante que uma família inteira possa apreciar? Video Games 
Live não é apenas um concerto, mas uma celebração de toda indústria dos videogames 
que pessoas de todas as idades irão adorar. 
Video Games Live é criada e produzida por veteranos da indústria e o mundialmente 
famoso compositor de videogames, Tommy Tollarico. 
Video Game Live apresenta a melhor música e exclusivos vídeos sincronizados com 
os jogos mais populares desde o início do jogo em vídeo até o presente (VIDEO 
GAMES LIVE, 2017).102 

Esse texto chama a atenção porque mostra duas orientações, uma objetiva indicando 

qualidades e outra mais sutil revelando um lado idealizado. A primeira está expressa nos 

momentos em que anuncia a capacidade do grupo de produzir um evento que integra diversos 

elementos de performance em uma ideia de sincronia. Músicos e dispositivos tecnológicos 

sincronizam experiências estéticas simultâneas, fato já comentado na seção anterior. Mas, o que 

aparece também é certa atribuição da orquestra a um certo tipo de poder no campo cultural. Isso 

aparece, principalmente, no momento em que se diz: “É o poder e emoção de uma orquestra 

sinfônica misturados com a excitação e energia de um concerto de rock” (VIDEO GAMES 

LIVE, 2017, tradução do autor). Esse discurso mostra que os produtores do evento acreditam 

na ideia de que a formação musical conhecida como orquestra possui formas de representar 

poder e de provocar emoções singulares. Somam-se a isso outros atributos simbólicos de outro 

tipo de música, o rock, porém com um referencial de poder simbólico, logicamente, diferente. 

É uma percepção do mundo musical a partir de uma noção histórica de poder vinculadas a tipos 

de músicas. 

A orquestra é uma formação musical vinculada historicamente, a partir do século XIX, 

a uma noção de alta classe, uma aristocracia (FRITH, 1996). Isso provoca uma reverberação no 

imaginário contemporâneo sobre esse tipo de formação musical. Nesse ponto, começam a surgir 

                                                 
102 Tradução de: Video Games Live™ is an immersive concert event featuring music from the most popular video 
games of all time. Top orchestras & choirs perform along with exclusive video footage and music arrangements, 
synchronized lighting, solo performers, electronic percussionists, live action and unique interactive segments to 
create an explosive entertainment experience! 
This is a concert event put on by the video game industry to help encourage and support the culture and art that 
video games have become. Video Games Live™ bridges a gap for entertainment by exposing new generations of 
music lovers and fans to the symphonic orchestral experience while also providing a completely new and unique 
experience for families and/or non-gamers. The show is heralded and enjoyed by the entire family. It's the power 
& emotion of a symphony orchestra mixed with the excitement and energy of a rock concert and the technology 
and interactivity of a video game all completely synchronized to amazing cutting edge video screen visuals, state-
of-the-art lighting and special on-stage interactive segments with the audience. 
If you or someone you know is into video games you won't want to miss this highly acclaimed one-of-a-kind concert 
experience. Or maybe you are looking for something cultural and exciting that the whole family will enjoy? Video 
Games Live™ is not just a concert, but a celebration of the entire video game industry that people of all ages will 
adore. 
Video Games Live™ is created and produced by industry veteran and world famous video game composer Tommy 
Tallarico. 
Video Games Live™ features the best music and exclusive synchronized video clips from the most popular games 
from the beginning of video gaming to the present. 
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questões relacionadas ao poder simbólico que a orquestra possui. Ao assumir o poder da 

orquestra em seu discurso, a Video Games Live parece se apoiar nesse imaginário construído 

historicamente para alcançar seus objetivos: (1) a nível comercial, conseguir com que pessoas 

se interessem em assistir ao show ou a comprar produtos do grupo e (2), a nível ideológico, 

usando as palavras do próprio Tallarico, convencer de “como culturalmente significantes e 

artísticos videogames se tornaram”. Não se trata apenas de um show produzido para capitalizar. 

Existe um simbolismo quase inconsciente que acredita ser possível convencer o público de que 

a música dos games atinge o seu grau máximo de excelência quando tocada pelo “símbolo da 

excelência musical”, a orquestra. Independentemente de, nesse contexto, a orquestra estar 

compartilhando os “holofotes” com diversos outros elementos, como explicitado na narrativa, 

ela é o elemento utilizado para promover o evento. Ou seja, há um entendimento da existência 

desse poder, mesmo que velado. Simultaneamente, há uma tentativa de transformar essa 

apresentação em algo menos burocrático, principalmente quando o público é convidado a 

participar, e é nesse momento que fica clara a intenção dos idealizadores do evento em 

aproximar-se emotivamente do público, ao tentar relativizar a hierarquia comumente existente 

em uma apresentação musical, tornando-a mais adaptada a um público mais diversificado em 

termos do capital cultural de cada um. 

Também é interessante notar como a questão da violência aparece sutilmente. A Video 

Games Live utiliza conteúdo de violência explícito em alguns de seus vídeos, como componente 

do show, ou seja, um elemento artístico. Não há uma preocupação de que aquele conteúdo não 

deveria ser utilizado na apresentação por algum tipo de censura moral nem etária, considerando 

que o espetáculo é vendido como adequado para todas as idades. Tanto na provocação de 

Tallarico no show como no texto do site, notamos que há uma provocação a aqueles que tendem 

a estigmatizar os games como vetores da violência social – visão superficial, considerando que 

as expressões artísticas, assim como os games, possibilitam diversas formas de interpretação, 

sublimação ou catarse sobre aquele conteúdo (ALVES, 2004). 

Também notamos pelas falas que o projeto possui objetivos explícitos, sendo o primeiro 

mostrar a significância cultural dos games, citado anteriormente. Há também outro que aparece 

sutilmente nos discursos já citados, reiterado em outra seção da mesma página: o de conquistar 

um novo público para a música orquestral, ou seja, ampliar o número de consumidores desse 

tipo de produção artística. Na seção FAQ103, o grupo adiciona o seguinte objetivo: 

Outro objetivo da Video Games Live é inaugurar uma nova geração de pessoas a 
experienciar uma performance de orquestra. Muitas pessoas que frequentam nosso 

                                                 
103 Tradução de: Frequently asked questions. 
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show estão vendo uma orquestra pela primeira vez. Várias orquestras de todo o 
mundo, infelizmente, não parecem se conectar com a nova geração e, por vezes 
lutando para encher as salas de concerto. Video Games Live está constantemente 
sendo creditada por contribuir para rejuvenescimento da música sinfônica, algo 
parecido com o que a ópera fez a centenas de anos atrás (VIDEOGAMESLIVE, 
2017).104 

Esse discurso demonstra preocupação sobre o futuro da música orquestral, um medo de 

ela cair no ostracismo. A ideia de renovar o público orquestral é algo que tem incomodado 

alguns estudiosos. Um estudo a nível nacional na França, encomendado pela Association 

Française des Orchestres e realizado pela Aristat Agency (2015), mostra que há um aumento 

na idade média do público presente nos concertos orquestrais do país. Ao analisar 234 concertos 

realizados entre 2013 e 2014, chegaram à conclusão de que a idade média do público presente 

é de 59 anos, um aumento de 8 anos em relação ao mesmo estudo realizado em 2008. O estudo 

também revela que 52,3% do total é composto por pessoas com mais de 60 devido à presença 

constante que essas pessoas tem nos concertos, comparecendo diversas vezes ao ano. Em 

compensação, apenas 17,4% do total são de pessoas de 0 a 30 anos. Além desse estudo, existem 

pesquisadores preocupados também com esta questão em outros países (MIELONEN, 2003; 

PITSS et al., 2011; SLODOBA, WISE, 2016). Essas pesquisas mostram que a preocupação de 

Tallarico não passa apenas de uma percepção local individual, mas sim uma situação 

reverberada em outros contextos. 

O discurso mostra, portanto, que os produtores da Video Games Live acreditam ser 

capazes de renovar o público de música orquestral. Eles acreditam que esse modelo de 

apresentação pode ser um tipo de solução para essa forma de fazer musical, ou seja, há uma 

ideia de transformação do modus operandi orquestral implícita em suas palavras. 

Os discursos da Video Games Live evidenciam, assim, uma aparente contradição: a 

orquestra demonstra um tipo de poder ao mesmo tempo em que não consegue cativar o público. 

O poder da orquestra em tornar algo significativo culturalmente não é suficiente para conquistar 

novos públicos. Há, portanto, uma noção de que a música orquestral representa um poder 

simbólico na sociedade, porém, é como se o poder estivesse desgastado devido à manutenção 

de um modelo de performance considerado por eles ultrapassado. Nesse sentindo, a Video 

Games Live se apresenta, nesses discursos, como um grupo de heróis que salvará a música 

                                                 
104 Tradução de: Another goal of Video Games Live is to usher in a whole new generation of people to experience 
an orchestra performance. A lot of people who attend our show are seeing a symphony for the first time. A lot of 
symphonies around the world unfortunately don't seem to be connecting with the younger generation and are 
sometimes struggling to fill the music halls. Video Games Live is constantly being credited as helping to rejuvenate 
symphonic music similar to what opera did hundreds of years ago. 
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orquestral e dará valor merecido à game music. Para isso, o discurso é montado de forma 

afirmativa e direcionada a uma razão idealizada, omitindo prováveis interesses comerciais. 

3.2 Evento Game Over e as Bandas MegaDriver e Gameboys 

MegaDriver é um grupo musical brasileiro dedicado à produção de versões de game 

music que se destaca pela estilização sonora baseada no gênero heavy metal. Os dizeres do 

próprio site do grupo diz: “MegaDriver é uma banda de heavy metal devotada a video game 

music. Considerada por muitos a criadora do estilo game metal. Se você gosta de vídeo games 

e música metal que arrebenta, você veio ao lugar certo.” (MEGADRIVER, 2019). Esses dizeres 

apontam a sua relação com a identidade do heavy metal e com a constituição de um estilo de 

fazer game music. 

Segundo Nino, guitarrista e criador da banda, a produção total da banda consiste em “14 

álbuns [...], 6 singles e, juntando tudo que um dia já publiquei na internet, são 592 músicas [...] 

Comercialmente são 11 álbuns e 178 músicas lançadas.” (MEGADRIVER, 2018). A 

quantidade de produções e tempo de atuação mostram uma atividade constante que tem se 

mostrado significativa para a construção do circuito de práticas de game music tanto a nível 

mundial, em suas reverberações pelo globo, quanto no contexto brasileiro pela atuação e 

influência direta que tem sobre os atores da rede de cultura da game music no país. É um grupo 

conhecido pela maioria dos fãs de game music que tive contato durante a pesquisa. Em situações 

“informais” de pesquisas, raras foram as vezes em que algum fã demonstrava não conhecer o 

grupo. Além disso, destaco o fato da banda ter sido citada por alguns músicos brasileiros de 

game music entrevistados devido a influência em suas práticas musicais, principalmente, por 

mostrar ser possível fazer esse tipo de música, e ser reconhecido por isso. 

Marco Junior (Canal Guitargeek), por exemplo, em resposta ao questionamento sobre a 

existência de outros trabalhos que goste e que tenha o incentivado a produzir game music em 

um canal de YouTube, disse: “MegaDriver. Depois de ouvir as versões dele, ficava imaginando 

como seriam outras músicas de games tocadas na guitarra. Ficava montando na minha cabeça.” 

(JUNIOR, 2014). Essa fala é uma dentre outras com que tive contato durante a pesquisa que 

enaltece o grupo e mostra sua importância no circuito de práticas de games music. 

Já a Gameboys é uma banda formada em 2007, que passou por várias formações e 

produz, atualmente, arranjos baseados no gênero fusion rock105. Apesar da influência também 

                                                 
105 Fusion rock é um tipo de jazz fusion com mais influência de rock, principalmente o rock progressivo. 
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rockeira, possui uma proposta que se diferencia da MegaDriver no visual e na sonoridade. Na 

questão visual, sua imagem é composta por cores um pouco mais claras tanto na indumentária 

do grupo quanto nas capas de suas produções fotográficas. Em questão sonora, os arranjos 

lembram o rock clássicos de bandas famosas da década de 1960, com a utilização de timbres 

como o do órgão hammond. 

A banda é composta por quatro integrantes: Pedro Henrique Mazzili (baixo), Ricardo 

Marques (guitarra), Abner Paul (bateria) e Wilson Esteves (teclado). O trabalho da Gameboys, 

segundo apresentação do próprio grupo em sua página de Facebook, é composto por versões 

dos temas de jogos de vídeo game que marcaram a geração dos anos 80 e que 
continuam contagiando em novos jogos da atualidade. Consoles como Nintendinho, 
Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Playstation, Nintendo 64 e outros mais 
atuais, construiram temas com linguagens de jazz, rock, Soul, Salsa e muitas vezes a 
mistura dessas e mais linguagens. (GAMEBOYS, 2018). 

Segundo Esteves (2018), tecladista do grupo, toda a produção pode ser encontrada no 

YouTube do grupo106 e em plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Youtube Music, dentre 

outros), o que totaliza, a partir de uma contagem objetiva sobre o material, 17 versões de game 

music distribuídas em um algum completo, dois EPs e três singles. 

Para falar sobre as práticas musicais de game music que envolvem esses dois grupos, 

irei expor o trabalho de campo realizado em 15 de junho de 2017 no evento Game Over, que se 

deu por uma incursão etnográfica, assim como foi com a Video Games Live. A etnografia que 

apresentarei, no entanto, terá uma caráter diferente, pois a dinâmica de observação foi a mesma: 

condensada e direcionada às questões notadas em campo. 

3.2.1 Manifesto da game music: incursão etnográfica no evento Game Over 

A narrativa que será aqui exposta ocorreu durante incursão etnográfica no evento Game 

Over que ocorreu no Manifesto Bar, bar localizado na rua Iguatemi no bairro Itaim Bibi na zona 

sul da cidade de São Paulo. 

O Manifesto é um bar muito conhecido no cenário rock e metal brasileiro por ser lugar 

em que muitas bandas nacionais e estrangeiras reconhecidas (como Angra, Shaman, Almah e 

Mindflow, dentre outras) realizam shows. Assim, o nome do bar é constantemente presente nas 

revistas dedicadas a esses gêneros musicais (Rock Brigade e Roadie Crew), sendo citado como 

                                                 
106 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/osgameboys/about/?ref=page_internal. Acesso em: 15 Dez. 
2018. 
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espaço referência para os fãs que procuram entretenimento dedicado ao rock, assim como é 

citado pelos diversos anúncios de shows. 

Devo ressaltar que, com minha condição de participante da cultura heavy metal, 

reconheço esse bar como tradicional local para esse gênero musical e, portanto, como lugar 

referência do cenário do metal nacional. Pessoalmente falando, por não ser morador de São 

Paulo, sempre quis conhecer o espaço e assistir algum show nele, mesmo não sendo das bandas 

populares por que tenho preferência. Ir ao Manifesto, portanto, é uma forma de participar da 

história do heavy metal no Brasil – sem exageros. Em resumo, o que quero expor é que mesmo 

não sendo o único local onde ocorrem shows desses gêneros musicais, o Manifesto mexe com 

o imaginário de diversos fãs de metal e rock, principalmente, àqueles que não residem em São 

Paulo. 

Considero importante apontar essas informações porque as descrições a seguir vão 

constantemente tocar em questões relacionadas aos gêneros musicais e provavelmente vão ser 

influenciadas por essa percepção. Essa incursão etnográfica, portanto, realizou-se sob a 

influência da percepção de um fã de metal (o próprio etnográfo), o que explica o direcionamento 

do olhar para certas questões em detrimento outras. 

* 

O evento Game Over ocorreu no dia 15 de junho de 2017 (Figura 7). Nesse dia, cheguei 

ao local do evento aproximadamente às 17 horas, ou seja, com uma hora de antecedência em 

relação ao horário marcado para início do show. A rua tinha pouca movimentação no dia, 

provavelmente por ser Corpus Christi, feriado nacional. 
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Figura 7. Banner de divulgação do show 

Nesse momento de chegada, não vejo ninguém na fila de entrada. A única 

movimentação é a de pessoas carregando equipamentos para dentro do local do show. Chama 

a atenção o fato de que, apesar de não serem os únicos a fazerem, os músicos das próprias 

bandas estão carregando os instrumentos musicais e equipamentos de áudio. 

Esse trabalho conjunto mostra o estado do capital de trabalho de modo evidente, pois as 

bandas precisam carregar seus próprios equipamentos. Não há uma infraestrutura de mão de 

obra disponível como nas apresentações de Video Games Live, em que diversos profissionais 

estão produzindo um show de grandes proporções. Aqui notamos o caráter de nicho do evento, 

no qual o Do-It-Yourself (DIY) se faz presente enquanto ação de trabalho manual necessária na 

medida em que as tarefas são distribuídas entre os atores da rede. Podemos pensar isso como 

uma rede de solidariedade, assim como Campoy (2009, p.132) observou em pesquisa com 

alguns grupos do underground do heavy metal, ou por uma visão pragmática, de que algo se 

faz pela necessidade, na qual a ideia de Do-It-Yourself se apresenta no seu sentido mais 

simplificado: enquanto ação individual para benefício próprio e ou coletivo, porém sem o ethos 

ideológico (OLIVEIRA e GUERRA, 2016) como panfletado pelo movimento punk, pois não 

se mostra como negação a sistemas de produção hegemônicos. Objetivamente falando, “se não 

fizer, não vai acontecer”. 
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Nesse contexto, pergunto-me se, na verdade, o alto investimento em infraestrutura 

material e humana para produção de um show de música, de modo geral, não seria o quadro de 

exceção da game music. A Video Games Live é um evento produzido com o uso de 

trabalhadores diversos e que, por isso, podem não ter relações afetivas com os jogos, 

diminuindo o senso de coletividade ideológica, normalmente encontrado numa cultura de fãs. 

Se olharmos para o lado dos freelancers, temos uma prática musical realizada para trabalhar de 

forma remunerada e não para homenagear algo ou alguém ou expressar gostos e identidades, 

como um fã faria. Por outro lado, Tommy Tallarico se declara fã de game music assim como os 

integrantes das bandas MegaDriver e Gameboys. Por isso, há semelhanças entre a atitude fã 

dos criadores desses grupos musicais que procuram expressar esse amor à game music por meio 

de práticas musicais (JENKINS, 2005), mesmo que haja interesses entrelaçados. 

Retomando, essa característica do faça você mesmo é algo perceptível na organização 

do evento Game Over, pois é produzido em grande parte pelas duas bandas. Vale destacar um 

papel mais ativo da MegaDriver pela atuação na intermediação da maioria dos processos, 

principalmente na articulação política com Magfest, considerando que a banda tem contato 

maior com os organizadores desse evento por já ter se apresentado nele em anos anteriores. 

Essas atitudes destacam a importância da relação identidade-alteridade nas produções 

de nicho. Em bandas famosas, ou melhor dizendo, que possuem alto capital financeiro, é raro 

ver os músicos encarregados de trabalhos manuais. Esse tipo de situação é de fato comum em 

diversas apresentações musicais de grupos que se encontram fora do lado hegemônico da 

indústria da música, o que faz com que os diversos trabalhos e funções precisem ser divididos 

entre os atores dessa rede. Em diversos shows que participei com minha banda, Metalthorn, por 

exemplo, sempre tive que fazer minha parte carregando equipamento, organizando o palco, 

ajudando os outros integrantes das bandas, resolvendo burocracias com os organizadores, 

vendendo merchandising, dentre outras funções. Nesse sentido, aparentemente, as bandas 

possuem uma similaridade de funcionamento do trabalho de outros diversos grupos musicais 

que não atuam com apresentações musicais de alta circulação de dinheiro. 

O conceito de underground se mostra importante por ser muito utilizado pelos 

participantes da cultura rock e heavy metal como referência dessa distinção entre mercados 

hegemônicos e contra-hegemônicos. Ele configura a condição de nicho que esses gêneros 

musicais se encontram, considerando uma leitura geral na qual os grandes artistas se mostram 

como exceção, o que não é considerado totalmente ruim por grande parte do público vinculado 

a esse gênero musical. Pelo contrário, os fãs demonstram encontrar um tipo de empoderamento 

identitário ao serem posicionados fora de contextos generalistas de cultura. Exemplificando 
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especificamente a partir do metal, um discurso recorrente é que “não se escolhe participar do 

metal; é o metal que te escolhe”, o que demonstra uma relação quase esotérica com um tipo de 

poder superior que os escolhe como participantes de algo maior; maior até mesmo do que a 

compreensão humana teria capacidade de alcançar. 

Participar desse meio, para alguns, é algo positivo porque demonstra valor no caráter 

seletivo do gênero musical – portanto, algo para poucos, não denotando, para um fã, 

negatividade apesar de representar algo rejeitado, as vezes até por muitos. Na verdade, isso é 

algo muito importante na formulação da identidade do gênero musical porque demonstra uma 

noção de valor que insurge nas preferencias sociais dos participantes da cultura vinculada a ele. 

Trata-se de um valor criado e constantemente modificado nas práticas culturais dos atores 

associados as percepções identitárias do que significa participar desse grupo (FRITH, 1987). 

Assim, como forma de poder, é um valor que ganha força na negação, que se justifica pela 

afirmação de que os outros não gostam porque não possuem a capacidade para apreciar essa 

música. Essa característica também se mostra importante para outras coisas que aconteceram 

no show e que serão apontadas posteriormente. 

Permaneci por um tempo esperando por Thiago Adamo, amigo que fiz durante esse 

período da pesquisa e que iria apresentar versões de música eletrônica no dia como DJ. 

Tínhamos combinado de que o ajudaria no evento carregando alguns equipamentos e algum 

auxílio técnico, caso fosse necessário. 

Enquanto esperava, notei a chegada de alguns personagens conhecidos do canal de 

YouTube Defenestrando Jogos107. Celso Affiny, proprietário do canal, é bastante reconhecido 

por grande parte da comunidade retro gamer108 brasileira que valoriza jogos da década de 1980 

e 1990. Ele, com alguns amigos, foi um dos primeiros a chegar no evento, se juntando a outras 

quatro pessoas que já se encontravam na fila. 

É interessante notar como esses atores de grande participação no online estão 

influenciando as redes diversas. Durante alguns meses, acompanhei um programa, no estilo de 

programa de rádio, que Celso fazia e compartilhava no YouTube, em que apresentava músicas 

originais de jogos eletrônicos. O programa não durou muito devido a problemas autorais que 

                                                 
107 Disponível em: https://www.youtube.com/user/DefenestrandoJogos. 
108 O termo retrogamer parece ter alguma vinculação com o circuito de práticas de game music, porém ele não foi 
citado pelos entrevistados e se mostrou pouco recorrente nos discursos dos fãs que tive contato na pesquisa. O 
conceito, se relacionado diretamente com o sentimento de nostalgia, pode ser uma forma de pensar práticas 
culturais, principalmente as produzidas pelos colecionadores. No entanto, a perspectiva antropológica da pesquisa 
me faz aqui não aprofundar sobre essa temática diretamente, pois, desse modo, poderia se mostrar como uma 
tentativa do pesquisador “forçar” o uso do conceito que, na minha experiência de campo, não se mostrou tão 
presente quanto se é imaginado. 
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fizeram com que ele não só abandonasse a atividade como também apagou de seu canal todos 

aqueles anteriores que já havia publicado. Neste caso, podemos notar que há alguma relação 

entre a game music e o gosto por jogos antigos e a nostalgia envolvida no processo. 

Pouco tempo depois, chega Thiago de carro e me chama para ajudá-lo. Pego algumas 

bolsas de equipamento e entro com ele pela porta à esquerda, destinada à entrada auxiliar de 

músicos. Em outras palavras, acabei participando da rede de atores que auxiliaram na 

constituição organizacional de parte do evento, onde, nesse caso específico, posso afirmar, 

havia um caráter mais solidário nas ações que tomei. 

Ao entrar no local, chama atenção a caracterização do espaço: iluminação suave e 

diversos elementos característicos da cultura rock, como quadros com fotos e símbolos de 

bandas famosas e guitarras emolduradas (Figura 8). O local estava dividido em dois ambientes 

distintos conforme suas propostas de uso. O primeiro, próximo à entrada, contava com os caixas 

para pagamento e uma bancada onde haviam algumas televisões com videogames conectados, 

além de uma parte com algumas mesas. No outro espaço, era o local do palco, com um pista 

aberta, um palco e um local de bancada no canto à direita. 

 
Figura 8. Iluminação e ornamentação do Manifesto Bar por dentro 

Fonte: site do Manifesto Bar109 

No caminho, Nino, guitarrista da banda MegaDriver, guiou-nos para uma bancada no 

canto direito, lugar em que poderíamos montar o equipamento de DJ de Thiago e que ficava 

próximo à pista, ou seja, perto do palco e do público. Nino, nesse momento, comenta sobre a 

expectativa sobre o show. Em sua fala, ele me explica que esse evento é uma iniciativa em 

                                                 
109 Disponível em: http://www.manifestobar.com.br/. Acesso em: 15 Dez. 2018. 
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conjunto com o Magfest, marca de um grande festival de game music que ocorre nos Estados 

Unidos uma vez por ano. Em resumo, o Game Over representa uma das ramificações do 

Magfest. É uma marca que identifica, portanto, shows dedicados à cultura da game music que 

acontecem em diversos lugares no mundo, porém de menor porte relativo, quando comparado 

ao festival principal, formando um tipo de sistema de divulgação mutua, no qual esse evento 

carrega a “imagem” para o público brasileiro promovendo a marca do festival, ao mesmo tempo 

em que o ele ganha um reconhecimento por meio do anuncio no site oficial do MagFest. 

Durante a conversa sobre as expectativas do show, Thiago me pediu para tirar fotos e 

gravar algumas cenas para ele enquanto eu andava pelo local, tarefa que aceitei prontamente. 

Nesse momento, noto um dos integrantes da Gameboys carregando materiais de bateria e vou 

falar com ele. Trata-se de Abner Paul, baterista do grupo. 

Em conversa, ele me disse ser um baterista profissional trabalhando, principalmente, 

como freelancer, o que não é o caso de sua participação na Gameboys, pois o faz como 

integrante fixo do grupo. Sobre o show que iria realizar, ele estava animado com a possibilidade 

de tocar naquela noite, principalmente, por gostar dos arranjos baseados em fusion que a banda 

produziu. Além disso, comentou que teve pouco tempo para ensaiar com a banda por ser um 

integrante novo, mas que estava carregando as partituras das músicas para ler se necessário, 

caso houvesse algum lapso de memória durante a performance. 

Essa fala demonstra que o Abner possui habilidade musical especializada, tanto pelo 

lado profissional quanto pela demonstração de conhecimento técnico sobre leitura musical, 

principalmente por esta ser uma habilidade dominada por poucas pessoas, inclusive músicos. 

Raros são os casos de músicos de rock que utilizam partitura ao vivo, o que não necessariamente 

diz que não conhecem essa técnica, pois as formas de treinamento musical são diferentes e mais 

baseadas na repetição de um repertório menor. 

Antes dos shows começarem, dei mais uma volta completa pelo local por já ter mais 

pessoas no local. Algumas transitavam por todo o local, mas a maioria estava em mesas 

distribuidar pelos espaço do bar. Visualmente, o público se mostrou pouco diverso, alguns com 

indumentária mais semelhante à do rock com camisas pretas de banda ou games, outros com 

roupas de diversas cores de tonalidades escuras. Ou seja, não notei ninguém com indumentária 

com cores mais claras como amarelo ou rosa, mais “alegres”, o que chamaria muita atenção 

pelo contraste em relação à maioria, situação que, vale já adiantar, mudou pouco durante todo 

o evento, pois algumas poucas pessoas apareceram com roupas brancas e cinzas estampadas na 

temática game, porém sempre com cores frias. 
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Na parte de trás, havia algumas pessoas jogando videogames numa bancada com três 

TVs ativas. Duas estavam ligadas a um Mega Drive, cada, e a outra TV passava anúncios de 

alguns shows que ocorreriam no local. Havia também um sistema de realidade virtual ligado, 

cujos jogos não consegui identificar. Nesse local os jogadores estavam jogando games bastante 

conhecidos de Mega Drive: Sonic The Hedghog (1991) e Street Fighter 2 (1991). 

É importante ressaltar que o Mega Drive é um videogame muito conhecido no Brasil e 

muito influente na cultura de consumo de games devido a popularidade alcançada no mercado 

na década de 1990. No caso do evento, ele se destaca ainda mais, pois é influência direta na 

criação da banda MegaDriver, cuja referência ao nome do console é evidente. 

Os videogames foram disponibilizados pela TecToy, empresa responsável pela 

distribuição oficial do Mega Drive e outros produtos da Sega no Brasil desde a década de 1990. 

A empresa tinha parado de vender o videogame, porém retomou sua produção em 2017 com a 

intenção de atingir um mercado de jogadores que gostam e que tiveram experiências com esse 

sistema no passado. É um produto relançado para um mercado crescente de exploração do 

sentimento de nostalgia, mercado que tem sido explorado por diversas outras empresas desde 

por volta de 2007, desde quando “desenvolvedores têm relançado numerosos títulos que re-

embalam, reimaginam, ou agrupam jogos [considerados] velhos”110 (HEINEMAN, 2014). A 

participação da TecToy no evento se mostra importante porque expõe o lado 

comercial/empresarial no local, que não foi visto, desse modo específico, nos outros eventos. 

Há uma relação comercial de parceria entre os organizadores do evento e a TecToy, que pode 

indicar a troca de interesses entre as partes. 

A presença dos jogos nos eventos de game music é algo a ser investigado em mais 

profundidade devido à inconstância que tenho notado na pesquisa. De forma direta, é notório o 

espaço dedicado ao jogar no Game Over. Já em relação à Video Games Live, o jogo esteve 

presente em uma das três apresentações que registrei: o caso do Guitar Hero citado 

anteriormente. Além de ter sido algo encontrado em somente um evento, nota-se que foi algo 

na entrada no evento, diferentemente do que encontrado no Game Over, onde foi uma constante 

durante toda apresentação. As pessoas poderiam jogar a qualquer momento, mesmo durante os 

shows das bandas, o que faz parecer um tanto quanto confuso uma pessoa pagar para entrar no 

evento e não assistir ao show, mas ficar jogando videogame. 

Apesar da ligação direta do jogo com a game music nesse evento e da possibilidade de 

isso fazer parte da prática cultural de consumo da game music, essas interações não se 

                                                 
110 Tradução de: game developers have released numerous titles that repackage, reimagine, or group together 
older games. 
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mostraram como algo realizado pela maioria. Poucas foram as pessoas que estavam nessa região 

jogando, observando ou esperando a vez: apenas seis pessoas. Essa média se mostrou constante 

nas outras vezes que passei pelo local. Isso indica que esse tipo de consumo não é padrão 

predominante dos atores presentes, o que não reduz a importância desse momento para a 

minoria que aproveitou a situação. O que é importante apontar é que o jogo pode ser um tipo 

de atração do evento como um todo, sendo materialidade que possibilita ainda mais associações 

na rede. 

Resolvo observar a área onde será realizado o show com os músicos arrumando o palco. 

Considerando o caráter de nicho do evento e sendo ele em um bar, a infraestrutura se mostra de 

boa qualidade, com equipamento de qualidade melhor do que já utilizei em muitos shows, o 

que aponta para uma característica não tão underground: bateria da marca Tama, amplificador 

de guitarra com cabeçote da Orange e suporte para dois teclados, microfones diversos e 

amplificador de baixo. Também há um telão cobrindo o fundo do palco. Além disso, há um tipo 

de janela em frente ao palco no andar de cima, local onde fica o mesário controlador do som do 

local. 

Por volta das 19:30, Nino começa uma fala no palco anunciando início do show. Um 

trecho dessa fala chama atenção: 

Queria agradecer a vocês de terem vindo aqui mesmo. Para gente começar a ter essa 
cultura. 
De unir, a galera jogando e a galera tocando. 
Isso faz a coisa muito legal. 

É relevante essa fala por indicar algo na cultura da game music que tenho refletido sobre: 

a música e o jogo confluindo no mesmo espaço. Nos locais de práticas culturais, a game music 

pode ser o destaque do evento/fenômeno, mas o jogo continua vinculado ou presente no 

contexto. A área com os videogames, portanto, pode ser algo comum e esperado dentro dessa 

cultura, não apenas um adicional aleatório. 

Além disso, ao mencionar a ideia de cultura em seu discurso, Nino, enquanto fã, 

demonstra um entendimento da game music como uma cultura específica que se concretiza na 

constante prática social dos envolvidos. 

Logo em seguida ele anuncia: 

Agora, para vocês, uma das melhores bandas brasileiras, se não a melhor de… [nesse 
momento ele gesticula com os braços expressando estar confusão] 
Fusion game?! 
Galera! É algo que vai ser legal. Com vocês galera, Gameboys! 
Soca o pau! 



126 
 

 

Essa gesticulação de Nino é importante porque mostra uma confusão ainda sobre os 

termos e conceitos utilizados pelas pessoas que tocam essa música, o que me fez perceber que 

ele elaborou essa ideia naquele momento e as comunicou ao público e à banda que estava sendo 

referenciada como tal. No seu olhar e gesticulação, demonstrou esperar aprovação sobre esse 

tipo de formulação conceitual que realizou. Apesar de o fusion rock ser um gênero musical 

citado por Wilson Esteves (2018), tecladista da banda, como importante base para construção 

sonora dos arranjos da Gameboys, o conceito de fusion game em si não falado durante a 

entrevista. Na verdade, foi esta foi a primeira vez que ouvi tal termo. O que me leva ao 

questionamento sobre como essas palavras realmente definem as características do grupo 

musical. Isso pode ser considerado um gênero musical? 

Por enquanto o mais evidente é que essas categorias sejam um tipo de híbrido devido 

ao agenciamento que fazem sobre a rede da cultura game music. São conceitos que interligam 

as redes num fluxo continuo e associativo de influências e agenciamentos entre os atores do 

social, humanos ou não (LATOUR, 2012). Isso indica que um aprofundamento da questão se 

faz necessário, pois a criação de conceitos produz mais elementos agenciadores na rede. É um 

modo de significação que provoca os sujeitos a interagirem no campo das ideias, das percepções 

significativas sobre aquilo que estão fazendo naquele lugar, naquele momento. 

Logo após ao anuncio, a banda inicia o show com a música Chrono Trigger (1995), de 

game homônimo, e já nos primeiros minutos fica evidente o motivo de Nino ter configurado a 

sonoridade do grupo como fusion game. A música é construída por um longo arranjo com 

passagens musicais não presentes na versão original, mas mantendo sua atmosfera sonora 

característica. Utilizando uma metáfora para explicar, a música se manteve “suave” como na 

original. Esse caráter, no entanto, foi ainda mais enfatizado pelo andamento um pouco mais 

lento e pelo modo como os músicos expressaram as dinâmicas por suas técnicas instrumentais. 

Além disso, a troca na instrumentação, em relação ao original que utiliza instrumentos 

orquestrais, fez com que a textura musical ficasse menos densa. Facilmente, nota-se a 

sonoridade de algumas influências de gêneros musicais diversos da banda que, como citado por 

Wilson Esteves em entrevista, vai “desde música erudita e jazz até, sem dúvida, diversos 

gêneros de rock e fusion” (ESTEVES, 2018). 

O comportamento dos músicos é, nesse início, calmo, quando mostram apreciar cada 

nota tocada sem movimentos bruscos, o que mostra uma aproximação clara com a abordagem 

jazzística do gênero fusion ou vertentes progressivas do rock em relação ao comportamento no 

palco. O show começa, portanto, com um caráter contemplativo em relação a música, no qual, 
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enquanto público, somos convidados pelo som a apreciar as nuances sonoras com os ouvidos, 

reagindo, assim, menos com movimentos corporais bruscos. 

Ao fundo do palco, chama a atenção o fato do telão não ser utilizado pelo grupo. A 

projeção que se apresenta é somente de um fundo de cidade animado com imagens estáticas das 

logomarcas dos Manifesto, Magfest e Game Over. Isso indica um uso ativo por parte da 

organização do evento para divulgação, mas não como recurso de auxílio da performance pelo 

grupo – o que se mostra curioso visto que o vídeo é muito utilizado por artistas no YouTube, 

pela MegaDriver e pela Video Games Live. 

Em relação ao público, poucas pessoas estão presentes nesse início da apresentação. 

Algumas pessoas ainda estão chegando, enquanto outras estão divididas entre os espaços do 

bar, fazendo, assim, com que poucos sujeitos estejam em frente ao palco apreciando o show 

diretamente neste momento: cerca de 20 pessoas. 

Depois disso, o show se seguiu com as seguintes músicas, citadas em ordem de aparição: 

Toejam Jammin (Toejam & Earl de 1991), Sticker brush Symphony (Donkey Kong Country 2 

de 2005), Fight On (Final Fantasy 7 de 1997), Shovel Knight Medley (Shovel Knight de 2014), 

Marble Gallery (Castlevania Symphony of the Night de 1997), Ocarina of Time Medley (The 

Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998), Sonic Medley (Sonic The Hedgehog de 1991), Vs 

Trainer (Pokemon Red e Pokemon Blue de 1996), Super Mario Bros Medley (Super Mario Bros 

de 1985) e Rainbow Road (Super Mario Kart de 1992). Para objetivar a descrição etnográfica, 

as discussões serão apresentadas pontualmente, referenciando cada instante específico ao 

momento em que a música é apresentada para que, desse modo, haja uma noção da 

temporalidade ocorrida no evento, contudo, com ênfase nos momentos que apontam para as 

questões observadas.  

