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RESUMO 

 

Este relatório descreve e reflete sobre o processo de criação de cinco músicas (trilhas sonoras) 

para o jogo-simulador, Kimera – Cidades Imaginárias, que é um produto acadêmico do Grupo 

de Pesquisa GEOTEC. O trabalho desenvolvido no mestrado teve como objetivo criar as 

músicas do jogo-simulador Kimera, mostrando o seu processo de elaboração e construção, e 

refletir sobre os eixos dessa criação. A metodologia escolhida para esta pesquisa foi a de 

análise e discussão do processo criativo do autor à luz de seus referenciais musicais, 

imagéticos, acadêmicos e de história de vida, refletindo sobre sua trajetória da música e sua 

relação com a criação da trilha sonora do Jogo Kimera. Trata-se do relato do processo de 

criação das músicas do jogo, da imersão do pesquisador (compositor) nesse processo e da 

discussão dos resultados referentes a esta pesquisa e a seus produtos.  Nele estão contidas a 

discussão do processo criativo e a sua sistematização, tendo como base as ilustrações gráficas 

(personagens, cinematics) do jogo e o roteiro, levando em consideração também as escolhas 

do compositor e os recursos musicais e instrumentos musicais utilizados.  
 

Palavras-chave: Games. Processo Criativo. Composição Musical. Mídias digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This report describes and reflects on the process of creating five songs (soundtracks) for the 

simulator-game, Kimera - Imaginary Cities, which is an academic product of GEOTEC, a 

Research Group of  Bahia State’s University (UNEB). The work developed on an Education 

Master’s Program (GESTEC) aimed to create the songs of the simulator-game Kimera, 

showing its process of design and construction, and reflecting on the center lines of this 

creation. The methodology chosen for this research was the analysis and discussion of the 

creative process of the author based on his musical, imagery, academic and life story 

references, reflecting on the relation of these aspects and the creation of Kimera’s soundtrack. 

This is the report of the game’s songs creation process, the researcher/composer's immersion 

in this process and discussion of the results of this research and its products. In it, are 

contained discussions of the creative process and its systematization, having as its base the 

graphic ilustrations (characters, cinematics) of the game and its script, taking into 

consideration the composer choices and musical features and instruments also. 

 

Keywords: Games. Creative Process. Music Composition. Digital Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Personagem – Belle e Luka .............................................................................   37 

Figura 2 Personagem – Rei Kimera ..............................................................................   38 

Figura 3 Partitura 1/Música – Mundo de Kimera ..........................................................   41 

Figura 4 Partitura 2/Música – A Descoberta .................................................................   44 

Figura 5 Partitura 3/Música – Jogando o Kimera ..........................................................   45 

Figura 6 Estúdio Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 ............................   47  

Figura 7 Reaper plataforma de gravação .......................................................................   48    

Figura 8 Equipamentos usados no processo de gravação ..............................................   48  

Figura 9 Equipamentos usados no processo de gravação ..............................................   49 

Figura 10 Placa de áudio (Focusrite) ...............................................................................   49        

Figura 11 Violão Hofma (cordas/aço) – Guitarra Parker – P42 ......................................   50 

Figura 12 Sala de gravação - Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 ...........   50   

Figura 13 Sala – Área técnica - Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 .......   51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 A CAMINHADA ......................................................................................................... 12 

1.1.      MINHA HISTÓRIA, MINHAS PRIMEIRAS COMPOSIÇÕES E REFERÊNCIAS 

MUSICAIS ................................................................................................................... 12 

1.2.  A CRIAÇÃO MUSICAL EM SEU PERCURSO; CARACTERÍSTICAS, PROCESSOS, 

APRENDIZADO  ........................................................................................................... 16 

1.3. MEUS PROCESSOS CRIATIVOS: MÚSICA E IMAGEM ....................................... 24 

2          KIMERA: JOGOS, PROCESSOS, CRIAÇÃO DA TRILHA ............................... 27 

2.1. O GEOTEC, O KIMERA, O GESTEC ........................................................................ 27 

2.2. OS JOGOS-SIMULADORES ...................................................................................... 28 

2.3. O JOGO-SIMULADOR KIMERA .............................................................................. 31 

2.4. O OBJETIVO DO JOGO ............................................................................................. 32 

2.5. A HISTÓRIA DA MÚSICA NOS JOGOS .................................................................. 33 

3 PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS MÚSICAS DO JOGO KIMERA .................... 34 

3.1 ANÁLISE DA CRIAÇÃO MUSICAL ........................................................................ 40 

3.1.1    A Música – Mundo de Kimera...................................................................................40 

3.1.2    A Música – A Descoberta (Cinematic 1)...................................................................43 

3.1.3    A Música – Jogando o Kimera...................................................................................45 

3.2       PRODUÇÃO - PROCESSO DE GRAVAÇÃO...........................................................47 

3.2.1    Software de gravação................................................................................... .............. 47 

3.2.2    Instrumentos musicais.................................................................................... ............ 49 

3.2.3    Estúdio de gravação.................................................................................................... 50 

4 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 52 

            REFERÊNCIAS  ........................................................................................................ 55 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

Esse relatório, resultado parcial com fins de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, 

compõe, junto com as seis faixas (áudio das músicas) apresentadas no material anexo, o total do 

processo de investigação, construção e composição musical realizado pelo autor, no mestrado do 

GESTEC, linha II, entre os meses de março de 2013 a dezembro de 2015. Ele, juntamente com as 

faixas musicais, é o resultado da pesquisa sobre o processo de criação da trilha sonora do jogo Kimera 

- cidades imaginárias, um jogo que tem como objetivo principal a educação cartográfica. 

O processo foi inicialmente realizado dentro do contexto do grupo de pesquisa GEOTEC. 

Reuniões semanais durante dois anos e no total de vinte cinco imagens usadas como referência junto 

às atualizações do roteiro. Durante esse período, as faixas musicais foram sendo criadas e apresentadas 

à coordenação do projeto do jogo, tendo sido compostas em processo eminentemente individual.  

Inicialmente, o autor acompanhou, durante os meses de setembro a novembro de 2014, a turma 

de alunos da Escola Álvaro da Franca Rocha, tendo sido feitas duas oficinas de apreciação musical e 

uma de musicalização infantil. O objetivo era, então, estabelecer um diálogo para a criação das trilhas 

com os alunos. Todavia, essas oficinas não estão aqui registradas, por não serem necessárias para a 

discussão do trabalho de conclusão de curso no formato atual, já que as composições não foram feitas 

a partir de intervenções na escola com os alunos.   

O relatório presente discute os processos de aprendizagem, de composição e vivência musicais 

construídos ao longo da carreira musical do e pelo autor. Faz-se isso através de análise do trajeto de 

vida e de ações musicais, utilizando autores, tais como; Fayga Ostrower (1987), Michel Chion (2011), 

Murray Schafer (2011), Aaron Copland (2011), e referenciais musicais, tais como Toninho Horta, 

Nelson Faria, etc. As composições que integram a trilha sonora do jogo tiveram como compromisso 

ilustrar e dar significado às ações do jogador em seu exercício da jogabilidade como também provocá-

lo a imergir e estimulá-lo a cumprir os desafios propostos. 

Como músico, houve o desejo de entender melhor os estímulos para criar ou compor. 

Procedimentos até então não identificados, mas percorridos repetidamente no exercício constante da 

criação, estão aqui descritos e compõem o corpo principal da escrita. 

Como estímulos à criação, o que foi apresentado ao compositor pelo GEOTEC foram basicamente o 

roteiro e as ilustrações das personagens e cinematics.  Material que auxiliou na criação do padrão 

musical para todas as músicas do jogo. Sendo, juntamente com o eixo da vivência musical como 

profissional da música, os elementos que influenciaram na realização das músicas. 

No primeiro capítulo, o autor trata de sua caminhada, e no segundo são discutidas as 

características específicas da criação da trilha sonora. Em todo o texto, ressalta-se o papel da música 

como fator de comunicação e de integração, tanto em narrativas audiovisuais como na própria 

aproximação do jogador com uso do jogo. Por fim, no terceiro capítulo, discutem-se algumas ideias 

principais levantadas ao longo do relatório. Reitera-se aqui que esse trabalho, pela própria condição 



 
 

inicial de mestrado, não contemplou testes de funcionalidade do jogo entre os alunos da escola, onde o 

mesmo será aplicado e testado. 

Sendo este pesquisador um professor, mas aqui essencialmente um músico, é deste último lugar que 

observa e que se coloca nesse percurso, que nasceu da necessidade de compreender o próprio processo 

criativo aplicado à construção musical do jogo Kimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

1 A CAMINHADA 

 

1.1 MINHA HISTÓRIA, MINHAS PRIMEIRAS COMPOSIÇÕES E REFERÊNCIAS 

MUSICAIS  

 

Nasci em um ambiente musical. Meus pais, sempre envolvidos com a música, eram 

responsáveis pela liturgia dos cultos na igreja. Foram nestes ambientes (casa e igreja), repletos 

de musicalidade - que tive os meus primeiros contatos com a música.  

A igreja Batista
1
 exerceu um papel importante em minha formação musical por 

marcantes experiências que me acrescentaram muito. A igreja foi o meu primeiro “lócus” de 

pesquisa. Os cultos realizados aos domingos à noite eram oportunidades de observar os 

diversos músicos que ali passavam, e o modo como se apropriavam das “tecnologias” 

(equipamentos) e das técnicas de execução em seus instrumentos musicais. 

Nesses mesmos cultos, eu passei boa parte da minha infância sentando no cobiçado 

primeiro banco da igreja, lugar cativo dos principais músicos. Ali ficavam os meus heróis, que 

eu admirava e imitava. Ao término de cada culto eu ficava ao lado deles fazendo perguntas, 

tendo um contato mais próximo dos instrumentos e os ajudando a guardar os equipamentos. 

Aos doze anos, comecei a tocar violão nos cultos no meio de semana e os músicos 

atuavam nos fins de semana. Existia uma diferenciação entre a música dos cultos da semana e 

a música realizada nos fins de semana. A diferença era o repertório e a quantidade de 

instrumentos; durante a semana, o acompanhamento era simples, voz e violão. Aos fins de 

semana, era uma banda completa (guitarra, contrabaixo, violão e bateria).  Assim, os cultos no 

sábado e domingo eram mais complexos e interessantes musicalmente. Como era de hábito, 

no meio de semana, eu acompanhava todos os cânticos pertencentes à liturgia sem uma 

preparação; e, sem ensaio, tocava músicas que não conhecia, mas conseguia perceber o 

caminho, o direcionamento da melodia; e depois dos dez primeiros compassos da música já 

conseguia identificar a tonalidade, a sequência de acordes e a forma da canção. Esta prática de 

exercitar o ouvido acompanhando os cantores da igreja, utilizando a percepção auditiva e 

musical, serviu para treinar o meu ouvido e aguçar mais ainda esta percepção que me serviria 

anos mais tarde. 

                                                           
1 Igreja Batista Esmirna em Taguatinga - DF. 
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Foi nesse mesmo lugar que eu me apresentei pela primeira vez frente a uma plateia. 

Minha irmã primogênita era proprietária de uma escola de música, que ficava localizada no 

imóvel ao lado desta mesma igreja que frequentávamos. E esta escola foi uma grande 

incentivadora e propulsora, porque seria uma das responsáveis, anos mais tarde, pela decisão 

que mudaria minha vida, a de fazer a escolha por viver profissionalmente de música. 

Por intermédio da escola de música da minha irmã, eu tive acesso ao ensino de música 

e, em específico, ao ensino de guitarra. Minha irmã sempre foi uma referência de 

musicalidade e talento para mim, mas a influência da música em minha vida vem antes desta 

escola existir. Desde adolescente, ela ministrava aulas em algumas escolas de música, sendo 

uma das responsáveis em trazer este universo para dentro de casa, juntamente com os meus 

pais. Precocemente, participou de festivais de música sacra, obtendo êxito e constantemente 

sendo destaque entre nomes da música gospel local (Brasília – DF). Lembro-me de presenciar 

duas de suas principais conquistas em festivais de música conceituados em Brasília na década 

de 90. Estes acontecimentos me impulsionaram, plantando em mim um entusiasmo e 

reafirmando o desejo de ser músico. 