Em meio ao show, mais pessoas chegaram ao evento e ocuparam os espaços próximos 

ao palco. Em termos de comportamento, a maior parte fica parada em frente ao palco, porém 

ativos na escuta do show. Os olhares em direção aos palco, com poucos desvios, demonstravam 

estar atentos aos acontecimentos no palco. Comportamento geral semelhante, nesse momento, 

ao visto nas apresentações da Video Games Live que presenciei – comentado em seções 

anteriores. 

A princípio, o caráter de música para apresentação é predominante, porém com traços 

de performance participativa (TURINO, 2008). O que se mostra interessante é o caráter 

virtuosístico da apresentação, que leva a esses comportamento, pois é a técnica demonstrada 

pelos músicos e o arranjo musical sofisticado que fazem com que seja necessária uma atenção 

maior para acompanhar a performance. No entanto, não havia uma tentativa de mudança de 
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estruturação do habitus (BOURDIEU, 1983 e 2007a) como ocorreu no show da Video Games 

Live, pois esse comportamento é uma convenção comportamental (FABBRI, 1980) comum dos 

fãs desses subgêneros que representam a sonoridade da banda: rock progressivo e fusion. São 

gêneros carregam uma característica de “erudição” que promove uma escuta mais mental e 

menos corporal, devido à perspectiva mais séria que carregam em suas músicas (FRITH, 1996). 

Então, as sonoridades desses gêneros impressos nas versões de game music apresentadas 

possuem papel relevante nesse momento, por indicar também comportamentos e significações 

relacionadas aos próprios gêneros de origem, mas entrelaçados com outros sentidos carregados 

pelas experiências com os games. O som nesse caso carrega consigo todo o seu imaginário 

social, provocando as pessoas a reagirem conforme a idealização procedimental que têm a 

respeito dele. 

No entanto, esse comportamento contemplativo não se mostrou como padrão por toda 

a apresentação. De modo diferente, durante outras músicas, algumas pessoas acompanharam a 

música corporalmente, “batendo” a cabeça levemente, por exemplo. Na música de ToeJam & 

Earl (1991), é interessante por ser uma música com ritmo de funk, o que provocou um balanço 

corporal sutil e horizontal, sincronizado com os movimentos da cabeça, evidenciando, assim, 

uma diferença com o apresentado na Video Games Live, quando as pessoas eram mais objetivas 

em reações com os acontecimentos do palco, sem movimentos corporais semelhantes à dança. 

Essa situação pode ser condicionada pelo local, pois se trata de uma pista, onde ocorrem eventos 

de rock, diferente de um teatro que denota certo elitismo com suas convenções comportamentais 

específicas. A própria diferença de espaço também é um fator importante, pois era uma pista 

aberta, diferente de um teatro com diversas cadeiras enfileiradas. 

Apesar desses momentos, o público, no geral, não se movimentou excessivamente, pois 

devia estar mentalmente atento à performance dos músicos para compreender as nuances 

musicais apresentadas. A técnica especializada é algo característico do fusion e produz um teor 

erudito a performance (GIOIA, 1998), o que faz com que a complexidade sonora seja um 

critério de valor importante. Para dominar o fusion, é necessário treinamento e dedicação dos 

músicos para dominar essa linguagem musical, pois exige o conhecimento de diversas técnicas, 

tanto práticas quanto teóricas. Essa complexidade é vinculada a certo elitismo cultural na 

medida em exige dos atores (músicos e público) certos graus de instrução musical, formal ou 

não para compreender o valor estético da música apresentada (BURNS, 2018, p. 1-2). Essa 

erudição na sonoridade da banda é realçada principalmente em alguns momentos dedicados a 

exposição desse virtuosismo técnico dos instrumentistas, como “duelos” de solos, por exemplo. 
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No entanto, nota-se que a ligação com os games, produtos geralmente populares, aproxima um 

pouco o público dessa linguagem musical hermética. 

As melodias características dos jogos, por exemplo, facilitam o reconhecimento do 

material musical por serem uma referência de algo que já gosta. Em outras palavras, os temas 

musicais conhecidos formam uma ponte comunicacional entre os tipos de música, de 

experiências distintas da apreciação de organização sonora. É por meio desse vínculo 

mnemônico que parte da apreciação acontece, abrindo espaço para que outras sonoridades 

possam desestabilizar a noção de gosto, resultando em novas formas e possibilidades 

apreciativas. Assim, como Hennion indica, “o gosto é uma história determinada por um 

passado, mas também que é negociação no presente com aquele passado que pode e deve ser 

deixado para trás.” (HENNION, 2011, p. 267). É um processo dinâmico, no qual as melodias 

originais fazem mediação da negociação com elementos musicais novos ou vice-versa. 

Podemos dizer que tanto sonoridade quanto gosto são construções em fluxo, portanto, contínuos 

e mutáveis. Esses elementos reconhecíveis, portanto, carregam afetividades que possibilitam 

que os temas musicais dos jogos sejam apreciados com a abordagem do rock fusion, até mesmo 

por pessoas que não gostem desse tipo de música. 

A Gameboys finalizou o show por volta das 21 horas e o público se dispersou pelo bar 

enquanto aguardava a próxima banda. Por volta de 21:30, a banda MegaDriver inicia seu show 

com Rise From Your Grave de Altered Beast (1988). A música começa depois de um chamada 

ao microfone com a frase “rise from your grave”, frase título da música, icônica no universo 

dos games por caracterizar um período em que os jogos possuíam diversos erros de inglês tanto 

em texto quanto em pronúncia. Esse fenômeno era chamado de engrish, pois representa a 

dificuldade dos japoneses com a língua inglesa, principalmente, na fala expressiva dos fonemas 

(IKESHIMA, 2005). No caso dos jogos, isso foi muito comum nas produções de jogos das 

décadas de 1980 pelo mercado ainda estar se profissionalizando a nível mundial e, por isso, o 

cuidado com esse fator se mostrava menor. A frase citada é muito característica dessa 

brincadeira com as pronúncias erradas porque, além de imprecisa, era de difícil compreensão 

devido, principalmente, às limitações dos hardwares de videogame desse momento histórico 

(fase 1 e 2) que dificultavam qualquer trabalho com sons gravados. O resultado disso foram 

jogos com falas mal pronunciadas e com ruídos. 

No Brasil, esses erros foram consolidados na cultura dos jogadores, inicialmente pela 

associação simultânea entre os problemas técnicos, e de pronuncia já citados, e a própria 

dificuldade de muitos brasileiros com a língua inglesa. Desse modo, isso se consolidou com 

outras reproduções que se diferenciavam ainda mais das intenções originais. Muitos jogadores 
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brasileiros que jogaram os jogos dessas épocas se apropriaram dessas frases para estabelecer 

comunicações identificatória por meio delas. Jogadores brincam, atualmente, com a forma 

errada que chamavam os golpes do jogo Street Fighter 2: The World Warrior (1991), onde cada 

contexto local de jogadores tinham suas formas específicas de nomeá-los. O golpe tatsumaki 

senpuu kyaku111, por exemplo, tem seu nome dito rapidamente quando o jogador aperta a 

sequência de botões corretas no controle. A velocidade com que as palavras são ditas em uma 

amostra de áudio curta e de sonoridade ruidosa devido à baixa taxa de reprodução possível nos 

hardwares faz com que seja pouco compreensível o que o próprio nome sugere. O resultado 

disso são jargões da cultura dos games dos mais diversos possíveis e que parecem brincadeiras 

fonéticas: tréptiurugui, tatatugui, tichépi-tchuruguen, trotététuguen ou, aportuguesando, 

“ataque-das-coruja” e “seu-pai-é-o-Fred-Kruuger” (sic). Esse fenômeno acontece com diversos 

jogos e o uso dessas frases acaba sendo uma brincadeira e meio de comunicação com outros 

jogadores. Utilizado em um contexto de brincadeira, torna-se uma metacomunicação 

reconhecível por aqueles que conhecem os códigos culturais da cultura dos games ou, mais 

especificamente, a um ou outro jogo específico. 

Isso acabou se tornando parte de uma identidade dos jogadores na qual frases se tornam 

representativas desses momentos de jogos, das próprias experiencias vividas com eles. Usar 

essas frases acabou se tornando uma brincadeira do universo dos games. A fala “rise from your 

grave” no início da música é utilizada para representar esse marcador identitário do jogo em 

sua época de popularidade, que vai além de si e envolve os jogadores que tiveram experiências 

diversas com ele. 

Logo nessa primeira música, já dá para perceber uma abordagem sonora diferente da 

Gameboys. A bateria é tocada com mais vigor e as guitarras utilizam distorções proeminentes, 

mais “sujas”. É uma abordagem sonora com mais intensidade, tanto enquanto parâmetro 

musical – um pouco mais de “volume sonoro” (intensidade) geral – quanto em metáfora de 

poder para a sonoridade do heavy metal (SANTOS, 2018). 

É interessante notar a configuração do palco agora mudou. Primeiro porque a 

composição do grupo não tem teclado; substituído por outra guitarra. Segundo, porque o telão 

ao fundo agora apresenta vídeos de gameplay ou cenas dos jogos. 

Em termos de comportamento, os músicos se movimentam mais no palco e “batem” 

mais a cabeça em alguns momentos, além dos gestos características de grupos de heavy metal 

como o flexionamento sutil dos joelhos enquanto joga o cabelo para frente. 

                                                 
111 Termo de origem japonesa que se traduziria, de modo livre, como chute tornado ou chute giratório. 
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O guitarrista Nino se destaca por dois motivos nessa situação. O primeiro é o gesto 

ritmado que fazia com os braços nos finais das frases músicas, momentos em que estava livre 

para movimentá-los sem deixar de tocar sua parte na música. Os gestos eram feitas para instigar 

o público a movimentar conforme o ritmo da música, em uma tentativa clara de comunicação 

com o público a nível cinético para incentivá-los a participar mais do show com movimentos 

corporais mais claros. O motivo dessa busca pela reação do público é que, no ideário do rock e 

seus subgêneros, as respostas corporais do público funcionam como “um termômetro da 

qualidade do show oferecido” (SANTOS, 2008, p. 157). 

Ao terminar a música, Nino convida o público a cantar a melodia da próxima música 

junto com a banda. Antes, porém, ele instrui o público vocalizando o fonema “ô” enquanto 

gesticula o braço ritmicamente. A melodia era de Greenhill Zone (Sonic The hedgehog de 

1991), música muita conhecida pelos jogadores. Neste momento, muitas pessoas estavam 

próximas ao palco e reagiram à música cantando a melodia em conjunto com o Nino como um 

tipo de microensaio antes da música. Essa instrução de Nino tem caráter pedagógico e de 

controle, pois faz com que o público participe de parte da produção sonora, mas de forma 

previamente instruida. A performance se torna algo coletivo, semelhante à ideia de performance 

participativa de Turino (2008), porém com traços específicos e baseados na cultura do rock, 

em que existe participação por parte do público, porém limitada. 

Quando a música começou, o público cantou a melodia da música quase em uníssono e 

sem letra acompanhando a guitarra. No entanto, no decorrer da música, algumas pessoas não 

conseguiram acompanhá-la completamente, provavelmente por falta de fôlego e energia física 

para o canto, pois é uma prática musical que desgasta o físico e exige treinamento específico 

para equilíbrio respiratório e o uso do corpo – isso, é claro, considerando que o público ali, 

assim como parte da população, não é de maioria de cantores. Desse modo, o efeito desse 

processo na apresentação é da diminuição da quantidade de vozes por parte do público soando 

até o final da música, reduzindo a densidade da massa sonora. 

Além disso o público se expressou corporalmente de maneira mais diversa e ativa, 

levantando e abaixando os braços ao mesmo tempo que faziam “chifrinhos” com as mãos. Essa 

participação ativa é uma das convenções do gênero musical ali expresso, em que os 

participantes movimentam mais seus corpos em conjunto com as dinâmicas da música. Foi 

diferente, por exemplo, da própria Gameboys, que enfatizava mais a apreciação pela escuta, 

característica do fusion. Essa reação mais ativa com comportamentos mais enérgicos é típico 

na cultura do heavy metal (SANTOS, 2018; CAMPOY, 2008; RIBEIRO, 2010; MEDEIROS, 
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2014), configurando, assim, um comportamento baseado convenção de gênero musical 

conhecido pelos atores presentes (FABBRI, 1980). 

Outro fator a ser considerado é a popularidade da banda MegaDriver entre os brasileiros 

fãs de game music. Por possuírem mais fãs presentes, a banda consegue provocar facilmente 

reações mais claras, pois estes sujeitos possuem mais afinidade com o grupo. A comunicação 

por meio da performance já tem sua codificação mais conhecida por causa dessa relação mais 

próxima. O efeito disso é um conjunto de indivíduos reagindo de forma mais coesa, no sentido 

de comportamentos mais semelhantes. Essa conjuntura coletiva, numericamente maior, faz 

parecer que o público esteja gostando mais da banda MegaDriver, se a situação for olhada por 

uma paradigma mais simplista comumente presente na avaliação de shows de rock: quanto mais 

agitado, melhor. No entanto, o mais coerente é pensar que esta reação mais acalorada do público 

é pressuposta pelo tipo de subgênero musical apresentado pela banda: uma união entre metal 

tradicional, metal melódico e power metal. 

Por outro lado, podemos pensar que essas formas diferentes de se relacionar com esses 

subgêneros musicais na performance é também um modo específico de expressar valor dentro 

da subcultura. Portanto, a performance induz, no público, comportamentos e reações corporais 

coerentes com o entendimento que os sujeitos têm da forma de interagir com cada banda em 

sua forma de apresentar sua música. Assim, olhando de forma comparativa, a prática de escuta 

reflexiva como aconteceu com a Gameboys é uma demonstração de engajamento com o show 

paralelamente semelhante, a nível subjetivo, ao da movimentação no show da MegaDriver. 

As regras comportamentais convencionados por cada gênero, ou subgênero musical, 

(FABBRI, 1980) demonstram atravessar as práticas de game music. No caso deste show, cada 

forma de interagir com cada banda é diferente, independentemente de ambas estarem 

apresentando versões de game music. Apesar da ligação direta que a game music tem com os 

conteúdos somente reconhecidos pela cultura gamer, os gêneros musicais também mostram 

relevância específica, na qual configuram estruturalmente os modos de comunicação entre os 

atores. 

As marcas identitárias da cultura dos jogos eletrônicos se entrelaça com a dos gêneros 

musicais produzindo momentos em que os atores subjetivamente podem fruir experiencias. 

Cada fã, portanto, relaciona-se de modo específico com a banda, assim como com o gênero 

musical que ela representa, formando um fluxo de troca da presença daquilo que se experiencia 

a cada momento. 

Retomando o registro do show, as outras músicas tocadas foram, na sequência: Las 

Vegas (Top Gear de 1991) Splash Wave (Out Run de 1986), Frog Theme (Chrono Trigger de 
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1995), Imperial March (Star Wars de 1977), Sons of Liberty (Metal Gear Solid de 2001), Ken 

Stage (Street fighter 2 de 1991), Wrath of the Rage Demon112 (Street Fighter Alpha de 1995), 

Pac-man Rock113, Axe Tales114 (Golden Axe de 1989), Blood symphony115 (Castlevania 

Symphony of the Night de 1997), Cha-la Head-Cha-la (Dragon Ball Z de 1989). 

Na sexta música, acontece algo curioso, eles tocam The Imperial March do filme Star 

Wars (1977), ou seja, uma música de cinema, e não de jogo eletrônico, sugerindo alguma 

ligação com esse universo mesmo que por um elo sutil. Neste momento, de início, pensei que 

poderia se tratar de algum jogo do Star Wars que utiliza versões das trilhas originais dos filmes, 

o que criaria uma ligação direta entre games, cinema e música, porém o vídeo do telão agora 

passava cenas do longa-metragem. Independentemente da música não ser de game, o público 

manteve a reação positiva ao show. A popularidade desse filme é reconhecida mundialmente e 

aceitação dele por parte do público é algo comum e mostra um atravessamento cultural. 

Ao final da música uma pessoa sobe no palco fantasiada de stormtrooper116 e Nino 

explica ao microfone que ela representa a divisão brasileira da quingentésima primeira legião 

(501st Legion117), um fã clube de Star Wars que faz cosplay de personagens do exército 

imperial, dentre outras atividades. A ida dele ao evento é motivada por uma campanha 

beneficente, que pedia ali um quilo de alimento não perecível para uma ação de caridade. 

Esse caso demonstra certa ligação que há entre a game music, games e filmes. No 

entanto, parece-me mais evidente que o Star Wars, presente na música, cenas e cosplay, seja 

reconhecido aqui mais por sua identificação na cultura nerd, em vez de uma generalização do 

cinema. Por isso, é importante essaltar, nem todo cinéfilo participa de práticas culturais 

envolvendo games. Assim, o vínculo entre essas práticas deve ser por meio de outras 

configurações culturais que possuem afinidades especificas. No caso do Star Wars, é uma série 

de filmes altamente presente nos eventos de nerd e geek e reconhecida pelos atores que 

compõem essa cultura (MATOS, 2014). A afinidade com esses conceitos é facilmente notória 

no universo da game music, nos espaços ou nas atitudes e discursos dos fãs. Um dos casos dessa 

ligação, notado durante pesquisa com os artistas de YouTube, exemplifica objetivamente a 

                                                 
112 Versão, com letra, da música Akuma Theme de Street Fighter Alpha. 
113 Música em homenagem ao jogo Pac-Man. 
114 Versão, com letra, da música Wilderness do jogo Golden Axe. 
115 Versão, com letra, da música Dracula’s Castle do jogo Castlevania Symphony of the Night. 
116 Stormtrooper é o nome da tropa intergaláctica do exército imperial na série de filmes Star Wars (Guerra nas 
Estrelas. 
117 Do próprio site: O 501st é um fã Clube Mundial de fantasiados de Star Wars criado por Albin Johnson em 1997 
nos EUA e que hoje conta com participantes do mundo todo. Seguindo os moldes de organização militares vistos 
nos filmes, os grandes grupos regionais são chamados de Garrissons – como a Divisão Brasil. Mas um garrisson 
pode ter subdivisões quando grupos de membros em uma região costumam atuar mais juntos: os Squads. 
Disponível em: http://legiao501.com.br/about/. Acesso em: 12 Nov. 2018. 
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associação entre game music e o termo geek. Um dos canais estudados mudou seu nome de 

#Canal VideogameCovers para #guitar geek, mudança que levou à abertura do repertório 

produzido pelo artista, incluindo, a partir disso, músicas de filmes e animes. 

Do mesmo modo, muitos eventos possuem o trânsito de pessoas que se identificam com 

essas categorias citadas: games, geek, game music, nerd e Star Wars (MATOS, 2014; 

YOKOTE, 2014). Demonstrando a existência de ligações associativas entre arte literária, ficção 

científica, cinema, computação e jogos eletrônicos, dentre outros elementos. No entanto, é 

importante ressaltar que essa aproximação cultural proporcionada por esses conceitos não 

representa exatamente características estanques e imutáveis. Pelo contrário, essas 

características fazem parte é de um fluxo dinâmico do social no qual atores construíram aquele 

momento, ou seja, a configuração pode se alterar conforme local e tempo. Isso faz parte, 

portanto, do fluxo dinâmico da cultura da game music, no qual esses atores ganham relevância 

na construção dinâmica do social deste evento, e que reverbera, de algum modo, na composição 

do universo de práticas da game music como um todo. 

Retomando a narrativa do evento, duas músicas depois, Nino fala ao microfone sobre o 

personagem Ken do jogo Street Fighter 2: The World Warrior (1991). O discurso dele é uma 

brincadeira que, em resumo, baseada no discurso de jogadores sobre os jogos da série Street 

Fighter, na qual falam que o personagem Ken não é tão forte quanto seu rival Ryu. Durante 

esse momento, ele desafia alguém do público a jogar uma versão hack de Street Fighter 2 em 

que alteraram a dificuldade do jogo para deixar o personagem Ken mais poderoso. Depois de 

um burburinho do público alguém sobe ao palco. Essa pessoa é um personagem um pouco 

conhecido por parte dos jogadores retro games, o Zemo, que aparece constantemente nos vídeos 

do canal Defenestrando Jogos. 

Mais uma vez um dos atores da cultura retro gamer aparece, reforçando ainda mais a 

ligação do movimento de valorização de jogos antigos com a game music. São figuras 

conhecidas entre os fãs dessa rede que articulam ainda mais esse tipo de temática nesse espaço, 

criando um vínculo direto com a game music. Durante a pesquisa, ao observar os canais desses 

atores, notei uma carga de conteúdo dedicado a nostalgia relacionada aos games, 

principalmente, aqueles da fase 2 e 3 da cronologia dos games. 

Esse tipo de situação demonstra mais uma ligação que tenho notado desde pesquisa de 

campo anterior (SOUZA, 2014): a nostalgia é um sentimento presente nos contextos brasileiros 

game music. É um sentimento que ganha importância suficiente para ser o motivador das 

práticas culturais de consumo e produção, sendo, portanto, ator importante na ligações 

associativas da rede da cultura game music. O trabalho tinha sido relacionado ao contexto online 
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de canais brasileiros de game music, porém tenho notado que algumas posições podem ser 

também relacionadas diretamente a contextos off-line, demonstrando as correlações entre os 

dois contextos. 

Na game music apresentada por ambas as bandas, é reconhecível também um desejo de 

busca ao passado, pois se analisarmos o repertório apresentado, este é composto 

majoritariamente por músicas de jogos também produzidos nas fases 2 e 3. As músicas que não 

estão dentro desse quadro temporal são exceções, porém populares e representativas suficiente 

para posicionar outras ligações na rede que vão em direção a outros elementos também 

importantes na cultura da game music. As músicas da fase 3 (Chrono Trigger e Castlevania 

Symphony of the Night), 4 (Metal Gear Solid 2) e 5 (Shovel Knight), por exemplo, possuem 

alguns elementos diretos e indiretos que ligam a estéticas desses relacionadas a esses momentos. 

Chrono Trigger é um jogo tardio de Super Nintendo e, portanto, grande parte das estéticas ainda 

pertenciam às presentes na fase 2, com música chiptune e gráficos pixelados. Castlevania 

Symphony of the Night é um jogo que mantém os gráficos pixelados característicos de gerações 

anteriores, somados a músicas pré-gravadas, característica que a diferenciaria das produções 

anteriores da série. Porém, é importante apontar que essa música ainda é construída estética e 

sonoramente baseada naquilo que já foi produzido pela série. Apesar de não ser chiptune, a 

música mantém a sonoridade rock, neoclássica e gótica. A identidade musical do jogo faz com 

que o vínculo com sua história, reconhecida pelos fãs desde 1986, mantenham-se. 

Shovel Knight é um caso ainda mais evidente. Ele representa o tipo de retorno às 

estéticas predominantes em momentos históricos anteriores como falado em capítulo anterior 

desta tese, representando um jogo da atual fase 5. Sua música, em resumo, tem estética do chip 

sonoro do Nintendo Entertainment System118 e melodias evidentes como dos jogos da época 

em que esse console estava em evidência (fase 2). 

Retornando ao show, enquanto a MegaDriver tocava a música Ken Stage, que representa 

o personagem desafiado pelo jogador citado, o público parecia dar mais atenção aos 

acontecimentos da tela. Olhares de curiosidade, sentimentos de torcida, e jogo se entrelaçavam 

às outras experiências proporcionadas pela apresentação do grupo. 

O jogo produz um momento de engajamento do público que, apesar de singular, 

demonstra paralelos ao que acontece na Video Games Live – na situação comentada relacionada 

                                                 
118 Jack Kaufman, compositor da trilha de Shovel Knight, revelou que criou as músicas utilizando o software 
Famitracker, um emulador do chip sonoro do Nintendo Entertainment System. Entrevista disponível em: 
http://www.gamasutra.com/view/news/237629/Road_to_the_IGF_Yacht_Club_Games_Shovel_Knight.php. 
Acesso: 18 Nov. 2018. 
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ao game Smash Bros Brawl. O caráter agnóstico, porém, não se assemelha ao exemplo do 

coliseu e da torcida entre jogadores. Só havia uma pessoa jogando contra o sistema hackeado 

da máquina e o que ficava não era a ideia de superar a habilidade de outros jogadores, mas sim 

a curiosidade de como Zemo iria conseguir superar o desafio proposto. Suas derrotas tinham 

caráter cômico em que as pessoas riam. Apesar de haver uma disputa de humano contra 

máquina, esta se mostrava com características alinhadas mais à satiricidade do que à seriedade 

do desafio. A situação, como apresentada, tinha mais caráter de brincadeira, diferente, por 

exemplo, da disputa de xadrez entre Kasparovy e Deep Blue119. Exemplo distante, mas que 

evidencia o quão mais descontraída estava a situação. 

O jogador tentava ganhar de Ken, porém não o fazia com total atenção ao jogo. Ele não 

estava imerso no jogo tal como um jogador de xadrez o faria, nem a situação exigia tal 

engajamento. Ele estava imerso, na verdade, no lúdico da performance artística que ocorria 

naquele momento, na qual tinha papel importante na experiência compartilhada coletivamente. 

Pode-se cogitar até que o jogador tenha se sentido incentivado a postergar o uso de suas 

habilidades porque, se ganhasse logo no início da música, poderia diminuir o valor de toda a 

apresentação, tirando, assim, o sentido em continuar jogando mais partidas, em prosseguir com 

o próprio desafio. É como se houvesse uma regra implícita naquele jogo representativo. Se ele 

ganhasse de início, o peso de sua glória ali evidente diminuiria e a atenção não seria mais 

distribuída entre todos no palco, mas sim somente entre os músicos e a música como ocorrido 

até então. 

Em relação ao público, não havia uma torcida objetiva de um sobre o outro, mas 

algumas exaltações do público com palavras como “quase”, “uhhhhh” e “nossa” criaram um 

ambiente de expectativa desses atores e demonstrar participação na situação. Eles criavam, 

assim, uma nova paisagem sonora no local, em que a massa sonora consistia na soma dessas 

falas exaltadas em conjunto com a música produzida pela banda. Nesse sentido, uma 

coletividade se mostrava mais evidente entre os atores na construção do momento lúdico 

musical. 

São tantos acontecimentos simultâneos que dificulta a atenção aos detalhes do evento, 

fato que me fez dedicar menos à banda e mais ao jogo e ao público. É um tipo de atenção 

seletiva no processo imersivo (FERREIRA e FALCÃO, 2016), que faz com que o foco dos 

                                                 
119 A disputa entre o campeão de xadrez, o russo Garry Kasparovy, contra o computador Deep Blue da IBM. Na 
mídia mundial a ideia de humano vs. máquina tomou conta do imaginário que trazia uma responsabilidade maior 
ainda para Kasparovy por ser um representante da humanidade. A primeira disputa, em 1996, foi vencida por 
Gasparovy, porém, na segunda, em 1997, Deep Blue foi o vencedor. 
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olhares estejam dedicados aos novos elementos do lúdico ali presentes, não direcionando para 

músicos e a música, mas incluindo o jogo Street Fighter 2 no telão. Em uma perspectiva de 

show, aquilo que se apresenta como diferente do todo acaba realmente chamando mais atenção. 

Já em termos de experiencias todos os elementos se mesclam. 

É importante considerar que essas camadas de lúdico se mostram presentes em diversos 

outros momentos não tão evidentes. No entanto, nesse momento, temos um jogo dentro de um 

show musical, fazendo com que o seu lúdico se entrelace com o lúdico da música (HUIZINGA, 

2010). Assim, o jogo é consumido e produzido nesse festejar da cultura dos games pela game 

music. 

As relações identitárias também se mostram muito importantes nesse processo, em nível 

de disputa e afirmação de posicionamentos, preferências. Ao procurar uma versão alterada do 

jogo e criar esse momento de disputa, a banda demonstra um traço identitário ligado ao próprio 

sistema de disputas simbólicas e na valorização de certos capitais subculturais (THORNTON, 

1996). Tenta-se, desse modo, criar outra estrutura de entendimento sobre os conteúdos dos 

jogos, uma mudança da noção de valor que se faz daquele jogo. Por meio dessa disputa, o 

personagem Ken é valorizado. 

Em termos de show, a performance mesclada com o jogo foi bem recebida pelo público, 

que demonstrou reações positivas e incentivou os músicos a reagirem de modo mais livre. O 

guitarrista da banda, por exemplo, como possuía um sistema de cabeamento sem fios, desceu 

do palco e tocou sua parte na música em meio ao público durante grande parte da música. 

Uma coisa que chamou a atenção no repertório apresentando foi em relação as quatro 

músicas que fugiram ao padrão instrumental: Wrath of the Rage Demon (Street Fighter Alpha, 

1995), Pac-Man Rock, Axe Tales (Golden Axe, 1989), Blood Symphony (Castlevania Symphony 

of the Night, 1997). Essas quatro músicas mantinham as estruturas sonoras semelhante às 

originais instrumentais, em termos de harmonia e melodia, porém foram apresentadas com a 

adição de canto e letra. A letra é totalmente composta pela banda e tem temática direcionada 

aos próprios jogos. Isso é uma inclusão que mostra a percepção da banda sobre aquele jogo e 

sua história, além de ser uma outra forma de pensar a game music, baseada numa noção 

intersubjetiva do que o jogo passa, pois há sentido compartilhado no conteúdo. 

As letras não são parte da versão original dessas músicas e sua adição ao arranjo traz 

outras possibilidades perceptivas sobre o objeto musical em seu entrelaçamento com a melodia 

e acompanhamento originais. Criam-se, portanto, novos objetos baseados em movimentos de 

apropriação do material original. As percepções que se mostravam subjetivas, na imaginação 
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dos integrantes da banda, ganham vida no texto cantado e são compartilhadas por meio dessas 

músicas. 

Essa exposição desse fator subjetivo na letra tem me feito pensar na possiblidade dessa 

produção ter ultrapassado a linha do produto personalizado e individualizado (CAMPBELL, 

2004). Não são apenas quatro músicas de jogos eletrônicos sendo tocadas, são também 

representações do entendimento desses jogadores que produziram novas formas de consumo 

sobre o mesmo material base. Eles consumiram, elaboraram e construíram outro produto para 

consumo. 

Por meio dessas produções, entendo que fica mais evidente o que seria o conceito de 

game metal como intencionado por Nino, guitarrista da MegaDriver. Ele parece surgir dessa 

vontade de apropriação dos jogadores que precisam personalizar ainda mais o consumo das 

músicas e pensar em possiblidades de representações e expressões daquilo que sentem sobre o 

jogo. Além disso, compartilhá-las com outros jogadores que possam compreender tanto a 

sonoridade quanto o texto específico baseado nos jogos. É um consumo representativo, 

indentitário e significativo. Não é somente uma “jogada” comercial. 

Game metal, portanto, seria essa união de sentidos em que as versões são alteradas de 

modo sutil, pois ainda lembram os originais, mas com outras conotações imbuídas. Isso faz com 

que seja necessário entender esse tipo de game music pelo que ela é. Game metal seria um 

híbrido entre heavy metal e game music que tem suas próprias conotações? Quais seriam essas 

singularidades dessa categorização? Esse assunto precisa de investigações específicas para ter 

sua real compreensão. Por agora, pergunto-me se a percepção de alguém que não conhece a 

música original do jogo, iria entender como game music ou somente heavy metal. 

Na última música do show, o público é convidado novamente a participar, agora 

cantando com letra a música de Dragon Ball Z, anime muito conhecido no Brasil. Apesar de 

ser uma música de anime, não parece ser uma demonstração direta e óbvia de que esse tipo de 

produção mostra um vínculo óbvio entre essas mídias. “A experiência Dragon Ball teve suas 

origens nos quadrinhos, mas se tornou bastante popular nos países ocidentais através das séries 

de TV, formato pelo qual o gênero anime e seus produtos correlacionados” (URBANO, 2013, 

p. 19). O anime citado já faz parte de um imaginário popular devido à sua presença na TV 

brasileira nas décadas de 1990 e 2000 em canais como Cartoon Network, Bandeirantes e Globo. 

Sua popularidade vai além da maioria dos animes e o torna importante no contexto local. 

Segundo Coelho Junior (2008) a popularidade desse anime influenciou diretamente a identidade 

da cultura de massas no Brasil, familiarizando o público brasileiro a esse estilo japonês de 

desenho. Por isso, os produtores culturais derivados já não são vistos com muita estranheza por 
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serem encontrados em diversos espaços, e em meio até mesmo a outras práticas culturais. Desse 

modo, o encaixe da música de Dragon Ball Z no evento pode ser tanto por uma ligação entre a 

cultura do anime e do game quanto uma relação com está música que foi popular na juventude 

dos atores. 

Durante o show, muitas pessoas foram capazes de cantar a música, pois era a versão 

dublada da abertura do anime, fato que facilitou o coro de vozes em uníssono produzido pela 

maioria ali presente. 

A união pensada anteriormente sobre as culturas diversas como pontos associativos com 

a rede cultural da game music, mostra-se ainda mais complexa, porém o anime, como agora 

exposto, deve ser visto com cuidado, pois não é algo que sempre acontece em eventos de game 

music. Nesse contexto do Game Over, a ligação entre a cultura dos animes com a dos games se 

apresenta compartimentada em parte específica do show, constituindo, contudo, um momento 

em que ela se destaca de modo relevante na performance musical. O anime, portanto, assume 

o protagonismo nesse momento específico da performance de modo semelhante ao que ocorre 

com a música de Pokémon no show da Video Games Live – como descrito anteriormente (seção 

3.1.3). 

A música do anime, portanto, pode ser entendida como algo posicionado no limite entre 

culturas, no qual games e anime, nesse local, mostram-se convergentes, porém não possível 

dizer que são padrões. Como dito, Dragon Ball é algo que pode ser pensado para além do anime, 

pois sua popularidade no Brasil o coloca como um produto conhecido massivamente entre 

jovens e adultos. Assim, o vínculo pode ser diretamente com o produto específico do Dragon 

Ball e não com a cultura dos animes em geral. 

É um momento que relembra o caso do cantor de heavy metal Edu Falaschi, que cantou 

uma versão traduzida de Pegasus Fantasy (MAKE-UP, 1986), da abertura do anime Saint Seiya 

(1986), conhecido no brasil como Os Cavaleiros do Zodíaco. A música do anime já é um hard 

rock, em seu instrumental, e, com a voz ligeiramente “rasgada” de Edu Falaschi, ganhou uma 

característica de heavy metal. Desde então, a música se tornou algo sempre pedido em seus 

shows. Quando na banda Angra, poucas vezes isso aconteceu, mas em seu trabalho na banda 

Almah, por exemplo, algumas vezes tinha que cantar a música do anime a pedidos do público. 

Isso não é uma constante em shows de heavy metal, o que mostra que metal e anime não estejam 

necessariamente ligados diretamente. E isso pode ser dito também da game music. 

Independentemente disso, esses atravessamentos culturais são importantes na rede, pois 

criam meios pelos quais os atores podem realizar shows musicais, interações sociais, etc. O 

importante é lembrarmos que as culturais são dinâmicas, não imanentes, e funcionam como 
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fluxos de elementos associativos criados e manutenciados pelos atores envolvidos. No caso do 

evento Game Over, temos alguns momentos associativos na rede entre culturas que podem ser 

pensadas como distintas, mas que seus elementos e traços percorrem a game music e formam 

esse pedaço da cultura aqui presente. 

Depois da MegaDriver, Thiago Adamo começou a tocar suas versões eletrônicas de 

diversos temas de game music. Nesse momento chama a atenção que parte do público se 

dispersa e alguns até vão embora do evento, provavelmente entendendo que o show tivesse 

acabado, ou porque só foram para assistir a MegaDriver, ou devido ao horário já passava das 

23 horas, já que questões relacionadas a transporte e segurança influenciam a decisão de 

algumas pessoas. 

Em relação ao público ainda presente, parte dele demonstrava estar gostando das 

versões, realizando até alguns passos de dança para acompanhar. Em determinado momento, 

logo durante as primeiras músicas, um jovem, aparentando cerca de 20 anos de idade, começa 

a falar alto com o Thiago, dizendo que aquele lugar era o Manifesto, lugar de metal e não lugar 

de “tocar batidinha assim”. Ele criticou por alguns minutos Thiago como se estivesse 

“blasfemando” o lugar sagrado do metal ou, ao menos, o lugar que considera como tal, 

demonstrando como o atravessamentos dos gêneros musicais se relacionam não somente às 

confluências sociais, mas também aos conflitos de valor moral. 

Esse discurso é, portanto, um modo pelo qual essa pessoa tenta assegurar a idealização 

do espaço de show em sua história baseada no rock e no heavy metal. A música eletrônica, sob 

essa ideia, estaria modificando a identidade do espaço, transformando também o tipo de música 

que circula por ele. Contudo, a atitude agressiva desse fã pode ser tanto por causa de uma 

proteção desesperada pelo pouco espaço em que pode ter sua identidade expressa, como 

também uma intolerância preconceituosa em relação às outras práticas culturais. 

Independentemente dessas possibilidades, o que fica claro é a defesa de um território, 

incentivada por uma identidade cultural relacionada a um tipo de música, no caso, do rock ou 

de algum de seus subgêneros. 

Por outro lado, um outro homem, ao notar que eu estava próximo do DJ, veio 

timidamente me perguntar sobre onde poderia encontrar os arranjos do Thiago para escutar 

depois. É uma situação que se contrapõe à atitude agressiva do outro ator presente pela 

demonstração de abertura para com os outros gêneros musicais. 

A apresentação de Thiago desde o início foi considerada como a finalização do show. 

Quando a MegaDriver saiu do palco, grande parte do público já tinha se dispersado. Somente 

alguns ficaram, porém de forma menos atenta à música diretamente. Alguns dançavam e 
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bricavam com as versões. Já outros conversavam, considerando que a intensidade do som era 

menor nesse momento, o que possibilitava a comunicação por voz entre os atores de maneiro 

mais habitual e sem necessidade de gritos. 

Em meio ao show, despeço-me de Thiago e vou embora para a minha cidade. 

[Fim de relato] 
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4. Práticas de game music no YouTube: identidade, performance e 
comunicação 

Ao iniciar minhas pesquisas sobre game music, uma coisa sempre me chamou a atenção: 

o como o YouTube era constantemente referenciado como local de ida dos fãs para compartilhar 

suas práticas musicais ou para apreciar as produções musicais de outros atores da rede. A grande 

popularidade do site e a abertura que tem para o compartilhamento de diversos vídeos fazem 

com que os conteúdos de game music sejam amplamente presentes no YouTube, tanto em sua 

forma original quanto como versões produzidas por fãs. 

É notório que outros sites também possuem grande importância no circuito online de 

produção e consumo de game music, como o Overclocked Remix e o VGmusic, mas o YouTube 

faz um papel importante na rede da cultura game music ao centralizar esses conteúdos. Esse 

fato pode ter suas problemáticas legais, na medida em que nem todo o material é 

necessariamente disponibilizado pelos detentores dos direitos originais da obra musical, porém, 

para um fã consumidor que queira acesso rápido e facilitado ao conteúdo, o site se destaca como 

o lugar inicial para busca desse tipo de conteúdo. O entrevistado Bruno Mendonça, por 

exemplo, ao ser perguntado sobre suas práticas de consumo musical, diz: “na maioria das vezes 

eu acabo ouvindo no YouTube mesmo” (MENDONÇA, 2018, entrevista). Quando perguntado 

sobre o motivo específico deste processo, ele responde de forma curta: “é mais simples”. 

Essa fala de Bruno é muito comum entre os interlocutores da pesquisa. A simplicidade 

em tratar com obviedade o ato de ir ao YouTube para buscar esse tipo de conteúdo nos leva a 

pensar cada vez mais sobre a padronização do uso desse espaço virtual para consumir game 

music. Essa naturalização se reflete também na forma de atuação de fãs que produzem versões, 

levando a um processo dialético no qual as práticas culturais de consumo e produção são cada 

vez mais estimuladas. O YouTube, portanto, mostra-se como espaço virtual representativo de 

toda a cultura da game music. 

Diante disso, neste capítulo falarei sobre as dinâmicas culturais que os fãs de game 

music têm no YouTube, centralizando questões baseadas nas formas de comunicação e de 

construção da identidade, tanto de fãs produtores quanto de fãs consumidores. Pretendo, desse 

modo, expor pontos que circunscrevem a cultura da game music em sua relação direta com toda 

a cultura gamer. 

O YouTube é local central das discussões sobre o game music devido ao grande fluxo 

de práticas de game music no site. O que apresentarei aqui é uma fração de todas as práticas e 

das questões que podemos pensar nesse contexto digital. Diante disso, é importante deixar claro 
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que a ênfase do que vai ser trabalhado é baseada em questões que pude observar e que se 

mostraram relevantes e significativas dentro da capacidade de observação que o direcionamento 

metodológico, já explicitado no capítulo 2, proporcionou. Em outras palavras, as questões 

foram limitadas pelo olho e subjetividade do pesquisador (autor). Digo isso porque esta seção 

é composta de recortes dos dados produzidos na pesquisa selecionados, apresentados de 

maneira fragmentada para constituir uma forma mais didática de apresentação no espaço 

permitido nesta tese. 

A partir dessas considerações, o YouTube tem uma história conhecida já na academia e 

nas diversas mídias informacionais, razão pela qual tentarei ser breve em sua apresentação 

básica. O YouTube é um site criado em 2005, pelos ex-funcionários da empresa Paypal120 Chad 

Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, a partir da ideia de um site em que as pessoas pudessem 

compartilhar vídeos de uma maneira simples. Já nos primeiros anos de sua existência, o 

YouTube chamou a atenção pela sua crescente popularidade, atraindo olhares até de 

pesquisadores para ele. Burgess e Green (2009), em uma das primeiras obras consistentes sobre 

o site, dizem que a popularidade do YouTube se deve principalmente a facilidade de 

compartilhamento de vídeos que ele possibilita por meio de uma interface de comandos 

relativamente simples ao usuário, associada ainda à capacidade que o site dava a uma pessoa 

qualquer de alcançar interação social com seu vídeo por meio das próprias ferramentas de 

avaliação do site e comentários. Isso deu outra dimensão à forma de compartilhar vídeos na 

internet, assim como às formas das experiências de consumo destes. 

Em termos práticos, um usuário cria um conta no YouTube para ter acesso a um 

endereço no site e às ferramentas tanto de publicação quanto de edição de seus vídeos – esta 

última com ferramentas bem simples e eficientes. Por meio dessas ferramentas, o usuário pode 

enviar seu vídeo para os servidores do YouTube. Ele só precisa, portanto, enviar seu vídeo para 

o site, que o YouTube fará o papel de criar as alocações materiais dos dados informacionais 

para ele. Nesse sentido, o próprio usuário não precisa de conhecimentos avançados de 

informática para que o processo aconteça, assim, é claro, como na maioria dos sites, ferramentas 

e aplicativos utilizados pela maioria da população. Depois de enviado o vídeo, o usuário recebe 

um endereço online de seu vídeo e é por meio dele que se compartilha a outros usuários 

diretamente para outras pessoas assistirem o vídeo. Desse modo, diferentemente de como era 

feito no início da década de 2000, não há necessidade de enviar o vídeo diretamente até a pessoa 

                                                 
120 O Paypal é um serviço de transferência monetária entre usuários registrados, podendo ser entre pessoa física 
ou jurídica. A ideia do site é dar segurança para as transações online. O Paypal tem serviços semelhantes no Brasil, 
como, por exemplo, o PagSeguro. 
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para que ela pudesse assisti-lo, ou que esse fosse extremamente compactado para que coubesse 

em um e-mail. O YouTube possibilitou algo importante nesse sentido: um meio para que as 

experiências em vídeo pudesse estar disponíveis 24 horas por dia na rede de alcance mundial 

(World Wide Web). Esse fato é importante por promover uma relação diferente com a 

temporalidade do consumo de vídeos em relação aos momentos de sua produção e 

compartilhamento, tornando possível que algo seja visto a qualquer momento e que o usuário 

não precise do arquivo de vídeo para assistí-lo. A prática de consumo no YouTube é, portanto, 

um ato de ir virtualmente a uma localidade para acessar o conteúdo e poder se relacionar com 

outros usuários por meio das dinâmicas interativas da internet. 

A ideia do YouTube foi muito bem aceita pelas pessoas, o que o tornou um dos sites 

mais populares no mundo. Segundo dados informados pelo próprio site, o YouTube tem mais 

de um bilhão de usuários registrados121 e parte desses enviam mais de 300 horas de vídeos a 

cada minuto.122 Esses números representativos do YouTube, mostram o tamanho de sua difusão 

no mundo de hoje como local de referência para compartilhar, consumir e interagir por meio de 

conteúdo, prioritariamente, em vídeo. É essa dimensão para qual é importante chamar a atenção 

aqui: a centralidade das interações por meio dos vídeos. 

Os vídeos, além de serem o formato pelo qual os conteúdos diversos são compartilhados 

no site, também se destacam por formar os espaços de interação nesse ambiente. Por serem 

acessíveis por meio de endereços específicos, eles criam micro espaços na rede da internet que 

compõem os limites da forma de uso dos usuários. Se por um lado, as interações sociais, 

consumo e comunicação centralizam-se em cada vídeo, por outro, a hierarquia do 

posicionamento do vídeo no site e, portanto, também do código computacional sempre impõe 

ao usuário a sensação de que o espaço não é totalmente propriedade do produtor do vídeo. 

Temos portanto duas relações: (1) a do usuário com o YouTube e (2) a do usuário com o vídeo 

ou com o produtor de conteúdo. A plataforma YouTube, portanto, condiciona certos padrões 

de uso que devem ser considerados. 

No entanto, um vídeo no YouTube não tem identidade da marca YouTube pelo 

conteúdo, mas sim pela forma da interface de apresentação que ele proporciona ao usuário: os 

players de vídeo. Por outro lado, tanto a forma quanto o conteúdo dos vídeos são produzidos 

pelos canais, que são os centralizadores das temáticas, ou seja, da identidade do audiovisual 

que facilita aos usuários (consumidores) se associarem a esses espaços no YouTube de forma 

autônoma. Os canais facilitam, portanto, o agenciamento do público sobre o tipo de conteúdo 

                                                 
121 Informação disponível em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/. Acesso em: 10 Jan. 2019. 
122 Informação disponível em: https://www.youtube.com/yt/jobs/. Acesso em 10 Jan. 2019. 
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assistido porque são centralizadores de temáticas, assim como os gêneros tematizam certas 

sonoridades para seu consumo em organizadas prateleiras em lojas (JANOTTI JUNIOR, 2003). 

Nisso, um usuário pode se inscrever a um canal para ter um relação mais aproximada com certas 

temáticas ou personalidades (youtubers).  

É nessa ideia de canal que os artistas de game music encontram meio para construir e 

demarcar suas identidades virtuais. Ao associar sua imagem à de um canal, o youtuber consegue 

expressar, por meio de sua produção, o seu lado fã de game music de modo agenciado, 

controlado, dentro das possibilidades permitidas por sua subjetividade. No âmbito do YouTube, 

isso é importante porque a maioria dos canais de game music é produzido por apenas um 

indivíduo. A configuração de banda, por isso, é pouco vista no YouTube. Artistas que atuam 

com essa formação musical, normalmente, utilizam o canal para divulgar o material para venda 

de produtos ou para promover suas práticas performáticas com o intuito de encontrar propostas 

para tocar em eventos. 

Em relação a interação com oo público, essas bandas tentam propor uma identidade de 

grupo, em vez de individual, na qual há um pressuposto de unidade entre os participantes. 

Dificultando, assim, a percepção de como cada integrante se relaciona com aquele conteúdo 

apresentado, pois aquilo que ele expõe em grupo é feito a partir de negociações previas – mesmo 

que a nível sensível, sem dialógo direto.  

Essa diferença é importante porque interfere no modo como cada artista se expõe em 

seus canais no YouTube. Assim, como Irving Goffman (1985) diz, a performance social é 

balizada pela parcialidade da identidade que podemos expor. O posicionamento de nós, que 

fazemos em um espaço público, não é esconder quem somos, mas sim parte daquilo que 

também somos. É por isso que a questão da identidade e da performance se mostram 

importantes, pois é o meio como podemos entender como acontecem os deslocamentos entre o 

âmbito individual para o coletivo, como as expressões de fãs se tornam práticas culturais 

compartilhadas por diversos sujeitos e como tudo isso compõe uma rede atores de uma cultura 

específica. 

Além disso, as expressões identitarias do próprio youtuber são, elas próprias, um 

conteúdo, na medida em que os fãs podem assistir aos vídeos não apenas por causa da game 

music, mas também por gostar deles. O contato com youtuber pode, portanto, construir uma 

relação com outros fãs baseada em seu carisma, além da música. Nesse sentido, alguns fãs de 

game music vão aos canais para apreciar simultaneamente a música e figura do artista que gosta, 

motivado por identificação. 
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Essa forma de interação que os usuários têm com os diversos youtubers possibilita aos 

artistas de game music terem uma projeção individual de sua identidade – em suas diversas 

formas e da qual alguns pontos serão comentados posteriormente no capítulo – de modo pouco 

encontrado em tempos pré-YouTube, quando pensamos em músicos que produzem, 

prioritariamente, covers e remixes. A mediação direta com o público que o YouTube 

possibilitou a artistas, em vez de mediada por gravadoras, fez com que artistas covers pudessem 

encontrar formas de expor seus trabalhos e até mesmo de capitalizar de modo significativo 

sobre essa produção. 

Para mostrar esse fluxo de comunicação entre os fãs de game music no YouTube, irei 

dividir as discussões em dois eixos nas próximas seções deste capítulo. O primeiro é 

relacionado aos tipos de produção audiovisual de game music. Considerando que a forma de 

apresentação desse tipo de música define o tipo de experiência que se tem com ela, pode-se 

pensar a forma como performance musical, pois representa as estratégias comunicativas 

utilizadas pelo youtuber em sua expressão artística. Possibilitando entender o tipo de efeito  das 

experiencias propostas. 

Os vídeos analisados são o que Sá (2006) chama de clipe “pós-MTV”. Usando como 

referência a padronização da produção do clipe musical apresentada pelo canal MTV, a autora 

diz que as produções audiovisuais atuais são mais abrangentes e apresentam formas mais 

diversas, configurando, desse modo, novas estéticas e relações com esse tipo de produto. Em 

relação ao YouTube, os clipes musicais do site apresentam conteúdo e forma heterogêneos, 

podendo ser “o vídeo do show postado por um fã, passando pela infinidade de paródias, tributos 

e homenagens e chegando até os vídeos ‘profissionais’ que divulgam as novas músicas dos 

cantores com carreiras (mais ou menos) estabelecidas” (SÁ, 2006, p. 61). Nesse sentido, o vídeo 

de game music apresenta alguns elementos formais que merecem destaque analítico por 

apontarem especificadades e ou traços estéticos de outras produções. 

O segundo eixo é baseado nos objetos que estão presentes nos vídeos compondo a 

performance musical, direta ou indiretamente. Eles formam parte da expressão identitária de fã 

desse youtuber e possibilita uma comunicação de ideias, conteúdos, preferencias e valores com 

outros fãs através do vídeo. Em alguma situações, são expressões de gostos para além da cultura 

dos games. Nesse sentido, é uma discussão que pretende apontar os elementos que fazem parte 

da performance musical e que mostram como eles constroem a identidade simultânea de fã de 

games e de artistas de game music. 

Esses dois eixos que serão apresentados são formas de circunscrever a prática da game 

music por meio dos comportamentos dos fãs. No caso dos artistas, seus vídeos compõem sua 
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identidade como fã e como se relacionam com a game music. Já os fãs consumidores 

demonstram diretamente em seus discursos o que pensam sobre o que ocorre nos vídeos 

produzindo momentos de interação ou de simples exposição de ideias na seção de comentários. 

4.1 O que são os vídeos de game music? Performance em vídeo de experiências lúdicas 

Para iniciar a falar sobre vídeos do YouTube, gostaria de expor os momentos iniciais 

que tive contato com esse tipo de produção. Quando comecei a entrar em maior contato com a 

game music, aproximadamente em 2010 (portanto, antes do início da pesquisa), estava em busca 

de conhecer esse universo, por ter sido jogador durante grande parte da minha infância e 

adolescência. Durante a década de 2000, eu tinha diminuído significativamente o contato com 

os games para me dedicar à universidade de música e a outra cultura: a do heavy metal. Já fazia 

mais de 10 anos que não jogava jogos constantemente, somente em situações específicas em 

que os games mediavam a sociabilidade, como partidas de futebol no Winning Eleven: Pro 

Evolution Soccer 2007 (2006), quando amigos chamavam para participar de disputas casuais 

que tinham uma função específica durante o período na graduação: aliviar o cansaço mental 

dos estudos. Foi nesse período, pode-se dizer, que iniciei o processo de pesquisa aqui 

apresentado, ainda de maneira informal, como um curioso. 

Ao buscar conteúdos relacionados à game music na internet – ainda não utilizando este 

conceito específico, mas sim a partir dos nomes dos jogos e de instrumentos musicais que me 

interessavam –, deparei-me com vídeos de pessoas tocando a melodia das músicas de jogos 

utilizando a própria música original como base instrumental para sua performance. 

Esses vídeos possuíam uma construção bem específica que formaram base para algumas 

formas de apresentação de game music no YouTube atualmente. Por isso, gostaria de comentar 

dois exemplos antes de falar diretamente dos quadros atuais notados na pesquisa atual, pois isso 

possibilitará entender melhor as transformações ocorridas nas práticas de produção de covers e 

remixes para o YouTube. Além disso, poder entender o quanto a plataforma moldou a forma 

como os fãs desenvolvem suas práticas culturais em relação à game music. 

(1) O primeiro vídeo é o NES: Castlevania: Stage 3 Wicked Child (Guitar cover)123 do 

usuário Trevor Pawlak (em canal homônimo). Nele, Trevor aparece tocando a melodia da 

música Wicked Child (1986) em uma guitarra vermelha de modelo Wizard em seu colo. A 

primeira coisa que se destaca no vídeo é o foco dado pela câmera somente à região da escala e 

                                                 
123 Publicado em 24 de julho de 2007, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ggz20sDriws. Acesso 
em: 08 Jan. 2019. 
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do corpo da guitarra que evidencia o movimento de suas mãos. Esse direcionamento faz com 

que a performance apresentada seja centralizada no modo de produção sonora da melodia da 

música, ou seja, na sua técnica de digitação da mão esquerda e na de palhetada da mão direita. 

Desde o início do vídeo, nota-se também que Trevor utiliza o efeito de distorção na 

guitarra enquanto toca a melodia sobre a versão original da música, o que dá um caráter rockeiro 

ao seu cover. O vídeo de quase dois minutos apresenta a música tocada duas vezes, ou seja, 

dois loops completos e sem variação objetiva do arranjo ou das notas tocadas. Contudo, é 

notório que os “toques” do músico possuem diferenças em cada repetição da música, atribuindo 

autenticidade à performance musical, como no “ao vivo”, principalmente pelo modo de 

interpretar as notas. Há até momentos em que parece estar experimentando novas ideias, 

conforme elas surgiam durante o momento de gravação. Ele, por exemplo, utiliza uma 

sequência de slides124 para chegar nas três notas finais do loop, sustentando a última nota com 

um vibrato enérgico, enquanto, na repetição, ele toca as mesmas notas sem os slides, de modo 

mais “conservador”, finalizando a música de modo seguro. Além disso, todo esse conjunto da 

performance filmada e da sonoridade apresentada indica que não foi utilizado nenhum 

procedimento complexo de mixagem de áudio. Há somente a junção da faixa da guitarra 

gravada com a da música original que, é importante destacar, é constituída de sonoridade 

chiptune (fase 2 da cronologia da game music), o que possibilita facilmente distinguir entre as 

duas gravações. 

(2) O segundo vídeo é o Street Fighter 2 – Vega Stage Theme cover [Songe]125, do canal 

Songe. Nele, o músico francês Songe toca um arranjo para dois violões de cordas de náilon da 

música Vega´s Theme (1991) em um vídeo com enquadramento semelhante ao de Trevor: 

focando o instrumento musical somente na região em que é tocado. A diferença é que há duas 

cenas sobrepostas, uma ocupando toda a tela e a outra em quadro menor no canto inferior 

esquerdo (Figura 9). 

                                                 
124 Slide é um técnica de guitarra na qual o guitarrista toca a nota inicial e desliza o dedo até outra nota que esteja 
na mesma corda. Outra terminologia para essa técnica, também comum, é glissando. 
125 Vídeo publicado em 4 de dez de 2008. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_TnVjAICzEk. 
Acesso em: 26 Jan. 2019. 
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Figura 9. Vídeo de um dos primeiros vídeos de Songe 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Street Fighter 2 – Vega Stage Theme cover [Songe]126 

Ao acompanhar a performance, nota-se que o vídeo da melodia está no quadro maior e 

o do acompanhamento no menor. Desse modo, é notório que os vídeos foram gravados em 

separado e fundidos por meio de edição simples, sem cortes. Em resumo, a performance é 

sequencial do começo ao fim, de modo semelhante ao vídeo de Trevor. O que os diferencia é o 

fato de Songe apresentar a gravação tanto da melodia quanto do acompanhamento e os 

apresentar simultaneamente no vídeo. E também da não utilização da música original como 

acompanhamento instrumental. 

Apesar de apresentar um formato mais sofisticado, a montagem do vídeo de Songe faz 

com que a imagem do quadro da parte inferior esquerda esteja sobreposta à do vídeo original. 

Esse tipo de “colagem” atrapalha a visualização de parte da performance da melodia da música 

da música, pois a outra cena, estando por cima, impedia que certos trechos pudessem serem 

vistos com exatidão. 

Além disso, somente noto, por exemplo, que ele está tocando com a palheta na mão 

direita porque reconheço a sonoridade produzida por ela em contato com cordas de náilon e 

pelo sutil afastamento do polegar. Já em termos sonoros, a gravação contém somente a versão 

da música sendo tocada por ele, aparentemente de modo livre, ou seja, também sem processos 

elaborados de mixagem sonora. Para além disso, é importante notar que a imagem do vídeo 

contém uma tonalidade azulada geral com pouca iluminação. 

                                                 
126 Vídeo publicado em 4 de dez de 2008. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_TnVjAICzEk. 
Acesso em: 26 Jan. 2019. 
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Esses exemplos são importantes porque retratam grande parte dos vídeos de game music 

que circulavam nos anos iniciais do YouTube. Pode-se dizer que o público aceitava mais esse 

tipo de produção mais crua e direta. É o momento comentado por Burgees e Green (2009) em 

seu livro sobre o YouTube quando o site costumava abrigar mais de práticas cotidianas do que 

vídeos muitos produzidos.  

Atualmente, muito mudou no YouTube devido à profissionalização constante na 

plataforma que cada vez mais busca meios para lucrar enquanto empresa. O espaço do YouTube 

congrega tanto videomakers amadores quanto profissionais. A possibilidade de ganhar pelas 

produções, porém, tem chamado a atenção de diversas pessoas que investem cada vez mais em 

qualidade técnica para se profissionalizar no site e poder capitalizar nesse processo – assunto 

que será tratado no decorrer deste capítulo. Além disso, a materialidade da produção se tornou 

mais acessível. Equipamentos de iluminação, câmeras, interfaces de gravação de áudio, 

celulares, dentre outros dispositivos, ficaram mais acessíveis ao mesmo tempo que também 

possuíam melhor tecnologia para produzir material audiovisual com maior qualidade bruta 

(maior valor de resolução de vídeo e maior taxa de amostragem de áudio). 

Todo esse processo tem tornado difícil estabelecer uma distinção clara e objetiva entre 

quem atua como amador ou profissional no universo de produção de vídeos do YouTube 

(MEILI, 2011), pois cada vez mais pessoas aparecerem querendo profissionalizar-se na 

plataforma. Isso afeta a maneira de atuação dos canais de game music e faz com que os 

videomakers dedicados a essa música também tentem entrar em sincronia com o processo 

profissionalizante. Isso tem resultado em vídeos cada vez mais sofisticados e tecnicamente 

complexos, produzidos em ritmo constante, o que não acaba com os vídeos amadores como os 

casos exemplificados, mas os torna menos presentes na experiência com a plataforma YouTube, 

pois os próprios algoritmos fazem um processo de “curadoria” (CORUJA, 2017) dos conteúdos 

e tendem a não destacar essas produções em meio ao acervo total disponível. 

O efeito desse movimento de profissionalização no circuito da práticas culturas de game 

music é a própria existência hoje de artistas que lucram com suas versões na internet por meio 

de uma rede constituída pelo YouTube e outras outras plataformas de distribuição digital 

(Spotify, Deezer, Amazon Music, dentre outras), com a realização de performances ao vivo por 

streaming (Twitch e ou no próprio YouTube) e pela associação com outros fãs que fazem 

doações diretas ou por sistemas de mecenato em plataformas como Patreon ou Apoia-se. 

Apesar do assunto “amador ou profissional” não ser uma das questões abordadas na 

tese, é importante destacá-lo, porque isso afeta diretamente os modos de produção desses 

youtubers de game music e a forma como eles atuam na rede de atores. Assim, esse conjunto 
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de práticas compõe associações importantes na rede de atores da cultura da game music, pois 

aponta diretamente a relação dos sujeitos com a música e sua atuação na plataforma, ou seja, 

como eles comunicam suas ideias e se expressam como um tipo de ator na rede. 

Em relação aos dados produzidos em pesquisa de campo, notei que os vídeos 

apresentam formas utilizadas como base para apresentação do conteúdo game music. Separei 

em categorias as que mais se destacam, com o intuito de montar um panorama geral dessas 

produções, que representam um conjunto de práticas realizada por grande parte dos 

músicos/compositores: (1) herói do instrumento, (2) banda de uma pessoa só, (3) artista sem 

rosto e (4) artista não visível. Essas categorias foram construídas a partir do critério de forma, 

ou seja, tentam representar a maneira com que os vídeos se apresentam. Desse modo, pode-se 

mostrar como essas formas constituem estratégias para expressão de sentimentos/ideias e como, 

portanto, é criada a comunicação com o público dos conteúdos expressos por esses artistas. 

4.1.1 Instrumental (Guitar) Hero: o herói do instrumento 

O herói do instrumento é uma categoria que define os vídeos que apresentam ênfase nas 

habilidades técnicas com o instrumento musical em conjunto com comportamentos corporais 

semelhantes ao de músicos virtuosos historicamente conhecidos, no qual cada instrumentista 

replica um comportamento baseado na história da performance do próprio instrumento. É um 

categoria em que técnica e o modo de apresentação dessas habilidades são parte do conteúdo 

audiovisual e representam valor, poder simbólico (BOURDIEU, 1989), entre os atores. 

Contudo, é importante ressaltar que esta categoria não é construída para definir valores, 

mas sim para identificar o jogo social feito por meio deles, dos gostos e preferências tanto de 

quem produz quanto de quem consome. Dizer que há ênfase nas habilidades técnico-

instrumentais em um dos vídeos, portanto, não significa, na construção discursiva desta tese, 

que este sujeito é um virtuoso, mas sim que há alguma idealizaçãoexposta por ele que indique 

valorização de características da performance. 

Vale também ressaltar que a nomeação dessa categoria é baseada nos guitar heroes 

(heróis da guitarra): instrumentistas que utilizam a guitarra de forma virtuosa, demonstrando o 

domínio de diversas técnicas (AZEVEDO, 2009, p. 146) e as utilizando para tomar os holofotes 

para si. Assim, isso se deve ao fato que grande parte dos músicos de YouTube que criam versões 

de game music são guitarristas e que estes apresentam comportamentos em vídeo semelhantes 

ao dos famosos guitarristas de rock: Adrian Smith, Slash, Van Halen, etc., ou seja, 

comportamento semelhante ao dos guitarristas  também observados na pesquisa de campo 
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(capítulo 3), diferenciando-se, neste caso, pela performance musical estar no formato vídeo, o 

que indica também que há um maior controle por parte do artista de YouTube sobre a identidade 

expressa ao público pelo vídeo, pois a própria produção pode ser controlada em diversos 

aspectos. Pode-se, por exemplo, tanto gravar diversas vezes até conseguir um resultado 

satisfatório quanto aplicar técnicas de edição de vídeo na pós-produção. 

No vídeo Castlevania III: BEGINNING – Metal Guitar Cover by RichaadEB do 

Guitarrista RichaadEB, é notória a ênfase da por ele a sua técnica na guitarra, já que diversas 

tomadas da edição de vídeo se direcionam à região onde se toca o instrumento musical e seu 

arranjo destaca nuances técnicas da linguagem própria da guitarra. Além disso, durante grande 

parte do vídeo, o destaque está em RichaadEB tocando a melodia da música (Figura 10). 

 
Figura 10. Close da câmera na guitarra no momento do solo para enfatizar a técnica na guitarra 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Castlevania III: BEGINNING – Metal Guitar Cover by RichaadEB127 a um 
minuto de vídeo. 

Destaca-se também o fato da adição de uma seção no arranjo somente para apresentar 

um solo não existente na versão original, um trecho no qual o artista explora parte de sua 

criatividade e demonstra sua técnica apurada de palhetada com frases velozes na guitarra. É 

uma parte da música dedicada à exploração de uma expressividade artística na qual RichaadEB, 

enquanto fã consumidor, apropria-se do material e o personaliza de modo subversivo 

(CAMPBELL, 2004), modificando a experiência de consumo possível por meio dele. Por meio 

desse processo, o fã-artista encontra espaço para expor ainda mais o seu Eu através da nova 

                                                 
127 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gVuenfqI74w Acesso em: 28 Jan. 2019. 
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experiência musical que foi composta por expressões de gosto tanto enquanto fã como enquanto 

artista. 

Esse é um momento em que se brinca com os limites da apropriação desse material, pois 

ultrapassar certos limites convencionados pela cultura pode desequilibrar o arranjo e 

descaracteriza-lo perante a música original. 

No caso do RichaadEB, seu arranjo é baseado no gênero heavy metal e, na cultura desse 

gênero musical, a utilização de solos é algo comum, sendo comentado e discutido por diversos 

fãs, independentemente de serem músicos ou não. Nesse caso, há um entrelaçamento da cultura 

de games com a cultura do heavy metal e a fruição da experiência estética age em 

simultaneidade, porém balizada pela própria subjetividade de quem está apreciando. 

Em um estudo sobre a subjetividade envolvida na recepção de solos de guitarras, 

Lehmann e Kopiez (2003) mostram como uma performance engajada, com movimentos 

corporais diversos, é mais bem avaliada por um público diverso, enquanto a velocidade é algo 

apreciado por outros guitarristas. Diante disso, pode-se pensar que esse tipo de solo, que expõe 

uma técnica avançada na guitarra, é uma forma de apresentar valor de interpretação musical 

para um público de guitarrista ou de apreciadores da guitarra. 

O arranjo musical como um todo é uma representação da música original, já o solo 

compõe apenas um momento de poucos segundos. Assim, o solo é um elemento colocado 

estrategicamente para construir a identidade de virtuoso e a técnica instrumental se mostra como 

conteúdo de consumo, sendo este destacado até mesmo em relação à música original, porém de 

forma passageira e relativamente curta para não incomodar aqueles que não apreciam muito 

esse tipo de expressão artística. Por outro lado, esses poucos segundos são importantes porque 

podem ser significativos para quem gosta de apreciar o virtuosismo artístico. 

A forma como o músico constrói a narrativa do vídeo lhe traz certa identidade de 

conteúdo baseada em suas habilidades. A narrativa proposta nos vídeos desse tipo, portanto, 

possibilita ao visitante da página não somente apreciar um arranjo de game music, mas também 

apreciar a estética da técnica musical. A ênfase nesse aspecto técnico, normalmente, é algo 

chamativo principalmente para os que gostem de assistir e escutar esses aspectos técnicos da 

música. 

Independentemente de nuances intricadas da subjetividade, a competência musical de 

diversos músicos de game music é facilmente perceptível e os guitarristas constituem número 

representativo de atores na rede. RichaadEB, portanto, cria para si uma identidade “flexível” 

por meio da game music, em que pode apresentar diversas nuances de si em fluxo contínuo. 

Cada momento do vídeo, portanto, tem potencial para demarcar suas diversas identidades: 
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músico, guitarrista, fã de game music, apreciador de games e headbanger, para citar as mais 

evidentes. 

Outro fator influente é da própria performance construída historicamente relacionada 

tanto ao gênero musical utilizado na produção quanto do instrumento musical destacado, que 

traz consigo uma história de performances. Assim, guitarra e heavy metal são combinações que 

impõem certa pressão ao guitarrista para que haja solo, por ser parte integral dos códigos 

sonoros e performáticos ligados a esse gênero e seus subgêneros. O solo, nesse sentido, é algo 

de inclusão já esperada no arranjo. Isso faz com que o solo e a competência de domínio no 

instrumento, entre os guitarristas e fãs de heavy metal, seja um valor, no qual seu cultivo é 

realizado como forma de poder em meio aos pares dessas culturas. 

A importância do solo remete a um momento específico da observação participante, em 

que estava planejando um vídeo colaborativo com Bruno Shinkou, um dos youtubers da 

pesquisa. Durante o processo de construção do arranjo, quando discutíamos sobre a adição ou 

não de uma seção para solos na música que estávamos produzindo, Bruno respondeu: 

Acho necessário. Porque tipo, nunca esquentei com solos. Sempre fiz apenas quando 
estive afim. Mas em duos é sempre bom. Para cada um mostrar alguma coisa para 
esses caras mais chatos que ficam criando expectativas. Nada muito longo. [...] coisa 
curta mesmo. (SHINKOU, comunicação pessoal realizada em 24 de abril de 2015). 

A fala de Bruno é importante porque leva em considerações uma percepção própria que 

tem do público baseada na vivência que teve em meio à rede de práticas culturas de game music 

no YouTube (que, no momento dessa fala, somavam sete anos). Em sua análise sobre o circuito 

de práticas de game music, o público impõe a ele o uso de fórmulas musicais convencionadas 

por, primeiro, ele ser guitarrista e, segundo, de rock. Bruno deixa transparecer também que isso 

acontece também com qualquer outro youtuber que produza material semelhante, pois é um 

tipo de padrão a ser seguido para ser reconhecido no circuito de práticas musicais de game 

music no site. Contudo, sua fala não é totalmente passiva. Ao mesmo tempo em que naturaliza 

o processo, demonstra certo incômodo de ceder à pressão dos “caras mais chatos” (sic). 

Como podemos ver, a influência histórica que o rock tem sobre os guitarrista. Ele são 

pressionados a realizarem certas convenções baseadas no gênero (FABBRI, 1980). Isso se 

reflete até nas ações desses músicos fora dos próprios vídeos, em suas outras formas de 

exposição de identidade em outras redes sociais ou elementos visuais.  

Um recurso visual utilizado pelos youtubers e que demosntra isso é a thumbnail.  

Um dos recursos visuais de comunicação com os outros usuários da plataforma é a 

thumbnail: uma imagem montada digitalmente para servir de “capa” para vídeos e que tenta 

tanto chamar atenção do público comunicar brevemente o tipo de conteúdo. O uso dessa forma 
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de comunicação chama a atenção por expressar visualmente uma relação entre comportamento 

de performance musical como marca identitária do canal e do músico-fã. No caso da influência 

do rock e sua linguagem instrumental – que, repito, representa grande parte do conteúdo de 

covers e remixes de game music na plataforma – é evidente o uso desse recurso para comunicar 

o conteúdo do vídeo baseado nas convenções do gênero. Toxic Eternity e Johny Atma, por 

exemplo, apresentam um configuração imagética em suas thumbnails que demonstra relação 

com o imaginário criado para guitarristas virtuosos (Figura 11). 

 
Figura 11. Thumbnails dos canais ToxicEternity (esquerda) e Johny Atma (direita) 

Fonte: Imagem compilada utilizando as capas dos vídeos. 

A guitarra levantada na comunicação gráfica das thumbnails mostra semelhança direta 

com as imagens características de guitarristas reconhecidos em meio ao universo da guitarra 

rock (Figura 12). Essa imagética comunica, a nível simbólico e semiótico, o tipo de material 

que será encontrado nos vídeos. As guitarras levantadas demonstram ser vídeos com conteúdo 

musical que destacarão esse instrumento musical. Já os nomes dos jogos, a música, a fonte 

utilizada, as logos ou o tipo de arte comunicam os conteúdos relacionados à cultura dos games. 



156 
 

 

 
Figura 12: guitarristas famosos erguendo suas guitarras durante performance: Van Halen (esquerda) e Zack 

Wylde (direita) 
Fonte: Imagem elaborada a partir das capas de Van Halen: Live Tour in Japan 1978 & 1979 (YOUNG GUITAR, 

2018) e de Zakk Wylde: Guitar Play-Along Volume 150 (CHERRY LANE MUSIC, 2012) 

No entanto, essa comunicação não é tão clara e evidente, necessitando conhecimentos 

específicos para diminuir a dissonância comunicativa entre as interpretações subjetivas dos 

atores. A thumbnail, de Johny Atma, por exemplo, apresenta elementos conhecidos pelos fãs, 

mas que podem induzir a interpretações ambíguas, pois, os personagens pixelados, um 

segurando uma guitarra e outro de um jogo conhecido, podem sugerir que o vídeo se trata de 

uma animação baseada nesse tipo de arte. Porém, aqueles que assistirem aos vídeos vão notar, 

logo de início, Johny Atma tocando sua guitarra, sem animação alguma. Isso evidencia que o 

personagem pixelado se trata de uma caricatura representativa do próprio Johny Atma (um 

avatar). Ou seja, a dissonância entre o conteúdo que se propõe na thumbnail é sutil e se desfaz 

rapidamente ao assistir o vídeo, sem causar estranheza, pois o a arte pixelada é um dos 

elementos do léxico da cultura dos games. 