Mergulhado neste contexto musical, iniciei o exercício de “tirar músicas de ouvido”
2
. 

Sentava-me em média de cinco a seis horas diárias, escolhia uma das minhas fitas K7 - as 

quais faziam parte das inúmeras gravações que continham playlists
3
 de artistas consagrados. 

Uma destas fitas foi um marco nesta experiência.  Tratava-se de um show de Verônica 

Sabino, gravado pela rádio nacional diretamente do Teatro Dulcina em Brasília. Estudei muito 

estas gravações; repetia exaustivamente música por música e trecho por trecho de cada uma 

delas. Ouvia repetidamente cada acorde e cada nota. Tratava-se de releituras das composições 

de Cartola com arranjos do grande violonista Lula Galvão. Refiro-me esta fita K7 como um 

marco, porque nesta playlist, havia acordes com sonoridades inéditas para mim, as quais 

causavam estranheza a princípio, mas depois de tal experiência saí familiarizado e com 

intimidade com os mesmos, após estudá-los da forma acima descrita. 

A partir destes primeiros contatos e experiências, percebi que havia em mim um forte 

desejo de criar. A cada música ouvida, estudada e posteriormente tocada, havia nestas 

execuções uma abordagem peculiar. É muito importante pontuar este evento com o objetivo 

de descrever minhas primeiras tentativas de criação, de compor, e de que forma isto começou 

a acontecer. Anteriormente mencionado nesse texto, durante um período, cultivei o hábito de 

                                                           
2 Exercício de copiar música por intermédio de um instrumento musical depois de reproduzi-la inúmeras vezes através de 
um gravador, celular ou toca disco. 
3 Termo em inglês utilizado na área de radiofusão para se referir a uma determinada lista de canções. 
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tirar músicas através do exercício de ouvir,  dedicando-me diariamente a tal prática. Envolvia-

me com estas músicas e ganhava intimidade
i
 com as obras. Ao tocar estas mesmas músicas -  

as quais havia copiado -  eu começava a introduzir nelas as minhas ideias, criando, mas dentro 

de uma música que não era de minha autoria. Às vezes retornava à música de origem, mas 

muitas vezes saía daquela peça já estruturada e não retornava mais. Neste momento, as ideias 

concebidas por mim começavam a se agigantar e a sugerir outros caminhos harmônicos e 

melódicos. Eu não tinha uma ideia do que era compor, eu estava acostumado a copiar 

músicas, sem ter noção do que estava fazendo, mas eu já estava compondo e usando 

composições de outros músicos consagrados para me instigar ou me provocar nestas primeiras 

incursões ao processo criativo. Através dos arranjos e da interpretação, existia uma iniciativa 

de contribuir por intermédio de minhas ideias sonoras para aquelas peças ou músicas. O 

objetivo não era este, na verdade não existia objetivo, o que existia era uma vontade muito 

intensa de tocar, de sentir o meu coração bater forte por intermédio dos sons de um 

instrumento. Um tempo depois, o meu professor e amigo Miqueias Soares
4
 elucidou-me sobre 

estas experiências a respeito do que eu ouvia, do que eu tocava e posteriormente criava. Ele 

foi responsável por me ajudar neste sentido e a identificar a minha inclinação pelo ofício de 

compor desde muito cedo.  

Depois dessa fase inicial de descobertas, fui imergindo em um cotidiano de dedicação, 

quase exclusiva, aos estudos de música; em específico, da guitarra e do violão, os quais me 

levaram à profissionalização
5
, aos dezessete anos de idade. Foi quando participei do meu 

primeiro trabalho musical intitulado “Duo Som e Cordas” (1992). A formação deste dueto de 

violões se deu em Brasília com o meu professor e então parceiro musical Miqueias Soares. 

Foi com ele que aprendi a escutar, na música, os acordes, as notas; e a sentir o poder, a 

intenção e a função de cada uma delas. As diferenças de sonoridade de cada acorde, a 

importância de uma melodia bem executada com precisão e com notas colocadas na métrica. 

Foi neste período também que estudei os fundamentos básicos da música e de execução da 

guitarra elétrica. A partir daí, eu fui galgando degraus na carreira de músico e passei a integrar 

inúmeros trabalhos musicais, os quais me apresentaram a significativas realidades artísticas, 

sociais, políticas e culturais.   

Com o tempo, a prática foi me aperfeiçoando e tornando a autoria uma característica 

constante na minha caminhada como músico. Neste período, surgiram as minhas primeiras 

                                                           
4 Músico-instrumentista (guitarrista) e Professor de Música. 
5 Atuando na área da música por vinte anos em diversos trabalhos (Maria Scombona, Marco Vilane, Paulinho Boca de 
Cantor, Márcia Castro, Noeme Bastos...). 
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composições, no início, intuitivas, com algumas referências, mas sem ainda identifica-las 

como tal. Costumava compor e quando tocava a minha composição, ouvia sempre de alguém 

que a música a qual eu estava tocando se assemelhava às de outros autores. Isto me deixava 

frustrado, mas aos poucos fui identificando, através das falas de quem ouvia as minhas 

composições, de que era natural e se tratava de influências, eram os rastros da minha 

discografia. É neste constante exercício de escuta e nas primeiras tentativas de compor no 

instrumento (violão e guitarra) que fui aprendendo sozinho e com a ajuda dos músicos e 

parentes, que me ouviam e comentavam uma coisa ou outra; trilhando o caminho de 

sistematizar ideias e de tentar organizá-las. Ao criar, percebia que não cabia repetição de 

frases já criadas; como também teria que manter minhas ideias fiéis ou compatíveis com o 

gênero musical que estava sendo abordado (rock, pop, jazz, bossa nova, blues...).  

Naquele momento, existiam na minha vida alguns padrões musicais já internalizados, 

frutos da escuta recente e constante, que eu denominaria de influências. Esses padrões, eu os 

encaixava quando percebia uma dificuldade em dar continuidade ao que estava sendo criado; 

isto de alguma forma acrescentava a mim um fôlego a mais; e, posteriormente, em outro 

momento, retornava, a fim de continuar a compor. Por exemplo, a passagem da parte A para a 

parte B de uma composição figura na criação como sendo um trecho responsável em ligar a 

ambas as partes. Neste momento, valia-me de um padrão, fruto da minha escuta. Criava uma 

célula rítmica e melódica e a estabelecia como elo, denominado popularmente como 

convenção (momento em que todos os instrumentos pertencentes à instrumentação de uma 

música executam uma ideia, uma frase em uníssono) e que seria responsável em ligar partes 

de uma composição. 

Hoje consigo enxergar que muito do que brotava já estava em mim. Porque o hábito de 

escutar diversos músicos e composições criava um lastro de ideias e de padrões musicais que, 

em algum momento, iriam se manifestar por intermédio de minhas criações ou composições. 

Quando eu evidenciava as ideias sonoras ou musicais, elas vinham acompanhadas de uma 

parte significativa do que eu costumava ouvir.  É como se a música estivesse passando por 

mim e eu fosse também responsável em dar continuidade a este movimento, levando-a para 

outros ouvidos, outras pessoas.  

Pensando na questão das ideias sonoras ou musicais e de como eram compatíveis com 

seus respectivos gêneros musicais, compreendo que: “Os gêneros musicais são um conjunto 

de regras – técnicas, semióticas e formais – que são encenadas ou atualizadas pelas cenas. É, 

portanto nas cenas que eles se confirmam ou são transformados em possíveis novos gêneros – 

ou subgêneros”. (SÁ, 2011, p. 154). O termo “cena”, citado acima, está relacionado com outro 
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conceito; segundo Will Straw, as cenas musicais “são espaços geográficos específicos de 

práticas e vivências musicais situados nas metrópoles. São nestes lugares onde ocorrem uma 

preferência cultural particular e atividades de âmbito microeconômico, ambas justificam e 

ligam a cena à cidade”. Assim, é possível justificar a escolha de ideias musicais esteticamente 

compatíveis com seus gêneros musicais. A consonância do conjunto de regras que 

estabelecem e sustentam a existência do gênero musical e a existência da cena musical 

responsável em afirmar este mesmo conjunto de regras - e posteriormente em atualizá-las - é 

que faz de cada gênero musical ser detentor de características próprias. Resumindo, os 

gêneros musicais se estabelecem pela diferença; e estas peculiaridades são percebidas por 

quem costuma escutar, estudar, tocar e conviver com estes gêneros; exemplo, o rock, jazz, 

bossa nova, blues entre outros.  

Podemos diferenciar os gêneros musicais por sua instrumentação (instrumentos 

geralmente usados na execução), por sua estrutura rítmica característica (célula rítmica, 

padrão e suas variações), pela textura sonora dos instrumentos (característica do som de 

determinados instrumentos usados em determinado gênero), pelas ideias melódicas, 

harmônicas e rítmicas, habitualmente utilizadas em um determinado gênero (sequência de 

acordes, por exemplo). Estas características se repetem nos variados gêneros musicais. 

Conseguimos identificá-los por intermédio dos nossos tipos de convivência com eles. A partir 

daí, começamos a estabelecer convenções nos mais variados gêneros e começamos a 

distingui-los. No caso do músico, além de reconhecer auditivamente, o músico terá a memória 

de execução, que reforça e estrutura não apenas o reconhecimento, mas os padrões de criação. 

 

 

1.2 A CRIAÇÃO MUSICAL EM SEU PERCURSO: CARACTERÍSTICAS, 

PROCESSOS,    APRENDIZADO 

 

Vivendo em uma época em que o acesso ao material de música era restrito, em 

comparação a hoje (anos 1980 e 1990), em específico o material voltado ao ensino da 

guitarra. É claro que tínhamos a possibilidade de estudar música em uma escola e estávamos 

estimulados a buscar mais e a desvendar algo novo sempre. Seja no ato de tirar a música de 

ouvido, compor, ensaiar e tocar. Para todas estas coisas, fazia-se um esforço. Ainda existiam 

outros obstáculos, como o de adquirir um instrumento musical muito caro e de qualidade 

duvidosa (período pré-importados). Reunir pessoas com objetivos em comum e 

posteriormente criar, organizar um repertório e montar uma banda eram coisas difíceis, mas 
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todas estas etapas foram vividas individualmente e coletivamente
6
. Aprendíamos muito com 

os discos e fitas K7, copiávamos solos e a performance de guitarristas dos quais gostávamos 

e, consequentemente, levávamos este vocabulário para as bandas nas quais tocávamos; e elas 

se tornavam cobaias e objetos de experimentação. Organizávamos estas ideias de maneira que 

ficassem prazerosas de se ouvir. Era um exercício de copiar, criar, depois apreciar o que foi 

criado, fazer as modificações e, posteriormente, finalizarmos a criação. Existia uma dinâmica 

que fluía com todos os elementos, trazendo ideias características do interesse e do gosto de 

cada um, e todos se valiam do que era trazido. Qualquer informação que estivesse dentro do 

contexto do nosso interesse em comum era valorizada para posteriormente aplicar em algum 

momento. Tínhamos o hábito de nos admirar mutuamente e o interesse de ouvir o outro, 

discordávamos, mas existia um respeito grande.  

Contribuir com ideias dentro de um coletivo musical não é uma tarefa fácil. Em algum 

momento, pode ocorrer o descontentamento por motivo da efetivação e predominância de 

algumas ideias. É habitual existir uma reflexão sobre as opções e as escolhas a serem feitas, 

na maioria das vezes com o instrumento em punho para poder reforçar o discurso sonoro ou 

exemplificar o argumento. Mas existem momentos de “inspiração coletiva”, o dia em que 

todas as ideias convergem em uma só direção; e neste dia percebe-se mais a presença da 

música. Este processo de contribuição coletiva passa pela boa vontade de todos os elementos 

do grupo em estarem dispostos a experimentar todas as ideias com dedicação e afinco, a fim 

de eleger uma única ideia que melhor funcione para uma dada música. E se isto funcionar, 

fica evidente a existência de indivíduos comprometidos em desenvolver um trabalho em 

conjunto.O incentivo a toda esta cadeia de realizações vinha da família de forma direta e 

indireta, também através da disponibilização de fitas de vídeo, da socialização das fitas K7 e 

dos discos de vinil e dos poucos e raríssimos métodos importados de guitarra, que eram 

cópias das cópias. Tudo isto consubstanciava, no final, as nossas escolhas estéticas 

predominantemente ligadas ao rock, à música instrumental brasileira - que já era carregada de 

influências tais como o jazz. Era bem lógica esta mistura; escutávamos bossa nova, rock e 

jazz e o que copiávamos e criávamos estava ligado ao nosso acervo. Tornando esta uma 

prática constante como também a de ouvir outros músicos, repertórios e ideias de outros 

compositores da cena local de Brasília, comecei a adquirir uma linguagem e um repertório 

com recursos musicais.  