Essa exposição rápida sobre as thumbnails é uma forma de expor uma das estratégias 

utilizadas pelos youtubers para atrair público a seus vídeos. No entanto, o caso desses 

guitarristas citados (Gametal e ToxicEternity) é que, por meio delas, eles demarcam ainda mais 

a relação que têm com as práticas musicais relacionadas à guitarra. Quando apresentam 
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comportamentos em vídeo semelhantes à esses guitarristas conhecidos ou compartilham 

materiais publicitários que demonstram atitudes também parecidas, eles evocam para si, 

portanto, um tipo de imaginário social que se tem desses músicos famosos. Cria-se, portanto, 

um vínculo associativo entre as culturas dos games com a da guitarra. 

Desse modo, pode-se pensar que a thumbnail caracteriza parte da identidade apresentada 

na internet por meio de uma construção prévia e controlada, que é posta para o Outro para 

iniciar o processo de negociação social. Isso mostra como a interação na vida social é composta 

por negociações diversas (GOFFMAN, 1985). Cada indivíduo, em contato social, encontra-se 

exposto diante do outro e deve criar uma interação baseada em preceitos que tem sobre si, o 

Outro e o espaço-situação. Assim, o autor aponta para o fato de que cada situação, momento, 

do social é um momento de negociação do self, no qual se expõe aquilo que se mostra 

conveniente dentro do estipulado pela própria leitura do sujeito daquela situação. Esse 

pensamento é importante porque aquilo que está no vídeo é posto de forma controlada – 

portanto, baseado em processos seletivos realizados pelo próprio artista, fazendo com que seja 

simultaneamente expressões artístico-estéticas e de características individuais próprias (Eu). 

Diante disso, a negociação com o Outro pode não se mostrar tão constante como em uma 

conversa face-a-face, por exemplo, mas se apresenta na temporalidade possível pelas formas de 

comunicação da internet, especificamente, pelas ferramentas disponíveis pelo próprio 

YouTube. Em diversos de seus vídeos, por exemplo, há menções elogiosas a seus solos. Esse 

tipo de resposta positiva tanto incentiva o artista a replicar certas formulas em seus arranjos 

quanto o pressiona a manter certo nível de qualidade geral, somente possível pela exploração 

criativa. São situações de leitura subjetiva de percepções de valor indentitário (aquilo que pode 

ser exposto publicamente que causa efeito positivo) e estético (aquilo que está no arranjo e que 

as pessoas gostam), que mantém o caráter de negociação da expressividade sempre em 

suspensão, irresoluto, impreciso. 

Esse processo ainda se intensifica conforme o crescimentop do público, que aumenta a 

dimensão comunicativa. Quanto maior o público ativo de um canal, maior é a quantidade de 

respostas avaliativas que tende a receber, o que dificulta o entendimento de cada comentário ou 

avaliação (positivo ou negativo). O público, para esse youtuber, adquire cada vez mais uma 

imagem abstrata construída a partir da leitura tanto de dados brutos (visualizações, quantidade 

de avaliações “gostei” ou “não gostei” e índice de retenção de público, por exemplo) 

contabilizados pelo próprio YouTube, como de inúmeros comentários que exigem leitura 

subjetiva. 
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Nesse jogo entre aquilo que se quer expor e aquilo que se pode expor, Sá e Polivanov 

utilizam o conceito de coerência expressiva como forma de expressar que “os usuários [de redes 

sociais] optam por tornar visíveis e ocultar determinados conteúdos” (SÁ; POLIVANOV, p. 

16, 2012). Essa negociação é realizada como forma de encontrar um equilíbrio entre as 

demandas do social (os Outros) e as vontades expressivas pessoais. Em um contexto de 

comunicação online, esse processo pode ser feito com grande quantidade de escolhas prévias 

que possibilitam maior controle consciente sobre o modo como o indivíduo se apresenta perante 

o social. 

O artista-youtuber-fã, nesse sentido, pode escolher certos elementos de exposição com 

controle consciente no processo produção do vídeo. Pode-se escolher regravar seções ou fazer 

edições por software, destacando partes e excluindo outras. Cabe lembrar que essas decisões, 

no entanto, são feitas a partir de um ideia imprecisa e imaginada de público, o que faz com que 

o processo de criação identitárias seja um fluxo contínuo. 

A identidade, portanto, é exposta estrategicamente por meio de conteúdos presentes nos 

vídeos, nas interações sociais e no material publicitário produzido. No casos desses artistas de 

game music no YouTube, o somatório dos elementos apresentados constitue identidade de um 

fã que produz versões de game music. De um fã que utiliza as versões para expressar suas 

afetividades em relação aos jogos e suas músicas e que procura encontrar pessoas para 

compartilhar experiências diversas relacionadas à game music, ao mesmo tempo em que tenta 

conquistar seus próprios fãs. 

É importante frisar que outra configuração além da guitarra é possível. No entanto, dá-

se aqui destaque ao instrumento pela quantidade representativa de artistas com essa prática no 

circuito de game serem muito comuns. Um exemplo diferente a ser destacado é o da pianista 

Lara (canal Lara6683), no qual é evidente uma de aspectos técnicos da execução musical no 

decorrer de suas produções iniciando um processo que lapidou sua identidade performada, 

agregando traços característicos da virtuosidade ao próprio self. 

Em seus primeiros vídeos, Lara se apresenta sentada ao piano de perfil. A câmera não 

se move, Lara expressa poucos movimentos e seu cabelo esconde parte de seu rosto (Figura 

13). Com o passar do tempo, nota-se um experimentalismo em que ela explora nuances da 

performance: toca violino em pé, fala antes de tocar, expressa sorrisos, pratica cosplay –

abordada mais a fundo posteriormente – e movimenta mais o corpo. É como se ela aos poucos 

fosse se encontrando e apresentando nuances de si de forma um pouco mais livre, construção 

que culminou em vídeos em que ela expressa claramente suas habilidades musicais e de forma 

fragmentada e perceptível por três características: (1) relacionando a performance do 
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instrumento associada com sua alta habilidade com o ouvido musical; (2) o destaque objetivo 

a exposição de habilidade técnica ao piano e (3) as próprias expressões corporais mais 

evidentes. 

 
Figura 13. Lara tocando game music no piano 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Lara plays Zora's Domain on piano (Zelda Ocarina of Time)128. 

No vídeo Learning Baba Yetu (song request)129, por exemplo, Lara aparece aprendendo 

a música Baba Yetu (FIRAXIS GAMES, 2005; TIN, 2009), a partir da escuta durante uma live 

streaming (de onde recortou o vídeo). Nos minutos iniciais, ela aparece experimentando 

algumas notas enquanto a música é tocada e, em menos de um minuto, já demonstra dominar 

grande parte da música. Depois de terminar de escutar uma vez a música, ela apresenta logo em 

seguida, sem pausas, uma versão própria da música. Por ser uma recorte de live streaming do 

site Twitch, é notório como o público presente no chat demonstra se impressionar com a 

velocidade de aprendizado de Lara sobre a música (Figura 14), fenômeno que se reflete também 

na seção de comentários (Figura 15). 

                                                 
128 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6IZ80JnxLts. Acesso em: 14 Fev. 2019. 
129 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D0jshFCgQjc Acesso em: 14 Fev. 2019. 
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Figura 14. Lara tocando piano em live streaming 

(Marcações do autor: em vermelho, os comentários destacados e, em azul, a câmera dedicada ao piano) 
Fonte: Imagem retirada do vídeo Learning Baba Yetu (song request)130. 

 
Figura 15. Compilação de comentários sobre a performance de Lara. 

Fonte: Compilação produzida a partir de comentários deixados no vídeo Learning Baba Yetu (song request)131. 

Outra característica de seus vídeos é a mudança do foco de atenção. Desde março de 

2017, seus vídeos contam com uma câmera extra dedicada a filmagem do teclado (Figura 14). 

                                                 
130 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D0jshFCgQjc Acesso em: 14 Fev. 2019 
131 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D0jshFCgQjc Acesso em: 14 Fev. 2019. 
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Assim, há uma câmera direcionada a ela, demonstrando sua performance ao instrumento junto 

com o gestual corporal, e outra apontando diretamente para as teclas do piano e sua mão, 

enfatizando, assim, sua técnica de execução ao piano.  

No contexto de seus vídeos, Lara se mostra constantemente sorrindo e gesticulando 

conforme o encaminhamento interpretativo da música. Esse direcionamento da performance 

mostra que Lara é confiante em suas habilidades musicais e as expõem com certa tranquilidade 

ao público. Desse modo, o público quando convencido atribui a Lara um marcador de 

identidade do virtuoso que ela mesma explora como característica própria para promover seus 

vídeos.  

Nota-se, a partir disso, que ela foi construindo essa identidade própria exposta em seus 

vídeos por meio de negociação constante com o social, ou seja, com o públic. Desse modo, a 

game music se torna meio para expressões musicais além da identificação que se tem enquanto 

fã. Ela pode expor habilidade musicais gerais que vão além do contexto da game music, mas 

que a atravessa a culturamente. O que lembra a discussões propostas no capítulo 1: a game 

music como conceito que comporta em si a sonoridade de gêneros musicais diversos e com suas 

técnicas musicais específicas, suas formas de produção. A possibilidade de colar em si diversos 

movimentos artístico-culturais, faz com que a virtuosidade musical agregue-se a game music, 

imbuindo disputas de valor de outras práticas culturais na cultura da game music. 

Para entender a ideia de herói do instrumento é importante, portanto, compreender a 

configuração do contexto, pois o foco dado ao aspecto virtuosístico na performance é algo 

construído em conjunto com aceitabilidade do público, portanto, na negociação entre os atores. 

Nisso, vale lembrar, que também é necessário que o artista tenha habilidades técnicas 

suficientes para convencer o público de que tem domínio sobre o instrumento. E é por isso que 

a resposta do público é importante nessa construção, ao incentivar certos aspectos da 

performance, ele dá pistas ao artista do que ele pode explorar como expressão musical e 

comportamental em sua prática. 

Importante ressaltar, por fim, que o direcionamento da camera ao instrumento, não 

representa em si um tipo de valorização aos aspectos técnicos da produção musical. Ela pode 

representar um outro tipo de vídeo, como uma vídeo-aula, por exemplo, que tem função de 

ensino de técnicas instrumentais e não de exposição de características virtuosísticas. Nisso, é 

importante levantar informações sobre o quanto o artista procura apresentar-se dentro desse 

perfil de virtuoso. Nem toda a ênfase da camera ao instrumento, por fim, quer dizer que seja 

um vídeo do tipo herói do instrumento, pois é necessário que a exposição técnica seja 
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combinada com gestuais que expressem essa confiança nas habilidades musicais e que sua 

identidade seja exposta abertamente. 

4.1.2 Banda de uma pessoa 

Banda de uma pessoa é uma categoria que define o vídeo em que o artista apresenta sua 

performance em diversos quadros tocando simultaneamente diversas linhas instrumentais ou 

vocais. Em termos técnicos, a performance é construída a partir da colagem de vídeos gravados 

em momentos distintos. O resultado disso é um produto no formato vídeo que cria uma 

simultaneidade de acontecimentos realizados em momentos separados. 

Esse termo é baseado no conceito de banda de um homem que historicamente designa 

artistas132 que vão à público com mais de um instrumento para tocá-los simultaneamente 

(BRENNAN, 2015). O resultado disso é uma performance musical sonoramente semelhante a 

de um grupo pequeno. Aqui, no entanto, proponho a utilização do termo banda de uma pessoa, 

substituindo a palavra homem por pessoa, em uma troca de termos que visa alterar a percepção 

que se tem sobre esse tipo de prática, principalmente, para se adequar ao contexto aqui 

trabalhado, de vídeos no YouTube. Nisso, chamo a atenção para o cunho político dessa 

sugestão. Ao trocar a palavras “um homem” por “uma pessoa”, altera-se o conceito como 

historicamente consolidado e o desvincula de qualquer acepção sexista implícita na forma de 

linguagem do conceito, pois a ideia de banda de um homem pode implicar um entendimento de 

que somente homens realizam essa prática musical. 

As mudanças tecnológicas já mudaram nossa relação de contato com a música. O 

processo de gravação pode criar uma junção de elementos sonoros gravados, possibilitando até 

que uma pessoa possa gravar cada faixa da música para serem fundidas posteriormente. Isso 

alterou nossa relação com o consumo, pois a música podendo ser consumida por meio de 

diversas mídias fazendo com em que o produto musical possa ser escutado em momentos 

distintos e até replicado diversas vezes. Essa relação com a nossa percepção sobre o material 

musical torna importante que pensemos além da ideia de “ao vivo”, que pressupõe contato com 

a prática musical no momento em que ela ocorre. 

Esse assunto pode parecer ultrapassado, devido a gama de músicas que utilizou esses 

tipos de recursos, contudo, o uso da tecnologias de diversas no fazer musical ainda produz 

                                                 
132 Segundo Brennan (2015), há registros desse tipo de prática desde o século XIII nas regiões centrais da Europa 
– contestação que não impede que tenha existido esse tipo de prática em momentos históricos anteriores ou em 
outros locais no mundo. O que ele apresenta é somente uma das narrativas históricas possíveis sobre o tema. 
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certos conflitos entre os participantes dessa prática musical. Brennan (2015), pesquisador e 

músico que se apresenta ao vivo por esse formato, mostra que há um debate recorrente sobre 

essa prática, no qual há certo desmerecimento aos artistas que utilizam dispositivos 

computacionais para produção de loops rítmicos, semelhante ao trabalho realizado por DJs. A 

utilização de trechos musicais previamente gravados trouxe uma disputa por legitimidade entre 

os músicos que realizam essa prática. Há uma contestação da “vivacidade em tempo real” da 

performance musical, na qual atores atribuem maior legitimidade quando produzida somente 

por elementos analógicos no ao vivo. A crítica à autenticidade e legitimidade do uso de material 

gravado em performances do tipo banda de uma pessoa pode ser notada a partir do uso de 

termos simplistas como “performance aperta o play”133, realizada por “músicos de playback”134 

(BRENNEN, 2015, p. 256-257). 

Esse fator seria algo que diferenciaria a performance da banda de uma pessoa quando 

realizada com a produção sonora realizada naquele momento, em relação àquelas em que há 

trechos gravados sendo tocados. O efeito disso, segundo o autor, é que a dinâmica do ao vivo é 

contestada porque o esforço se torna um valor de legitimidade de uma prática sobre outra. 

Apesar dessa discussão sobre a legitimidade desses modos de realizar essa prática 

musical. Aqui estamos falando de algo intermediário a essa discussão. Os vídeos não são vistos 

e entendidos como performances “ao vivo”. Pelo contrário, os consumidores desse tipo de 

mídia sabem que esse processo é realizado de modo prévio e construído por meio de tecnologias 

específicas de gravação de áudio e vídeo. O conhecimento básico da existência desse processo 

não é entendido como algo ilegítimo ou inautêntico. Entende-se, na verdade, o produto por 

aquilo que ele é. Em outras palavras, não se espera de um vídeo uma experiência de consumo 

semelhante à experiência de uma performance presencial. O vídeo – assim como a música 

gravada – é consumido a partir daquilo que é apresentado no momento. Nesse sentido, a 

performance que se apresenta nos vídeos de banda de uma pessoa é a de uma pessoa tocando 

ou cantando diversas linhas vocais ou instrumentais de forma simultânea. Criando uma ilusão 

de um grupo musical tocando devido à replicação da figura individual. 

Esse tipo de prática é realizada por diversos youtubers de game music. Um deles é 

Smooth McGroove (de canal homônimo), um dos mais populares artistas do circuito de práticas 

                                                 
133 Tradução de: press play performance. 
134 Tradução de: loops, laptops and layers performances. Para adequar ao português foi realizada uma significação 
desses termos a partir da experiência comum no contexto brasileiro. Artistas que utilizam essas ferramentas no ao 
vivo são vistos como músicos de playback, em uma tentativa de denotar menor valor à prática musical. Situação, 
portanto, similar a discussão apresentada por Brennan (2015). 



164 
 

 

de game music e que grande parte dos seus vídeos representam bem o que seria a banda de uma 

pessoa. 

Como exemplo, o vídeo UNDERTALE – Bergentrückung + ASGORE Acapella135 

contém onze quadros, dentre os quais dez com Mcgroove em frente a um microfone 

contornando um quadro central com cenas de gameplay de Undertale (Figura 16). Cada um dos 

dez quadros contendo um vídeo específico de Mcgroove em frente a um microfone produzindo 

uma linha de voz musical, formando um arranjo a capella. Todas as sonoridades do arranjo são 

produzidas com a voz do artista. Até mesmo as partes percussivas são constituídas de 

sonoridades produzidas pela voz do artista utilizando fonéticas que representam 

verossimilhança com os timbres originais pretendidos: caixa, bumbo e chimbal. 

 
Figura 16. Smooth McGroove apresentando sua versão a 10 vozes 

Fonte: Imagem retirada do vídeo UNDERTALE – Bergentrückung + ASGORE Acapella136 

No todo do vídeo, a junção de todas as vozes e imagens cria uma performance em grupo. 

Cada quadro contém um McGroove desempenhando um papel na performance do vídeo, 

representando diretamente o o som produzido na música. No entanto, a repetição da figura de 

Mcgroove faz com que se saiba que a performance em vídeo não foi construída 

simultaneamente, apesar de representar uma simultaneidade. 

A experiência artística proporcionada, diante disso, é a de estarmos assistindo a uma 

performance musical semelhante a de um grupo musical, porém também com a coletividade 

                                                 
135 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iFsou_aLEeM Acesso em: 28 Jan. 2019. 
136 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iFsou_aLEeM Acesso em: 28 Jan. 2019. 
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artificializada. Pode-se entender isso como uma falsa coletividade, porque, embora a 

quantidade de quadros com pessoas possa ser superior a um, há apenas um sujeito presente 

neles repetidamente. 

Apesar dessa artificialidade, a experiência de consumo do vídeo proporciona base 

referencial tanto para áudio quanto para vídeo, pois cada som apresentado no arranjo possui um 

referencial visual em um dos quadros. Isso remete indiretamente a pesquisa de Kiri Miller 

(2009, 2010, 2012) sobre jogadores de Guitar Hero (2005). A pesquisadora se inspirou no 

conceito de esquizofonia de Murray Schafer (1991) para explicar o que cativa os jogadores. 

Inicialmente, o conceito foi criado por Schafer para explicar as transformações na escuta depois 

que surgiram os dispositivos de gravação e as transmissões radiofônicas. Segundo o autor, 

Através das transmissões de e gravações, as relações obrigatórias entre um som e a 
pessoa que o produz foram dissolvidas. Os sons foram arrancados de seus encaixes e 
ganharam uma existência amplificada e independente. O som vocal, por exemplo, não 
está mais ligado a um orifício na cabeça, mas está livre para sair de qualquer lugar 
para paisagem. Agora, podemos sintonizar sons originadas em qualquer lugar do 
mundo, em nossas casas, em nossos carros, nas ruas, em edifícios públicos de qualquer 
de todo lugar. E, assim como o grito transmite aflição, o alto-falante comunica 
ansiedade. (SCHAFER, 1991, p. 173) 

Apesar de Schafer estar preocupado com o caos sonoro que temos que lidar na vida 

contemporânea, a ponto de cunhar um termo baseado na esquizofrenia, uma condição 

psiquiátrica, Miller notou que o vazio deixado nas produções, citado pelo compositor 

canadense, pode ser aquilo que motiva as pessoas a preenchê-lo. A conclusão que Miller chega 

é de que grande parte do sucesso do jogo Guitar Hero (HARMONIX MUSIC SYSTEMS, 2005) 

se deve a essa “brecha” que acontece ao ouvir a música sendo tocada no jogo e que precisa das 

ações do jogador para complementa-la. Segundo ela, os jogadores são convidados a 

“imaginarem que estão unindo esta brecha, transformando performance gravado em 

performance ao vivo outra vez” (MILLER, 2010, p. 114). Esse processo provocaria nos 

jogadores uma experiência convincente o suficiente para se engajarem com o jogo. 

Essa ideia é importante porque há, no processo, semelhanças que podem ser 

interessantes para pensar o vídeo de banda de uma pessoa. Ao nos depararmos com esse tipo 

de vídeo, mesmo que saibamos que a performance apresentada não foi realizada 

simultaneamente e que há um único indivíduo replicado nos quadros, somos convidados 

cognitivamente a estabelecer a relação entre sons e imagem de modo a preencher essa “brecha”, 

procedimento que devolveria organização mental para apreciação da experiência audiovisual 

proposta. Isso quer dizer que, mesmo que a coletividade seja artificial nos vídeos, há sentido de 

coletividade produzido na experiência. Em outras palavras, a coletividade não é falsa. 
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Esse tipo de produção é muito recorrente no universo da game music e provavelmente 

de outros tipos de música, porém dentro de escopos sonoros diferentes que levam a outras 

estratégias de comunicação da interpretação artística. Diwa de Leon, do canal String Player 

Gamer, produz uma série de vídeos intitulada Mini Mario Orchestra, que chama a atenção por 

construir uma performance orquestral com várias réplicas de si. No vídeo "The Ultimate 

Nintendo Medley" (Fan Orchestral Cover/Remix) || String Player Gamer, por exemplo, Diwa 

inicia o vídeo com um solo de violino acompanhado ao teclado, porém aos treze segundos de 

vídeo, a cena muda para uma com diversas réplicas de si, vestidas como o personagem Super 

Mario, em meio a um cenário de teatro desenhado (Figura 17). Há vinte “pessoas” organizadas 

com instrumentos diversos: violino, trompete, contrabaixo elétrico, teclado e caixa, todas 

divididas em seções como os naipes em uma pequena orquestra e vestidas como o personagem 

Super Mario, excluindo o regente. 

 
Figura 17. Performance da Mini Mario Orchestra em vídeo 

Fonte: Imagem retirada do vídeo "The Ultimate Nintendo Medley" (Fan Orchestral Cover/Remix) || String 
Player Gamer.137 

Nesse vídeo, destaca-se ainda o fato de um dos personagens do vídeo fazer o papel de 

regente, estando de frente para o grupo e de costas para a camera. Isso traz outra camada 

perceptiva à performance musical, tanto em relação a representação de marcadores de 

identidade de fã de game music quanto do referencial sonoro. Primeiramente, o cosplay constrói 

uma relação direta com um dos personagens mais conhecidos da cultura dos games: Super 

                                                 
137 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d718wZ9J3aU&t . Acesso em: 29 Jan. 2019. 
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Mario. Essa indumentária, em conjunto com movimentos coreográficos, dão um tom cômico 

sutil ao vídeo, principalmente o regente que movimenta o corpo como uma dança. O uso do 

cosplay e outros elementos no vídeo, como o cartaz ao fundo, compõem uma relação direta com 

outros fãs – situação que será melhor trabalhada a seguir. 

Em segundo lugar, a performance também se mostra consistente no preenchimento das 

brechas referencias (MILLER, 2010), assim como no outro vídeo exemplificado. No entanto, a 

adição do regente traz ambiguidade à cena, pois sua inclusão não tem sentido funcional na 

produção sonora. Ela apenas adiciona um pouco de ludicidade a performance por meio de uma 

representação teatral cômica. 

Tenta-se, portanto, convencer o público da simultaneidade do fazer musical de cada 

componente da orquestra, mesmo que as noções de real indiquem o contrário e fique evidente 

o “truque” de edição audiovisual. Esses elementos produzem na performance um forte caráter 

teatral. Nesse sentido de intenção teatral, a figura do regente presente no vídeo é importante 

porque, em termos práticos, ele não produz sons objetivos e seus movimentos de 

direcionamento ao grupo musical não fazem sentido porque cada personagem é ele próprio 

tocando a música, em momentos diferentes durante a gravação. 

Há uma ambiguidade de intenções. Se por um lado, o grupo ali presente tenta representar 

uma orquestra, o faz sem as individualidades somadas dos músicos, como aconteceria em uma 

apresentação ao vivo. É o somatório de interpretações diversas, causada pela diferença técnica 

e da percepção subjetiva dos músicos, que proporciona a experiência de performance coletiva 

orquestral. Não há indivíduos ali, mas um somatório do mesmo indivíduo replicado em 

momentos diferentes. Nisso, a identidade de Diwa (String Player Gamer) é evidentemente 

exposta em um escopo teatral, o que dificultaria entender quais marcadores identitários estão 

presentes. 

No entanto, ao olhar o todo do produto, pode-se notar que o lado lúdico da performance 

é um identificador importante do seu afeto com o universo dos games e isso propõe um tipo de 

comunicação com outros fãs. A comicidade da dança do regente é, nesse sentido, uma forma 

de quebrar a seriedade do modelo orquestral ao mesmo tempo em que expressa um tipo de 

alegria pela naturalidade dos movimentos.  

A brincadeira feita por Diwa se transpõe no público, que a aceita e interage por meio 

dela  em diversas interações comunicativas na seção dos comentários (Figura 18). 
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Figura 18. Conversa sobre formação musical da Mini Mario Orchestra 

Fonte: Recorte da seção de comentários do vídeo “The Ultimate Nintendo Medley” (Fan Orchestral 
Cover/Remix) || String Player Gamer138. 

Nessa thread na página do vídeo, o assunto começa com alguém elogiando “aquele que 

está com o chapéu de Mario”, apontando diretamente para a ambiguidade que se faz no vídeo 

entre indivíduo e coletivo. “Aquele que está com o chapéu do Mario” (como se pode ver na 

Figura 17) é uma mesma pessoa (Diwa) representada várias vezes. A jogada discursiva aponta 

essa ambiguidade, assumindo e reforçando a comicidade do vídeo. 

Após algumas confirmações, o usuário aponta o elemento que não está vestido de Super 

Mario, o regente. É uma fala que diferencia o regente dos outros personagens em vídeo, 

apontando a exceção em qualidade técnica da performance musical de um sujeito que, na 

verdade, não é diferente dos outros. 

Em vez de corrigir a fala com alguma explicação elaborada, o usuário xeed9 provoca 

ainda mais a extensão dessa ambiguidade confirmando-a de um modo ainda mais cômico por 

levar a outra ambiguidade de entendimento. Sua fala (“sim, o condutor fez um mal trabalho”) 

provoca ainda mais porque não há como elogiar a performance coletiva orquestral de todos os 

sujeitos com o chapéu de Mario, sendo que todos os sons são produzidos pelos músicos vestidos 

com este acessório, e que é Diwa realizando cosplay. Elogiar a performance musical de todos 

                                                 
138 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DRAe00xulOU&index=2&list=PLwRZyK9G5xi7uaLX2 
bAnoOkayUwdGjiIi. Acesso em: 29 Jan. 2019. 
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os instrumentistas é um elogio indireto ao regente, pois é ele quem articula a união do conjunto 

na interpretação da música. Porém, o regente ali presente não faz sentido em termos de 

produção musical, ele apenas compõe parte da teatralidade do vídeo. Ao apontar o problema do 

regente, xeed9 amplia a zombaria, criando uma um brincadeira hermética, no sentido que é 

necessário entendimento de diversos elementos da cultura dos games e dos processos de 

produção de música e vídeo para compreende-la. 

A brincadeira toma forma e segue com o próximo usuário, Tom, querendo manter a 

instabilidade da compreensão discursiva ao direcionar um elogio para um dos personagens, 

retomand, assim, a brincadeira baseada na ideia de indivíduo e coletivo. Contudo, aquilo que 

parecia prosseguir nessa linha ou finalizar a thread é interrompido quando DATSMYCHEEZ 

não reconhece o aspecto lúdico da conversa e retoricamente joga uma dúvida (fato evidente por 

causa do emoticon ao final da frase): “mas o condutor é literalmente aquele que está tocando 

todos os instrumentos”, o que, como podemos ver, amplia a brincadeira, pois ele não é 

respondido com uma afirmativa que desconstruiria o momento lúdico com um fato realista. A 

resposta do usuário Wippo a DATSMYCHEEZ extrapola os sentidos da brincadeira quando 

contesta sem contrariar por meio de uma retórica irônica. Sua fala se inicia apontada a existência 

de uma mentira no discurso de DATSMYCHEEZ, uma indicação de oposição de ideias, de 

modo acalorado, em qualquer debate. No entanto, ele segue dizendo que tem “120% de certeza” 

de que são duas pessoas totalmente diferentes. Ao quebrar o absoluto matemático, ele tenta dar 

ênfase dupla à condição que aponta a seguir: a de que há duas pessoas diferentes ali. Desse 

modo, quem seriam essas pessoas diferentes? Não é apenas uma pessoa replicada? Ou não seria 

essas replicações teatralizadas convincentes o suficiente para que sejam entendidas como 

diferentes? Há quantas pessoas ali na verdade? Uma, duas ou vinte? 

Essas perguntas estão implícitas na retórica dos discursos presentes na thread, porém a 

resposta não é verdadeiramente desejada. A brincadeira está na suspensão das ideias. As 

ambiguidades discursivas, multiplicadas e somadas, provocam as incertezas que formam as 

“brechas”. Isso cria um contexto abstrato da situação que possibilita aos usuários preencherem 

as “brechas” do modo que quiserem. O fluxo da subversão é desejado, pois possibilita uma zona 

de agenciamento individualizado por meio de interações coletivas. 

Por outro lado, alguns usuários do site podem achar realmente que essas práticas são 

coletivas. Como forma de pesquisa participante, também produzi um vídeo com uma montagem 

dos quadros com tomadas de gravações diferentes, edição semelhante à de Smooth Mcgroove 

(Figura 19). 
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Figura 19. Edição com quatro tomadas diferentes simultaneamente. 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Top Gear / Top Racer - track 4 Frankfurt (Guitar Cover), a 1:23139. 

Nesse vídeo, um visitante comentou como se fosse mais de uma pessoa no vídeo, apesar 

de ter somente eu em quadros separados (Figura 20). Em sua fala, “Excelente cover, caras!”, 

ele demonstra uma compreensão de coletividade na performance. Não se sabe sob quais 

condições e como este visitante viu o vídeo, porém é significativa sua percepção subjetiva em 

relação a esse tipo de produção ausiovisual. 

 
Figura 20. Comentário sobre o vídeo Top Gear / Top Racer - track 4 Frankfurt (Guitar Cover). 

Fonte: Recorte da seção de comentários do vídeo Top Gear / Top Racer - track 4 Frankfurt (Guitar Cover)140. 

4.1.3 Artistas sem rosto: exposição parcial da identidade 

Os vídeos dos artistas sem rosto são produções que apresentam uma performance na 

qual os artistas não expõem suas faces no vídeo. Esse são vídeos em que a gravação da câmera 

enfatiza o instrumento, assim como no caso do heróis do instrumento, porém esse 

                                                 
139 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fCPQ-mxWoYE. Acesso em: 31 Mar. 2019. 
140 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fCPQ-mxWoYE. Acesso em: 31 Mar. 2019. 
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direcionamento da câmera é forte a ponto do produto audiovisual não conter a face do artista. 

Desse modo, esse elemento identitário é excluído da performance, fazendo com que a 

experiência estética do material visual não contenha esse marcador importante do self. 

Simultaneamente, a questão virtuosística da apresentação não é tão evidenciada quanto na 

categoria herói do instrumento, apesar de haver momentos de valorização da técnica. 

Youtubers como Beatgames VGM tribute, Taioo, Songe, GuitarWanker90 e Hari Sivan 

possuem vídeos em que demonstram o seu fazer musical direcionado ao instrumento sem 

mostrar seus rostos ou até mesmo expressões corporais. Um exemplo disso é o vídeo Zelda 

Breath of the Wild – Rito Village (Piano Cover)141 de Taioo, no qual a câmera se encontra 

direcionada às teclas do piano e às suas mãos (Figura 21). De seu corpo, só podemos ver seus 

braços e mãos, o que faz com o vídeo seja totalmente direcionado ao material sonoro e ao modo 

de reprodução técnica no instrumento musical. 

 
Figura 21: Imagem representativa do tipo de vídeo de Taioo: suas mãos e o piano 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Zelda Breath of the Wild – Rito Village (Piano Cover)142 

Ao iniciar a pesquisa, inicialmente pensei que esse tipo de vídeo tinha o intuito de 

esconder a identidade dos artistas, por motivos de privacidade. No entanto, alguns desses 

artistas produzem também vídeos em que seus rostos aparecem. Ou seja, essa produção não 

pode ser pensada a partir do prisma de que o sujeito se oculta no vídeo apenas para esconder 

parte da identidade, no sentido de evitar problemas na vida além YouTube. Esse é um medo 

                                                 
141 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BQlaBnOOtDU. Acesso em: 31 Jan. 2019. 
142 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BQlaBnOOtDU. Acesso em: 31 Jan. 2019. 
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recorrente ainda em algumas pessoas, porém há de se considerar dois outros possíveis motivos: 

(1) o desenvolvimento da coragem e da superação da timidez de se expor publicamente; e (2) a 

replicação de uma estética audiovisual que se tornou constante no circuito de game music do 

YouTube devido a certo contexto histórico relacionado às práticas de game music no site – 

assim como em meus primeiros contatos com essa música no YouTube, descritos no início do 

capítulo. 

O primeiro motivo foi notado por mim durante o processo de observação participante. 

Nos primeiros vídeos, mesmo já tendo experiência com público ao tocar em show de heavy 

metal, senti-me inseguro e constrangido, pois para produzir para o YouTube havia uma 

condição técnica específica do audiovisual que, inicialmente, não dominava: a câmera. Estar 

diante de uma câmera, sob as condições de gravação para o YouTube, é diferente de estar em 

frente ao público. 

Relembrando Frith (1996), a performance musical é esse momento de comunicação 

direta e dinâmica entre artista e público. Ela acontece por um período de tempo e termina. É, 

portanto, efêmera. Já a câmera não interage de forma dinâmica como o público, apesar de sua 

presença agir sobre quem a utiliza. É um objeto que responde a comandos selecionados por 

quem o controla. No entanto, a intenção de compartilhar o material via internet adiciona uma 

dimensão virtual à câmera, na qual ela representa os olhos do potencial público que assistirá 

aos vídeos. Além disso, o próprio vídeo é uma gravação que pode ser assistida em momentos 

distintos e replicada inúmeras vezes e, no contexto do YouTube, ganha alcance mundial. As 

lentes da câmera passam a representar os olhos de sujeitos estranhos em momentos e locais 

desconhecidos, virtualizando também um palco no local de gravação, que, como podem ser 

vistos nos vídeos, foi meu próprio quarto, o que implica também na exposição de um espaço 

reconhecido como privado. 

Desse modo, a materialidade não humana, para parafrasear Latour (1994), agindo sobre 

mim, foi algo que me causou insegurança porque necessitava o domínio técnico tanto de 

manipulação do objeto quanto da construção de uma performance adequada ao tipo de produção 

proposta e à própria condição tecnológica disposta: câmera, cabos, softwares de gravação 

musical, guitarra, iluminação e o espaço situado. 

Maciente (2016), em um estudo sobre o chamado medo de palco de músicos em 

apresentações ao vivo, aponta diversos motivos para esse tipo de sentimento, que afeta a relação 

do artista com o público. Um dos motivos que Maciente aponta, que pode ser transposto para o 

caso aqui exposto, é a percepção psicológica do músico de sua intimidade estar sendo invadida, 

quando aspectos íntimos e individuais da maneira de ser são expostos a uma plateia. Sob esse 
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tipo de condição, o performer pode se posicionar de modo defensivo para proteger essa 

intimidade, fazendo com que isso afete a sua performance musical potencial e idealizada por 

ele. 

As incertezas da reação do público fazem com que a exposição da identidade a nível 

mundial – como é o caso de vídeos publicados no YouTube – seja um processo envolto de 

inseguranças, em seus diversos níveis. Publicar um vídeo que contenha a si mesmo como parte 

do conteúdo, portanto, é uma experiência que pode gerar desconforto em algumas pessoas. 

Porém, é importante frisar, essa relação não é necessariamente permanente e o grau de afetação 

dessa condição sobre o sujeito é condicionado por sua subjetividade. 

No caso da pesquisa, com o tempo e a produção de mais vídeos, fui me habituando a 

essa condição de produção e distribuição, o que possibilitou que tivesse confiança para 

experimentar outras formas de performar perante a câmera, de um modo mais “autêntico” em 

relação às minhas próprias preferências. Desse modo, começou a aparecer tanto minha condição 

de fã de game music como de vivência musical com o gênero heavy metal. Porém, é importante 

ressaltar, cada traço dessas identidades foi exposto conforme minha percepção do processo de 

negociação que vinha sendo realizado. 