                                                           
6 Músicos que eu convivia – Miquéias Soares, Zimba, Veríssimo, José Lô, José Soares, Ricardo Soares.  
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A música é um elemento agregador; tomando como exemplo os gêneros musicais, na 

perspectiva mercadológica e não mercadológica, os gêneros são responsáveis em juntar 

pessoas com gostos, costumes e preferências adversas e afins. Esta é uma perspectiva 

vivenciada cotidianamente pelo músico profissional. Cada dia um lugar diferente, pessoas 

diferentes, casas de espetáculo diferentes, bares, estúdios nas diversas cidades e capitais do 

Brasil. A música nos leva para lugares que possuem costumes, hábitos e linguagens diversas. 

Esse é o recorte de experimentação em ambiências musicais diversas. Sua característica vem 

do deslocamento do músico artista. Deslocamento que fiz por inúmeros lugares onde toquei, 

gravei e interagi com profissionais da minha área e de áreas distintas.  

Em suma, a interação com pessoas de lugares e realidades muito diferentes foi 

responsável por boa parte de minha formação, absorvendo costumes e culturas que forjaram o 

músico e o homem que sou. E foi esta vivência a responsável por me mostrar a importância da 

diversidade das coisas, das pessoas, dos lugares e a possibilidade de me apropriar deste 

histórico como uma fonte referencial no meu processo criativo musical. Como todo ser 

humano, carrego canções que me remetem a acontecimentos e a fases da minha vida. Estas 

músicas continuam a fazer efeito em mim, transportam-me para inusitados lugares, pessoas e 

situações. Experimentar tocar em uma pequena cidade no interior do país e presenciar uma 

dura realidade; e, horas mais tarde, estar em uma grande capital desfrutando do conforto de 

uma estrutura fantástica; e simplesmente não conseguir conscientizar dentro de mim a 

disparidade destes lugares em um curto espaço de tempo, mas de alguma forma absorver esse 

momento. Pensar que a mesma música esteve presente nestes lugares de realidades tão 

díspares, e o que isso quer dizer? Quer dizer que, no caso do artista músico, existe uma troca 

muito comum. O músico andarilho leva a música pra um determinado lugar e, quando se 

despede deste lugar, já está impregnado dos momentos e lembranças que este mesmo lugar 

proporcionou a ele. Depois de viver situações como estas, é inevitável falar ou compor 

influenciado por elas. E é esta a relação que eu faço do compositor, sua obra e sua vivência. 

Ostrower (1987) coloca a intuição como uma manifestação do histórico do indivíduo na 

criação; é o momento que este indivíduo coloca pra fora as coisas que estão grudadas nele e 

estas, na maioria das vezes, ele desconhece.  

A título de pontuação, lembro aqui que o compositor, sua vivência, sua visão do 

mundo, seu desejo de fazer música e suas habilidades como músico, aqui neste projeto, 

estiveram subordinadas às imagens e à narrativa de um jogo. Sendo a peça audiovisual um 

elemento agregador na composição das músicas do Kimera. 
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No final da década de 1990, fui convidado para musicar dez poemas
7
. Esta 

experiência, voltada para o campo da composição, foi um divisor de águas. Nunca tinha feito 

algo parecido, em nenhum momento de minha vida tinha adentrado neste formato. Encarei o 

desafio e foi um grande laboratório; porque se tratava de um formato diferente de fazer 

música. Eu estava acostumado a acompanhar artistas e existia um desconhecimento e uma 

inexperiência deste formato. É a partir deste trabalho que surge um novo caminho ou uma 

nova maneira de compor, até então não vivenciada por mim. O formato de compor melodias 

sugestionadas por imagens, por ações, as quais eu imaginava e concebia tais ideias, estas 

imagens e ações descritas nos poemas.  

Eram dez histórias, e eu adentrava em cada uma delas e estabelecia a relação das ações 

com a melodia, com a harmonia e com o ritmo que melhor ilustrasse ou que combinasse. 

Criava as músicas de cada poema separadamente, buscando reforçar as histórias a partir do 

exercício de imaginar as ações descritas nestes poemas e sincronizá-las com as minhas ideias 

musicais; fazendo uma “transdução” de poema para canção. Lembro-me que nesta época eu 

estava muito influenciado por um álbum do João Gilberto intitulado de “João”, e foi decidido 

em conjunto (eu e a escritora) que os dez poemas seriam transformados em dez canções ao 

ritmo de bossa nova. Todo este processo de criação foi vivenciado com poucos recursos, a 

partir de um único instrumento musical, o violão, um gravador de bolso e as ideias concebidas 

por mim. Por intermédio desta experiência, eu consegui enxergar a possibilidade em atrelar 

imagens e ações ao meu processo de composição, me fazendo enxergar esta possibilidade até 

então desconhecida. Ali se iniciava um modo de fazer que iria definir a minha maneira de 

compor, o meu processo criativo.  

Em 2005, já residindo em Salvador, toquei e gravei ao lado de vários compositores
8
.  

Dos citados, falarei sobre alguns nomes e aspectos que contribuíram na minha formação 

artística e musical. De início, o Professor, Músico/Instrumentista (guitarrista/violonista e 

arranjador) Nelson Faria. A minha história com o Nelson começa quando residia em Brasília e 

                                                           
7 Fui convidado pela escritora sergipana Angélica Barroso para musicar dez poemas de sua autoria. Foi um desafio 
estabelecer a métrica dos poemas com a estrutura da música para que brotasse a canção, neste caso uma série de 
composições focadas em um gênero, a bossa nova. A relação que eu faço da experiência em musicar esses poemas e o 
processo de criação do jogo é a de estabelecer um vínculo das imagens fruto das ações descritas nos poemas combinando-
as ou descrevendo-as com os movimentos das notas da melodia e com toda a minha concepção musical naquele momento.  
8 Vitor Brasil, Jorge Brasil, Mou Brasil, Ivan Torres, Ivan Bastos, Rita Tavares, Márcia Castro, Marco Vilane (CD - AVESSO), 
Carlinhos Marques, Ênio Taquari, Andréa Daltro, Paulinho Boca de Cantor (DVD/CD – A BOSSA DO BOCA), Elpídio Bastos 
(Olodum), Graça Cunha (Banda Altas Horas/Rede Globo - SP), Carlos Ezequiel (Souza Lima - SP), Pedro Moraes (RJ), 
Carla Villar e Toninho Horta (BH).Além de atuar como instrumentista e compositor, participei como aluno de workshops com 
ícones da música instrumental nacional e internacional. Dentre eles, cabe destacar: Nelson Faria, Carlos Ezequiel 
(Berklee/Boston), Lupa Santiago (Berklee/Boston), Toninho Horta, Jurandir Santana (BA), Alex Mesquita (BA), Henrique 
Pinto (SP), Joe Diorio (EUA) e Alejandro Moro (ARG). 
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ainda adolescente frequentava como ouvinte o Curso Internacional de Verão da Escola de 

Música de Brasília (CIVERBRAS), na década de 1990, anualmente. Anos mais tarde, tive 

contato com Nelson em alguns momentos que foram significativos para a minha formação 

como músico; especialmente quando fui convidado por ele a acompanhá-lo em um workshop 

realizado no Conservatório de Sergipe (2000). 

Nelson Faria foi responsável por me apresentar, através de seus dois livros Acordes, 

Arpejos e Escalas e a Arte da Improvisação - à estrutura e sistematização intervalar em 

diversas perspectivas - como também à forma da música (subtópicos da harmonia funcional). 

A estrutura intervalar diz respeito à disposição das notas executadas nos instrumentos 

musicais; estão representadas no formato acorde, arpejo e escala. A maneira como eles 

funcionam em cada um destes formatos acima citados é o que vai determinar sua 

peculiaridade e aplicabilidade. Exemplo: os intervalos estão contidos na estrutura dos acordes 

de maneira simultânea (empilhados), no arpejo, estes mesmos intervalos dispostos nos 

acordes serão executados sucessivamente e, por último, na escala, estes intervalos estarão 

dispostos sucessivamente organizados na estrutura da escala (do primeiro ao sétimo grau), 

exemplo: dó (I), ré (II), mi (III), fá (IV), sol (V), lá (VI) e si (VII).  

O termo intervalo é o nome que se dá ao espaço presente entre as notas e também da 

sonoridade das mesmas na execução (sucessiva ou simultânea), gerando a identificação destes 

intervalos através de dois aspectos: o da distância e da sonoridade destas notas. Por exemplo, 

à distância de um tom e meio entre duas notas denominamos de intervalo de terça menor; já o 

espaço entre duas notas contendo dois tons evidenciam um intervalo de terça maior, 

posteriormente tocamos estas notas e as ouvimos, denominando-as também por sua 

característica sonora. A partir dessa lógica, lidamos com a superposição destes intervalos; isto 

quer dizer que, para gerar um acorde, eu preciso “empilhar” um intervalo de terça maior a um 

intervalo de terça menor.  É a partir deste modelo básico que podemos gerar inúmeros tipos de 

acordes, alternando a ordem destes empilhamentos de terça maior e menor como também 

modificando os tipos de empilhamentos com terças iguais, ou seja, terça menor seguido de 

terça menor, terça maior seguido de terça maior, gerando as quatro categorias de acordes 

básicos, são eles, Maior, Menor, Diminuto e Aumentado (acordes se constituem na junção de 

três ou mais notas... maiores, menores, aumentados e diminutos). Claro que este conceito tem 

como referência as escalas maior e menor natural (escala é uma sequência ordenada de notas 

musicais).   

A composição, normalmente, possui um molde, que se divide em partes, (A, B, C), 

isto é, a forma da música. Isto compreende as partes e a ordem de execução da mesma. 
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Podemos fazer inúmeras combinações destas partes, intencionalmente tentando gerar 

sensações diversas no ouvinte, reconhecendo os padrões e desconstruindo-os. Exemplo, uma 

composição que possui uma introdução, uma parte A, uma parte B e claro um final. Podemos 

repetir a parte A duas vezes, alternando-a com a parte B ficaria assim: A-B-A-B e 

posteriormente o final. Então a representação gráfica desta música para o músico executante 

seria de A-B-A-B. 

 

Em um sentido estético, o termo forma significa que a peça é "organizada", 

isto é, que ela está constituída de elementos que funcionam tal como um 

organismo vivo. Sem organização, a música seria uma massa amorfa, tão 

ininteligível quanto um ensaio sem pontuação, ou tão desconexa quanto um 

diálogo que saltasse despropositadamente de um argumento a outro. 

(SCHOENBERG, 1996, p. 27) 
 

 

Os arpejos e escalas possuem um aspecto em comum, que é o de ter como 

característica de execução a sucessão de notas; sendo os arpejos uma abordagem mais 

seletiva, contendo apenas as notas dos acordes. Já as escalas abarcam todas as notas que 

fazem parte da sua estrutura tonal (sete notas).  Em resumo, com o Nelson, tive acesso de 

maneira muito organizada à base do conhecimento musical e dele adquiri o gosto pela música 

instrumental brasileira.O cenário da Música Instrumental Brasileira na década de 1990 (Leo 

Gandelman, Zona Azul, Victor Biglione, Alexandre Carvalho, Cama de Gato, Hélio Delmiro, 

Nelson Faria) era um cenário muito rico. Repleto de trabalhos muito criativos e que possuíam 

grande influência da música popular norte americana, mas com pitadas de brasilidade. Por 

intermédio do contexto social vivido por mim nesta época, junto a familiares ligados 

diretamente à cena musical de Brasília, tive acesso a este material e, a partir de então, fui 

influenciado diretamente também pela música instrumental brasileira. 

Posteriormente, conhecendo e tocando com os guitarristas Toninho Horta e Jurandir 

Santana, percebi o valor que eles davam à melodia e à harmonia em interpretações de temas 

clássicos do jazz e da música brasileira. Com eles, percebi a importância da melodia e da 

harmonia na composição. Isto remete à disposição de cada nota da melodia em consonância 

com cada acorde; juntos, estes elementos bancam a intenção do contexto harmônico e 

melódico da música (tonalidade, linha melódica e a sequência dos acordes), isto é, colocar os 

acordes que combinam e que enriquecem as inúmeras possibilidades que as notas da melodia 

propõem; e assim ambos os elementos soam em conformidade. Este princípio traz unidade à 

peça, torna o contexto da música (os elementos que a compõem) coeso; o que produz a 

sensação de que tudo está em seu devido lugar.  
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Quando falamos em posicionar os acordes em combinação com as notas de uma 

melodia, inicialmente tomamos como base o conhecimento do compositor acerca da teoria 

dos intervalos na estrutura da música; isto é, escolhas fundamentadas nos princípios da 

harmonia funcional. A harmonia funcional é uma “dissidência” da harmonia tradicional e diz 

respeito a um conjunto de regras aplicadas à música popular; neste caso, em específico, aos 

acordes e a seus graus correspondentes a uma tonalidade.  A estes mesmos acordes e seus 

respectivos graus é atribuída uma determinada função, que implica em um desdobramento 

estético. Por exemplo, o acorde de DÓ maior posicionado como primeiro elemento da escala 

que leva o seu nome, acompanhado do FÁ maior, (que, neste contexto, é o quarto grau da 

escala de DÓ maior) e, por último, o SOL com Sétima (dominante)
9
, como quinto elemento 

desta mesma escala. Estes elementos estão dispostos na escala de DÓ maior como graus 

também (I, IV e V graus) e em cada grau estes acordes recebem funções que determinam o 

seu papel na música; seja de acordes de repouso, passagem ou tensão, mas referenciados em 

uma tonalidade. Assim, os mesmos passam a exercer um papel estético a partir da escolha do 

compositor em posicioná-los na estrutura da composição.   

Destaco aqui o recurso denominado “fraseologia”: segundo Mattos (2006, p. 12), “é o 

estudo da construção do discurso musical, suas articulações e ligações, isto é, o modo como se 

relacionam os diversos elementos de uma obra musical. A fraseologia estuda especialmente a 

construção melódica na música tonal”. Este, responsável em nos dar condições de elaborar 

outros solos e de experimentá-los dentro de uma música. Elementos que nos permitiam, a 

qualquer momento, em que fôssemos intimados a exercer o papel de solista em uma 

determinada música, fosse ela instrumental ou canção, a corresponder a essa demanda.  

Existia outro recurso dentre vários que estudávamos; a grande variedade de acordes e 

os similares, característicos de determinados gêneros musicais. Para cada gênero musical, 

usávamos uma classe ou categoria de acordes que, através de sua sonoridade, evocariam a 

característica de tal gênero; e, assim, buscávamos ser coerentes ao seu perfil estético.  

E, por último, acrescento os efeitos sonoros fornecidos pelos recursos maquínicos, os 

quais ocupam também um papel importante na coerência estética, envolvendo a abordagem 

do músico instrumentista responsável por tornar compatível a peça musical ao gênero 

musical. Exemplos, pedais de efeito, pedaleiras de efeito e processadores de efeito, em geral 

direcionados a diversos tipos de instrumento (guitarra, contrabaixo, teclado, voz...) a nos 

                                                           
9 Acorde que possui como característica principal o intervalo de trítono que consiste na distância de três tons entre a terça 
maior e a sétima menor. 
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amparar, sendo mais tarde elementos imprescindíveis ao meu processo criativo, 

especificamente na criação das músicas do jogo Kimera – cidades imaginárias. 

Fayga Ostrower (1987), em seu livro Criatividade e Processos de Criação, refere-se ao 

papel significativo que a criatividade exerce sobre a vida humana, abarcando os momentos 

considerados por nós necessários ou ‘desnecessários’ e de como eles são responsáveis por 

alimentar a nossa sensibilidade com cargas emotivas e intelectuais. Concordamos com Fayga 

que a criação é substanciada por tudo o que vivenciamos e pelo conhecimento que adquirimos 

ao longo da nossa existência. Tudo que o homem viveu e vive pode vir a aparecer no seu 

processo criativo. O indivíduo nasce dentro de uma configuração sociocultural que se 

responsabiliza em colocá-lo dentro de um padrão e o impregna de características, as quais 

determinarão o seu perfil e as suas futuras escolhas. 

No campo das artes, a despeito de compreendermos que obra e autor são noções que 

não se confundem, não se pode negar as marcas do contexto de vida e de formação na 

produção artística de um autor. Na obra musical de Tom Jobim, por exemplo, elementos da 

natureza que, por vezes, figuram aspectos subjetivos de uma persona lírica, voz que canta nas 

canções, retratam as sensações frente à vida, ao amor, ou às experiências do estar no mundo. 

Tudo isso pode representar as marcas de experiências pessoais do músico, que se traduz em 

letras (que são também sons organizados em narrativas melódicas) e em melodias. 

 Claramente percebemos na obra do compositor as suas crenças, predileções, suas 

bandeiras, a simplicidade e a beleza das pessoas e das coisas, as quais foram referências em 

sua vida; uma declaração de amor aos lugares onde morou, as paisagens desfrutadas e 

descritas por ele em forma de música. Trata-se de manifestações da criatividade influenciadas 

pelo contexto cultural do indivíduo e acompanhadas da intelectualidade deste mesmo 

indivíduo, conforme discute Ostrower (1987), a respeito da natureza criativa humana. De 

acordo com ela, a criatividade acionada pelo contexto cultural e pelo próprio ato de viver na 

interação com o mundo não é um privilégio do artista, mas algo inerente ao ser humano que, 

ao vivenciar a sua existência, produz sentidos, modifica o mundo físico e interfere nos 

contextos culturais. 

Vamos inicialmente descrever alguns aspectos que me substanciaram, que me deram 

condições para criar as músicas do jogo. Envolvendo a minha vivência e também o 

conhecimento específico de música. 
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1.3 MEUS PROCESSOS CRIATIVOS: MÚSICA E IMAGENS 

 

A partir daqui, gostaria de discutir ou aprofundar um pouco mais o que é o processo 

criativo em música e posteriormente o meu processo criativo. A intuição sempre exerceu um 

papel decisivo na construção de ideias musicais concebidas por mim, ao longo de minha 

existência, fui impregnado de referências às quais permeavam o meu contexto social e 

cultural. Por intuição, compreendo que “o ser humano é considerado um ser ‘pouco 

instintivo’. Concebe-se, como herança genética do homem, certas tendências instintivas, 

predisposições, cuja fixação e codificação se estabelecem dentro dos contextos culturais em 

que se desenvolve o indivíduo [...]” (OSTROWER, 1987, p. 56). Afinal, quando sentamos 

para compor, não fazemos uso de regras de composição para direcionar os primeiros passos 

de uma criação (criação de uma melodia), mas fazemos uso da autonomia exercida por 

intermédio de escolhas referenciadas em nosso histórico pessoal de vida.  Isto precede a 

construção de um caminho ou a descoberta do processo criativo, evidenciando as 

peculiaridades, as características responsáveis em identificar o compositor e sua obra, mas a 

partir de suas escolhas. 

 

Uma pergunta realmente importante é "Como é que o compositor dá início 

ao seu trabalho? Por onde é que ele começa?" A resposta a isso é — Todo 

compositor começa com uma ideia musical. Uma ideia musical note bem, 

não uma ideia literária, filosófica ou simplesmente extramusical. De repente, 

um tema vem à sua cabeça (tema sendo usado aqui como sinônimo de ideia 

musical). O compositor começa com esse tema; e o tema é um presente dos 

céus. Ele não sabe de onde o tema veio — e não tem controle sobre o 

mesmo. É quase como a escrita automática. É por isso que o músico costuma 

ter um caderno de notas, para anotar os temas onde quer que eles surjam. Ele 

coleciona ideias musicais — e essa parte da composição é realmente obscura 

e misteriosa. A ideia em si mesma pode vir sob várias formas. Pode vir como 

uma melodia — uma simples melodia que você poderia assobiar para si 

mesmo. Ou pode surgir como melodia apoiada em um acompanhamento. 

Algumas vezes não se ouve nem mesmo uma melodia; concebe-se uma 

figura de acompanhamento que mais tarde, provavelmente, será enriquecida 

de uma melodia. Ou então, o tema pode surgir sob a forma de uma ideia 

rítmica; pensa-se em um tipo especial de batida, e isso já é suficiente para 

começar. Sobre essa batida, não tardam a aparecer à melodia e o seu 

acompanhamento. A concepção original, entretanto, era puramente rítmica. 

(COPLAND, 2011, p. 32) 

 

Ao longo da existência humana, a música foi também utilizada como ferramenta 

importante nas construções de inúmeras narrativas que serviram como espelho ou simulacro 

da vida e das coisas. Eu, participante deste universo, fui conduzido a vivenciar e a 



25 
 

compreender como a música funcionava não apenas como um ouvinte ou expectador, mas 

como participante e interlocutor. Conforme já dito, fui parte desta realidade e comecei muito 

cedo  a estabelecer relações com coisas que pertenciam a minha realidade e a realidades por 

mim desconhecidas.  

Vamos inicialmente descrever alguns aspectos que me deram condições para criar as 

músicas do jogo, envolvendo a minha vivência e também o conhecimento específico de 

música. 

No processo de composição da trilha do jogo Kimera, optei pela importância da 

melodia como um elemento estruturante da composição, na maior parte como voz principal e 

posteriormente também como voz secundária; estabelecendo um diálogo com outras vozes, 

sem necessariamente haver uma distinção entre melodia principal e secundária. Portanto 

admite-se na estrutura dessa composição musical a existência de uma voz principal como 

também a de vozes secundárias. E de que essas características foram importantes nessa 

criação. 

Neste processo, foi importante a compreensão do uso de uma “ferramenta” 

imprescindível para a criação e desenvolvimento da composição, possibilitando ao músico 

uma execução virtuosa ou modesta. Refiro-me ao arranjo, atualmente considerado como uma 

espécie de reelaboração de algo criado anteriormente. Tendo em vista que a obra é suscetível 

às reelaborações e possibilita inserções de novas leituras, entende-se o arranjo como o 

conjunto de possibilidades de execução da composição; e por isso é uma etapa que integra o 

processo criativo, seja na realização da composição original, seja na enunciação realizada por 

novos olhares. A melodia está inserida neste contexto, ela é um elemento fundamental do 

arranjo. 

De acordo com Luiz de Carvalho Duarte, o arranjo tem poder revelador e 

transformador da obra musical, pois, ao mesmo tempo em que apresenta a obra original, 

também a transfigura: 

 

Portanto, a obra musical não é uma instância fechada, imutável. É, sim, uma 

entidade fluida e maleável. Cada arranjo é uma diferente forma de 

enunciação da obra, uma maneira peculiar de enunciar sua identidade e 

também de transfigurá-la. O arranjo não apenas integra a obra musical, mas 

também permeia intimamente o seu caráter fluido, a ponto de moldar a sua 

identidade. 
 

 

Em se tratando da música popular, o conceito do que se considera original é muito 

subjetivo. Paulo Aragão, ao discutir sobre arranjo musical em Pixinguinha, posiciona o 
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arranjo como um elemento agregador da composição e estabelece uma espécie de linha de 

montagem da obra colocando o arranjo como uma etapa posterior à composição. O que 

interessa nesse exemplo é o fato de haver enorme liberdade e flexibilidade na interpretação 

desse tipo de música, pela não determinação do arranjo a priori.  

 

 

Estamos considerando o original popular como virtual justamente porque ele 

necessita não apenas de uma execução para se potencializar, mas também de 

um arranjo, visto que na maior parte das vezes o compositor não determina a 

priori (e nem se espera isso dele) todos os elementos necessários para uma 

execução. (ARAGÃO, 2001, p. 17) 

 
 

Por intermédio de uma vivência musical, adquirindo um vocabulário de recursos 

específicos desses universos e, posteriormente, estabelecendo o meu processo criativo, este 

consistiu no caso na elaboração e ordenação de padrões e ideias musicais a partir de estímulos 

visuais. Fossem eles estáticos ou em movimento. Dessa maneira, consegui estabelecer uma 

relação entre os padrões visuais e os padrões musicais, que iam criando, levando em 

consideração a singularidade de cada um destes elementos.  