Esse movimento de mudança de postura é notado em outros artistas. Ao analisar os 

vídeos produzidos por alguns youtubers, podemos notar mudanças comportamentais relevantes 

para configurar novos estados de produção. Alexandre do canal Beatgames VGM tribute, por 

exemplo, mostrou o seu rosto pela primeira vez no vídeo Zelda OoT – Inside Deku Tree (Bottle 

cover), seu 37º vídeo, publicado nove meses após o primeiro. Taioo, por outro lado, não o fez 

em nenhum vídeo, porém sugeriu em uma postagem de Facebook que poderia fazê-lo. Em 18 

de setembro de 2016, Taioo postou em sua página de Facebook143 a seguinte mensagem: 

90.000 incritos! Muito obrigado! 
Agora a contagem regressiva para os 100k (e a revelação da face?) começa. 
Eu estou de volta e gostaria de ouvir seus pedidos mais uma vez. O que vocês 
gostariam que eu tocasse da próxima vez. 
Façam suas sugestões abaixo.144 (TAIOO, 2016) 

Taioo comemora alcançar a marca de inscritos em seu canal e faz uma projeção para o 

novo objetivo. Em meio a mensagem, o que chama a atenção é a sugestão em parênteses de que 

poderia revelar seu rosto ao alcançar a nova marca de 100 mil inscritos. Nessa postagem, há um 

                                                 
143 Disponível em: https://www.facebook.com/taioopiano/. Acesso em: 30 Jan. 2019. 
144 Tradução de: 90.000 subscribers already! Thank you very much! Now the countdown for 100K (and a face 
reveal?) begins! I'm back and I would like to hear your requests once more. What would you like me to play next? 
Make your suggestions below!. Disponível em: https://www.facebook.com/taioopiano/posts/11790412621 
66678. Acesso em: 31 Jan. 2019. 
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total de 25 respostas, mas nenhuma delas faz qualquer referência à possibilidade de que Taioo 

revele seu rosto publicamente. Em resumo, foram 24 respostas sobre o pedido de sugestão de 

seu público, além de um comentário com uma brincadeira. 

 
Figura 22. Fala de Taioo em que nenhum comentário demonstra interesse na possibilidade dele expor seu rosto 

Fonte: Imagem produzida por recorde de tópico de conversa na página de Facebook de Taioo.145 

O fato de não haver respostas relacionadas à possibilidade dele mostrar seu rosto chama 

a atenção porque demonstra que esses fãs não estão curiosiosos para conhecer o seu rosto. Isso 

mostra que a exposição do rosto não é algo extremamente relevante para algumas pessoas na 

composição da identidade do artista para parte de seus fãs. Há, na conversa, somente pedidos 

de música ou parcerias, o que nos possibilita até a pensar que, talvez, só se importem mesmo 

com Taioo como sendo músico performer de game music no YouTube e não com sua identidade 

                                                 
145 Disponível em: https://www.facebook.com/taioopiano/. Acesso em: 30 Jan. 2019. 
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fora da plataforma digital. Suas mãos ao piano, nesse sentido, seriam atrativos suficientes para 

o público, desde que realize uma performance tecnicamente qualificada de músicas que eles 

gostem. 

Por outro lado, isso pode ser somente uma prática costumeira de fãs de game music que 

se encontra em diversos comentários de vídeos, nos quais fazem pedidos, até mesmo sem o 

artista perguntar. Essa possibilidade apresentaria um outro modo de pensar essa conversa, pois 

seriam apenas atitudes de fãs aproveitando o momento em que o artista se mostrou aberto a 

ouvir seus pedidos. 

Não creio que seja adequado pensar essa situação como representativa para todas as 

relações entre fãs de game music (produtores e ou consumidores). Contudo, é importante 

apontar que, no acompanhamento da pesquisa empírica, foi notado que raramente há fãs 

pedindo aos artistas, que produzem desse modo, que mostrem seus rostos. Assim, pode-se 

pensar que há outros fatores que se somam a essas possibilidades, mas não as excluem 

totalmente. 

Independentemente dos diversos fatores citados, a ênfase no instrumento musical, 

retirando partes identitárias importantes, fez com que surgisse um tipo de estética nesse tipo de 

performance, na qual elementos significativos dos sujeitos não são entendidos como 

necessários para a qualidade da experiência estética. Na verdade, a qualidade está direcionada 

à fruição estética por meio de elementos comunicativos específicos, porém também 

significativos. Mãos, braços e colos, nesse contexto, protagonizam junto com a música no 

produto audiovisual e constroem a mediação da experiência estética. 

Os artistas, mesmo tendo seus rostos expostos em vídeos com outros tipos de conteúdo, 

como vlogs, Q&A e lições, dentre outros, continuam a usar vídeos com material imagético em 

que o ato de tocar os instrumentos protagoniza durante a maior parte ou todo o produto 

audiovisual. Nesses casos, a opção por esse tipo de produção é determinada por preferências 

diversas do produtor, mas não podem ser posicionadas como apenas uma forma de esconder 

parcialmente a identidade. 

Diante disso, pode-se notar que esse tipo de produção acabou construindo uma própria 

estética na qual a identidade do artista está expressa por sua técnica ao instrumento, o seu modo 

de tocar. Esse tipo de produção é um tipo de estética de vídeos de game music que surgiu no 

próprio YouTube. Nele, alia-se a apreciação da técnica instrumental com a produção do 

material sonoro. É, por isso, um tipo de produção dedicada a quem gosta tanto de game music 

quanto de ver um instrumento sendo tocado. A total ênfase nesse processo faz com que seja um 

tipo de vídeo em que há poucos cortes e trocas de cenas, com o intuito de apresentar melhor os 
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detalhes dos movimentos técnicos dos músicos. Assim, as expressões faciais não se fazem 

presentes e as corporais, além de braços e dedos, são mínimas. A exclusão de algo tão crucial 

da identidade como o rosto é suficiente para criar uma distinção com a produção dos heróis do 

instrumento. Se nos heróis do instrumento, a intenção é o sujeito exposto como um todo, no 

artista sem rosto, o sujeito é apresentado em partes. 

Essas produções expõem ainda mais a pluralidade de formas com que a game music é 

usada na criação de experiências estético-comunicativas pelos fãs. Ao criar um vídeo assim, o 

fã não precisa se expor. Ele não é o artista principal da música original. Ele está produzindo um 

cover ou remix como forma de ser meio de comunicação entre o artista original e os fãs. 

Tornando-se, desse modo, meio e mensagem, simultaneamente, parafraseando Mcluhan (1964). 

Esse posicionamento pode ser o motivo do porque o próprio fá produtor não sente 

necessidade de expor-se totalmente. É suficiente ser o elo entre a música, o jogo e o usuário. 

Ao fazer isso, este músico borra a percepção de quem é o artista presente na teta: se ele ou o 

compositor da música. Nas mãos de Taioo sobre o piano, para utilizar um exemplo já 

comentado, o sujeito diante do vídeo pode projetar a experiência que quiser sobre a 

performance. Desse modo, a “brecha”, de atuação do consumidor do vídeo se mostra, de um 

modo diferente. Agora, há também a possibilidade dele, que não produziu a performance do 

vídeo, de imaginar quem está produzindo a performance. Pode-se imaginar qualquer pessoa ao 

piano: desde o compositor original até a si próprio. 

4.1.4 Artista não visível 

Os vídeos do artista não visível são vídeos em que a versão de game music apresentada 

é acompanhada por imagens estáticas ou filmes de gameplay, ambos relacionados aos jogos de 

origem da música. O artista, produtor do arranjo, não aparece na imagem do vídeo e sua 

presença só é percebida na produção sonora. 

No caso de imagens estáticas, elas são colagens ou versões de artes originais de games, 

que compõem um fundo, com pouca ou nenhuma animação visual. Em outras palavras, há uma 

imagem enquanto a música toca. A linha do tempo do player, portanto, funciona como um 

contador da duração do áudio reproduzido, pois não há desencadeamento de imagens 

sequenciais para gerar qualquer movimento, assim como acontece em uma produção 

audiovisual tradicional. Isso faz com que o fluxo de tempo em que se consome esse tipo de 

produção seja condicionado também pelo tempo da música e a atenção seja direcionada mais 

ao conteúdo sonoro do que ao imagético, apesar de este ter certa relevância. 



177 
 

 

As imagens, na verdade, produzem um tipo de experiência que remete abertamente ao 

jogo. Ela é indicativo de conteúdo do jogo e, por isso, acaba orientando basicamente a 

experiência de consumo na medida em que estes remetem a experiências vividas pelo próprio 

jogador. No entanto, é uma experiência semelhante a, grosso modo, escutar uma música 

enquanto se olha um quadro baseado no jogo. 

Por ser uma imagem baseada no jogo, ela provoca uma restrição na fruição estética, 

mínima, porém suficiente para limitar o horizonte da experiência. Desse modo, a imagem pode 

ter um valor para instigar o processo subjetivo e abstrato da experiência de escuta. Contudo, o 

seu caráter estático pode desestimular o fã consumidor a continuar olhando para a tela, fazendo 

com que o vídeo seja acessado somente para escutar a música em si. 

Esse tipo de vídeo é utilizado também como estratégia de divulgação por artistas que 

atuam fora do YouTube. A banda MegaDriver, por exemplo, lançou o álbum Double K.O., no 

YouTube, em 2014. Cada vídeo possui uma imagem com a capa do álbum e outra relacionada 

ao jogo da música tocada. A única movimentação que se apresenta é de um efeito de cores 

utilizado para simular uma movimentação de luzes na imagem (Figura 23). 

 
Figura 23. Quadro do vídeo de MegaDriver 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Esaka – Japan Team Theme – The King Of Fighters 96146 

Nota-se também que a imagem é composta por elementos da cultura gamer. Primeiro, 

há à esquerda uma imagem com jovens impressionados enquanto olham em direção a uma tela, 

                                                 
146 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1fzGhEUXPiQ. Acesso em: 17 Fev. 2019. 
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posicionada no lugar de quem estava observando a arte. Dois dos jovens estão segurando os 

controles do arcade enquanto os outros estão acompanhando o jogo. Ao fundo, algumas 

máquinas de arcades para complementam a ambientação do cenário. Essa imagem claramente 

remete ao ato de ir jogar games nos arcades na décadas de 1980 e 1990. Muitos jogadores 

tiveram contato com essas máquinas de jogos em lojas especializadas, em shoppings ou até 

mesmo em bares. Jogos de gênero luta foram muito populares nesses espaços, o que é o caso 

da música apresentada por essa imagem (Figura 23). 

Já no lado direito, percebe-se o trio de personagens Kyo Kusanagi, Goro Daimon e 

Benimaru Nikaido do game The King of Fighters 96 (1996), o que é ainda mais um reforço 

imagético para provocar a memória dos ouvintes e comunicar a música que está sendo tocada 

(no caso, um remix da música tema do time japonês, composto por esse trio). 

Se, por um lado, a imagem estática não convida o ouvinte a ficar atento a ela, por outro, 

estimula uma experiência estética a nível cognitivo baseada em lembranças que o sujeito possa 

ter com esse jogo ou com a identificação construída com os personagens representados. 

Logicamente, esse tipo de direcionamento não é garantido. Há uma lacuna entre as intenções 

dos artistas e aquilo que o público entende de seus produtos. 

Já o músico Pascal Michael Stiefe (canal Plasma3Music Remixes) utiliza imagens 

estáticas em quase todas as suas produções. A música do vídeo Top Gear Remix (Snes) – Track 

1 Synthwave / Retrowave Remix147 é uma versão, no estilo synthwave148, da música Las Vegas 

do jogo Top Gear (1992). Nele, consta a música e somente a imagem de um carro baseada na 

capa de Top Gear, com alterações para se adequar à estética do gênero musical. Assim, ele 

funde esteticamente Top Gear e synthwave ambos a nível imagético e sonoro. 

 
Figura 24. Capa de Top Gear e figura de fundo do vídeo de Plasma3Music Remixes 

                                                 
147 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tA7a_EEgwrw. Acesso em: 03 Fev. 2019. 
148 Synthwave, também chamado de retrowave, é um gênero musical que surgiu na década de 2000 influenciado 
por músicas e trilhas sonoras dos anos 1980. A sonoridade, grosso modo, é carregada de sintetizadores e rítmico 
produzido por baterias eletrônicas. 
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Fonte: Imagem produzida a partir da capa do jogo Top Gear e do vídeo Top Gear Remix (Snes) – Track 1 
Synthwave / Retrowave Remix149 

Outro tipo de produção é aquela em que há um vídeo de gameplay (um vídeo do jogo) 

enquanto a música é tocada. O gameplay, portanto, é o próprio vídeo que acompanha a música. 

Apesar do gameplay ser um recurso utilizado por youtubers para complementar o cenário ou 

criar cenas específicas em meio a performance – assunto que será tratado posteriormente –, 

aqui estou me referindo a um tipo de produção em que o gameplay e a versão de game music 

formam juntos o formato geral do vídeo, produzindo, desse modo, um outro tipo de vídeo em 

que o youtuber não se apresenta visualmente nele. 

Os vídeos de gameplay são recortados e editados para se encaixarem ao tempo da versão 

musical apresentada. O resultado disso são vídeos em que a experiência de jogo não se expressa 

por eles de forma completa. Considerando que a versão apresentada se mostra completa, com 

começo, meio e fim, o gameplay adquire um caráter secundário, este obviamente passível de 

subversão, no qual sua presença em vídeo tenha função de remontar a experiência de jogo. 

Exemplificando, o vídeo Castlevania – Poison Mind (2018 version) [COVER]150 de 

Nestalgica, apresenta uma arte baseada no material ilustrativo original do jogo Castlevania 

(1986), enquanto há um quadro onde o gameplay do jogo flui em vídeo (Figura 25). Esse tipo 

de gameplay é colocado no vídeo sem o seu áudio original (música e efeitos sonoros), o que faz 

com que a intenção não seja de criar uma experiência de gameplay alternativa, com o áudio 

retrabalhado, mas sim a de criar um vínculo com a experiência de jogo, mesmo que sem o ato 

de jogar. 

                                                 
149 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tA7a_EEgwrw. Acesso em: 03 Fev. 2019. 
150 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pkpmBCf1gjA&t. Acesso em: 03 Fev. 2019. 
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Figura 25. Vídeo de Nestalgica com gameplay no quadro a direita e arte gráfica baseada no game no resto da tela 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Castlevania – Poison Mind (2018 version) [COVER]151. 

Apesar de possuir grande destaque ao gameplay, por ser elemento imagético que 

apresenta maior quantidade de movimentos, alguns músicos utilizam algumas formas de 

produzir outros sentidos ou provocar outras reações aos público. Esse próprio vídeo de 

Nestalgica, por exemplo, é formado por uma versão heavy metal da música Poison Mind (1987) 

e há momentos em que ele adiciona um bumbo da bateria tocado rapidamente (técnica 

conhecida como bumbo duplo) para deixar o ritmo mais intenso. Nos momentos em que ocorre 

alguma passagem musical com esse som percussivo, a figura da morte, antes parada, começa a 

rodopiar. Os sentidos, nesse caso, se complementam. A música, por um lado, apresenta uma 

parte rápida e intensa e, por outro, a Morte corresponde com seu corpo a essa agitação. O trecho 

musical mostra mais potência ao conseguir mobilizar simultaneamente a imagem estática e a 

figura representativa da morte, o que pode produzir sentidos interpretativos diversos. 

De modo geral, o que podemos notar é que esses vídeos não contam com a participação 

do músico que o construiu realizando algum tipo de performance musical no vídeo expondo 

seu corpo ou rosto. A performance do artista está, assim, presente somente no material sonoro. 

Ou seja, os vídeos do tipo artista não visível tendem a direcionar a experiência estética mais 

para o material sonoro, a música em si. Apesar de essas imagens poderem criar algum tipo de 

imaginação subjetiva quando aliadas à expressão musical, em um contrato audiovisual 

                                                 
151 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pkpmBCf1gjA&t. Acesso em: 03 Fev. 2019. 
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(CHION, 1994), ela induz a dar mais importância à experiência auditiva do que ao audiovisual, 

como acontece com outros tipos de vídeo. 

Contudo, é também possível pensar que a experiência audiovisual produzida leva a um 

tipo específico de produção performática da game music que possibilita outras estéticas desse 

produto. A performance musical, portanto, não se expressa por meio das atitudes corporais e 

expressivas do músico, mas sim por meio da construção da experiência do audiovisual por meio 

de outros conteúdos imagéticos relacionados à cultura dos games. Não é uma performance 

corporalizada, mas sim imaginada (FRITH, 1996; HARGREAVES, 2012) oriunda tanto de 

práticas de produção sonora realizada por músicos quanto do jogo em si, em que a experiência 

do jogar se sobrepõe a nível subjetivo. Frith, em algumas passagens, posiciona a imaginação 

como elemento importante da performance e gostaria de chamar atenção para uma fala 

específica: 

Para mim isto é um processo literal: escutar música é vê-la performada, no palco, com 
todas as armadilhas. Eu escuto as gravações com total consciência de que o que eu 
esteja escutando talvez nunca tenha existido, de que nunca poderia existir, enquanto 
“performance”, algo acontecendo em um mesmo espaço e tempo; mesmo assim, ela 
está acontecendo agora, em um mesmo espaço de tempo: ela é então uma performance 
e eu a escuta como uma, imagino os intérpretes performando mesmo quando isto 
significa apenas um DJ mixando uma faixa ou um engenheiro girando 
potenciômetros.152 (FRITH, 1996, p.211). 

A ideia de Frith é importante por apontar o fato de que a imaginação do ouvinte procura 

preencher as brechas daquilo de que sente falta na experiência. É, portanto, uma possibilidade 

de construirmos parte dessa experiência por meio de uma base sugerida pelo material musical 

que entramos em contato. 

Hargreaves (2012) vai além dessa ideia e sugere a imaginação como base cognitiva da 

atividade musical. Para ele, a ideia de que a imaginação como algo essencial na criação musical 

é algo óbvio. No entanto, esse direcionamento nubla o olhar sobre as capacidade criativas na 

escuta musical. Ele propõe, a partir disso, que a imaginação na escuta é simultaneamente 

criativa e dinâmica, pois o “ouvinte e o contexto estão em constante estado de interação 

mútua”153 (HARGREAVES, 2012, p. 553) e isso representa uma mudança constante nas 

preferências individuais, nos gostos, influenciando na performance musical pensada de modo 

amplo, como formas de interpretação, expressão, composição e improvisação. 

                                                 
152 Tradução de: For me this is a literal process: to hear music is to see it performed, on stage, with all the 
trappings. I listen to records in the full knowledge that what I hear is something that never existed, that never 
could exist, as a "performance," something happening in a single time and space; nevertheless, it is now 
happening, in a single time and space: it is thus a performance and I hear it as one, imagine the performers 
performing even when this just means a deejay mixing a track, an engineer pulling knobs. 
153 Tradução de: the listener and the context are in a constant state of mutual interaction. 
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Nesse sentido, os vídeos em que o artista não é visível parecem conduzir para um tipo 

de performance da própria experiência de jogar que insurge em processos mnemônicos 

cognitivos devido ao conhecimento do fã em relação as conteúdos apresentados, tanto 

imagéticos quanto sonoros. A performance apresentada nesses tipos de vídeo seria a da 

experiência de jogo comunicada, porém com abertura suficiente para uma apropriação 

imaginativa que abre espaço, no consumo, para um agenciamento da fruição estética e da 

produção de sentido. 

Esse tipo de vídeo se mostra, portanto, como um convite para o consumidor/apreciador 

completar as “brechas” da experiência proporcionada em vídeo. O gameplay, por exemplo, 

concede elementos base para que se possa imaginar diversas coisas ou situações conforme o 

modo que se apropria da experiência. Pode, por exemplo, tanto imaginar-se jogando o jogo 

como assistindo outra pessoa jogando. Para além disso, pode-se também até mesmo compor 

uma experiência de performance imaginada de músicos tocando essa música na qual o 

gameplay pode estar ausente. 

4.2 Comunicação identitária e materialidades: conteúdos da cultura gamer expressos em 

vídeo 

Como vimos até aqui, a música é um elemento central nas práticas de produção e 

consumo de fãs de game music. No entanto, também tenho mostrado como ela não é o único 

componente relevante nessa cultura. Brincadeiras, imagens, falas, e diversos outros elementos 

circunscrevem as práticas culturais de game music, de modo geral. No caso das práticas de 

produção de vídeos de game music no YouTube, destacarei três objetos de análise que se 

comportam como conteúdos comunicativos além dos musicais: (1) adereços de cenários, (2) 

cosplay e (3) vídeos de gameplay. Esses objetos são tanto utilizados ativamente pelos youtubers 

quanto estão dispostos no cenário de modo controlado estabelecendo uma comunicação entre o 

artista e público; entre o fã (produtor e consumidor) e o fã (consumidor). É uma comunicação 

sutil, mas que faz parte das relações entre os atores da rede por meio da identificação que 

encontram ao relacionarem-se. 

Beatriz Polivanov (2014), afirma que as disposição dos materiais expostos em sites de 

redes não são apresentações aleatórias do eu, pois há um controle na medida em que 

jogam com o que desejam deixar a mostra e o que sejam ocultar, performatizando 
discursiva e materialmente suas identidades nos sites. Mais do que exposição dos 
sujeitos, o que está em jogo principalmente nos sites de redes sociais é a sociabilidade 
e potencialidade de construção indentitário que eles engendram. (POLIVANOV, 
2014, p.53) 
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Esses objetos, assim, representam sentidos e ideias relacionados à cultura dos games e 

à subcultura de sua música, pois são representativos de marcas identitárias importantes nas 

dinâmicas de sociabilidade entre os fãs de game music. Em outras palavras, aquilo que está 

disposto no vídeo não se faz presente de forma totalmente acidental, porque o processo de 

produção é composto por uma seleção daquilo que se quer filmar. 

É importante apontar, porém, que o controle pode ter diversos níveis, que podem remeter 

de uma displicência por parte do videomaker, mesmo sem ser este o caso. A fadiga no processo 

de produção de todas as etapas do vídeo podem fazer com que algo se perca em meio a dimensão 

total do projeto, fazendo com que certas exposições ou passem despercebidas ou tenham sua 

importância, no momento de cansaço, relativizada. Durante a observação participante, postei 

vídeos que eu sabia que não estavam como os idealizava, porém o processo longo produção me 

fez analisar a situação por critérios mais flexíveis, que me fizeram aceitar expor aquilo que 

normalmente não aceitaria. 

Pensa-se que algo é pouco relevante ou que ninguém notará aquilo no vídeo. Assim, um 

balanço de aceitabilidade é feito nesse processo. No entanto, esse tipo de flexibilização pode 

expor o produtor de vídeos a situações não esperadas. Carlos Dontal, do canal Megafive 5, 

produz vídeos elogiados pelo nível de produção desde o início de sua prática no YouTube. No 

entanto, em seu primeiro vídeo [Ken Theme – Street Fighter II – Guitar cover (Megafive)154], 

em meio a diversas falas elogiosas ao seu trabalho, há dois comentários apontando uma “falha” 

na apresentação das cenas em que toca guitarra (Figura 26). 

 
Figura 26. Comentários sobre o vídeo de Dontal 

                                                 
154 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EFBm1Ls3WZM. Acesso em: 04 Fev. 2019. 
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Fonte: Compilação de comentários produzidos a partir das falas encontradas no vídeo Ken Theme – Street 
Fighter II – Guitar cover (Megafive)155 

Os comentários críticos apontam para o fato de Dontal não estar tocando com o cabo 

ligado em sua guitarra. Para os comentadores, esse fato diminui a legitimidade da performance 

na sua relação direta entre o som que sai da guitarra e aquilo que está sendo apresentado em 

vídeo. Mesmo com uma diversidade de elementos destacados pelo controle do processo de 

edição, algumas pessoas notaram tal fato. Não há resposta direta de Dontal por meio de 

comentário, porém o cabo se mostrou presente e ligado a guitarra em todos os seus vídeos 

posteriores. Esse tipo de situação mostra uma nuance da produção dos youtubers em que certos 

elementos não estão dispostos em vídeo por um controle total e consciente. Nesse sentido, ao 

falar de objetos expostos em vídeo, é importante considerar que as descrições e comentários 

expostos levam em conta esse tipo de situação. 

Pensar esses objetos presentes nos vídeos, nesses casos, é uma forma, portanto, de 

pensar os significados e sentidos na cultura da game music por meio da relação que os atores 

têm com eles e como esta configura práticas culturais que ganham dimensão social. Em outras 

palavras, é por meio da relação do sujeito com esses objetos significativos da cultura da game 

music que podemos perceber o potencial tanto da materialidade quanto da experiência estética. 

Assim como Woodward nos lembra, “os objetos são as coisas materiais que pessoas encontram, 

interagem e usam”156 (WOODWARD, p.3, 2007). Desse modo, é por meio deles que as práticas 

culturais acontecem, na quais os sujeitos interagem com o coletivo. Por isso, é importante 

entender a relação entre os sujeitos e objetos a partir de suas práticas de consumo, pois é nelas 

que as questões identitárias se mostram mais evidentes. 

Se por um lado os marcadores identitários da cultura são expostos em vídeo, de modo 

relativo e conscientemente controlados, por outro, os fãs consumidores podem produzir 

relações de sentido com esses objetos observados durante a apreciação. Desenvolvem-se 

interações entre fãs e produtores de conteúdo e se produzem sentidos de modo dialético entre a 

esfera individual e coletiva. São situações que criam sentidos e produzem novas ações entre os 

atores envolvidos. 

É importante ressaltar que mesmo que a música possa ser pensada como objeto, a ênfase 

nesta seção será direcionada a esses objetos que aparecem como secundários nos vídeos, mas 

cujas exposições são formas de construir sentidos e estabelecer comunicação direta e indireta 

entre os fãs. 

                                                 
155 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EFBm1Ls3WZM. Acesso em: 04 Fev. 2019. 
156 Tradução de: Objects are the material things people encounter, interact with and use. 
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4.2.1 Itens de cenário: composições identitárias por expressão material 

Os adereços de cenário são objetos utilizados para compor a cena do filme: bonecos ou 

action figures de personagens dos jogos, pôsteres de games, consoles de videogame e cartuchos, 

dentre outros. Cada um desses objetos demonstra uma relação que o youtuber fã tem com a 

cultura dos games, pois representam um traço indentitário dele. Ao expor esses objetos em 

vídeo, portanto também como conteúdo, esse fã comunica ao público parte de suas preferências 

e seu gosto ao público, dando a eles uma representatividade significativa enquanto traços 

identitários. Ao utilizar esses objetos como componentes de cenário, o fã demonstra parte de 

sua relação com os signos e ideias do game que representa aquele objeto, e que reverberará em 

sua prática de produção de arranjos musicais de game music. Ocorre, nesse sentido, uma relação 

direta entre consumo de objetos representativos da cultura dos games e da identidade própria 

enquanto fã de games. Woodward (2007) diz que a identidade é algo relevante nos estudos de 

consumo. Segundo o autor, 

nós somos definidos como pessoas não somente pelo que pensamos e dizemos, mas 
por quais coisas matérias que possuímos, que nos cerca com, e que interagimos com: 
nossas roupas, sapatos, veículos motorizados e outras formas de transporte, canetas, 
computadores e outras tecnologias como telefones moveis ou assistentes digitais, e 
assim por diante. Todas estas coisas matérias ajudam a estabelece, mediar e nos 
assessoria nos performance de nossa identidade pessoal e social.”157 (WOODWARD, 
2007, p. 133-134) 

O que Woodward aponta é para duas dimensões: uma baseada na relação de uso direto, 

no qual a materialidade influencia diretamente sobre o trato com o mundo, e a outra é como 

essa relação, em condição social, desvela um jogo de exposição social, tanto por portar esses 

objetos quanto pelo tipo de interação social que medeiam. É uma situação em que sujeito, 

sociedade (outros sujeitos em forma coletiva ou individual) e objeto(s) estão em um processo 

interrelacional constante. Sobre isso Lívia Barbosa, diz: 

Na sociedade contemporânea consumo é ao mesmo tempo um processo social que diz 
respeito a múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a diferentes formas de 
acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo social percebido pelas ciências 
sociais como produtor de sentidos e de identidades, independentemente da aquisição 
de um bem. Uma estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais 
para definir diversas situações em termos de direitos, estilos de vida e identidades. E 
uma categoria central na definição da sociedade contemporânea. (BARBOSA, 2006, 
p. 26). 

                                                 
157 Tradução de: We are defined as people not only by what we think and say, but by what material things we 
possess, surround ourselves with, and interact with: our clothes, shoes, motor vehicle or other forms of 
transportation, pens, computer and other personal technologies like mobile telephones or PDAs, and so on. All of 
these material things help to establish, mediate and assist us in the performance of our personal and social 
identities. 
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A dimensão do consumo aqui é abordada a partir dessa perspectiva simultânea de seus 

fluxos e processos, como na fala de Barbosa, enfatizando questões relacionadas às produções 

de sentido e de identidades, pois foram questões que chamaram a atenção durante o contato 

com o campo e se mostraram importantes para entender a cultura da game music, assim como 

para fornecer instrumentos para circunscrevê-la. 

Vale também ressaltar que apesar de apontar para objetos, a questão do consumo será 

posta enquanto processo, como forma de entender as identidades e alteridades construídas pelos 

fãs de game music. Admite-se, portanto, a perspectiva de Campbell de que a identidade “deve 

ser encontrada em nossas reações aos produtos e não nos produtos em si” (2006, p. 53). Em 

outras palavras, em nossa relação com os produtos, o consumo. 

A identidade, no entanto, deve ser tratada com cuidado nesse caso por ser componente 

complexo do sujeito. Análises sobre identidade envolvem entendimento sensível de processos 

subjetivos complexos (GUTIERREZ, 2009). Nesse sentido, a ideia de Hall (2003), de 

pensarmos em identificação para pensar a identidade em seu fluxo, parece mais adequada a esta 

situação de pesquisa por possibilitar direcionar a discussão para aquilo que constrói essa relação 

identificatória entre os atores da e na cultura da game music. 

Não se tem aqui a pretensão de mostrar a identificação com esses conteúdos como 

identidade de um fã de game music em si ou como algo sempre presente em contextos com essa 

música. O que pretendo é apresentar o fluxo de sentidos produzidos pelo consumo de objetos 

materiais (virtualizados ou não158), estilos, experiências e situações diversas, e como os atores 

produzem associações na rede por meios deles. 

Primeiramente, gostaria de iniciar a discussão falando sobre os pôsteres, pois foram os 

objetos, cujo uso pelos músicos youtubers na composição de cenários de seus vídeos se mostrou 

constante. Considerando, portanto, que muitos dos vídeos são gravados nas casas dos 

produtores, às vezes em seus próprios quartos, acabam sendo a composição identitária que 

fizeram para seus lares, ou seja, composição da vida cotidiana para além do vídeo. Além disso, 

outro motivo é ter sido algo no campo que se mostrou importante em certas construções, depois 

de algumas interações que aconteceram em campo. Uma, que gostaria de destacar, aconteceu 

quando recebi um comentário em um dos vídeos produzidos como parte da observação 

participante (Figura 27). 

                                                 
158 Considera-se também a experiência de consumo de objetos presentes nos vídeos, portanto, consumidos por 
meio de sua presença virtualizada. 
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Figura 27. Imagem do vídeo e comentário relacionado ao pôster de fundo (marcação em vermelho pelo autor) 
Fonte: Imagem produzida a partir do vídeo Black Belt – Boss Theme | Best Master System Song | Schneider 

Souza159 e de comentários em sua página. 

O comentário de Hashel é sobre o pôster da personagem Kurisu Makise (indicado pela 

marcação na Figura 27) do jogo Steins;Gate (2009). Esse jogo é uma visual novel e os jogos 

desse gênero são, grosso modo, livros interativos, histórias em que o jogador decide o 

encaminhamento da narrativa. Algumas dessas narrativas possuem caminho que podem levar a 

interações diversas com os personagens a ponto de desenvolverem relações afetivas com eles, 

até mesmo amorosas. As decisões do jogador levam, em resumo, a rotas específicas que 

proporcionam experiências narrativas com o (a) personagem de maior afinidade. Dizer que 

“Kurisu é a melhor garota”, portanto, é o mesmo que dizer que ela é melhor que as outras 

personagens do jogo ou até mesmo de outros jogos desse gênero, dependendo do contexto da 

conversa. Em outras palavras, Hashel está apontando para experiências narrativas 

proporcionadas pela “rota” de relacionamento com à personagem. 

Quando comprei esse pôster, o fiz pela identificação com a personagem que tive durante 

a experiência que tive com o jogo, não como um modelo de mulher ideal, mas de ser humano, 

pois também havia sentido de que havia aprendido algo sobre humanidade ao jogar o jogo. Ao 

olhar para o pôster, portanto, o faço tanto para relembrar momentos da experiência do jogo 

quanto para me inspirar em momentos de desânimo com as tarefas do dia-a-dia. De certo modo, 

pode-se dizer que queria comunicar esses afetos a outras pessoas, pois sabia que colocando no 

meu quarto, local de gravação, ele apareceria nos vídeos, o que resultaria em sua exposição no 

YouTube. 

Por ser um jogo pouco conhecido, não esperava que alguém o reconhecesse, porém 

quando Hashel comentou sobre o jogo, pude notar alguma relação comunicativa que há nas 

interações gerais da cultura dos games. Por meio do vídeo de game music, em que o assunto em 

                                                 
159 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cvQZkAnNpKc. Acesso em: 17 Fev. 2019. 
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destaque não era o jogo Steins;Gate, Hashel apareceu e comentou sobre o pôster disposto no 

local de gravação. É um comentário muito específico que demonstra conhecimento do universo 

do jogo e cria um senso de vínculo de alteridade que surge da reconhecimento de, minimamente, 

ter experienciado algo semelhante com o jogo. É um vínculo associativo que se cria por 

participarmos de um tipo de aprendizado de códigos específicos dos games, no caso, de 

Steins;Gate. 

Durante essa interação nos comentários do YouTube, é notório que há uma ligação entre 

fãs mediada pelo objeto posicionado no quarto e que isto está associado também a uma noção 

imaginada de coletividade, que vai além dos dois sujeitos apresentados neste caso (eu e Hashel). 

Com isso, insurge um momento de interação significativa da experiência de ser fã deste jogo e, 

mais especificamente, desta personagem que influencia, direta ou indiretamente, práticas 

socioculturais posteriores. Esse envolvimento a nível social dimensiona o projeto de self na 

medida em que a identidade de fã se torna uma experiência de ser e pertencer a uma 

coletividade, mesmo que imaginada (THOMPSON, 1998). É um momento em que 

É precisamente porque os indivíduos abrigaram uma parte significativa da própria 
identidade na experiência de ser fã, que a associação com os outros fãs pode ser 
imensamente gratificante. Associar-se a outros fãs é descobrir que as escolhas que se 
fez na construção do próprio projeto de vidas não são inteiramente idiossincráticas. É 
descobrir que a trajetória da vida que se escolheu coincide significativamente com 
trajetórias de vida de outros, de tal maneira que certos aspectos do self – incluindo, e, 
alguns casos, os próprios desejos e sentimentos mais íntimos – podem ser 
compartilhados com outros sem nenhuma vergonha. (THOMPSON, 1998, p.195) 

Concordando com o autor, a experiência de fã pode se mostrar como algo efêmero se 

observada de modo reducionista apenas, uma situação de momento, como é o caso do diálogo 

curto apresentado entre Harshel e eu. No entanto, o efeito dessa experiência é significativo o 

suficiente para influenciar os valores implicados na relação do fã com aquilo que é admirado, 

moldando os gostos e as relações do sujeitos com a rede da cultura game music. 

É uma situação em que a experiência de fã se situa em camadas entrelaçadas. A primeira 

é a relacionada à game music que foi produzida que é admirado por ambos os fãs, o que produziu 

a versão e o que buscou por ela. E a segunda, é relacionada ao contato do objeto que veio como 

algo extra ao que procurado inicialmente, pois era relacionada a um jogo que não era o da game 

music apresentada. Contudo, independemente da relação direta com a game music apresenta, o 

objeto quando foi percebido no vídeo provocou no fã o desejo de criar uma comunicação 

relacionada a ele para expressar a identificação que tem com a personagem construindo uma 

interação social por meio dessa ação. O que se tem é, portanto, um tipo de aposta feita pelos 

dois. A primeira é a feita por mim quando expus os pôsteres em vídeo com o intuíto, porém 
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sem muito acreditar, que produziria algum efeito em alguém que assistisse um dos vídeos. A 

outra foi realizada pelo Hashel que comentou algo tão específico do jogo que poderia não ter 

resposta alguma. Poderia, portanto, ser ignorado ou mal compreendido dentro da singularidade 

do assunto. 

A ligação indentitária que surge a partir de sua fala é significativa e me fez concordar 

com ele sobre essa questão, de modo coerente dentro do universo do jogo.  

Esses entrelaçamentos podem ocorrer com outras práticas culturais e conduzir a uma 

negociação identitária a partir de critérios tanto baseados na cultura dos games como em outras. 

A game music possibilita uma associação com outras culturas aberta o suficiente para o artista 

apresentar uma identidade e molda-la conforme percepções das reações do coletivo, de modo 

que ainda mantenham características consideradas importantes para configurar suas próprias 

vontades. O artista de game music Family Jules, por exemplo, possui uma relação afetiva 

evidentemente forte com o heavy metal, seus subgêneros e também com bandas específicas. 