A imagem possui um contexto; e busquei ser fiel a este contexto, identificando-o, 

traduzindo-o e ilustrando-o, com base em minhas referências culturais. A trilha em questão 

aqui é a uma forma de representar minha compreensão dessas imagens; visuais e de roteiro. A 

música neste processo é mais uma peça na engrenagem, ou melhor, atribui e reforça um 

sentido existente na própria imagem. O som agrega valor à imagem; esta por sua vez possui 

um valor também, mas os dois elementos a partir desta relação conduzem a um resultado que 

tem como finalidade a comunicação. 

 

A percepção sonora e a percepção visual, comparadas entre si, são muito 

mais díspares do que se imagina. Se temos pouca consciência disso é porque, 

no contrato audiovisual, estas percepções se influenciam mutuamente e 

emprestam uma à outra, por contaminação e projeção, as suas propriedades 

respectivas. (CHION, 2008, p. 15) 

 

 

Em se tratando de comunicação, pontuo a minha experiência e formação em Produção 

Audiovisual, idealizando e produzindo uma dezena ou mais de vídeos e filmes publicitários, 

em diversas funções (direção geral, roteiro, captura de áudio, assistente de produção, câmera e 

sound designer). Logo, minha experiência com imagem é atravessada pelos conhecimentos de 

vídeo, que também me serviram de diversas formas para compor a trilha. A subversão de 
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imagens, os diversos tipos de enquadramento e movimento de câmera, a edição e seus 

correspondentes na composição da trilha são diferentes do que se não tivesse vivenciado essas 

diversas experiências com a imagem e suas formas de manipulação. 

 

Uma especificidade que tem se popularizado na área do audiovisual é a função do 

sound designer; que, atualmente, sofre o deslocamento de uma expansão em sua demanda, 

anteriormente restrita mais ao universo cinematográfico (filmes/animações).  

Atualmente há ampla demanda de atuação nos atuais formatos de mídia, seja nos jogos 

eletrônicos, nos aplicativos para aparelhos multifuncionais (celulares, tablets) e na 

ambientação de espaços como galerias de arte e lojas comerciais. Com o advento e a 

popularização dos formatos de mídia, o sound designer se tornou uma categoria importante na 

elaboração e finalização do desenho de som nos mais variados formatos.  

Então, esta caminhada percorreu os seguintes aspectos; o da criação, o da 

sistematização dessa mesma criação e, posteriormente, o de finalização, responsável em dar 

acabamento às peças outrora concebidas, isto é, ao processo de criação e construção das 

músicas executadas no jogo. 

 

2 JOGOS, PROCESSOS, CRIAÇÃO DA TRILHA DO KIMERA 

 

Aqui são tratados os assuntos relativos aos jogos contemporâneos a partir da discussão 

do Kimera e concernentes ao processo de utilizar a música como um elemento comunicativo, 

como parte da narrativa de um jogo-simulador, tema deste relatório. Entende-se que exista 

uma compatibilidade do objetivo do compositor em fazer de suas composições uma 

possibilidade de interlocução junto ao jogo. Desse modo, a música foi responsável também 

por me trazer ao Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade. 

 

2.1  O GEOTEC, O KIMERA, O GESTEC 

 

Por intermédio da Professora Doutora Tânia Maria Hetkowski, idealizadora, 

fundadora e responsável pelo grupo de pesquisa – GEOTEC fui convidado a conhecer e, 

posteriormente, a ingressar no grupo, de 2011 até 2014. Em 2011, ainda como colaborador; o 

grupo iniciava também suas primeiras atividades. As habilidades como músico e compositor, 

por conta da demanda do grupo, foram aspectos decisivos para que eu me juntasse a estes 
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pesquisadores e iniciasse a caminhada rumo ao mestrado profissional, GESTEC. No 

GEOTEC, eu tive a oportunidade de conhecer novas possibilidades, discutindo extensamente 

a questão da tecnologia e das TIC; tomando aqui Hannah Arendt, o enxergar de um pensar 

tecnológico como potencializador na construção do conhecimento. 

A proposta de construção e de aplicação do jogo Kimera está voltada à educação 

cartográfica para alunos do ensino fundamental da rede pública; e a música produzida para 

este jogo buscou reforçar a interação e o mergulho dos jogadores na narrativa; e, em 

decorrência, aos objetivos da geografia utilizada, a partir da perspectiva audiovisual oferecida 

como estímulo aos criadores, reforçando as etapas do jogo/história e estimulando nos 

jogadores sua 
10

jogabilidade.   

Nessa relação do jogador e da plataforma, a música é um dos elementos 

potencializadores da imersão dos jogadores também no processo de educação cartográfica, via 

jogo-simulador, a partir dessas interatividades entre a animação, a imagem, a narrativa e a 

trilha sonora. O grupo de pesquisa, com sua proposta de criação do jogo foi, assim, um 

elemento central na construção deste projeto, pelo modo como seus estudos trataram do 

redimensionamento do espaço e na abordagem da Educação Cartográfica, oferecendo a 

oportunidade para essa criação se dar. Para o Kimera, a música foi pensada como elemento 

agregador. E a meu ver, isso também pode ocorrer, seja em uma peça publicitária, em um 

filme como em um jogo-simulador. 

 

2.2  OS JOGOS-SIMULADORES  

 

A existência dos jogos na história da humanidade, segundo Alves (2005, p.17) é 

paralela à evolução do homem; os jogos estavam ligados diretamente a rituais de caça e de 

guerra. No decorrer do tempo, transformaram-se e passaram a ocupar o papel de 

entretenimento da atual sociedade. Segundo Rabin (2011), houve um aumento na média de 

idade dos jogadores, em 2003, nos Estados Unidos, era acima de 29 anos, neste mesmo ano, a 

idade do comprador de jogos passou a ser acima dos 36 anos. O que isto quer dizer? Que os 

jogos eletrônicos cresceram e se estabeleceram como hábito na sociedade. 

 

O jogo é um elemento da cultura que contribui para o desenvolvimento 

social, cognitivo e afetivo dos sujeitos, se constituindo assim, em uma 

                                                           
10 Jogabilidade é um termo muito utilizado atualmente na indústria dos jogos eletrônicos, o termo é uma tradução oriunda da 
expressão em inglês “Gameplay”, que significa as experiências do jogador por intermédio de sua interação com o jogo. 
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atividade universal, com características singulares que permitem a 

ressignificação de diferentes conceitos. Portanto, os diferentes jogos e em 

especial os jogos eletrônicos, podem ser denominados como tecnologias 

intelectuais. (ALVES, 2006, p. 143) 
 

 

De acordo com Alves (2005, p. 70), os jogos eletrônicos podem ser classificados em 

seis categorias básicas: jogos de aventura, jogos de estratégia, jogos de arcade
11

, jogos de 

esporte, RPG e jogos simuladores. 

Os jogos simuladores estão situados em diversos contextos em nosso cotidiano 

(educação, saúde, entretenimento, profissões etc.). Segundo Hetkowski (2011, p.3782),  

 

... são jogos nos quais o jogador deve desenvolver novas formas de vida, 

gerir sistemas econômicos, constituir famílias, enfim, simular o real, 

antecipar e planejar ações”. Referenciados nesta perspectiva, levando em 

consideração a proposta do Kimera, podemos “definir” os jogos simuladores 

como um elemento de interlocução de realidades, e por intermédio desta 

condição, ser possível viabilizar o diálogo das tecnologias e a educação, no 

intuito de trazer um dinamismo, fluidez e eficácia na construção do 

conhecimento. “Assim, o jogo simulador é um elemento potencializador de 

uma intelectualidade generalizada, um estímulo à construção, difusão e a 

absorção da informação e do conhecimento.  

 

 

É importante trazer para este relatório um breve histórico sobre a cultura da simulação. 

Segundo Alves (2005, p. 28), este fenômeno está posicionado na cultura da sociedade como 

um sistema semiótico, a partir da década de 1950, constituído de signos, ícones e sinais: a 

informática.  

Após serem desvendados tais mistérios destes suportes surge, uma nova etapa neste 

processo de descoberta, intitulada “cultura de simulação”. Esta, por sua vez, encontra-se 

atuante nos jogos eletrônicos de maneira geral, especificamente nos jogos simuladores. 

Responsável em subverter uma ordem através da não linearidade nas narrativas e em 

convidar-nos a participar de um mundo virtual onde podemos fazer uso de personas, mais 

precisamente conhecidas como avatares (personagem virtual). Bons exemplos desses 

simuladores são os jogos Second Life, The Sims. 

Estabelecendo uma relação da cultura de simulação e a sua interferência nas narrativas 

dos jogos, gostaria de trazer outro elemento que historicamente vem influenciando a vida do 

ser humano em virtude do recorte das narrativas dos jogos eletrônicos.  

                                                           
11 O gênero arcade contem jogos que eram operados em máquinas de fliperama: Pacman, Street Fighter, Mortal Kombat e 
simuladores de corridas. 
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Cabe referência aos Mitos na construção das narrativas. As narrativas dos jogos 

eletrônicos, bem como tantas outras, têm sido influenciadas pela mitologia. Acredito que, por 

estar ligada à mesma, a música, no âmbito dos jogos, reforce o significado e o sentido das 

narrativas
12

. Este é o papel da música neste contexto, ela está para dar sentido e significado às 

ações.  

Segundo Joseph Campbell (1990, p. 6), os Mitos são pistas para as potencialidades 

espirituais da vida humana. Ele analisa essas potencialidades dos mitos na vida da 

humanidade, colocando o ser humano como personagem de uma narrativa carregada de 

elementos oriundos de diversos sistemas simbólicos e narrativos, mas também como um 

sujeito que insiste em ignorar tais referências através do imediatismo, condicionado aos 

problemas atuais. Como ele cita, “não estamos familiarizados com a literatura do espírito. 

Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento”. Isto sintetiza para ele 

a importância da mitologia encoberta em nosso modo de vida e também na construção de 

nossas histórias, em como contamos estas histórias e em como elas nos influenciam em nosso 

cotidiano. É a partir desse aspecto que vemos a atuação dos jogos eletrônicos na atual 

sociedade, estabelecendo uma relação do que atualmente é construído e os modelos de 

narrativas existentes na mitologia.  

A saga do herói, a busca de um grande amor e os percalços até a conquista são 

modelos pré-existentes e arcaicos de narrativa, reproduzidos atualmente nos jogos eletrônicos, 

são uma amostra do legado das narrativas mitológicas que se fazem presentes na atualidade. 

Podemos citar as novelas, que são um outro tipo de peça audiovisual e que bebem  destes 

modelos narrativos constantemente, produzindo uma espécie de imagem da vida cotidiana.  E 

é neste ponto que retomamos a fala inicial de Campbell a respeito das potencialidades 

espirituais da vida humana, isto é, da relevância da mitologia na vida do ser humano e nas 

coisas que realiza. 

Em se tratando da pesquisa em questão, vamos nos ater à categoria dos jogos 

simuladores, por discorrer sobre o processo de construção das músicas que contemplam o 

jogo simulador Kimera - Cidades Imaginárias. 

 

 

 

 

                                                           
12 Bem como no teatro, na opera, no cinema, no circo, desde muito e muito tempo. 
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2.3  O JOGO-SIMULADOR KIMERA 

 

O Kimera é um jogo simulador para a educação cartográfica, que busca estimular o 

interesse pela geografia por intermédio da simulação na construção e administração de 

cidades e de seus personagens.   

A história do jogo é dividida em dois mundos, o cotidiano e o mundo imaginário. No 

mundo cotidiano, temos as personagens do professor Daniel e seus filhos Belle e Luka, assim 

como no mundo imaginário temos as personagens do rei Kimera, rei deste mundo; Kaos, seu 

irmão gêmeo; Jequitibá-rei, conselheiro do rei; Dríades e Lacaios, subalternos de Kaos. 

Professor Daniel e seus filhos são transportados para o mundo de Kimera através de uma 

bússola pertencente ao professor. Neste mesmo mundo, as crianças têm a missão de encontrar 

o pai e salvar o mundo de Kimera das ameaças de Kaos. Já o jogador tem como missão 

administrar a cidade através de escolhas em busca do bem-estar humano e ambiental. 

A história do Kimera pretende levar o jogador a uma imersão e posteriormente a uma 

reflexão; busca ajudar o aluno a enxergar diversas dinâmicas e conceitos presentes em nosso 

cotidiano enquanto sociedade, além de exercitar um olhar sobre a cidade e sobre o seu bairro. 

Existe uma diversidade de olhares, dentre os quais cabe destacar o da visão literal de uma 

cidade (do olhar de cima), a visão do ponto de vista de quem tem a responsabilidade de 

administrar esta mesma cidade e o olhar de dentro da cidade, que é o olhar praticado pelos 

mesmos, o olhar destes alunos sobre sua realidade diária, inseridos dentro de um contexto, 

posicionados em uma parte da cidade.  

A narrativa lança o desafio de Luca e Belle em reconquistar a presença do pai em suas 

vidas, mas para isso terão que desbravar um mundo desconhecido no qual serão submetidos a 

desafios diversos. É neste ponto que fica clara a proposta do jogo em provocar o jogador a 

assumir responsabilidades, diluídas através de desafios - e por intermédio desta dinâmica 

obter conquistas; o jogador se submete a cumprir tarefas ligadas diretamente ao bem-estar 

ambiental e ao bem-estar humano. São elas a manutenção da cidade em diversos aspectos, 

dentre os quais o cuidado em edificar as construções em lugares que não sejam submetidos a 

traumas de natureza ambiental. 

A música tem algumas funções no contexto audiovisual, seja em uma peça de teatro, 

seja em uma campanha publicitária ou em um filme longa metragem. Em todos estes 

exemplos, ela pode resignificar, reforçar ações, acentuar caminhos e intenções pré-

determinadas pelo roteiro, a fim de recriar uma realidade, para trazer fluência para a história. 

Atribuir significado às ações por intermédio da música compreende o uso da mesma como 
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reforço à narrativa; e, a partir deste ponto, podemos usá-la de diversas formas; inicialmente de 

maneira descritiva, mas também como um elemento de sugestão. Ela é parte integrante de 

uma série de recursos usados para potencializar discursos, em variados tipos de mídias. É 

nesse contexto que a música está situada na perspectiva dos jogos eletrônicos e também do 

Kimera. Nele, a música dialoga com a estrutura narrativa e visual do mesmo.  

Existe uma música para cada fase do jogo, encarregada de situar o jogador sobre que 

parte do jogo ele está; e existem as cinematics, que são pequenas histórias (animações) - que 

condicionam os jogadores a cumprir suas missões. Nestas cinematics, a música atua como 

elemento de indicação e de reforço às ações, buscando atribuir significado a estas tais ações 

das personagens.  

As músicas do jogo Kimera foram compostas com a intenção de ilustrar e posicionar o 

jogador frente às fases do jogo; com exceção da música de jogabilidade, que teve a intenção 

de manter o jogador atuante, agindo a fim de chegar a seus objetivos.  

Podemos dizer que a música ajuda a conduzir uma parte significativa dos objetivos 

propostos pelo jogo. O primeiro indício de uma participação significativa da música em um 

jogo eletrônico é quando ela consegue atrair o jogador através de sugestão, em consonância 

com as imagens; e posteriormente manter este mesmo jogador em jogabilidade, quer dizer, 

respondendo aos estímulos do jogo constantemente. No nosso caso, não nos cabe 

experimentar a eficácia desse produto finalizado. A experimentação e testagem de tal questão 

extrapolariam o tempo e o objetivo do processo de criação dessa trilha. 

 

2.4  O OBJETIVO DO JOGO 

 

Como anteriormente citado, a proposta do jogo é promover a educação cartográfica 

direcionada às crianças de 08 a 12 anos, alunos do ensino fundamental da rede pública, 

Salvador/BA. Em um tabuleiro virtual, o jogador, munido de um amplo campo de visão 

(plano geral de uma cidade/plano zenital
13

), e com o recurso da mobilidade através do mouse 

(recurso potencializador das ações do jogador neste jogo) vai agir nas diversas direções e 

localidades deste tabuleiro. Os espaços, no ambiente virtual, podem redimensionar a 

construção de cidades, explorando elementos reais, imaginários, fantasiosos, pretendidos e 

desejados pelos sujeitos, a partir de recursos disponibilizados no jogo, como edificações, ruas, 

bairros, serviços, lazer, percursos, entre outras dinâmicas que perpassam as representações 

                                                           
13 Angulação de Câmera no alto direcionada diretamente para baixo.  
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sobre os espaços que as crianças vivenciam, constroem, criam, imaginam e/ou desejam “ter e 

explorar” em suas vidas.  

A criança poderá desenvolver responsabilidades para criar e gerenciar a cidade e suas 

dinâmicas de maneira singular, bem como constatar o impacto das suas decisões em um 

ambiente em que os recursos naturais e o bem-estar da população devem ser uma prioridade 

em suas ações (www.kimera.pro.br). 

 

2.5  O HISTÓRICO DA MÚSICA NOS JOGOS 

 

A década de 1980 foi marcada pela evolução da música nos jogos eletrônicos. Antes 

disso, existia uma limitação direcionada ao armazenamento e execução dos arquivos de 

música na sua interação com os jogos, além de não haver composições autorais e específicas 

para os mesmos. Uma evidência deste avanço é o surgimento de uma nova geração de 

consoles
14

 com maior capacidade de armazenamento e processamento, ocorrendo à execução 

simultânea da música e os efeitos sonoros, feito jamais visto em similares neste período. 

É também nesta mesma década que surgem as primeiras músicas autorais para jogos 

eletrônicos, a exemplo, destacamos o trabalho de composição de Shigeru Miyamoto no jogo 

Donkey Kong no ano de 1981. Anos mais tarde, precisamente em 1985, nasceria o Super 

Mario Bros, que teria como compositor o lendário e respeitado Koji Kondo, eternizado por 

esta obra-prima. O jogo, música e compositor fizeram muito sucesso, venderam milhões de 

exemplares e ultrapassaram gerações, se estabelecendo como uma referência. 

Além do papel habitual que a música exerceu nos jogos ao longo das décadas, a partir 

de 1986, as músicas produzidas para os mais variados tipos de jogos também ganharam outra 

abordagem, a de serem produzidas com os mesmos padrões e direcionamento de um produto 

da indústria fonográfica (álbum). Tal iniciativa se deu por intermédio de um selo dedicado a 

lançar obras específicas do mundo dos jogos-eletrônicos (Game Music Organization– OMG). 

Esta iniciativa alavancou e popularizou as músicas produzidas para os jogos, 

concomitantemente estabelecendo o que chamamos hoje de game music. Seguem alguns 

exemplos de compositores bem-sucedidos frutos desta ação estratégica da indústria: Rob 

Hubbard (Monty On the Run), Hirokazu Tanaka (Metroid e Kid Icarus), Martin Galway, além 

dos já citados acima, Koji Kondo e Shigeru Miyamoto, dentre outros. Seja a música atuante 

nos jogos eletrônicos ou como um produto licenciado destes mesmos jogos, no formato álbum 

                                                           
14 Microcomputador voltado para a execução de videogames. 
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(CD), em ambos os aspectos, se destina a cumprir o papel de reforçar uma ideia e conseguir 

comunicá-la. Por intermédio dos recursos que o som possui, em específico a música, frente às 

peças audiovisuais, quando sincronizado com a imagem, possui a capacidade de resignificar e 

atribuir um novo sentido à imagem outrora isolada.  A este fenômeno Michel Chion atribui a 

terminologia “o valor acrescentado”. 

 

Por valor acrescentado, designamos o valor expressivo e informativo com 

que um som enriquece uma determinada imagem, até dar a crer, na 

impressão imediata que dela se tem ou na recordação que ela se guarda, que 

essa informação ou essa expressão decorre<<naturalmente>> daquilo que 

vemos e que já está contida apenas na imagem. E até dar a impressão, 

eminentemente injusta, de que o som é inútil e de que reforça um sentido 

que, na verdade, ele dá e cria, seja por inteiro, seja pela sua própria diferença 

com aquilo que se vê. Este fenômeno de valor acrescentado funciona, 

sobretudo, no âmbito do sincronismo som/imagem pelo princípio da síncrise, 

que permite estabelecer uma relação imediata e necessária entre qualquer 

coisa que se vê e qualquer coisa que se ouve. (CHION, 2011, p. 12) 

 

 

3 PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS MÚSICAS DO JOGO KIMERA 

 

As diversas reuniões no GEOTEC direcionadas à construção do jogo Kimera-cidades 

imaginárias serviram-me para obter, em um primeiro momento, uma visão específica da 

narrativa que compreendia a disposição das fazes do jogo e das personagens, posteriormente a 

compreensão do funcionamento do jogo e o seu objetivo a partir das áreas que compunham a 

equipe de desenvolvimento do jogo. Por intermédio destes encontros, fui colhendo 

informações, as quais me concederam material para, inicialmente, pensar como seria o meu 

processo criativo em relação às músicas do Kimera. De início, me abasteci das informações 

específicas da construção do jogo junto à equipe de designer e, posteriormente, ao roteirista. 

Ambos me embasaram neste primeiro momento para depois dar início à criação de cada 

música. 

A cada reunião, eu presenciava a elaboração do roteiro e atualizações referentes aos 

detalhes técnicos de cada área responsável em construir as inúmeras partes do jogo. A equipe 

de design desenvolvendo os ambientes, objetos, personagens e elaborando os perfis de cada 

um destes, o roteiro construindo os detalhes e as ações destas personagens. Por fim, a equipe 

pedagógica fazendo a adequação de todos os aspectos do jogo para a parte educacional junto 

ao lócus de pesquisa. A partir desta interação semanal com a equipe responsável em 

desenvolver o jogo, passei a direcionar o meu interesse e observação na produção da equipe 
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de design, que me embasou através de toda parte visual do jogo, em específico a criação das 

personagens. 

Foi iniciada a composição das melodias de cada música, referenciadas nas imagens da 

designer Gabriele Duque e informações fornecidas pelo roteiro, por intermédio de Gustavo 

Andrade. Inicialmente, foram realizadas reuniões, as quais tratamos a respeito de como 

poderíamos trabalhar com o fluxo de criação destas três áreas (design, roteiro e música). Foi 

decidida a socialização das produções das áreas de design e roteiro, entendendo tal ação como 

melhor alternativa para o direcionamento das informações ao músico-compositor. Esta 

socialização foi feita a partir da disponibilização dos arquivos dos citados acima, a cada 

produção finalizada da designer era enviado a mim, o compositor, uma peça finalizada de 

uma personagem juntamente com o estudo deste mesmo personagem e o roteiro.  

A relevância desta dinâmica para o meu trabalho e em específico a produção das 

músicas do jogo foi a de ter acesso em tempo hábil ao que estava sendo produzido e os 

detalhes de cada personagem na perspectiva da designer e do roteirista. 

            Estas atualizações compreenderam as seguintes informações: características físicas de 

cada personagem, as ações que estes sofrem e fazem ao longo da narrativa e os seus objetivos.  

O roteiro foi responsável em sinalizar, através da narrativa, eventos que me permitiriam 

identificar a natureza das ações de cada personagem. A partir desta sinalização, atribuí a estes 

eventos e ações, uma dramaticidade substanciada pelo uso da música.  As ilustrações foram o 

estímulo para que as melodias fossem compostas; os traços e cores foram elementos 

importantes neste processo, envolvendo sugestionamentos à criação. Cada melodia composta 

teve como objetivo atribuir valores aos personagens e a suas ações no jogo. 

De acordo com Schafer (2011), a busca pela representação sonora/musical de 

elementos, seja em movimento ou representados graficamente (desenhos, rabiscos), está 

ligada ao o que ele chama de música descritiva. As experiências concebidas por Schafer, em 

especial as práticas denominadas por ele como exercícios potencializadores da improvisação 

junto aos seus alunos, são métodos bem-sucedidos, utilizando instrumentos percussivos, 

melódicos e harmônicos (saxofone, flauta, caixa, trompete, piano) na prática da composição 

musical, referenciados por elementos visuais, grafados ou imaginados. 