Isso compõe parte importante da história que construiu como fã produtor de versões de game 

music, pois a sonoridade heavy metal persiste até hoje na maioria de seus arranjos.  

A maioria de seus vídeos, no período entre 2011 e 2015, foi realizada em um quarto 

com a parede cheia de pôsteres de bandas de heavy metal, filmes e games, no qual se destaca 

principalmente, tanto por quantidade como tamanho, os pôsteres da banda Avenged Sevenfold 

(Figura 28). Isso só já indicaria que ele é fã dessa banda. No entanto, para quem a conhece, há 

mais códigos a serem notados nos vídeos, que também mostram uma relação de afeto ainda 

maior, como a camisa da banda utilizada por ele constantemente e seu nome anterior de 

youtuber (Familyjules7x)160. 

                                                 
160 Tanto artistas como fãs utilizam a sigla A7X como abreviação do nome Avenged Sevenfold. Nesse sentido, a 
utilização do 7x no final de nome é uma forma de expressão de vínculo com essa banda a um nível objetivo, 
estampado no próprio nome apresentado ao público. 
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Figura 28. Family Jules tocando em seu quarto/estúdio uma versão de game music (marcações do autor) 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Faron Woods Twilight Princess Guitar Cover161 

O resultado disso é que a game music não foi utilizada somente como meio para 

expressar seu amor aos games e sua música, mas também forma de expressar amor pela banda 

favorita. Ele encontra meios de agenciar os sentimentos de fã em duplicidade (de game music 

e da banda Avenged Sevenfold) no fluxo contínuo de sua produção. A abertura que a game 

music proporciona para a construção de práticas culturais diversas possibilita um 

desprendimento ainda maior de um ideia de fã singular e totalmente voltada a um objeto de 

adoração para uma que flui dentro de um espectro amplo. De um fluxo de experiências que se 

faz em uma maior abstração pela somatória de expressividades de fã possíveis dentro de uma 

mesma prática musical. 

Além dos pôsteres, diversos outros objetos compõem os cenários e fazem menção a 

relação direta com os games. Eles também constituem os marcadores 

identitários/identificatórios que comunicam o pertencimento a cultura dos games de um modo 

que especifica gostos e produz distinções, pois aponta preferências que podem ser conflitantes 

quanto excludentes. 

Ao analisar um vídeo como o de Johny Atma [Cursed Leorina (Klonoa 2: Lunatea's 

Veil) – Gametal Remix]162, nota-se que ele utiliza action figures, consoles, pelúcias e cartuchos 

como enfeite da estante que constantemente aparece em seus vídeos (Figura 29). Excluindo o 

                                                 
161 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MAkN2H6w6MI . Acesso em: 07 Fev. 2019. 
162 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nE1gMyXDa-Y . Acesso em: 7 Fev. 2019. 
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pódio com a guitarra branca, todos os outros itens visíveis na imagem (Figura 29) são referentes 

à cultura material dos games, demonstrando suas preferências. 

 
Figura 29. Johny Atma performando uma versão de game music em seu estúdio 

Destaque para os objetos utilizados para compor o cenário do vídeo (marcações do autor) 
Fonte: Imagem retirada do vídeo Johny Atma [Cursed Leorina (Klonoa 2: Lunatea's Veil) – Gametal Remix]163 

Todos os itens compõe um cenário pensado conforme escolhas preferenciais e 

controlado por seleção de foco da camera. Eles são símbolos da cultura dos games que 

configuram a comunicação de uma identidade para si e para o Outro. É um processo em que a 

identificação de nós mesmo “é uma questão de sentido, e sentido sempre envolve interação: 

concordância, discordância, convenção e inovação164 (JENKINS, p.17, 2008). Nesse sentido, 

os itens representativos da cultura da game music possibilitam uma comunicação de traços 

identitários por meio da forma como são utilizados. No caso dos vídeos, os itens dispostos nele 

são demonstrações de um universo sensível do artista (youtuber fã de game music) relacionada 

às suas percepções sobre a game music e demarcam espaços sobre aquilo que quer promover 

dentro da cultura. 

Por outro lado, na cultura dos games, há diversas disputas baseadas em identificação 

com certas marcas na cultura dos games, legando alguns jogadores a assumir certos 

antagonismos baseados em conflitos fundamentos na noção de valor. Uma disputa conhecida 

pelos gamers é a entre as empresas Nintendo e Sega, que persistiu desde a década de 1980 até 

                                                 
163 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nE1gMyXDa-Y . Acesso em: 7 Fev. 2019. 
164 Tradução de: is a matter of meaning, and meaning always involves interaction: agreement and disagreement, 
convention and innovation, communication and negotiation. 
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a metade da década de 1990. Esse é um conflito em que as duas principais fabricantes de 

videogames do mercado nesses períodos abriram disputas publicitárias intensas que fizeram 

com que os próprios fãs assumissem lados em defesas de seus produtos, jogos e personagens 

preferidos (HARRIS, 2015). Vale ressaltar que essa disputa ainda persiste no imaginário dos 

jogadores, a partir da qual alguns apenas brincam com a ideia enquanto outros debatem 

seriamente a questão. 

Desse modo, podemos notar, no cenário de Atma, uma maior quantidade de itens 

referência da produtora Nintendo em relação obre outras empresas e marcas. Isso demonstra 

uma evidente preferência por esses personagens, consoles e cartuchos, o que pode fazer com 

que Jonny Atma seja visto como mais fã da Nintendo do que de outras, inclusive da Sega, apesar 

do personagem Sonic, mascota da empres, no canto superior esquerdo da imagem. O que quero 

mostrar com isso é que a configuração desses objetos apontam características de preferência 

identitárias que também produzem distinções e que, em algumas situações, podem ser 

conflituosas no campo de disputas de valores. 

Um olhar ligeiro pode levar a um entendimento desses itens como meros enfeites, que 

possuem somente uma conotação estética. No entanto, isto vai além por ser algo controlado, 

disposto na construção controlada do cenário. Goffman (1985) mostra que a exposição do self 

é realizada em um processo calculado, mesmo que a nível subjetivo e pouco objetivamente 

consciente. Na sua teoria, a apresentação do Eu em frente a uma coletividade, possui níveis de 

controle realizados pelo sujeito em sua realização. Isso constitui um jogo constante entre a 

maneira com que se quer ser visto e um escopo de possibilidades permitidos pelos próprios 

limites identitários subjetivos do sujeito. O que se expõe, portanto, de si é algo feito com 

controles agenciados dentro de um limite de possibilidades. 

O que esses itens potencializam nos vídeos é um senso de pertencimento compartilhado. 

Cohen (2001) considera que os símbolos (objetos que comunicam ideias) geram um senso de 

pertencimento compartilhado em um determinado contexto composto por sujeitos que 

compartilham de valores relativamente semelhantes. Ao mesmo tempo que esses símbolos 

criam uma comunicação que identifica os atores de uma coletividade, ele o faz para os de fora 

(outsiders). 

A partir disso, pode-se dizer que não se pertence à cultura da game music sozinho, 

pertence-se junto a outros sujeitos, criando um tipo de comunidade, porém, diferentemente da 

objetividade da ideia de Cohen (2001), esta comunidade se porta como imaginada 

(ANDERSON, 2006; HALL, 2006) em alguns casos, pois ainda se processa em um jogo entre 

abstração subjetiva e intersubjetividade ou empiricamente concretizadas. Benedict Anderson 



193 
 

 

(2006) explica que uma comunidade imaginada é aquela em que experiências de pertencimento 

a uma coletividade ocorrem entre sujeitos mesmo sem contato relacional direto. 

Nesse sentido, a ideia de comunidade imaginada aqui está posta por sua percepção 

ocorrer no sensível dos atores da rede durante a experiência de contato com os elementos da 

cultura gamer-game music (aqui pensados em simultaneidade). Isso leva à subjetividade do 

processo em que a experiência de pertencimento a uma comunidade ligada a essa cultura é 

imprecisa e variável. No entanto, leva-se em conta também o potencial demarcatório e 

projetivo, em que cada contato com esse tipo de experiência constrói sutil e constantemente um 

laço maior com as ideias referências produzidas durante a própria experiência e relacionadas às 

percepções culturais. Em outras palavras, cada contato com a game music e, simultaneamente, 

os materiais dessa cultura alimenta gradativamente o sentimento de pertencimento a essa ideia 

de comunidade, possibilidade, por meio disso, ações de integração dos sujeitos na construção 

de coletividades diversas. 

Esse processo constrói locais de interação online em que esses atores podem construir 

comunidades de prática (WENGER, 1998), na qual se aprendem e se divulgam códigos 

culturais da game music e proporcionam espaços de transformação da identidade. Um exemplo 

disso, são os grupos de fãs desses artistas de YouTube que interagem coletivamente em outras 

serviços como Discord, Patreon e páginas de Facebook, para citar algumas. Nesses espaços 

virtuais, discutem-se diversos assuntos e compartilham-se diversas experiências relacionadas 

às práticas musicais desses artistas, sem se limitar, no entanto, a isso. Esses grupos acabam 

sendo um espaço também para práticas culturais baseadas na cultura da game music e, 

consequentemente, dos jogos eletrônicos em geral. 

A ideia de uma comunidade de game music é possível dentro da aceitabilidade dessa 

imaginação sobre a própria ideia, uma abstração. É plausível, contudo, pensar que esse 

entendimento da coletividade possa ter relação direta com a associação de grupos dispersos que 

realizam práticas culturais baseadas nessa música. Essa comunidade, portanto, existe em uma 

ordem simbólica percebida pelos sujeitos com suas próprias percepções subjetivas sobre essas 

práticas culturais na rede. Isso faz com que essas práticas não imponham limites territoriais e 

simbólicos, mas que criem outras possibilidades, outros caminhos. Desse modo, pode-se pensar 

que não existe uma comunidade da game music, mas sim comunidades (no plural) que se 

interligam de maneira associativa. São redes, portanto, interligadas de modo direito e indireto 

criando um circuito de práticas que podem até mesmo ser empreendidas por pessoas sem 

ligações claras com os agrupamentos coletivos. 
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4.2.2 Cosplay: personificando um personagem de game durante a performance musical 

Na maioria dos vídeos, as roupas utilizadas são composições comuns de gosto pessoal 

do indivíduo. No entanto, alguns artistas (fãs produtores) praticam o cosplay de personagens da 

cultura dos games durante seus vídeos, em uma prática que chama a atenção principalmente por 

se tornar parte do conteúdo audiovisual, demonstrando uma ligação direta com o universo dos 

games, que, por sua vez, demonstra um vínculo afetivo com aquele objeto e sua simbologia, 

desde o seu consumo até o momento de exposição pública. 

O cosplay, grosso modo, é uma prática de se vestir e agir como personagens de produtos 

midiáticos diversos: manga, anime, filmes e games, na maioria das vezes (RAHMAN; WING-

SUN; CHEUNG, 2012; COELHO JUNIOR; LAMERICHS, 2011; 2013). Sendo assim, o 

cosplay é um ato que se dá pela demonstração de conhecimento desses produtos midiáticos e, 

portanto, constitui-se sob a percepção de que outros também os conhecem. Desse modo, mesmo 

que haja uma parcela de individualidade, o cosplay é pensado e produzido para sua performance 

no social. É no social que ele ganha características simbólicas, que comunicam preferências, 

gostos, ideias, vontades, etc. Nesse sentido, é uma exposição de si. 

Segundo Nicolle Lamerichs, o cosplay, além de celebrar produções midiáticas da 

cultura, “expande e aprofunda o seu conteúdo narrativo”165 (p. 2). Em sua prática, se constróem 

novas significações do universo do personagem interpretado. Assim, ao mesmo tempo em que 

traços identitários são comunicados por meio do cosplay, eles são atualizados em 

simultaneidade com a percepção de si e do personagem (LAMERICHS, 2013). 

Em relação à prática de cosplay por fãs de game music no YouTube, a exposição pública 

desse artista em vídeo, representando parcialmente um personagem com o uso de indumentária 

específica, constitui um tipo de comunicação que se soma ao material sonoro produzido. Assim, 

esses fãs estabelecem com outros fãs uma comunicação de elementos específicos, selecionados 

para exposição pública de modo controlado. 

Desse modo, há uma questão de agenciamento daquilo que é exposto de si ao público 

(GOFFMAN, 1985) e uma tentativa de consolidar uma comunicação com outros fãs. Nesse 

sentido, os fãs produtores expressão seus gostos, performatizam socialmente por ele 

(HENNION, 2001 e 2011), como forma de serem reconhecidos pelos outros atores da rede. É 

um fator importante porque exibe uma expressão identitária ao mesmo tempo que abre espaço 

para que haja relações de alteridade. 

                                                 
165 Tradução de: extends and deepens its narrative content. 
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A artista Lara (canal Lara6683), por exemplo, faz um cosplay completo do personagem 

Link em seu vídeo Lara plays a Zelda N64/OoT medley as Link166. Nele, podemos ver Lara 

tocando um medley (miscelânea de músicas) do jogo The Legend of Zelda: Ocarina of Time 

(Figura 30). 

 
Figura 30. Lara com cosplay de Link enquanto toca uma versão de game music ao piano 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Lara plays a Zelda N64/OoT medley as Link.167 

Pode-se notar que a roupa, em conjunto com sua cor branca e cabelos loiros, têm 

semelhança direta com o personagem Link. Segundo Monica Nunes (2013, p .442), os critérios 

de escolha de um cosplay são motivados por uma relação simultânea entre gosto e identificação 

pelo(a) personagem. Nesse sentido, o cosplay de Lara pode ser pensado como uma prática que 

comunica o gosto para além da música do jogo, apontando para significações envolvendo sua 

relação com a experiência de jogo e a fragmentação de seus elementos na cultura dos games. 

Em outras palavras, não é uma questão apenas de mostrar o gosto pela música do jogo, mas sim 

de se posicionar enquanto participante presente da cultura dos games. 

Para além disso, o cosplay é uma prática que possibilita um fluxo por outras culturas 

baseadas em produtos midiáticos de diversas origens (RAHMAN, WING-SUN e CHEUNG, 

2012; LAMERICS, 2013). Esse fluxo constante de práticas do cosplay a nível transmidiático 

(LAMERICHS, 2013) mostra similaridades em relação às práticas da cultura da game music, 

                                                 
166 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TaJmqQZHawg&t=0s&index=6&list=PLNBYvScaet93V 
VsYH1vMdIFSIt4ETNxg6. Acesso em: 22 Jan. 2019. 
167 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TaJmqQZHawg&t=0s&index=6&list=PLNBYvScaet93V 
VsYH1vMdIFSIt4ETNxg6. Acesso em: 22 Jan. 2019. 
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pois ambos os conceitos são utilizados para representar práticas culturais baseadas em culturas 

diversas. Enquanto a game music sempre está vinculada aos gêneros musicais e ao universo dos 

jogos eletrônicos, o cosplay se inspira em personagens oriundos de múltiplos produtos 

midiáticos. Nos casos tratados aqui nesta tese, o que temos é uma intersecção cultural entre 

game music e cosplay: a música de um jogo tocada por um cosplayer vestido como personagem 

de um jogo. 

Essa expressão de Lara, enquanto fã que realiza uma produção de game music 

homenageando o jogo original, acaba por expor preferências subjetivas que, quando expostas 

na simultaneidade, demonstram um vínculo maior com o conteúdo do jogo homenageado. No 

entanto, por outro lado, esses elementos não são tão simples de serem identificados, pois as 

especificidades dos conteúdos presentes tanto na música quanto no cosplay são realmente 

identificáveis somente por aqueles que conhecem o léxico simbólico e icônico do game. O uso 

do cosplay, portanto, realiza uma comunicação de ideias e afetividades difusa e diversa com 

vários fãs das culturas envolvidas. Vale apontar, porém, que a demarcação de fã de jogos da 

série Zelda é facilmente notada por qualquer pessoa que conheça minimamente este jogo. 

A comunicação realizada por meio dessas duas práticas fluidas (game music e cosplay) 

pode, por um lado, se mostrar positiva por poder ser compreendida por grande parte dos fãs, 

porém, por outro lado, as respostas do público podem não ser aquelas idealizadas pelo praticante 

de cosplay. 

No caso de Lara, a seção de comentários do vídeo demonstra que parte das falas do 

público é relacionada ao cosplay realizada por ela, em que se encontram tanto pessoas 

demonstrando ligações afetivas por meio desta prática cultural quanto também alguns discursos 

relacionadas a uma objetificação de seu corpo, fruto do fetiche sexual de alguns visitantes 

(Figura 31). 
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Figura 31. Comentários sobre o cosplay de Lara em sua roupa de Link 

Fonte: Imagem produzida a partir de comentários encontrados na página do vídeo Lara plays a Zelda N64/OoT 
medley as Link.168 

A compilação de mensagens apresentada (Figura 31) mostra como a expressão de fã por 

meio do cosplay pode levar a reações de intenções distintas. As falas sobre o cosplay mostram 

uma simples apreciação por ela participar tanto da cultura de games quanto de cosplay. Frases 

como “isso faz a música parecer mais viva” ou “faz as coisas muito mais legais” são indicadores 

de que o cosplay adicionou um valor apreciativo à música apresentada. 

Por outro lado, alguns visitantes demonstraram se preocupar com outro campo da 

cultura de games, baseado no desejo sexual. Eles utilizaram a performance exposta no vídeo 

para imaginar e fruir uma experiência em sua imaginação que adiciona conteúdos sexuais às 

práticas de fã de game music, com frases que posicionam como elogio a sua capacidade de 

provocar desejos sexuais e de causar ereção, como pode ser notado nos comentários. Ou seja, 

são discursos de objetificação de seu corpo (FREDRICKSON; ROBERTS, 1997). É uma 

situação perigosa, pois, como diz Martha Nussbaum (1999), a objetificação mercantiliza o 

corpo em um processo desumanizador que pode levar à desumanização da própria pessoa, 

fazendo-a ser vista como objeto de uso. 

Essas frases demonstram atitudes machistas presentes na cultura dos games, o que não 

é surpresa, considerando a popularidade dos jogos eletrônicos e como a quantidade de pessoas 

traz uma diversidade de comportamentos, inclusive nocivos como o caso do Gamer Gate (ver 

SOUZA, 2017). No entanto, a sexualização é extrapolada ao nível público, quando esses 

usuários deixam a expressão de seus desejos sem pudor e deixam uma marca na seção de 

comentários do vídeo. Essa marca permanece (como pode ser notado na Figura 31) há mais de 

seis anos. O importante é que esse fato demonstra que atitudes machistas estão presentes na 

                                                 
168 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TaJmqQZHawg&t=0s&index=6&list=PLNBYvScaet93V 
VsYH1vMdIFSIt4ETNxg6. Acesso em: 22 Jan. 2019. 



198 
 

 

cultura da game music por expressões que diluem completa ou parcialmente o valor da versão 

de game music apresentada. O que mostra também que a relação comunicativa entre fã produtor 

e fã consumidor não é livre de subversões indesejadas. 

Se, por um lado, o cosplay trouxe uma experiência identitária significativa para os 

participantes da cultura game music que se sentiram de algum modo prestigiados e que se 

identificaram com aquilo exposto, por outro, nota-se que exploraram a dimensão do consumo 

de um modo subversivo a ponto de projetar vontades sexuais a um vídeo que objetiva ser a 

expressão de uma fã de game music. 

Outro tipo de reação que o cosplay provoca no público é a vontade de comentar sobre o 

jogo e seus diversos elementos (narrativa, músicas, histórias, visuais e interpretação dos 

artistas) assim como acontece em quase todos os vídeos de game music observados na pesquisa 

de campo, com a diferença de que as falas são mais direcionadas ao personagem do jogo 

representado em vídeo. No vídeo de God of War Theme "Epic Metal" Cover (Little V)169, 

LittleVMills está maquiado, utilizando uma roupa de couro para se assemelhar ao personagem 

Kratos (Figura 32) do jogo God of War IV (2018). 

 
Figura 32. Little V em vídeo tocando versão de game music 

Fonte: Imagem retirada do vídeo God of War Theme "Epic Metal" Cover (Little V)170. 

No caso do vídeo de Little V, os comentários do público não possuem o tipo de situação 

como o de Lara. Excluindo os comentários relacionadas à própria versão, elogiosos em sua 

maioria, algumas brincadeiras são construídas com base no cosplay de Little V. A primeira 

                                                 
169 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_SDyJzW0c&list=RDIg_SDyJzW0c&start_radio=1. 
Acesso em: 17 Fev. 2019. 
170 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_SDyJzW0c&list=RDIg_SDyJzW0c&start_radio=1. 
Acesso em: 17 Fev. 2019. 
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brincadeira que chama a atenção aparece nos diversos comentários com a palavra “boy”. Isso 

se deve ao fato do jogo God of War IV ter, em sua narrativa, o personagem principal Kratos 

chamando o seu filho por “boy” diversas vezes durante o jogo. O excesso do uso dessa palavra 

pelo personagem em conjunto à dublagem com voz grave transformou isso em um tipo de meme 

entre os gamers. Pode-se dizer que a personificação de Kratos feita por Little V incentivou essas 

brincadeiras meméticas. 

 
Figura 33. Comentários sobre o cosplay de Little V 

Fonte: Imagem produzida a partir da compilação de comentários encontrados no vídeo God of War Theme "Epic 
Metal" Cover (Little V)171. 

Outras brincadeiras que chamam a atenção são aquelas que jogam com a imaginação e 

a metalinguagem entre culturas, criando uma metacomunicação. São brincadeiras que, portanto, 

interligam a cultura de games, o universo do jogo, o cosplay, a linguagem dos guitarristas, etc. 

Temos tanto a ambiguidade proporcionada pela palavra inglesa “axe”, que significa tanto 

machado, arma principal de Kratos no game, como o instrumento musical utilizado, ou seja, a 

guitarra, no léxico dos guitarristas. O usuário, portanto, faz uma brincadeira jogando com a 

ambiguidade da palavra no contexto. 

Há também a crítica apontando a falha do cosplay, pois Kratos é careca e Little V tem 

cabelo grande. No entanto, é uma crítica seguida por pelo acrônimo “lol” (laughing out loud), 

linguagem de internet que significa uma risada, portanto, utilizada em contextos de brincadeira. 

O terceiro e quarto comentários, demonstram primeiro a brincadeira com a palavra 

“boy”, como já comentado. Cada comentário leva a um caminho diferente. Nathan Richards 

fala sobre a questão de God of Metal, fazendo uma analogia à narrativa do jogo, na qual Kratos 

mata diversos deuses a ponto de ascender a posição de Deus da Guerra em um dos jogos da 

                                                 
171 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_SDyJzW0c&list=RDIg_SDyJzW0c&start_radio=1. 
Acesso em: 17 Fev. 2019. 
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série. Nathan cria, assim um jogo de ideias entre o termo “deus do metal”, muito utilizado no 

léxico dos headbangers, e a própria narrativa construída para o personagem no universo da 

série de games God of War (2005). 

Já o ultimo comentário faz menção a uma habilidade do personagem (“Spartan Rage”), 

um estado de fúria acionável pelo jogador para aumentar o poder dos golpes de Kratos. O 

usuário evoca uma mecânica do jogo para criar uma interação social no espaço dos comentários, 

ou seja, uma relação de contato apenas compreensível por quem conhece o jogo. Como é um 

vídeo baseado na música dos jogos, é esperado que os visitantes desse espaço virtual conheçam 

sobre assuntos relacionados ao game.  

4.2.3 Vídeos de gameplay como conteúdo de game music 

O vídeo de gameplay é um elemento utilizado por muitos youtubers de game music 

como parte do produto audiovisual. Esse ato se diferencia do uso do gameplay na categoria 

artista não visível da seção anterior (seção 4.1.4), pois o gameplay aqui não é o foco do vídeo, 

mas um dos componentes do toda da produção audiovisual, portanto, dividindo espaço com a 

performance musical do artista. De modo geral, os gameplay se apresentam, nessa abordagem 

citada, de duas formas: (1) como um quadro adicionado em alguma parte do vídeo, ou seja, em 

fluxo simultâneo a performance do artista; e (2) como elemento de transição entre cenas, 

tornando-se momentaneamente o conteúdo em destaque no vídeo. 

Durante todo o vídeo Top 10 Video Game Boss Battle Themes – Guitar Medley 

(FamilyJules)172, Family Jules toca uma miscelânea de 10 músicas enquanto um quadro com 

gameplay, posicionado no canto direito inferior da tela, fica ativo. Conforme se troca a música 

da miscelânea no arranjo, altera-se simultaneamente o vídeo de gameplay do jogo referenciado. 

Por exemplo, o momento apresentado na Figura 34, ocorrido aos três minutos e 18 segundos de 

vídeo, é o início da parte do arranjo com a música Saturos (2001). Como é possível notar, no 

canto inferior direito há um quadro com o gameplay da parte do jogo em que o jogador enfrenta 

o chefe Saturos. Ou seja, há um vídeo (gameplay) dentro do vídeo (performance musical). 

                                                 
172 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wmJOlAY1_RU. Acesso em: 10 Fev. 2019. 
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Figura 34. Family Jules em vídeo com um gameplay simultâneo a sua performance musical 

Font: Imagem retirada do vídeo Top 10 Video Game Boss Battle Themes – Guitar Medley (FamilyJules)173. 

Ao utilizar esses clipes de gameplay, Family Jules faz com que nos remetamos à 

experiência de jogo provocando a própria memória de quem jogou o game – no caso da imagem, 

Golden Sun (2001). Entre os comentários direcionados a essa parte do vídeo relacionada à 

música Saturos, encontram-se diversos comentários sobre a experiência de apreciação do vídeo 

por parte dos usuários. 

 
Figura 35. Falas de fãs sobre uma parte específica relacionada à música Saturos 

Fonte: Falas encontradas na seção de comentários do vídeo Top 10 Video Game Boss Battle Themes – Guitar 
Medley (FamilyJules)174. 

                                                 
173 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wmJOlAY1_RU. Acesso em: 10 Fev. 2019. 
174 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wmJOlAY1_RU. Acesso em: 10 Fev. 2019. 
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Nos primeiros apresentados, os usuários Rafael Nunes e Devlin Daves demonstram 

gostar do material apesentado por Jules. O primeiro menciona as memórias baseadas nas 

experiências de jogo, que, para ele, é o melhor jogo de todos. Já Devlin aponta o sentimento de 

nostalgia, evocado também pela memória, porém em junção da expressão “pura falta de 

palavras”175 que sugere estar impactado ao assistir o vídeo. 

A nostalgia é um sentimento constantemente comentado pelos fãs de game music desde 

o início da pesquisa. A nostalgia é um sentimento no qual experiências do passado são 

reprocessadas de modo idealizado no presente (BOYM, 2007; VELIKONJA, 2008; 

REYNOLDS, 2011). Em publicação anterior (SOUZA, 2014), mostrei que a nostalgia é um 

sentimento que se mostra presente nos discursos dos fãs tanto ao produzir como ao consumir 

essa música. Esse sentimento desempenha um papel importante na convergência entre os atores 

da rede de game music na construção de práticas sociais significativas, tanto a nível pessoal 

quanto coletivo. Nesse sentido, as falas deste usuário seguem um padrão semelhante, pois 

aponta para a experiência de escuta da música como uma forma de acessar lembranças do 

passado. O gameplay, nesse caso, enfatiza a experiência de jogo e dá possibilidades para a 

fruição estético-musical se misturar a outras formas estéticas como a visual e a jogabilidade. 

Já o último comentário mostra o quanto o contato com o vídeo trouxe a presença do 

contato passado com o jogo. Kevin31784 fala das dificuldades que teve ao enfrentar o vilão 

Saturo com fala de intenção cômica: “recebi uma surra no bumbum”. Ao observar a tela com a 

presença do vilão e a interface de jogo. Este jogador lembrou do momento de jogo em si, no 

qual enfrentou tal inimigo. Ele aponta tanto para suas falhas no jogo, como também para uma 

mecânica de jogo, expressa por não ter evoluído o personagem o suficiente para tornar o desafio 

mais fácil. Desse modo, esse usuário, ao assistir o vídeo e ver a versão dessa música, sente 

vontades de compartilhar essa experiência expondo-a por meio de comentário. Há traços de 

nostalgia nessa experiência que o fazem escolher palavras que transformam a experiência de 

derrota em brincadeira, em vez de suscitar frustrações. 

O uso do gameplay é um reforço para que esse tipo de experiência seja sentido pelos 

usuários. Os vídeos posicionam ali a experiência de jogo enquanto a música é performada para 

provocar a nostalgia pelo jogo, porém em uma situação em que a experiência estética musical 

frui de modo diferente da original por ter sonoridade alterada pelo arranjo de Family Jules. As 

diferenças são suficientes para que a experiência estética de cada versão chame protagonismo 

                                                 
175 Tradução de: sheer speechlessness. 
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para si, o que não impede, logicamente, atos de subversão do consumo no qual a experiência 

de jogo possa se mostrar mais ativa na imaginação. 

O que chama atenção no uso do gameplay como componente de um vídeo é que ele 

provoca a divisão da atenção sobre aquilo que ocorre na cena. Como é possível ver (Figura 34), 

temos dois focos de atenção no vídeo: um deles é do músico realizando sua performance e o 

outro é o vídeo de gameplay. Isso cria uma situação semelhante a algumas das que foram 

descritas sobre o shows pesquisados (Video Games Live e Game Over), na qual o vídeo de 

gameplay aparece como parte da experiência de show proposta pelos próprios artistas. A 

possibilidade de olhar para o vídeo de gameplay e ouvir a música leva a um momento de fruição 

estética diferente do que aquele em que se observa a performance musical somente, fato que 

possibilita ao público apreciar, visualmente, aquilo que mais lhe interessa enquanto escuta a 

música: o artista tocando o instrumento ou o vídeo do jogo. 

A inclusão do gameplay, portanto, mostra que esse tipo de performance não se idealiza 

como um produto de foco de atenção único ao artista, mas sim que inclui outro elemento 

também de destaque. Desse modo, o fluxo de direcionamento de atenção do público para com 

o músico ou gameplay já é previsto na produção desse tipo de vídeo. Nesse sentido, observar o 

gameplay, em vez de observar o artista tocando a música, não é um ato subversivo de consumo 

como em outros tipos de produções audiovisuais, pois as duas propostas de apreciação são parte 

da narrativa proposta no vídeo. É como uma narrativa aberta parcialmente, na qual se pode 

construir a experiência apreciativa da música conforme olhar de interesse. Pode-se até pensar 

que a troca de ênfase ocorra somente para evitar a monotonia de uma das experiências. Ao se 

cansar de uma, direciona-se o olhar para outra. 
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5. Performances na game music: experienciando culturalmente a game music 

Uma questão recorrente no trabalho de campo, como é notório até aqui, são os modos 

como ocorrem os acontecimentos musicais nas práticas culturais de game music, o que 

posicionou o conceito de performance como importante em diversas discussões sobre o 

percebido no trabalho de campo, por apontar para os comportamentos e seus efeitos nos atores. 

Diante disso, nesta seção irei aprofundar mais as questões relacionadas à performance musical 

das práticas de game music expostas, porém com maior diálogo teórico entre os casos descritos. 

As análises propostas, portanto, terão caráter comparativo entre os casos, não para produzir 

noções de valor sobre os objetos, mas para evidenciar as características específicas de cada um. 

Primeiramente, as performances, segundo Schechner (2013, p. 28), são 

comportamentos restaurados e comportamentos experienciados mais de uma vez. A ideia do 

autor é baseada no processo constante que se faz de aprendizado contínuo e cotidiano e dos 

ajustes finos, de partes dos comportamentos considerados adequados na performance social 

como um todo. Baseado na teoria de apresentação do eu de Goffman (1985), o autor defende 

que a performance é parte do cotidiano e vai além daquelas perceptíveis nas artes, sendo notória 

nos comportamentos das pessoas. Nesse sentido, o modo como os sujeitos interagem entre si 

são performances sociais, pois aquilo que se apresenta não é a composição integra do sujeito, 

mas sim traços identitários considerados “adequados” de exposição ao coletivo. Assim, 

comportamentos são agenciados conforme com base no self, portanto, de forma negociada com 

o(s) Outro(s). Com essa ideia, o autor pretende apontar para a performance como algo 

inacabado e em constante construção. 

Segundo Schechner (2013), performances são “construídas de pedaços de 

comportamentos restaurados, mas cada performance é diferente da outra176” (p. 30). Mesmo 

que as ações sejam parecidas, os contextos são diferentes. Nesse sentido, sua noção de 

comportamentos restaurados em conjunto com comportamentos experienciados repetidades 

vezes cria um sentido de dialogo mútuo, pois aquilo que se constrói nos comportamentos sociais 

possibilita uma avaliação que configura parcialmente tanto o que se faz no presente quanto 

aquilo que será projetado para o futuro. Nesse sentido, a performance é além do que o 

comportamento social do sujeito, avançando também para a leitura do comportamento do 

Outro. Por isso, o autor aponta a ideia de que as “performances marcam identidades, dobram o 

                                                 
176 Tradução de: Performances are made from bits of restored behavior, but every performance is different from 
every other. 
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tempo, remodelam e adornam o corpo, e dizem histórias”177 (SCHECHNER, 2013, p.28), ou 

seja, por meio da performance podemos notar o fluxo de identidades e o modo como elas são 

construídas no tempo. Para ser mais objetivo, a performance aponta para o movimento da 

identidade no momento em que ocorre. 

A ideia do conceito de performance centraliza essa parte da tese por ser o modo como 

podemos notar o como os atores constroem isso que estou chamando de cultura da game music. 

Ela constrói o diálogo entre identidades dos fãs de game music nas práticas relacionadas à essa 

música. 

Segundo Frith (1996), a performance musical é produzida por meio de um processo 

comunicativo realizado entre público e músicos, cuja base é formada pelos comportamentos 

dos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, a compreensão das convenções culturais é fator 

importante para a fruição da experiência musical, pois constitui prescrição comportamental de 

sentido, portanto, do quadro de significações comunicativas de determinado contexto cultural 

musical, produzindo, assim, atitudes que indicam intenções, vontades e percepções dos artistas 

e músicos. 

Frith, para explicar isso, usa o termo “retórica dos gestos” para apontar a importância 

dos movimentos corporais, tanto mínimos quanto expressivos, na mediação do processo 

comunicativo. Pode-se dizer que cada movimento corporal do artista representa uma 

informação, um código a ser decifrado pelo público. Cada sujeito que compõe o público, diante 

disso, expressa em resposta um comportamento baseado tanto na sua interpretação daquilo que 

o artista faz quanto no seu entendimento das convenções comportamentais da matriz cultural 

do tipo de música apresentado. As reações do público se tornam, nesse sentido, um tipo de 

medidor da qualidade da apresentação. Os artistas, a partir disso, realizam um processo de 

codificação semelhante em resposta para desenvolver seus próximos “passos” naquela 

experiência musical. Eles podem, assim, tanto instigar a continuação de experiências entendidas 

como bem sucedidas na apresentação como propor novas, caso entenda que seja necessário 

alterar a “atmosfera” do momento. Esse processo comunicativo, porém, não é objetivo e nem 

de fácil leitura anlítica. Frith aponta que há uma lacuna entre aquilo que o corpo mostra e aquilo 

que entendemos, adicionando, assim, a importância da subjetividade dos atores na compreensão 

dos processos. Desse modo, a investigação da performance musical deve colocar as relações 

sociais dos atores no centro das questões que insurgem no acontecimento musical. 

                                                 
177 Tradução de: Performances mark identities, bend time, reshape and adorn the body, and tell stories. 
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A importância de pensar a performance como processo comunicativo, nesta pesquisa, é 

que aponta diretamente para um aspecto facilmente perceptível e registrável no trabalho de 

campo empírico: o comportamento – lembrando todas as possíveis formas com que se apresenta 

no social, como já comentado sobre Schechner (2013). Assim, enquanto pesquisador 

(observador e participante), procurei não levar muitas questões a priori para o campo, pois 

queria indicar aquelas que fossem “propostas” pelo próprio. Desse modo, ao deixar a 

experiência de campo me impactar enquanto sujeito pesquisador, as questões relacionadas aos 

comportamentos dos atores no momento musical se mostraram muito reveladoras de 

características específicas da game music que ajudam a circunscrever parte do objeto de 

pesquisa – para relembrar: a game music fora dos games. A observação desses comportamentos 

apontaram, portanto, para diversas questões sócio-culturais entrelaçadas, que influenciam e são 

influenciadas concomitantemente. Nisso, os modos de agir do atores (público, músicos outros 

trabalhadores) demonstraram distinções em relação a outras formas comportamentais de outros 

tipos de acontecimentos musicais baseados nos referenciais de senso comum construídos por 

convenções sociais desses tipos de eventos. 