 

Schafer: - Suponhamos que ele queira imitar a natureza, usando os vários 

instrumentos da orquestra. Podem pensar em alguma coisa que um 

compositor poderia imitar em um instrumento específico?  

Aluno: - Poderia imitar uma queda-d’água na harpa. 
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Schafer: - Sim, certamente! Infelizmente não temos aqui uma harpa para 

demonstrar isso. Dá para pensar em algo mais que poderiam imitar com os 

instrumentos que estão aqui? 

Aluno: - Uma metralhadora numa caixa. 

Schafer: - Percussionista, você pode tocar uma metralhadora para nós? 

(SCHAFER, 2011, p. 24,25) 

 
 

Levando em consideração essa ideia a respeito da música descritiva, devemos 

considerar o papel que esta mesma música tem em traduzir e sugerir, por intermédio de 

texturas sonoras, melodias, ritmos, harmonias, as nuances de cada personagem, suas ações e a 

construção da identidade de uma peça audiovisual, aqui em questão, o jogo simulador. 

O segundo passo após obter as informações necessárias responsáveis em descrever a 

proposta do jogo, foi o de iniciar as composições musicais do Kimera. Esta etapa a que me 

refiro tratou em específico do nascimento das melodias de cada música pertencente às 

personagens, cinematics e jogabilidade presentes no jogo. 

 

Personagens 

  

As personagens do Jogo Kimera cidades imaginárias estão divididas em dois mundos, 

o cotidiano e o imaginário. A partir desta divisão, foi levado em consideração o contexto a 

que estas personagens pertencem e as suas características individuais para que houvesse uma 

querência entre a música produzida, o tempo em que as mesmas estão situadas e a suas ações.  

O professor Daniel e seus filhos Belle e Luka estão situados no mundo cotidiano como citado 

acima, onde as músicas compostas ajudam a construir e a reforçar um sentido das ações neste 

ambiente. Exemplo, os irmãos Belle e Luka saindo da escola a caminho de casa, a música que 

acompanha esta ação é responsável em sugestionar um ambiente calmo e uma ação inocente e 

despretensiosa dos garotos. Nesta mesma ação, os garotos estão despreocupados a caminho de 

casa sem imaginar o que possa vir acontecer. Assim, a música consegue situar o jogador a 

respeito do posicionamento físico das personagens e as ações cometidas por estes. 

O mundo imaginário também traz uma série de personagens, lugares e acontecimentos 

que sofrerão a mesma abordagem acima citada, o mesmo processo de utilização das músicas 

como elemento de ressignificação e reforço em se tratando das personagens, ações, lugares e 

tempo. Levando em consideração as características que todos os elementos deste mundo 

possuem. A começar do rei Kimera, por ser uma personagem com características físicas 

híbridas (corpo de leão, calda de serpente...), tendo como música-tema uma composição que 
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mistura elementos da música oriental e ocidental. Trazendo esta hibridização (mistura) 

pertencente as suas características físicas para a música que abre o jogo e o apresenta como 

personagem principal. 

 

Figura 1 – Personagem –  Belle e Luka  

                                                  

Fonte: (www.kimera.pro.br) 
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Figura 2 – Personagem –  Rei Kimera  

 

Fonte: (www.kimera.pro.br) 
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Cinematic 

 

A cinematic é um evento audiovisual localizado no decorrer da jogabilidade, possui 

uma narrativa responsável em elucidar o jogador a respeito de suas futuras ações no jogo.  

A música composta para cada cinematic levou em consideração os eventos e ações 

contidos nesta narrativa. A composição neste tipo de peça fica subordinada a todos os 

acontecimentos que, por fim, determinam as nuances da música, como as características dos 

instrumentos a serem usados e o movimento rítmico que estes terão com o objetivo de 

reforçar todos os eventos e ações que esta cinematic abarca.  

Podemos citar como exemplo de evento um terremoto e como ação a iniciativa de 

Belle e Luka em correr para acordar o guardião. Assim, o compositor faz uso dos eventos e 

das ações como elementos referenciais para dar início ao seu processo de criação, da música 

que lhe ajudará a ilustrar, junto às imagens, a história a ser contada. 

 

Jogabilidade 

 

A jogabilidade consiste na capacidade de interação do jogador por intermédio de suas 

reações frente aos estímulos do jogo e como este mesmo jogo reagirá a estas respostas deste 

jogador. 

Contextualizando, o conceito de jogabilidade e o seu papel junto à criação da música 

do jogo Kimera, a composição intitulada “Jogando o Kimera” foi composta visando estimular 

o jogador a imergir nesta dinâmica, envolvendo estímulos e respostas (ações e reações) do 

jogo para com o jogador e assim propor desafios como também levá-lo inicialmente a uma 

concentração, diminuindo a possibilidade de dispersão. 

Nesse prisma, busquei conseguir a “transdução” ou transformação do que é percebido 

de cada imagem e efetivado em forma de música. Na procura, caracterizada pela 

incompletude em atribuir ou resignificar estas imagens, ressaltam-se as escolhas para se obter 

um determinado resultado e suas justificativas, convidando referências diversas, que 

desempenham o papel de mordomos na pesquisa em questão. Em resumo, descrever o 

processo, discuti-lo e, posteriormente, trazer uma reflexão sobre o objeto da pesquisa. 

Falando das músicas do jogo, destaco a presença de três categorias subjacentes aos 

temas musicais pertencentes à trilha sonora do jogo. São elas: a música de abertura (Mundo 

de Kimera), a música da primeira cinematic (A Descoberta) e a música de jogabilidade 

(Jogando o Kimera). Escolhi tais peças por considerá-las as principais músicas do jogo e por 
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entender que sintetizam o padrão impresso pelo compositor às demais composições da trilha 

sonora do jogo; evitando uma redundância neste relatório.  

 

3.1. ANÁLISE DA CRIAÇÃO MUSICAL 

3.1.1 A Música – Mundo de Kimera 

A música de abertura intitulada “Mundo de Kimera” foi composta para o jogo-

simulador com a finalidade de apresentar o personagem rei Kimera como a figura central do 

jogo. Com uma melodia composta por dois motivos
15

, repetidos alternadamente, sendo o 

último ligeiramente modificado através de sua rítmica. Esta composição tem como função, 

além das demais acima citadas, a de apresentar o jogo ao jogador. Esta melodia foi construída 

na tonalidade de Ré menor harmônico (Dm) sendo executada em cima de um Lá Maior (A – 

V grau), caracterizando a figura mística e híbrida do Rei Kimera.  

A escolha do compositor em utilizar um único acorde maior, o Lá Maior (A), para 

firmar esta simples melodia na escala de Ré menor harmônico, serve não somente para 

simbolizar o hibridismo do rei deste mundo imaginário, mas também para representar a figura 

majestosa e sua importância neste reino. A análise da harmonia funcional
16

 desta peça 

evidencia essa sensação que o “insistente” acorde de tônica maior (I) promove em toda a 

música a ideia de grandiosidade. 

A Função tônica transmite uma sensação de repouso, estabilidade, definição e 

finalização. Promove a ideia de conclusão. As notas utilizadas na estrutura melódica da 

música de abertura do jogo-simulador Kimera são pertencentes à escala musical de Ré menor 

harmônico, neste caso, Ré menor representa a tonalidade da melodia em questão. É intrínseco 

ao compositor estabelecer a ordem destas notas assim como também submetê-las a uma 

variação rítmica, fazendo valer a sua autonomia nas escolhas, exercitando a criatividade e 

estabelecendo esta ideia melódica como a ideia principal da música de abertura do jogo. 

Assim, esta escala foi escolhida pela característica de sua sonoridade. 

 

                                                           

15 Um motivo é a menor ideia musical identificável. Um motivo pode consistir num padrão melódico, um padrão rítmico, ou 
ambos, assim define Kostka, Stefan e Dorothy Payne. 

16 Harmonia funcional é o estudo das sensações (emoções) que determinados acordes transmitem para o ouvinte. 
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Figura 3 – Partitura 1/Música – Mundo de Kimera – Autor: Eliaquim Aciole 

 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 
 

Os instrumentos escolhidos pelo compositor e que determinam a intencionalidade de 

tal composição possuem peculiaridades que podem mais uma vez reforçar a ideia de mistura 

(hibridismo) e imponência, isto é, as características sonoras destes instrumentos e a disposição 

dos mesmos na execução da música.  

No caso da música oriental, existem instrumentos que possuem uma sonoridade única 

e, por isso, evocam o gênero correspondente. Isto compreende que as escolhas do compositor 

em relação a estes instrumentos foram baseadas na representação cultural e histórica que cada 

um possui. O primeiro exemplo é a Sitar; trata-se de um instrumento de origem persa, lugar 

do qual este instrumento migrou através das invasões culturais que se deram na Índia 

(SANKARA). O instrumento em questão é responsável pelos primeiros arpejos da música de 

abertura do jogo, sendo a sua sonoridade determinante para a construção da ideia de um 

mundo mitológico e imaginário, cheio de mistérios. 

O outro instrumento é a guitarra elétrica, nascida entre as décadas de 1930 e 1940, nos 

EUA, e que, na década de 70, tornou-se símbolo de uma geração marcada por quebrar padrões 

sociais. Por intermédio de Jimi Hendrix
17

, um dos mais cultuados ícones deste instrumento, a 

guitarra ganhou uma imagem irreverente, objeto que marcou um período na história da 

humanidade, quando houve o rompimento de regras e culminou com a chegada de novos 

tempos com maior liberdade de expressão. 

A sonoridade deste instrumento (guitarra elétrica) e a escolha para integrar a 

instrumentação desta composição, que sugere a mistura de mundos (cotidiano e imaginário), 

                                                           
17 James Marshall (Jimi Hendrix), guitarrista norte-americano citado como um dos mais influentes e importantes guitarristas 
da história do rock.  



42 
 

por intermédio dos timbres e texturas, ocorreu na execução das bases e da melodia principal 

da composição com a intenção de evocar a soberania e imponência do rei. A junção, textura e 

melodia tiveram a intenção de fazer referência ao mundo de Kimera e ao ser mitológico que 

comanda este mundo, o rei Kimera. 

Foi a partir da escolha dos instrumentos musicais que posteriormente me debrucei 

sobre as imagens e, consequentemente, surgiram as melodias. Em específico, esta, 

fundamentada na tonalidade de Lá menor harmônico (música de abertura do jogo). A maneira 

como surgem estas notas da melodia, intitulada posteriormente de tema, vem do meu hábito 

em tocar o instrumento (guitarra); e neste momento, começo a fazê-las soar, por repetição e 

em seguida organizando-as e agrupando-as em minha mente. A partir desta etapa, vou 

selecionando em milésimos de segundo, as que irão permanecer e fazer parte da melodia 

tema. Este processo eu repito exaustivamente a ponto de eleger a célula melódica e rítmica 

“definitiva”. 

Sendo assim, se faz presente nesta primeira música do jogo a atuação destes dois 

instrumentos (guitarra e a sitar), a guitarra responsável pela execução da voz principal, isto 

quer dizer, a melodia da música em questão é interpretada pela guitarra elétrica e a sitar ocupa 

o papel de executante de uma melodia secundária introdutória.  

Estabelecendo um padrão sobre as músicas do jogo, a escolha pela exclusividade dos 

instrumentos musicais na linha de frente comandando a execução de todas as composições 

responsáveis em ilustrar o Kimera. Sendo assim, os instrumentos abordados no início deste 

parágrafo, ambos pertencentes à família das cordas, de origens distintas e sonoridades 

peculiares, representam, neste primeiro momento, o hibridismo, característica presente na 

origem do jogo e concomitantemente responsáveis em passar a ideia de imponência e 

soberania de um rei, o rei Kimera. Em suma, os instrumentos musicais (guitarra, samples de 

sitar, contrabaixo, baterias e teclados), neste jogo simulador, são responsáveis por toda a 

instrumentação e performance da trilha sonora. Não há vozes (humanas) na interpretação das 

músicas mencionadas. Vale ressaltar que esta escolha feita pelo compositor é fruto de sua 

afinidade e experiência com a música instrumental ao longo de seus vinte anos de carreira, 

encontrando neste formato o conforto em desenvolver uma performance que lhe agradasse. 
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3.1.2 A Música - A Descoberta (Cinematic 1) 

 

O tema
18

 “A Descoberta” (cinematic 1), construído com base na tonalidade de Sí 

Maior (B), tem em seu início (parte A) a presença de duas melodias sobrepostas, a primeira 

linha melódica, formada por um motivo de duas notas, ora três notas, enfatizando o intervalo 

consonante de Sexta Maior (6ªM). No formato de contraponto, foi arquitetada uma linha 

melódica de notas longas, simulando o caminhar despreocupado e descontraído das duas 

crianças, Luka e Belle.  