5.1 Tensões entre modelos de performance musical: repensando o habitus em shows de 

game music 

A primeira questão citada nas narrativas etnográfica apresentadas é como uma 

performance musical orquestral de repertório de game music possui conflitos de cunho 

ideológico baseados na composição sociohistórica dessa formação musical. A Video Games 

Live é um grupo que se baseia na proposta de oferecer uma apresentação orquestral com 

repertório de game music. Esse grupo vende essa proposta de performance musical como o seu 

produto. Contudo, essa performance é mais do que a junção entre orquestra e game music, ela 

se constrói como um evento único, diferenciando-se de propostas mais tradicionais de música 

orquestral. 

Isso chama a atenção porque as apresentações orquestrais, em sua maioria, são 

enraizadas em tradições europeias tanto no modo de pensar quanto no fazer musical, baseadas 

em ideais de pureza sonora. É uma tradição que confere poder simbólico ao som durante a 

apresentação musical de tal modo que o público não pode interferir na produção sonora do 

ambiente. O público deve, idealmente dentro desse contexto, contemplar a música. 

A Video Games Live não se propõe a seguir essa tradição em sua performance, apesar 

de utilizá-la como simbolismo de valor no momento de vender a sua performance musical 
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enquanto produto para apreciadores de game music ou para chamar atenção de curiosos, 

potenciais consumidores futuros. A orquestra é utilizada, portanto, em seu aspecto simbólico 

para vincular seu capital cultural (BOURDIEU, 2007b) construído historicamente à game 

music. 

Nisso, a teoria de Turino (2008) tem se mostrado importante para apontar diretamente 

o atrito entre as formas padronizadas de performance musical em relação ao modo que a Video 

Games Live usa a game music como forma de transgredir certas regras convencionadas ao 

mesmo tempo que assume outras. A Video Games Live constrói sua imagem nesse jogo em que 

se associa à tradição pelo valor enquanto descontrói ideais tradicionalistas. 

A nuance que Turino dá à questão da performance é importante porque possibilita olhar 

criticamente enfocando questões sociais, musicais e políticas, ao mesmo tempo em que se 

enfatizam os modos de funcionamento das práticas musicais enquanto componentes da vida 

social. Isso acontece porque a teoria de Turino (2008) possui um caráter político em que tenta 

posicionar criticamente as diversas formas dos seres humanos se relacionarem com as práticas 

de produção musical. Para explicar isso, ele cria quatro categorias (performance participativa, 

música para apresentação, música de alta fidelidade e arte de estúdio178) com entrelaçamentos, 

porém apontando para dimensões específicas da práticas de produção musical: uma direcionada 

ao fazer música no ao vivo (performance participativa e música para apresentação) e outra 

relacionada à produção de material gravado (música de alta fidelidade e arte de estúdio). Para 

objetivar a discussão teórica, destacarei as categorias relacionadas às práticas “ao vivo”. 

A performance participativa – como já dito durante a narrativa de campo – é uma 

categoria que se refere a um tipo de prática musical na qual a participação ativa de todos os 

atores envolvidos é estimulada na rede social. Prioriza-se, portanto, a construção de um 

momento de sociabilidade interativa significativo, em vez da qualidade técnica do resultado 

sonoro. A qualidade da performance é baseada em sua capacidade de agregar participantes 

diversos (músicos e público) em uma prática coletiva que fortalece laços afetivos (TURINO, 

1990). 

Fica evidente que a apresentação dessa forma de se relacionar com a música é uma 

forma de posicionar uma crítica por distinção que evidencia distinções em relação aos modelos 

de práticas musicais existentes em nossa sociedade, principalmente, em relação ao referencial 

oposto de fazer musical: a música de concerto de tradição europeia. Desse modo, para explicar 

a categoria música para apresentação, Turino utiliza a música de concerto, com suas regras 

                                                 
178 Traduções, respectivamente, de: participatory performance, presentational music, high fidelity music e studio 
art. 
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rígidas, para ilustrar o modo operacional desse tipo de prática, em que a configuração de 

distinção de papeis sociais, para o autor, é clara. Os músicos especialistas e altamente treinados 

produzem e a plateia consome. 

Uma música para apresentação, para Turino, representa e reforça uma sociedade de 

individualismos, porém controlada por hierarquizações. Os destaques são buscados pelos atores 

como forma de alcançar o valor representativo a nível social. Há, portanto, uma valorização da 

individualidade no contexto coletivo, de um ideário de distinção dos sujeitos em meio a um 

grupo, diferentemente de como acontece na performance participava. Os contextos coletivos 

são, portanto, campo de disputas sociais. 

O papel do público, de modo geral, é o de apreciar aquilo que não é capaz de produzir, 

“em silêncio contemplativo enquanto a música é tocada, apenas para comentar sobre ela por 

aplausos depois do fim de uma peça”179 (TURINO, 2008, p.52). 

Essa crítica de Turino possui um certo tom excessivamente drástico, forçoso, na 

oposição que emprega na distinção dessas categorias. Isso se deve, provavelmente, à sua relação 

com a música em ambientes universitários em que as especializações são excessivamente 

valorizadas, condição reconhecida por mim, músico formado em universidade de música 

tradicional, onde pude presenciar esse universo, e por autores que fazem críticas relevantes 

sobre o assunto (NETTL,1995; SMALL, 1998), fazendo com que as críticas de Turino tenha 

ressonância e aceitação por outros autores. 

Contudo, apesar das críticas de Turino, é importante ressaltar que nem todas as 

apresentações musicais de orquestras são limitadas e fechadas desse modo. Recentemente, por 

exemplo, a Orquestra Sinfônica Petrobras está realizando uma série de apresentações com o 

repertório baseado em Pink Floyd e tem demonstrado um modus operandi fora do padrão geral. 

Na apresentação realizada no Vivo Rio, houve um momento, durante o bis, em que o regente 

convidou alguém do público a cantar as músicas Money, Time e Wish You Were Here, da banda 

inglesa. O que podemos notar, com esse exemplo, é que alguns eventos orquestrais têm buscado 

se diferenciar ao construir uma nova ligação com o público, a partir de outras formas de atuar 

com ele e na aceitação de repertório mais populares, o que pode ter alguma influência do efeito 

que a Video Games Live tem tido sobre o público e outros orquestras, considerando que os 

próprios produtores do grupo musical intencionam causar esse tipo de transformação. É 

necessária, porém, uma investigação própria sobre o assunto. A categoria música para 

apresentação, portanto, é a idealização do modo de ser da orquestra, segundo a visão de Turino, 

                                                 
179 Tradução de: where the audience sits still in silent contemplation while the music is being played, only to 
comment on it though applause after a piece has been completed. 
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porém que não reflete com exatidão as práticas musicais que se põem sob o conceito. 

Essas duas categorias mostram diferentes formas de apresentação musical a partir do 

seu engajamento com questões sociais. Ao notar que o dinamismo na transformação social e 

consequentemente das práticas musicais relacionados, Turino constantemente afirma que as 

classificações não são absolutas, nem definitivas. 

Essda teoria possibilita um delineamento do campo em seuis aspectos políticos. 

Demonstrando a relevância de entender os conflitos expostos e implícitos nas performances 

musicais. A Video Games Live, por exemplo, tenta utilizar a orquestra, para colar o capital 

cultural da música de concerto na game music, criando um movimento de aceitação da game 

music como objeto de valor cultural. Consequentemente, também reforça o valor do próprio 

modelo de fazer música empregado pelo grupo. 

Para isso, a Video Games Live utiliza arranjos musicais que expressam uma linguagem 

convincente ao mesmo tempo em que é subversiva. A sonoridade dos instrumentos de orquestra 

trazem consigo o imaginário da música de concerto assim como suas significações, porém esta 

é entrelaçada com outros timbres não convencionais: guitarra, bateria e flauta eletrônica, dentre 

outros. Todos esses elementos, assim, ao serem somados à performance musical característica 

do grupo, ganham características únicas que parecem não realmente dar o valor semelhante ao 

da música de concerto tradicional, mas sim outro, quase simétrico, porém não igual. 

Já as bandas e youtubers de game music demonstram um fazer musical baseado em 

outros critérios que também se entrelaçam com questões políticas. No entanto, o que é 

valorizado, o que representa poder, é diferente. Não se busca um embate a nível social geral, 

mas sim de reforçar valores reconhecidos pelos contextos; pelos nichos. A troca entre pares é, 

portanto, algo mais relevante do que convencer o mundo de que a game music é “significativa 

cultural e artisticamente”, para utilizar a ideia do próprio Tallarico. A conversa, nestes casos, é 

realizada de fã para fã, fazendo com que o valor seja encontrado nessa relação. Assim, quando 

em coletividade, a condição de poder se altera para o contexto presente do nicho. 

Por isso, o entrelaçamento com as ideias de Bourdieu se mostraram coerentes durante 

as idas a campo. Bourdieu é um autor que posiciona muito claramente as questões de poder no 

campo de disputas sociais relacionadas às noções de valor envolvidas no universo da arte. Em 

relação a esta pesquisa, a noção de habitus se mostrou muito pertinente para direcionar 

reflexões sobre os acontecimentos musicais estudados. O conceito habitus, enquanto sistema 

daquilo que é impresso no social e que se reproduz de diversos modos, proporciona uma forma 

crítica de olhar para certos comportamentos demonstrados pelos atores, pois evidencia as 

contradições e conformações sem se basear em lógicas deliberadamente otimistas, 



210 
 

 

principalmente, as posicionadas pelos discursos dos atores. Discursos de fãs têm a tendência a 

enaltecer suas práticas e objetos, por exemplo. 

No caso da Video Games Live, a quebra do habitus é objetivo explícito na performance 

musical do grupo, pois tentam criar novas configurações comportamentais e representações de 

poder em meio ao universo da Música. No entanto, as intenções de transformação real são 

somente aparentes, pois ainda se apresenta um jogo estrutural de percepções e valores em que 

o controle de seu equilíbrio se mantém em meio ao social. Em outras palavras, estar no evento 

é fazer o jogo social, um habitus. Mesmo que o discurso mostre outro caminho de quebra da 

estrutura de poder, o habitus se mantém, porém de outra forma, pois flexibilizar as regras 

comportamentais e perceptivas, enquanto se corporifica e introjeta outras, abala, mas não desfaz 

essa estrutura. O valor instituído altera-se para formar outro sistema, diferente, mas que 

comporta hierarquizações semelhantes. 

5.2 Dinâmica comunicacional e negociação na produção da performance musical 

Durante a performance dos grupos musicais nos dois eventos narrados, nota-se que, 

apesar de esses artistas se posicionarem como fãs, a distinção entre público e artista ainda se 

mantém, na medida em que aqueles que produzem a música estão posicionados em destaque na 

visão do público e são aqueles que construíram o roteiro da expressão artística a ser apresentada. 

Os três grupos possuem um poder de controle sobre os acontecimentos do local do show, com 

abertura para que exista, nos modos como Frith (1996) postula, a comunicação entre público e 

artista, porém dentro do escopo permitido para que a linearidade do momento se mantenha. No 

caso da Video Games Live, notou-se uma tentativa de quebra de habitus, como já comentado, 

o que não parece ser uma preocupação da MegaDriver e da Gameboys, porque não se quer que 

o público altere o tipo de comportamento convencionado em relação aos gêneros musicais 

apresentados por essas bandas. Isso leva a uma estruturação mais rígida das expressões tanto 

do público quanto dos artistas no evento da Video Games Live, comparado ao que ocorreu no 

Game Over com a MegaDriver e a Gameboys. O que cada grupo e evento representa aos olhos 

do público, assim como são construídas as performances no evento, altera o tipo de 

comunicação na performance e os efeitos produzidos entre e nos atores. 

No caso da Video Games Live, temos um grupo com discurso de alcance massivo. 

Tallarico é um profissional renomado da indústria de games, que tem contatos para interação 

direta com diversos agentes de um mundo corporativo de dinâmica comercial baseada nas 

percepções gerais dos públicos, afetando, assim, o alcance midiático de suas ideias. Além disso, 
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o grupo todo demonstra possuir um aparelhamento semelhante aos que vemos em grandes 

grupos musicais populares, com equipamentos caros e equipe técnica diversa entre os vários 

setores da produção musical. Ao somar isso ao fato de realizarem diversos shows pelo mundo, 

pode-se dizer que o grupo flerta com um mainstream, embora não faça parte dele. 

O show então parece um grande roteiro que segue do começo ao fim conforme 

planejamento prévio baseado na experiência de anos de existência do grupo. A sequência do 

que é apresentado pelo grupo, incluindo brincadeiras, discursos, vídeos, dentre outros 

elementos, realizou-se de modo semelhante, nos três eventos registrados. As diferenças podem 

ser consideradas como pequenas brechas em que o contexto local permite, porém ainda são 

aberturas exploradas conforme uma consciência, praticamente histórica, da performance, se 

considerarmos a experiência do grupo. Durante o evento de 2017, por exemplo, houve uma 

parte totalmente dedicada a homenagear o compositor Barry Leitch, que foi elogiado em 

discurso antes de apresentarem o arranjo orquestral que fizeram de uma de suas músicas, 

composta para o jogo Top Gear (1992). Esse foi um momento específico das apresentações 

realizadas no Brasil, pois é uma música que, segundo Tallarico, é pedida somente pelo público 

brasileiro. A fala do anfitrião foi em tom de brincadeira: “O Brasil é o único lugar no mundo 

em que as pessoas conhecem Top Gear”. Depois, seguiu contando sua história com a sequência 

de pedidos que tem recebido do público brasileiro desde sua primeira vinda ao país em 2006. 

Foi um momento performático em que, guiado pela experiência com o público, Tallarico 

desenvolveu sobre o tema de forma atrativa fazendo com que o público reagisse positivamente 

à história por aproximadamente cinco minutos, culminando no anúncio de que iriam tocar a 

música de Top Gear naquele momento.  

Essa interação feita com o público é um modo objetivo e direto de demonstrar 

importância pela singularidade identitária que existe no caso brasileiro e de valorizar a 

singularidade do contexto local. Desse modo, o fã se sente pertencente a algo maior e influente 

nas decisões da banda. Não se sente isolado em seu gosto e suas preferências. 

Ao demonstrar ouvir os fãs, Tallarico, enquanto representante da Video Games Live, 

faz com que o público se sinta prestigiados. Isso gera uma ilusão de comunicação direta e 

individual em cada fã ali presente que produz significação afetiva e, além disso, insurge um 

senso de humanização nas atitudes do grupo, que quebram parcial e momentaneamente a 

distância simbólica entre fã (público) e ídolos (Video Games Live). 

Contudo, seria ingênuo pensar que os fãs realmente acreditam nessa situação. Os fãs são 

conscientes do funcionamento da relação com os artistas. Eles sabem que, durante o contato 

com o artista, são um coletivo e que, por isso, suas identidades individuais são diluídas em 
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generalizações. Sabem também que os artistas não os conhecem individualmente. No entanto, 

os fãs, independentemente desse fato, fazem o agenciamento desse sentimento de 

pertencimento identitário. Saboreia-se, portanto, essa sensação, mas sem perder a noção do real. 

Essa situação remete à ideia de drama social de Victor Turner (1988), conceito 

inspirado nas performances teatrais, chamadas por ele de dramas de palco, que formaram base 

para discussões que propõe sobre a sociedade, em que drama social representa uma analogia à 

dramaturgia, para falar sobre conflitos sociais realizados por ações diversas. Segundo o autor, 

as situações de performance artística são processos rituais que, na sociedade contemporânea – 

o autor aponta objetivamente a sociedade industrial –, tem uma função de remontar a unidade 

do Ser, previamente fragmentado pela própria dinâmica social. O autor, assim, entende a 

performance artística como um ritual derivado de “uma subjuntiva, liminal, reflexiva, 

exploração do drama social, onde estruturas de experiência em grupo são replicadas, 

desmembradas, re-membradas, remodeladas e mutualmente ou vocalmente feitas 

significativas.”180 (TURNER, 1986, p. 43). Em uma análise consistente da obra de Turner, John 

Dawsey (2005) aponta que a intenção do autor é a de apontar a experiência artística como ritual 

de ação reparadora, na qual o sujeito joga com os limites das esferas individual e social na 

tentativa de alcançar uma relação harmônica consigo no mundo. As experiências artísticas, 

seriam, portanto, momentos de caráter extraordinário que ressignificam a vida ordinária. 

Desse modo, a performance, entendida como momento desse ritual de reencontro 

consigo de processo de construção e desconstrução simultâneos, faz com que seja reconhecido 

o próprio agenciamento sobre essas instâncias individuais em relação ao coletivo social. Isso 

mostra como a questão da identidade se faz importante, pois é no agenciamento desse contato 

com o grupo que se faz o jogo de exposição agenciada de si em meio ao coletivo. Dentro das 

limitações do social, a comunicação entre ambos parece ganhar outro dimensionamento nas 

apresentações da Video Games Live, pois não é um diálogo de fã com artista, mas sim com 

uma representação de ambos (fã e artista), um quase simulacro do compositor original. É essa 

simultaneidade que dá ainda mais liberdade de agenciamento subjetivo, pois cada sujeito pode 

interagir em cada momento da performance do modo que mais se sentir confortável para 

processar essa remontagem de si. 

No caso das bandas do evento Game Over, a performance se processa de modo 

semelhante em termos de comunicação entre os atores, porém demonstra características 

                                                 
180 Tradução de: derive from the subjunctive, liminal, reflexive, exploratory heart of social drama, where the 
structures of group experience are replicated, dismembered, re-membered, refashioned, and mutely or vocally 
made meaningful. 
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próprias que apontam também para outras questões pertinentes e que delineiam outras 

significações. Primeiro, a comunicação entre público e banda se mostrava menos formal. Os 

integrantes das bandas apresentavam falas mais descontraídas, com sorrisos, de homenagens 

aos games e, principalmente, sem formulações políticas diretas. A direção de seus discursos 

priorizava a celebração da cultura dos games com os outros fãs presentes. Era uma conversa de 

fã para fã. 

Pode-se dizer que havia menor influência de condicionantes comerciais, de 

necessidades de lidar com grandes estruturas de capital. A constituição do evento com 

participação ativa das bandas em sua construção foi maior, exigindo até esforço de trabalho 

braçal. Isso, em uma cultura de fãs, é algo importante porque é uma demonstração da vontade 

de “fazer acontecer” entre os pares. Embora haja recursos financeiros para parte do evento, o 

ato de participar da produção estrutural é uma expressão mais clara de sentimentos afetivos dos 

fãs. Vontade, amor, desejo, ansiedade e angústia se entrelaçam para constituir o conjunto de 

ações dos atores músicos ali presentes que, vale lembrar, também são fãs. 

Isso mostra o motivo de parecer-me importante, durante a pesquisa de campo, pensar 

sobre o DIY, pois esse conjunto de ações empreendidas é uma demonstração de como os 

praticantes de uma cultura precisam reagir às adversidades do social e como isso configura 

alguns parâmetros de valor entre eles. Em uma sociedade capitalista, atitudes que geram poucos 

recursos capitais diretos são vistas, geralmente, como indesejadas, o que mostra uma pressão 

do social para que as atitudes sejam mais pragmáticas e funcionais no sistema econômico. 

Assim, a própria ação contra essa perspectiva é uma demonstração da busca de outros valores 

além dos financeiros. O dinheiro se mantém importante, pois as bandas ainda o desejam para 

constituir certa autonomia de produção no mercado, porém não é o principal motivador das 

atitudes realizadas pelas bandas, considerando que pouco se ganha nesse tipo de 

empreendimento. Desse modo, outras formas de capital (cultural ou subcultural) também se 

mostram relevantes e impulsionadores das ações dos atores da rede. 

A segunda diferença está numa aparente flexibilização no sequenciamento dos 

acontecimentos no decorrer da apresentação. No Game Over, é notória uma roteirização 

baseada na estrutura sequencial do repertório, no entanto, menos rígida se comparada ao 

apresentado pela Video Games Live. As falas das bandas demonstravam uma interação diversa 

em sua formulação: com perguntas diretas ao público sobre estar ou não gostando do show e se 

conheciam os jogos que iriam homenagear por meio de suas músicas. Além disso, o 

comportamento dos músicos foi condicionado pelas expressões do público, pelas reações 

corporais. 
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De modo comparativo entre as bandas, elas demonstraram relações comunicativas 

diferentes com o público. Tanto a Gameboys quanto a MegaDriver demonstraram que os 

condicionantes dos gêneros musicais impressos no código sonoro também motivavam seus 

comportamentos no palco e que, além disso, recebiam respostas do público também coerentes 

com as convenções relacionadas a cada tipo de música. A atenção dada aos solos virtuosos da 

Gameboys, provavelmente, incentivou os músicos a se soltarem, a sorrirem e demonstrarem 

confiança em suas habilidades. Os aplausos, olhares, sorrisos e ovações do público 

comunicavam aos músicos que certas práticas estavam sendo mais apreciadas do que outras, 

indicando caminhos de performance a serem explorados. 

A resposta positiva faz com que o ego se alimente e que possa ser expressado de maneira 

mais fluida, mas, vale lembrar, dentro de certos limites. Ultrapassar esses limites, segundo Frith 

(1996, p.57), seria uma atitude egoísta de um mau músico que impõe sua própria vontade 

prejudicando a qualidade da música construída em coletividade. A expressão do individual em 

um momento virtuosístico não pode ser longa ou exagerada, pois pode ser, portanto, mal vista 

pela coletividade da apresentação, tanto pelos músicos do grupo quanto pelo público. Hennion 

(2012) também fala sobre a questão da virtuosidade da performance, destacando o momento de 

risco que o músico tem no palco. Para ele, é nos elementos de tensão da performance em que 

os músicos vão se arriscando e explorando seus limites técnicos que está o seu poder181. 

A MegaDriver, por outro lado, não se apoia tanto na questão do virtuosismo técnico, 

apesar de existir também em sua performance. A ligação com a sonoridade de vertentes mais 

“diretas” do Heavy Metal faz com que os comportamentos sejam diferentes por parte tanto do 

público quanto dos músicos. Isso leva a uma menor atenção objetiva do público sobre os 

detalhes das técnicas musicais, porém outros critérios de valorização da performance surgem. 

As expressões corporais baseadas no “peso” do som, característico do gênero metal, se fazem 

mais presentes, pois há uma necessidade menor do público de focalizar a escuta para nuances 

do som. Os processamentos cognitivos, portanto, não precisam se dedicar à codificação de 

complexos códigos musicais, mas sim a expressões comportamentais convencionadas, pelo 

participantes da cultura metal, como meio de fruição da experiência musical. Agitar o corpo 

durante o show da MegaDriver não é um desrespeito à técnica musical dos músicos, mas sim 

sua valorização. Ao movimentar os braços para cima, bater cabeça ou, até mesmo, criar rodas 

                                                 
181 Utilizando o exemplo do jazz, convenientemente um dos gêneros influenciadores do fusion, Hennion (2012) 
diz que essa exploração dos limites técnicos do indivíduo, durante exposição pública, forma uma estética da 
virtuosidade. 
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(mosh182), o público realiza uma comunicação corporal com os músicos – nos termos de Frith 

(1996) – que se sentem mais soltos para expressar cada vez mais suas vontades. Um exemplo é 

o momento em que o guitarrista desce entre o público durante a música do personagem Ken, 

como citado na narrativa etnográfica. Ao notar a empolgação do público e reconhecer as 

limitações técnicas, em relação as habilidades musicais e capacidade dos dispositivos 

teológicos 183–, sentiu liberdade para realizar esta ação, que exige uma boa leitura do momento 

para ser realizada. O músico, ao fazer isso, demonstra conhecer os códigos formais do espaço 

e da apresentação, pois tenciona os limites das regras rituais, sem quebrá-las. 

Small (1998) diz que as estruturas dos comportamentos em uma performance musical 

são rígidas por serem baseadas em percepções culturais gerais tanto do tipo de música 

apresentando quanto também relacionado à própria estrutura da local em que ocorre. O público 

que gosta da sonoridade metal tende a ser muito exigente com a precisão das notas e do ritmo 

nas obras originais. Assim, o músico, ao sair do palco, demonstra coragem de explorar as 

aberturas dadas pelas condições técnicas e pela aprovação do público. Mesmo correndo o risco 

de errar, fato que desestabilizaria sua performance e afetaria outros músicos, ele trabalha com 

os limites técnicos de forma consciente. 

5.3 Agenciamento identitário e o jogo expressivo realizado por fãs produtores na cultura 

a game music 

Partindo de um ponto de vista geral, as apresentações musicais demonstram um jogo de 

controles da performance em que se expressam vontades diversas, incluindo a de quebra da 

monotonia. Os músicos tentam extrapolar os limites das regras convencionadas e da atuação 

segura do palco criando, aos poucos, um jogo comunicativo com o público que se realiza de 

modo parcialmente conflituoso, pois as expressões individuais ainda não podem ultrapassar 

seus limites. O social envolvido, portanto, determina uma percepção também convencionada 

dos limites, porém com algumas atribuições claras e outras determinadas por uma 

complexidade de difícil percepção, na qual cada sujeito interpreta e interage com uma noção 

subjetiva e consciente do conflito com a coletividade. 

Diante disso, pode-se dizer que os músicos de todos os grupos fazem um agenciamento 

cognitivo de suas vontades, controlando os espaços de expressão identitaria, para fruição de 

                                                 
182 Segundo Santos (2018), mosh é o comportamento do público de rock que envolve o corpo e outras formas de 
contato físico, como colisões e empurrões. 
183 Refiro-me aqui ao fato do guitarrista estar utilizando um sistema sem fio, em vez de cabeamento. 
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experiências musicais. A diferença real está nas condições em que a comunicação pode ser feita 

com o público. Em uma apresentação de grandes proporções como a Video Games Live, há 

uma comunicação mais generalista baseada na percepção do ideal de fã de game music que o 

grupo tem notado nos shows que realizou pelo mundo. Isso faz com que as ações do grupo 

sejam articuladas com tipo de idealização do público que borra sutilmente a percepção das 

características singulares de cada sujeito. 

A generalização do público, desse modo, também traz pressões mais claras sobre os 

artistas, que aparentam ter menos possibilidades expressivas individuais. Digo isso porque o 

excesso de controle da performance da Video Games Live demonstra o cuidado para que o 

roteiro complexo seja cumprido do modo mais próximo do idealizado. Além disso, isso 

extrapola ações realizadas fora do momento da performance. No exemplo da música Top Gear, 

como citado anteriormente, Tallarico demonstra ter ciência do gosto específico do público 

brasileiro pela trilha musical desse jogo e de como as apresentações no Brasil são sempre cheias 

desde sua primeira vinda ao país. Ele demonstra não conhecer o jogo, porém não pode ignorar 

esse pedido, pois o público impõe pressão por meio de suas atitudes e discursos, criando assim 

uma necessidade de ação por parte da Video Games Live. Independentemente de gostar ou não 

do jogo e de sua música, os organizadores da Video Games Live a adicionaram ao repertório 

por ser um movimento sensato, pois evita insatisfação por parte dos fãs. 

Tallarico se posiciona como um fã de games e música em diversas entrevistas. Em uma 

de suas falas em material de vídeo vendido oficialmente, ele diz: “minha vida inteira, minhas 

duas grandes paixões foram videogame e música e nunca pensei que poderia colocá-las juntas 

porque eu cresci na década de 1970 e não existia tal coisa como compositor de game music” 

(VIDEO GAMES LIVE, 2010). No entanto, ao assumir o papel profissional de prestador de 

serviço, produzindo aquilo que o público pede, a expressão da identidade de fã dele parece 

diminuir perante a sua posição como artista. Ao produzir versões de músicas de jogos que não 

conhece, portanto, que a princípio não tem uma relação de fã, Tallarico produz um momento 

expressivo de uma coletividade mais do que pessoal/individual, o que mostra o quão conflituoso 

é o jogo de interesses entre músicos e público, pois o trabalho profissional pressiona o artista a 

cumprir a vontade dos fãs, por ser uma atitude mais sensata, comercialmente falando. Além 

disso, a Video Games Live funciona como uma marca empresarial em que Tallarico tem poder 

de decisão, mas que suas vontades só expressam parcialmente. 

Essa questão funciona de modo diferente em relação aos grupos musicais (Gameboys e 

MegaDriver) e aos youtubers, revelando um posicionamento mais expressivo da condição de 

fãs dos integrantes. Wilson, tecladista da Gameboys, quando perguntado sobre o que motivou 
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o grupo a tocar game music disse: “Todos éramos fãs não só de games, mas de suas trilhas 

sonoras. Ouvíamos e estudávamos essas músicas individualmente, o que fez com que fosse 

natural que uma hora experimentássemos criar as nossas próprias versões em formato banda” 

(ESTEVES, 2018, entrevista realizada pelo autor). A fala do músico é interessante porque 

aponta o desejo individual dos integrantes de tocar certas músicas como motivador dos estudos 

iniciais das músicas, fato que facilitou, segundo ele, o processo de junção dos elementos quando 

em grupo. A fala de Wilson, faz parecer ser “natural” um fã tocar uma música que gosta e isso 

levar à construção de prática coletiva. No entanto, essa noção de “natural” empregada em seu 

discurso, na verdade, parece indicar que o conhecimento prévio das músicas facilita o processo 

de construção de prática coletiva, não de que isso seja uma natureza das formações de grupos 

de musicais. 

Assim, apesar de não haver indicações sobre os critérios de composição do repertório 

recente da banda, o que podemos notar é a existência de uma confluência de desejos na 

construção de práticas que demonstrem seus gostos para os outros fãs. Tocar game music, para 

eles, é uma expressão de uma micro coletividade do grupo que só existe porque há similaridades 

no gosto musical deles. O gosto demonstra, portanto, seu caráter performático no social 

coincidindo com o que Hennion (2011) fala sobre o assunto. Para ele, os gostos não podem ser 

entendidos somente como objetos a serem descritos para análises purificantes da sociologia, 

pois “não são dados primários, propriedades fixas dos amadores que podem ser simplesmente 

desconstruídos analiticamente. As pessoas são ativas e produtivas; elas transformam 

incessantemente tanto objetos e obras quanto performances e gostos” (HENNION, 2011 p. 

256). Em outras palavras o autor procura apontar para a capacidade do gosto, enquanto 

performance184 (HENNION, 2001), ser simultaneamente agenciador e agenciado nas interações 

dos sujeitos com o coletivo. É como um diálogo conflituoso e amistoso entre indivíduo, gosto 

e sociedade que molda ambos em fluxo contínuo e constante. Desse modo, a expressão coletiva 

dos grupos musicais se formaria nesse processo em que músicos que gostam de música de 

games se juntam para expressar suas preferenciais musicais. O gosto expresso pelo 

microcoletivo, aqui chamado de banda, é o resultado da negociação desses sujeitos que 

procuram produzir formas de comunicar a outros coletivos maiores. Em outras palavras, são fãs 

produzindo material comunicativo com outros fãs. 

Nisso, temos outras camadas de negociação em que os fãs moldam outros fãs. No caso 

das práticas musicais aqui apresentadas, o público evidencia, pelo comportamento corporal e 

                                                 
184 Tradução de: taste as performance. 
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pela fala (FRITH, 1996), um valor sobre o objeto exposto (a música) por esses músicos. A partir 

disso, os músicos e o público podem realizar um processo de realinhamento com a coletividade 

de fãs a um nível macro, não socialmente absoluto, mas que possui traços de expressões amplos. 

O resultado disso é um conjunto de reações do público que se torna parâmetro de 

avaliação, pelo qual algumas músicas são melhor aceitas do que outras, fazendo com que os 

artistas redimensionem a apresentação. Diversos artistas tendem, por exemplo, a excluir 

músicas menos aceitas por seus fãs no repertório dos shows. No caso dos artistas de internet, 

isto tem sido evidente por um modo de funcionamento de relacionamento específico que eles 

têm com seu público, “escutando” o pedido direto dos fãs ou oferecendo como parte de um 

serviço pago (mecenato). É constante a presença de comentários de usuários fazendo pedidos 

de músicas. Diante desse tipo de comentário, o artista tem que lidar com a informação de que 

pessoas, fãs dele ou não, estão fazendo pedidos em seu canal e ele possui as condições materiais 

e técnicas para realizar, cabendo a ele julgar se irá cumprir ou não esse desejo. Em uma esfera 

subjetiva e pessoal, se a vontade do fã for algo conflitante com o gosto pessoal do artista, é 

provável que o músico não realize esse desejo, porém, em caso contrário, ele pode se sentir 

mais motivado a produzir uma versão pedida de uma obra que goste. Em outras palavras, a 

confluência de interesses pode ser motivadora de futuras produções afetando o repertório 

produzido. 

 
Figura 36.Compilação de comentários com pedidos para produção de versões 
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Fonte: Imagem produzida a partir de comentários encontrados no site do vídeo Pressing Pursuit ~ Cornered / 
Pursuit ~ Overtaken (Apollo Justice: Ace Attorney) – Gametal Remix.185 

No entanto, quando a apresentação desses gostos se mostra em caráter coletivo, outras 

nuances aparecem. Um fã (produtor), ao entrar em contato com diversos pedidos de uma música 

que goste, tende a se motivar a produzir uma versão para ela, o que pode até elevar posições na 

“lista de produção”. Contudo, no caso contrário, quando uma grande quantidade de pessoas está 

sugerindo constantemente obras que não goste, a nível pessoal, o artista pode se sentir 

pressionado por essa coletividade a fazer aquilo que não planejava inicialmente ou até mesmo 

produzir uma versão de uma música que não goste. É a situação de conflito pessoal em que o 

pedido dos fãs influenciou o artista a ponto de fazê-lo tomar ações direcionadas mais às 

vontades deles do que a própria. O gosto específico na game music é deixado de lado e a figura 

do artista, num sentido generalizado, dessa música, torna-se mais ativa e evidente. Agradar os 

fãs de game music que também são seus fãs é uma questão conflitante por ser constituída de 

uma pressão na qual o artista tende a ceder para manter agradar o público. Ou seja, trata-se de 

algo parecido, mas não totalmente simétrico, ao caso comentado da Video Games Live 

relacionado à música do jogo Top Gear. Pode-se dizer que o artista está em um entre-lugar, 

porque ele não é somente fã, nem apenas artista. Ele está, na verdade, em meio a ambos e 

pertencendo a ambos: em um fluxo dinâmico de expressões artísticas individuais e atitudes 

profissionais. 

A realização de pedidos dos fãs é muito relevante para a maioria dos youtubers a ponto 

de se tornar elemento dos próprios vídeos, compondo lugar na obra audiovisual. Os três 

segundos iniciais do vídeo Pressing Pursuit ~Cornered / Pursuit ~ Overtaken (Apollo Justice: 

Ace Attorney) – Gametal Remix (Figura 37) mostram 12 pedidos por essa música, realizados 

por pessoas em seu canal. Essa montagem no início do vídeo surge como um tipo de justificativa 

e como uma demonstração de que está atento aos próprios comentários. Uma atitude que deve 

tanto incentivar os usuários a comentar seus vídeos quanto a realizar mais pedidos. Vale 

ressaltar que essa estratégia de utilizar comenta´rios como conteúdo de um vídeo, portanto 

como performance construída, é algo que outras artistas de game music praticam.   

                                                 
185 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IpAoew_TvNE. Acesso em: 05 Mar. 2019. 
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Figura 37: Vídeo de Johny Atma com um dos pedidos da música no topo 

Fonte: Retirada do vídeo de Pressing Pursuit ~Cornered / Pursuit ~ Overtaken (Apollo Justice: Ace Attorney) – 
Gametal Remix de Gametal do canal Johnny Atman186 

Por outro lado, alguns artistas utilizam um sistema de mecenato terceirizado por 

plataformas online, como Patreon ou Padrim. Músicos como Daniel Tidwell, ToxicEternity, 

Gametal, Ferdk e Chequer Chequer, por exemplo, utilizam níveis de “doação” como forma de 

estruturar os benefícios objetivos para cada quantidade de valor pago ao artística. Nisso, uma 

das regalias (perks187) vendidades nesses canais é a de participar, de alguma forma, da seleção 

das próximas músicas de que serão produzidas versões. No canal de Ferdk, por exemplo, a 

recompensa por pagar dez dólares por vídeo lançado é poder adicionar uma música para a lista 

de versões futuras que, segundo ele, serão produzidas certamente (Figura 38). Chequer 

Chequer, diferentemente, que oferece um “serviço” diversificado nessa questão. Por um dólar, 

é possível participar das votações dos próximos covers somente. Para sugerir uma versão 

diretamente, por outro lado, é preciso pagar por outra camada de recompensa (cinco dólares), 

ou seja, contribuir rotineiramente para ter o poder de adicionar uma música à enquete. Assim, 

os gostos do público demonstram sua performance mediada por um comércio que influencia na 

interação dos atores na rede e que pavimenta as próximas ações do músico. 

                                                 
186 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IpAoew_TvNE. Acesso em: 15 Dez. 2018. 
187 Os perks são privilégios conquistados pelos fãs por meio de um sistemas de assinaturas no Patreon ou Padrim. 
É um sistema gradual e por níveis, cada um com seu valor de assinatura. 
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Figura 38: Página do Patreon de Ferdk: seta apontando para o perk em que se pode requisitar uma versão ao 

artista 
Fonte: Imagem retirada da página do Patreon188 de Ferdk. 

Esse sistema não é unanime entre os artitas. Alguns artistas, apesar de utilizar o Patreon, 

não dispinibiliza para seus fãs a possibilidade de sugerir música como recompensa pelo apoio. 

Já outros não utilizam nem o sistema de mecenato. Porém, em ambos os casos, ainda há pedidos 

feitos nas páginas dos vídeos que exercem força sobre a prática desses artistas. Batera Gamer, 

por exemplo, explica no vídeo Especial: 2 anos de canal – Como faço meus vídeos?189 que o 

seu método é organizar os pedidos em uma lista específica em seus arquivos pessoais para 

depois escolher, dentre as opções listadas, a próxima versão que irá fazer. 

Considerando a característica simultaneidade de fã produtor que as bandas e artistas 

possuem, o repertório é construído considerando diversos fatores. Por serem fãs, os artistas 

negociam o modo de apresentação e o que será produzido tanto com os outros fãs quanto com 

sua própria subjetividade. A pergunta que exemplifica essa situação, a nível do Eu é: tocar o 

que todos gostam ou tocar aquilo que gosto? Ou deveria tocar uma música que ambos 

gostamos? Por mais que o gosto seja moldado nessa coletividade, ele também se mostra parcial, 

o que remete a uma noção de performance controlada a nível subjetivo e negociada perante 

coletivo, assim como sugere Goffman (1985), pois parte da performance social desses fãs-

artistas são construídas com base em articulações de interesses pessoais adaptados para 

                                                 
188 Disponível em: https://www.patreon.com/ferdk. Acesso em: 16 Dez. 2018. 
189 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JaQA1ovb7w0. Acesso em: 04 Jan. 2019. 
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interações coletivas diversas, tanto com outros fãs quanto até mesmo para além do universo da 

cultura game music. 

Assim, quando apresenta suas músicas em forma de vídeo ou ao vivo, a performance 

desses artistas-fãs é construída para ser convincente ao público, de modo que sejam notados 

como gostando daquilo que estejam fazendo. A condição de performance musical artística, 

portanto, dificulta saber a real relação entre esse(a) músico(a) e a expressão musical sendo 

exposta. 

A interpretação da música é construída com certo profissionalismo, o que sugere ao 

público que esta seja também uma expressão de afetividade com o objeto musical produzido. 

Contudo, não dá para saber ao certo sobre esse fator sem uma fala explícita de um dos músicos 

fora do jogo social que pudesse constringir qualquer fala negativa. O que é possível pensar 

sobre a questão é que a própria condição de abertura pública dessa identidade de artista de game 

music pode fazer com que a vontade do coletivo de fãs tenha uma grande aceitação conforme 

aumente sua exposição pública. Não sugiro que este artista não esteja sendo sincero, mas que 

seus sentimentos mais individuais possam não estar sendo colocados no mesmo nível do que 

aquilo que ele (a) percebe da vontade expressiva da comunidade de fãs de game music e de seus 

próprios fãs. Ele se torna, portanto, um meio de expressão, mesmo que parcial, dos sentimentos 

dos atores presentes na rede de práticas culturais de game music. Em outras palavras, o artista 

de game music é um agente de expressividade do coletivo em que seus próprios gostos e traços 

identitários representativos precisam estar diluídos tanto na forma como se apresenta quanto no 

conteúdo das próprias produções. 

Desse modo, apesar de a ação de produzir uma versão de música que não goste porque 

os fãs pediram ser um atitude válida, esta não pode ser interpretada como total ausência 

expressiva do artista, pois ainda há espaço de subversão nessa produção. O artista, por exemplo, 

pode criar um arranjo com traços musicais que goste, fazendo com que a versão apresentada 

tenha características pontuais que aprecie a nível individual, também uma tentativa de 

influenciar outros fãs. Em uma analogia a culinária, é como fazer um bolo de coco para uma 

festa sem gostar de coco. É possível subverter a ideia colocando a camada do recheio bem 

proeminente na base ou como cobertura, o que facilitaria sua remoção para o consumo. Assim, 

na hora do consumo compartilhado, a maioria poderia comer o bolo de coco, mas abrindo 

espaço para que seja consumido em parcialidade por quem não gosta desse ingrediente.190  

                                                 
190 Essa analogia pode parecer tola, porém é uma forma de explicar a adaptação de músicos profissionais a 
trabalhos diversos, inclusive, quando precisam produzir algo que não goste. 



223 
 

 

Cabe destacar que essa nuance foi notada por mim durante a observação participante. 

Ao entrar em contato com demandas de fãs, me senti compelido a aceitar algumas sugestões 

para agradar ao público geral mesmo que não gostasse da música ou sem conhecê-la. Isso me 

fez procurar essas músicas e pensar nas possibilidades de construir uma versão dessas músicas 

que pudesse comportar alguma coisa que goste. Já no caso de desconhecimento da obra, a ouvia 

para avaliar as possibilidades. Em uma interação com um visitante do meu canal (Figura 39), 

comentei que poderia tentar produzir o pedido dele no futuro191. Isso parece ter provocado um 

senso de agradecimento que o levou a se inscrever no meu canal tanto para responder ao contato 

quanto para poder ser notificado das atualizações do canal e saber quando fiz a versão pedida. 

A inscrição se torna um tipo de moeda de troca. 

 
Figura 39. Pedido de um visitante em um dos vídeos 

Fonte: Imagem retirada da página do vídeo River City Ransom – Running Around | Great NES Song | Schneider 
Souza.192 

Essa situação remete ao conceito de dádiva de Marcell Mauss (2015), pois não há um 

troca mercantil abertamente quantificada por moedas, mas sim de valores morais. Na teoria de 

Mauss, quando o usuário faz a inscrição, privilegiando o meu canal, ele impõe uma 

responsabilidade e desejo de retribuição, porém sem uma imposição legal diretamente aplicada. 

Esse tipo de situação possibilita tanto ao visitante obter aquilo que foi pedido quanto “do 

crescimento da consciência do ser incremento, a um incremento de autoridade e de fama para 

o doador” (SABOURIN, 2008, p.133). Tem-se, nesse sentido, uma relação de interesses, mas 

que supõe uma reciprocidade mínima. 

                                                 
191 Momento ocorrido em abril de 2018 na seção de comentários do YouTube. Disponível em: https://www.youtub 
e.com/watch?v=Uwf5BCn6--A . Acesso em: 19 Dez. 2018 
192 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uwf5BCn6--A. Acesso em: 19 Dez. 2018. 
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A partir dessa interação, procurei ouvir a música desse jogo que desconhecia para 

analisar as possibilidades de produção de uma versão dela. Ao notar ser uma música de heavy 

metal, a possibilidade de produzir uma versão dela se tornou maior porque tem sonoridade de 

um gênero musical familiar a mim. Já em outro caso, um visitante pediu para fazer um cover 

de alguma música da série Megaman Zero (2002) (Figura 40). 

 
Figura 40. Pedido de game music feito por visitante 

Fonte: Imagem retirada do vídeo Shopping Center (and Go Go Power Rangers) – Power Rangers The Movie 
(SNES) | RICHAADEB CONTEST ENTRY.193 

O modo como esse pedido me afetou foi diferente, pois dava abertura para selecionar 

uma música dentro de um conjunto. Diante disso, escutei e tive de dificuldade em encontrar 

alguma música que me agradasse, não por possuírem uma linguagem sonora distante do meu 

gosto, mas por não conseguir imaginar uma boa interação com a guitarra do jeito que gosto de 

tocá-la. Nesse caso, portanto, uma questão mais profunda, relacionada ao gosto de tocar o 

instrumento de um modo específico dificultou a escolha de algumas músicas para responder ao 

usuário (Bruno Ramos) que poderia colocar alguma na lista de versões a serem produzidas. No 

entanto, ao me responder que iria se inscrever no canal para aguardar os vídeos novos, ou seja, 

não somente aquele que pediu, fez com que eu me sentisse ainda mais inclinado a produzir 

alguma versão de uma das músicas do jogo. 

Por outro lado, os músicos podem expressar seus gostos de modo mais direto quando 

abordam de forma mais experimental a seleção das músicas que produziram, afetando o 

repertório que vai ser apresentado ao público tanto ao vivo quando em gravação. Nino, 

guitarrista da MegaDriver, explica de modo interessante sobre o seu entendimento de game 

music: 

falando com o coração, a Game Music como a MegaDriver e outras bandas na mesma 
proposta fazem, tem um papel interessante e um compromisso histórico em, além de 

                                                 
193 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZM4RRUUXtcA. Acesso em: 18 Fev. 2019. 
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obviamente prestar a homenagem e compartilhar nossa adoração aos games, manter o 
espírito e a memória deles vivos. É claro que o tema do Mario já foi imortalizado há 
muito tempo atrás e isso definitivamente não cabe no argumento. Mas, quando você 
decide criar uma versão para um jogo “lado B” e escuta de um fã – ‘nossa, que legal 
que lembraram desse jogo, eu adorava ele’ – você percebe o quão legal é o trabalho 
de bandas como a nossa. Isso é evidente com vários títulos, poderia citar centenas. 
(MEGADRIVER, entrevista realizada com o autor, 2019). 

O discurso de Nino aponta exatamente para o processo de negociação implícito que 

ocorre durante a exposição do repertório. Quando a MegaDriver, portanto, cria uma versão de 

uma game music não muito conhecida e apresenta ao público, o faz num caráter experimental, 

para ver como o público vai reagir à escolha dessa música. Isso é feito com a vontade do jogador 

expressar o que ele sugere como “compromisso histórico”, o de instigar o sentimento de 

nostalgia dos jogadores ao mesmo tempo que expressa o amor pelo jogo. Assim, a criação de 

uma versão a nível individual é uma tentativa de experimentar sua força na coletividade com 

outros fãs de game music. A qualidade de fã é expressa em camadas entrelaçadas: fã de game 

music e o fã de um jogo específico constituem uma experiência convergente ou divergente. O 

jogo cria mais uma camada quando poucos atores na rede demonstram gostar dessa música não 

muito conhecida, o “lado B”, nas palavras de Nino. Um fator de identificação pela diferença ao 

todo se mostra evidente. 

O fato de algumas pessoas gostarem dessa música pode criar uma relação direta com o 

artista que também gosta, em um nível de valor individualizante, de identidade. Cria-se uma 

ligação intersubjetiva entre esses atores, uma percepção borrada dos sentimentos do outro, mas 

suficiente para dar significado afetivo. Não se tem, nesse caso, uma relação direta com o 

coletivo da apresentação ou da forma como os fãs expressam suas opiniões em contextos mais 

generalizantes. O que se mostra é a possibilidade da experiência ser significativa em meio a 

uma comunicação difusa com o todo, mas de efeito impactante a ponto de fazer com que o 

músico insista na ideia de manter está música em seu repertório. 

Temos assim uma dimensão afetada diretamente por condicionamentos financeiros, 

simbólicos e identitários. A Video Games Live possui um sistema de negociação com estruturas 

macro mais evidente do que no caso das bandas. O grupo procura realizar shows e capitalizar 

com sua produção em um empreendimento que mistura o desejo comercial e de fãs dos 

criadores. A identidade do grupo, portanto, é cada vez mais moldada pelos seus fãs. No caso 

dos outros artistas, os grupos são totalmente constituídos de fãs que buscam criar mais conexões 

com outros fãs. O interesse pelo capital financeiro se apresenta como menor, porém existente. 

Pode-se dizer que a qualidade afetiva da relação com os fãs da rede compensa parte do trabalho 

musical insuficientemente remunerado. 
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O que Nino apresenta, portanto, é o discurso que potencializa a experiência em meio ao 

atrito que se faz com o coletivo. A experiência de tocar uma música pouco conhecida pode não 

ser tão agradável para todos os fãs, porém resulta em expressões afetivas significativas a ponto 

de ser motor para que o risco contínuo tenha compensações. Isso mostra como ocorrem os 

“micro” gerenciamentos de significados dos atores da rede e como a construção de sua 

identidade é marcada pela performance social que faz em diversos níveis, portanto como uma 

experiência restauradora (SCHECHNER, 2013) por possibilitar o reencontro com a própria 

identidade. Relembrando Turner (1988), as identidades e vontades suprimidas pela vida 

moderna são exploradas em meio ao coletivo nas experiências artísticas, pois é nelas que é 

possível uma extrapolação parcial de certos limites. Desse modo, ele joga com os limites dessa 

performance pública do Eu, com contornos ritualísticos em que as transformações ocorrem 

sutilmente. 
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Considerações finais 

Esta pesquisa buscou entender a cultura de consumo e produção de game music 

realizada pelos fãs a partir da análise panorâmica de algumas questões pontuais que envolvem 

as práticas performáticas dessa música. Considerando a existência de uma bibliografia em 

expansão sobre os usos e funções dessa música dentro dos jogos, procurei direcionar a atenção 

para as práticas culturais que acontecem fora do momento de jogo. Mais especificamente, 

procurei enfocar o movimento que os jogadores faziam para apreciar e tocar as músicas dos 

jogos que gostavam, pois chamou-me a atenção o quanto a relação afetiva com a game music 

motiva seus fãs a construir práticas culturais que subvertem as intenções funcionais dessa 

música, fazendo com que ela não seja algo presente apenas no momento do jogo, mas que possa 

também ser apreciada em outras situações. 

Direcionando-me a esse recorte cultural, também procurei nesta teste produzir dados e 

análises que pudessem criar um entendimento geral sobre a game music e sobre a sua associação 

com a cultura dos jogos eletrônicos como um todo. Uma tentativa, portanto, de auxiliar no 

processo descritivo desse tipo de prática cultural ao mesmo tempo em que circunscrevia 

processualmente o conceito de game music para ampliação de seu entendimento teórico. 

Como ponto inicial desse movimento contínuo de pesquisa que se pretende para além 

da tese e do momento de doutoramento, expus aqui algumas questões que se destacaram durante 

a pesquisa de campo em uma tentativa de explicar os interesses e motivações dos atores em se 

engajarem em sociabilidades por meio dessa música e como são algumas dinâmicas sociais 

convergentes e divergentes. Isso se mostrou importante para os estudos culturais em geral, por 

apontar para novas questões e configurar a relação que a game music tem com outras práticas 

culturais, que se associam a ela em diversos momentos e por diversas formas. 

No primeiro momento, propus uma discussão teórica sobre o que é game music para 

problematiza-lo, enquanto conceito, dentro do uso prático dos fãs no cotiadiano.  Em resumo, 

podemos dizer que a game music é um conceito que se refere tanto à música no jogo quanto às 

práticas culturais baseadas nessa música, representando, desse modo, um conceito aberto e 

expansivel. Nos casos estudados, essa música demonstra uma flexibilidade para associar-se a 

outras práticas culturais, e a outros tipos de música. 

Quando saem do contexto de jogo, as músicas são apropriadas por fãs que as remodelam 

conforme seus gostos pessoais, em uma ação, portanto, de efeito variável conforme a 

subjetividade. Embora mantenham características básicas das músicas que serviram de 

referência (DIAS-GASCA, 2018), algumas versões são produzidas com estrutura sonora 
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baseada em códigos sonoros de gêneros musicais. As sonoridades resultantes desse processo 

possibilitam que mais formas expressivas sejam possíveis por meio de um mesmo material base 

utilizado sem deixar de remeter ao jogo. Em outras palavras, uma mesma game music pode 

englobar em si características sonoras novas e comunicar outros significados. Isso possibilita 

uma apreciação que pode tanto fluir de acordo com o código sonoro do gênero musical 

utilizado, em uma experiência estético-sonora, como também fruir experiências de jogo ao se 

associar às memórias que se tem dele. Desse modo, essas experiências podem fluir, em diversos 

graus e níveis conforme a subjetividade, mesmo em uma situação em que a música se apresente 

por meio de códigos sonoros da identidade de outros gêneros musicais. 

Essa questão é importante porque mostra que a memória faz com que a experiência de 

apreciação da game music não seja desvinculada do jogo. Embora seja difícil explicar 

precisamente as experiências que se tem fora do jogo, devido a subjetividade envolvida no 

processo, é possível afirmar que a memória mantém uma associação direta com os momentos 

de jogos vividos no passado. Simbolismos, representações, entendimentos e significações 

serão, portanto, produzidos de modo diferente conforme se processa a memória do sujeito no 

momento. São fatores subjetivos que se relacionam com o momento que condicionam o como 

as experiencias vivenciadas anteriormente com o jogo irão insurgir. 

Isso aponta uma ligação direta com um assunto tratado brevemente na tese: o sentimento 

de nostalgia. Este sentimento se potencializa idealmente conforme o distanciamento temporal 

que se tem com a experiência do passado. Desse modo, pode-se dizer que as fruições nostálgicas 

por meio da game music são constantes em diversos níveis e consolidam ainda mais esse 

vínculo com o jogo. Esse tipo de percepção pode ser um indicador do porquê de a maioria dos 

repertórios dos músicos interlocutores da pesquisa se constituir de versões de game music 

advindas de jogos produzidos na fase 2 e na fase 3 – como exposto na cronologia proposta nesta 

tese –, fato que sugere a existência de um sentimento de nostalgia na construção dessas práticas 

musicais. Como notado em casos de nostalgia no YouTube (SOUZA, 2014; e seção 4.2.3), esse 

sentimento tem se mostrado presente no campo sendo sempre evocado nos discursos dos fãs de 

game music, tanto nas falas dos entrevistados quanto nos comentários nas páginas dos vídeos. 

Quando perguntei para Wilson Steves (tecladista da banda Gameboys) sobre o que é game 

music para a banda, por exemplo, sua resposta foi: “Para nós é motivo de grande inspiração, 

pois não é apenas isoladamente um gênero de composição repleto de interesses e características 

próprias, como também nos remete a um universo extra-musical, seja ele de fantasia ou de pura 

nostalgia. Normalmente, ambos.” (STEVES, 2018, entrevista, grifos do autor). 
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O que o discurso sobre nostalgia mostra é uma relação da game music com experiências 

de jogos ou que circundaram o momento de jogo no passado. Isso aponta para a possibilidade 

de esses sentimentos, por meio da game music, possam ser compartilháveis criando ligações 

afetivas entre os atores dessa cultura. Tanto nos vídeos de YouTube quanto nas apresentações 

ao vivo, os artistas utilizam vídeos de gameplay para acompanhar a performance musical. Pode-

se notar, com isso, que eles intencionam provocar a memória dos jogadores sobre os momentos 

em que eles apreciaram aquela música, no passado, em meio à experiência de jogo, o que 

posiciona a memória afetiva em relação aos jogos como um elemento muitas vezes 

impulsionado pelos artistas de game music, portanto, provocado intencionalmente por eles. A 

nostalgia, em ultima análise, é um sentimento utilizado tanto para fruição individual quanto 

para criar vínculos afetivos com outras pessoas. 

Foi a partir dessa percepção sobre os materiais da pesquisa de campo que passei a 

perceber que o conceito de game music não deve ser circunscrito pensando em seus limites e 

restrições, mas sim por suas aberturas, pois é nisso que a game music se destaca: pela sua 

capacidade de agregar e englobar elementos de diversas outras culturas musicais. É por meio 

dessa abertura que esse tipo de música criou práticas que possibilitam os sujeitos moldarem, 

conforme seus desejos, suas próprias experiências, permitindo diversas formas de 

agenciamentos dos sentidos e percepções. 

Vale ressaltar que todas as relações sociais são permeadas por conflitos, assim, não seria 

diferente em relação às práticas culturais de game music, apesar delas se mostrarem menos 

aparentes nas relações entre os fãs, principalmente porque muitos conflitos nem se concretizam 

por uma ilusão de pertencimento à unidade de fãs de game music que se tem. De alguma forma, 

os fãs encontraram meios para que, em um mesmo espaço, pessoas que gostem de movimentos 

culturais diferentes interajam em conjunto como um coletivo por meio da game music. 

Nisso, a ideia de brecha surgiu como forma de entender esse agenciamento dos sujeitos, 

principalmente quando em contextos sociais em que as pressões do coletivo podem se mostrar 

como juízes dos comportamentos e dos sentidos produzidos. As brechas, portanto, são os 

“espaços” encontrados pelo sujeito para fruir uma experiência mais significativa e particular 

por meio da sua imaginação. Nela, é possível projetar parte da experiência, que se quer fruir, 

em um espaço abstrato em que os olhos do coletivo não sejam tão opressivos sobre o sujeito. A 

brecha, desse modo, possibilita um agenciamento dos sentimentos individuais em meio ao 

coletivo sem quebrar a ordem intersubjetiva que produz o senso de coletividade no momento. 

Ela cria a falsa sensação de perfeita alteridade, a de que o Outro tenha um sentimento 

exatamente igual ao seu. Nisso, é importante ressaltar que não proponho que os sujeitos são 
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ignorantes em relação a essa ideia. O que chamo a atenção é que em determinadas situações o 

sujeito permite-se imaginar, fantasiar ou, até mesmo, enganar-se para construir uma experiência 

individual em meio ao coletivo. Assim, o entendimento desse espaço de atuação varia conforme 

a leitura do sujeito sob o momento, e a exploração da brecha além do limite é potencialmente o 

momento em que surgem os conflitos em meio a essas situações. 

A imprecisão no conceito de game music, portanto, imbui-lhe características abstratas 

que possibilitam o surgimento de diversas brechas. Com isso os fãs encontram na game music 

um grande horizonte para imaginar o que desejam nele. Na prática das bandas e dos youtubers, 

esse fluxo de atuações gerenciadas nas brechas constituem uma característica importante da 

experiência. No diálogo da performance social, tanto fãs quanto músicos projetam expectativas 

entre si durante o acontecimento musical, em que encontram espaço para explorar os limites do 

alcance da projeção subjetiva individual em meio as pressões percebidas pelo “olhares” do 

coletivo. Isso vai além, no caso da Video Games Live, em que há também uma aproximação 

com discursos ideológicos de cunho político, cujas falas dos produtores sobre o valor da cultura 

dos games são generalizantes e possibilitam, por isso, projeções idealizadas dos participantes 

do evento. Assim, cria-se um senso de pertencimento grupal por meio de ideias diferentes, mas 

que naquele contexto aparentam semelhança; ou, ao menos, há uma intenção de crer nas 

similaridades. 

Essas aberturas também podem ser notadas na construção de experiências de consumo 

subversivas baseadas em conteúdos que não são diretamente musicais/sonoros. Os objetos 

comentados no caso do YouTube, por exemplo, demonstraram ter um papel importante tanto 

na narrativa de si exposta pelo artista-fã-youtuber como nas reações dos atores em relação a 

esses conteúdos. Embora não sejam o foco principal da câmera durante a gravação, os objetos 

demarcam espaços culturais e expõem traços identitários. Eles demonstram gostos, ideias e 

preferências em relação a algum referencial cultural do universo dos games: um jogo, um 

personagem, uma música ou uma história, por exemplo. 

Um fã, portanto, ao notar um objeto no vídeo que reconhece como representativo 

daquilo que gosta, pode criar uma identificação com o outro, como se ambos tivessem passado 

por experiências semelhantes. Isso pode até criar um certo senso de alteridade. Como o conceito 

de game music potencializa o fluxo de culturas, diversos atravessamentos culturais se 

apresentam, principalmente relacionados a outros tipos de músicas. O caso apresentado de 

Family Jules, por exemplo, é representativo porque ele expressa uma performance identitária 

de fã de game music e da banda Avenged Sevenfold, portanto, também de heavy metal. Ele 

pode expressar suas identidades por meio dessas aberturas que a game music dá para construir 
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versões que representem gostos e interesses pessoais e expor publicamente traços identitários 

diversos. Alguém que odeia esta banda pode se incomodar com a presença de elementos que a 

referenciem, porém a música que se apresenta é uma game music. Isso possibilita que esse 

elemento identitário de Jules seja algo ignorado. 

No caso do cosplay, temos uma relação mais direta e evidente no vídeo. O uso de roupas 

dos personagens dos games aparece como uma brincadeira e como uma forma teatral na 

performance musical em vídeo. Isso faz com que o cosplay seja um elemento que chama muita 

atenção para si durante a performance, pois ele modula a própria visão que se tem do artista, 

que é somada a do personagem representado. Os contornos dessa representação são lúdicos, 

porém alguns atores da rede podem se direcionar aos cosplayers de modo rude, crítico ou até 

mesmo machista. De modo geral, apesar de ser uma prática realizada por poucos nos espaços 

investigados, os cosplayers foram bem recebidos pelos outros atores da rede, o que aponta para 

um aceitação dessa prática cultural dentro dos contextos em que há game music. 

Embora a game music demonstre potencial de abertura para fluxos culturais e 

identitários diversos, seria ingênuo pensar que não há conflitos, impedimentos ou restrições nas 

performances sociais dos atores em contextos com essa música. Aponto isso, baseando-me nas 

reflexões de Johnson e Cloonan (2009), que procuram demonstrar o “lado obscuro da 

canção”194, pois, segundo os autores, os estudos em música popular predominantemente 

apontam para suas funções positivas e se direcionam, em sua maioria, pouco às negativas. Esses 

autores fazem um esforço, diante dessa proposta, para expor a violência que permeia o universo 

musical, desde ideias impressas nas letras quanto de atitudes de conflito físico impulsionados 

nas práticas musicais diretas ou influências indireta no social. 

Isso me fez pensar que talvez os conflitos possam não ter sido tão aparentes por algum 

problema metodológico na abordagem de contato com os atores ou que a própria condição 

aberta da game music seja um dos motivos para esse tipo de percepção do campo. Nisso, a 

questão das brechas pode ser um caminho para pensar sobre essa situação. Um sujeito pode 

construir uma experiência própria por meio desses caminhos subjetivos de modo satisfatório a 

ponto de ser suficiente para que não expresse insatisfação durante os momentos em contextos 

coletivos. Os espaços para expressão individual, portanto, mediam as interações sociais fazendo 

com que o jogo de interações se mostre, para um observador externo, relativamente pacífico. 

No entanto, notamos que esse ambiente pouco conflituoso da cultura game music pode 

se mostrar apenas como aparente. Nisso, algumas situações podem expor um conflito latente. 

                                                 
194 Menção ao título da obra citada, Dark Side of the Tune: popular musica and violence (JOHNSON e 
CLOONAN, 2009, grifos do autor). 



232 
 

 

Por exemplo, quando o fã, no evento Game Over, protestou sobre a música eletrônica tocada, 

como se ela estivesse ocupando o espaço entendido por ele como legítimo do rock, ele estava 

expressando sua indignação publicamente e, com isso, alterando o ambiente daqueles que 

estavam próximos. Como ocorreu em um tempo curto e poucas pessoas estavam pertos, não 

tive condições de analisar o quanto de sua percepção era compartilhada por outros participantes, 

mas essa atitude, obviamente, desagradou uma pessoa, o Deejay. 

Isso me levou a questionar sobre quais seriams os limites sociais para o conflito entre 

práticas musicais. Questiono, por exemplo, qual seria a sequência de acontecimentos, caso fosse 

um outro tipo de música, em vez da eletrônica? Pergunto pois, como fã de longa data de heavy 

metal, já presenciei brigas com violência física entre funkeiros e rockeiros por diversos motivos, 

incluindo territoriais, memória que me faz pensar na hipótese de que o funk teria mais rejeição 

naquele espaço considerado tradicional para o cenário do heavy metal brasileiro. 

Já no caso, novamente, do cosplay tivemos uma situação social problemática por 

apontar valores morais reconhecidamente indesejados na contemporaneidade: a objetificação 

do corpo da mulher, como exposto no capítulo 4. O que chama a atenção é que essa atitude não 

veio de modo convencional, pelos haters, as figuras representativa daqueles que fazem o papel 

de antagonistas dos artistas expressando ódio em seus discursos (SÁ, 2016). Pelo contrário, a 

objetificação de Lara, durante performance de game music em vídeo, originou-se no discurso 

de pessoas que estavam ali apreciando o seu trabalho. Não havia depreciação, mas sim uma 

apreciação da fantasia sexual com a música performance que objetificava a artista. Nisso, é 

notório o machismo dentro da cultura da game music. 

Além dessas questões, gostaria de chamar atenção para alguns outros casos de práticas 

culturais de game music que demonstram potencial para futuros estudos e que pretendo me 

direcionar em momento posterior. O primeiro é o evento Magfest, considerado o maior evento 

dedicado à temática game music no mundo segundo o discurso dos fãs e o bloco de carnaval 

Super Mario Bros, que atua nos carnavais da cidade do Rio de Janeiro com um repertório 

baseado em marchinhas construídas a partir de músicas de jogos da série Super Mario Bros 

(1985). O Magfest é interessante porque sua representatividade para os fãs de game music pode 

indicar que há uma alguma construção de cenário musical, no qual este evento é referência 

principal para o circuito de bandas e disc-jóqueis (DJs). Já o bloco de carnaval é a demonstração 

de como essa música se comporta em espaços públicos e a relação criada entre a junção entre a 

cultura dos games e a dos blocos de carnavais. Considerando que essas práticas do carnaval 

ocorrem durante a ocupação das ruas, pode-se pensar a relação da game music com os espaços 

públicos, abertos. Como a música dos jogos entrelaçada a uma prática musical historicamente 
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reconhecida é percebida pelos atores que a praticam e por aqueles que são afetados por sua 

presença nas ruas da cidade. A pesquisa desta tese enfatizou espaços selecionados e restritos, 

em que só se dirigiam a eles aqueles que têm interesse nesse tipo de música. Nesse sentido, a 

presença dessa música pode demonstrar nuances diferentes e apontar até mesmo a conflitos, 

mesmo no contexto festivo do carnaval carioca. 

Antes de finalizar a tese, gostaria de fazer um adendo sobre a proposta metodológica 

dessa pesquisa. A incursão etnografia mostrou potencial para esse tipo de situação de pesquisa 

apresentada. No entanto, é uma proposta metodológica que precisa de constante refinamento 

durante o processo de uma relação associativa do pesquisador com o campo, que, portanto, deve 

ser utilizada com cuidado, pois há uma necessidade tanto de sensibilidade moral quanto 

responsabilidade ética com o campo e seus interlocutores. É uma proposta que pode parecer 

simples, mas que exige conhecimentos do campo, da bibliografia sobre etnografia e 

principalmente de envolvimento sensível com o campo. Em resumo, não há atalhos para 

construir uma pesquisa, é necessário um mínimo de envolvimento com o campo para 

desenvolver uma alteridade empática com o campo e os atores. 

Essa abordagem foi desafiante ao apresentar necessárias adaptações constantes, porém 

também se mostrou frutífera, principalmente pelos empreendimentos de observação 

participante que puderam produzir sensibilidades com o campo. Com a criação do canal de 

YouTube, por exemplo, pude entrar em contato com diversos atores que atuam no espaço digital 

e sentir na pele como é produzir versões e os seus efeitos ao compartilhá-las. Foi uma 

experiência que causou impacto afetivo principalmente quando notei que alguns atores 

encontravam na página do vídeo um espaço para expor seus gostos e sentimentos em relação à 

música e aos jogos, fazendo elogios, comentários ou pedidos. Houve até uma experiência de 

um compositor elogiar a versão que fiz de sua música (Figura 41). 

 
Figura 41. Fala do compositor de Shining Force (1992) sobre a versão de sua música. 

Fonte: imagem retirada do vídeo Battle 3 - Shining Force Metal Remix (Schneider Souza)195 

Por outro lado, independentemente de todo o esforço para manter a mentalidade de 

pesquisador, portanto, de relação experimental para com as práticas nesse espaço e seus efeitos, 

                                                 
195 Vídeo Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X2oD2kbPdkY. Acesso em 14 de março de 2019. 
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acabei sendo afetado também por frustrações causadas pela própria interação na plataforma. O 

YouTube possui tantos canais e vídeos que é fácil cair no ostracismo na plataforma. Há um 

sistema no próprio site com critérios para promoção de certos vídeos, em detrimento de outros, 

que favorece a exposição de vídeos monetizados e alinhados às preferências dos anunciantes, 

fato esperado considerando que o YouTube é uma empresa que atua com interesses financeiros. 

É uma situação constantemente apontada por diversos videomakers como problemática e de 

difícil leitura. 

Por outro lado, uma sensação de esquecimento/isolamento surge também quando, 

mesmo com visualizações, os atores não produzem interações de qualquer tipo (comentários ou 

mensagens privadas), o que dificulta entender a relação entre o número de visualizações (algo 

sempre desejado pelos youtubers) e as sociabilidades produzidas entre os atores. Isso aponta, 

na verdade, para que abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa precisem atuar em 

conjunto para uma análise balanceada das interações humanos no YouTube. 

O que quero apontar é que a observação participante mesmo em ambientes digitais 

sensibiliza o pesquisador em relação ao próprio campo. As condições estruturais do sistema do 

YouTube afeta a todos que tentam criar grupos em torno de suas produções, posicionando um 

pesquisador que tenta compreender esse campo, ao participar dele, em uma condição complexa, 

na qual não se sabe precisamente o tipo de afastamento que se deve ter para manter a ética e a 

responsabilidade moral no processo de investigação. 

Isso mostra possibilidades para estudos futuros, pois o YouTube tem sido cada vez mais 

utilizado pelos fãs para compartilhar experiências musicais por meio de suas versões e 

interações na plataforma. A game music no YouTube é algo que venho acompanhando desde 

2012 (SOUZA, 2014) e tenho notado mudanças significativas na presença que a game music 

tem tido nesse espaço. A quantidade de artistas produzindo conteúdos de game music aumentou 

significativamente junto com o tamanho do público. Além disso, há cada vez mais youtubers 

profissionalizando sua prática de game music por meio de uma distribuição simultânea no 

YouTube e em plataformas de streaming, e com o apoio direto dos fãs que realizam “doações” 

aos youtubers para que continuem produzindo conteúdo de game music. 

Para consolidar esse sistema, no entanto, é necessário um esforço consistente desses 

artistas com produções rotineiras em conjunto com ações publicitárias articuladas com as 

ideologias capitalistas de mercado atuais. Com isso, os youtubers acabam se submetendo às 

regras do jogo postas pele YouTube. Muitos artistas, por exemplo, começaram a produzir de 

forma sistemática e rotineira para manter a presença constante na plataforma. Esse efeito parece 
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afetar alguns dos artistas mais populares de game music: Family Jules, Johny Atma, RichaadEB, 

para citar alguns. 

Já os novos youtubers que produzem game music enfrentam dificuldades para encontrar 

esses espaços na plataforma, fazendo com que eles se unam para alcançar posições de destaque 

no circuito da game music e no contexto do YouTube. Sobre isso, um exemplo que merece 

menção na tese, apesar de não ter sido enfatizado no material apresentado, é o grupo Pixel 

Mixers, uma comunidade online de artistas-fãs de game music localizada em um servidor do 

Discord196, que somente a encontrei quando um dos integrantes me convidou, em fevereiro de 

2018, para participar depois de ver um dos meus vídeos. Essa comunidade chama atenção 

porque os seus participantes organizam produções constantes de coletâneas homenageando 

jogos e formar colaborações diversas: ajudando a construção de arranjos, opinando, 

participando de gravações, realizando masterização, produzindo capa para álbuns, dentre outras 

ações. Por exemplo, quando alguém precisa de um pianista para uma versão é possível convidar 

uns dos que estão disponíveis no grupo para participar. A grande maioria atua no YouTube e 

esse servidor funciona como local onde se pode encontrar pessoas para colaborar tanto para a 

promoção mútua entre os canais quanto para ter auxilio na qualidade do audiovisual objetivando 

se aproximar às padronizações estéticas para vídeos de música reproduzidas do site.  

Esse grupo merece destaque principalmente porque demonstra potencial para pesquisas 

futuras, devido ao modo de atuação próprio em relação à game music colocando-a em uma 

perspectiva colaborativa. 

Para finalizar, a pesquisa desta tese, enquanto estudo de caso amplo, mostrou-se 

importante para ter uma visão panorâmica de como esses fãs se relacionam com essas práticas 

musicais baseadas em game music. Contudo, parece-me que agora há elementos a serem 

aprofundados com maior dedicação. 

É importante desenvolver, nesse sentido, mais descrições de campo: ir a mais campos, 

conversar com mais atores, realizadas mais entrevistas, etc. O importante é produzir mais 

narrativas possíveis sobre os fenômenos estudados, refinar e aprofundar as questões ou 

desenvolver novas. Desse modo, pode-se ir construindo um entendimento cada vez mais 

sensível da game music e suas práticas para além do jogo ao construir relações mais próximas 

aos sujeitos. Digo isso porque o íntimo do sensível pode apontar para novas nuances e melhorar 

o entendimento sobre as questões de identidades diversas que surgiram, produzindo melhores 

                                                 
196 Discord é um aplicativo de chat inicialmente produzido para comunidades de games que se comunicam por 
meio de diversas mídias: texto, imagem, vídeo e áudio. 
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entendimento dos porquês desse jogo dos autores da rede da game music. Os caminhos 

possíveis são diversos e as pesquisas sobre game music se mostram desafiantes. 

Enfim, espero que esta tese possa ajudar pesquisadores interessados no tema e que 

incentive novas pesquisas sobre ele. 
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