A tentativa da música em evocar um clima de tranquilidade é retratada neste primeiro 

momento da cinematic, usando a técnica composicional contrapontística, relacionando a 

caminhada dos garotos ao saírem da escola até a chegada em sua residência, se despojando de 

adereços e relaxando na sala, depois, em voz alta, chamando o pai. Posteriormente após notar 

tal ausência, procurando-o desesperadamente, a música cresce em dinâmica (forte) realçada 

pelo acréscimo de níveis elevados de timbragem distorcida (guitarras). Podemos constatar 

uma ordem, uma compreensão e uma sequência das ações detalhadas acima, pertencentes à 

cinematic 1 do jogo Kimera. A música, neste caso, tem o objetivo de reproduzir na esfera 

musical padrões outrora estabelecidos por estas mesmas ações cometidas pelas respectivas 

personas. Esta cinematic está dividida em três partes, são elas, a saída dos garotos da escola, a 

chegada em casa e a busca desesperada do pai. Foi a partir desta ordem que a música foi 

criada, obedecendo à sequência e a graduação das ações (padrões melódicos e rítmicos 

referenciados em ações graduais).  

Posteriormente, na parte “B” da música, é apresentada uma tensão harmônica, 

enfatizado pela sequência de acordes III – IV (mediante e subdominante), o primeiro usado 

como empréstimos modal, e executado por guitarras distorcidas oriundas no gênero musical 

rock. Esta agressividade e aspereza retratada pelas guitarras distorcidas na música ajudam a 

traçar a natureza das ações das crianças (desespero), procurando o pai e logo depois 

resultando no transporte destes para o mundo de Kimera, ao manusearem uma bússola 

encontrada no escritório. 

 

 

 

                                                           
18 Ideia musical completa, geralmente articulada sob a forma de período ou sentença. Aparecem 
normalmente, na música do classicismo, como parte de grandes formas… centram-se ao redor de 
uma tônica e possuem um final bem definido”, define Arnold Schönberg. 
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Figura 4 – Partitura 2/Música – A Descoberta – Autor: Eliaquim Aciole  

 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

 

 

 

 

3.1.3  A Música – Jogando o Kimera 

 

A trilha de Jogabilidade do jogo Kimera foi construída na tonalidade de Fá Sustenido 

Maior (Fá#) a partir de um único motivo, o arpejo
19

 de cada acorde
20

, diversificando apenas o 

seu posicionamento (fundamental
21

, primeira inversão 
22

e segunda inversão
23

) formando um 

                                                           
19 Arpejo é a execução sucessiva das notas de um acorde, define Mario Mascarenhas e Belmira Cardoso. 
20 Um acorde de uma forma simples. é o conjunto de três ou mais notas tocadas simultaneamente. Esta pode ser a melhor 
parte na construção de uma música... Os acordes são construídos de  consecutivos intervalos de terça. Assim define o site 
Academia Musical. 
21 Mario Mascarenhas define posicionamento fundamental quando se colocam as terças sobrepostas, ficando assim a (nota) 
fundamental no baixo. 
22 Primeira inversão caracteriza-se quando a terça do acorde se posiciona no baixo, afirma Mascarenhas. 
23 Segunda inversão caracteriza-se quando a quinta do acorde se encontra no baixo, define Mascarenhas. 
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encadeamento de I – IV (tônica e subdominante) posteriormente indo para o V grau repetindo 

a cadência interia. Por ser uma sequência cíclica, sem um ponto final, muito característica de 

trilha de jogabilidade, essa cadência não fica clara aos ouvidos do jogador, trazendo uma 

impressão de cadência não conclusiva.  

 

Figura 5 – Partitura 3/Música – Jogando o Kimera –  Autor: Eliaquim Aciole  

 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

 

Essa estrutura cíclica e de motivos melódicos e rítmicos simples, harmonias não tensas, evoca 

a maneira de composição dos “prelúdios corais”, das “fugas” de Bach, no Período Barroco, 

que consiste em um baixo contínuo, melodia construída iniciando de um motivo, mantendo 

um fluxo rítmico constante e simples.  

 

A fuga, no caso, é um recurso de composição que consiste numa frase 

musical que será repetida, mas cada repetição inicia-se depois que a anterior 

já começou, "em atraso", criando um entrelaçamento de vozes simultâneas... 

Bach é, outra vez, referência, nos seus "chorales" feitos para o órgão, que 

mimetizava o canto congregacional da Igreja Protestante. Aqui o piano é o 

veículo e Franck tira partido da beleza dos arpejos para construir um motivo 

coral de grande força e efeito, o tema mais memorável de toda a peça. 

Segundo Vincent d'Indy, pupilo de Franck nesse tempo, o plano inicial era 

escrever apenas um Prelúdio e Fuga nos moldes bachianos, mas a ideia de 

um coral — natural, talvez, para um organista — que servisse de ligação foi 

tomando força e esse trecho acabou sendo o coração da obra. (Rafael 

Fonseca, 2014) 

Essa técnica composicional alinha-se à intenção do compositor, a de promover uma 

sensação sempiterna, um sentimento de conforto, no instante em que o sujeito joga, 

auxiliando-o na promoção da concentração, da interação e da imersão do jogador ao jogo, a 

jogabilidade. 
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A trilha musical completa do Kimera está distribuída segundo as seguintes etapas do 

jogo: 

  

1. Pré-Jogo: Abertura – Música: Mundo de Kimera  

2. Cinematic 01: A descoberta do porão – Música: A Descoberta  

3. Mini-Game: Bússola.  

4. Cinematic 02: O mundo de Kimera – Música: Viagem ao Mundo de Kimera  

5. Fase 01: Construir – Música: Mundo de Kimera / Música: Jogando o Kimera  

6. Cinematic 03: Combate_1 – Música: Combate  

7. Fase 02: Equilibrar – Música: Mundo de Kimera / Música: Jogando o Kimera  

8. Cinematic 04: Combate_2 – Música: Combate  

9. Fase 03: Transformar – Música: Mundo de Kimera / Música: Jogando o Kimera  

10. Cinematic 05: Combate_3 – Música: Combate Final  

11. Créditos finais  
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3.2 PRODUÇÃO - PROCESSO DE GRAVAÇÃO 

 

Os primeiros encontros com a designer Gabriele Duque (figura 1) foram referentes à 

composição das músicas do jogo Kimera. Posteriormente, foi dado prosseguimento à segunda 

etapa, processo de gravação destas mesmas músicas nos estúdios do Centro Universitário 

Jorge Amado – Unijorge, campus Paralela. 

 

 

Figura 6–Estúdio Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 

 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 
 

 

3.2.1 Software de gravação 

 

Nesta etapa de gravação das músicas, utilizamos alguns equipamentos e programas, os 

quais fizeram parte ao longo de todo o processo de construção desta trilha musical. 

Ferramentas e recursos nos permitiram chegar a um resultado satisfatório, o de conceber as 

ideias e concretizá-las por intermédio do registro digital. 
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Figura 7–REAPER (plataforma de gravação) 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

  

 

O programa utilizado como plataforma de gravação foi o REAPER (figura 2), 

programa semiprofissional de uso gratuito, que disponibiliza uma quantidade significativa de 

canais, oferecendo recursos de gravação digital/analógica/MIDI
24

, edição e mixagem. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos utilizados em boa parte do processo de produção da trilha foram 

equipamentos profissionais de captura de som, manipulação e processamento destes arquivos 

de áudio. 

Utilizamos um laptop com uma configuração bastante razoável (Intel core i3 e 

Windows 7). Usamos também uma placa profissional de áudio (Focusrite) juntamente com 

dois controladores (M-áudio/Korg) e um par de monitores de áudio (Behringer), (figuras 3,4 e 

5). 

 

Figura 8–Equipamentos usados no processo de gravação 

 

 
 

                                                           
24

MIDI é uma sigla para Musical Instrument Digital Interface e representa um método existente há muito tempo, 

destinado à comunicação de dados musicais comuns em tempo real entre instrumentos eletrônicos. 
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Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

Figura 9 – Equipamentos usados no processo de gravação 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

 

 

Figura 10 – Placa de áudio (Focusrite). 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

 

3.2.2 Instrumentos musicais 

 

Os instrumentos musicais utilizados na gravação da trilha musical são instrumentos de 

natureza acústica e elétrica, são eles: violão de aço (Hofma) e guitarra elétrica (Parker P42). 

Ambos os instrumentos de características distintas e que ocupam um papel relevante na 

instrumentação de cada peça musical (figura 6). 
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Figura 11–Violão Hofma (cordas/aço) – Guitarra Parker – P42 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 

 

 

3.2.3 Estúdio de gravação 

 

Em um estúdio de gravação de pequeno porte, foram realizadas as gravações das 

músicas incluídas neste relatório pertencentes à trilha musical do jogo-simulador Kimera – 

cidades imaginárias (Unijorge Labcom – campus Paralela) (figuras 7 e 8). 

 
Figura 12 – Sala de gravação - Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 

 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 
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Figura 13 –Sala - Área técnica - Labcom Áudio (Unijorge/Unidade Paralela) 2013 
 

 
 

Fonte: (arquivo pessoal do pesquisador) 
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4 CONCLUSÃO 

 

Esse relatório visou analisar a vivência artístico-musical e sua relação com a criação 

específica da trilha sonora do Jogo Kimera - cidades imaginárias. Os pontos relevantes 

levantados durante o texto dizem respeito essencialmente ao detalhamento das formas que as 

aprendizagens de música – tanto de execução quanto do processo de aproximação para a 

composição foram ocorrendo na minha vida. A contribuição desse trabalho é talvez a de 

detalhar em que momentos ocorreram aprendizagens e insights que foram relevantes para o 

processo compositivo. E, a partir daí, poder identificar, tanto em termos das notações musicais 

quanto em termos das vivências pessoais, onde e como essas influências e criações se dão. 

A vivência da infância e da adolescência permitiu, pelo tempo e pela ambiência especial de estar 

em meio a amigos e família, o aprendizado de tocar músicas sem conhecimento prévio, mas 

acompanhando e tateando, no momento mesmo da sua execução, o seu percurso. O fato de isso se dar 

pelo menos duas vezes por semana, na imersão de uma ambiência musical (como é o culto da Igreja 

Batista), fez com que esse aprendizado pudesse ocorrer sem muita punição, talvez me permitindo errar 

e – consequentemente, inventar variações que depois me possibilitaram o gosto de criar. Pode-se dizer 

que o ambiente musical familiar – que inclui a escola da minha irmã, musicista e com prêmios em 

festivais – pela longa exposição às diversas atividades e ambientes da música, aliado ao carinho e 

afetos de um ensino paciente e sem punições – permitiu que eu desenvolvesse variadas habilidades 

musicais – tais como tirar música de ouvido, ensaiar longas horas, experimentar e brincar com notas e 

harmonias, o que me levou a atitudes de variar melodias, brincar com arranjos – degraus para a criação 

compositiva. 

Pelo menos duas coisas são determinantes na vida de artistas - e foram na minha: o 

acompanhamento constante e vivo de mestres diversos (minha irmã, Miqueias Soares, Nelson Faria, 

Jurandir Santana...) e, a partir desses acompanhamentos, o decorrente gosto pela música; que me fez 

suportar e apreciar o duro treinamento de ensaios musicais em suas várias ocasiões. 

Percebo a questão dos gêneros musicais como grandes vias de orientação de escuta e de composição. 

Os gêneros têm células e estruturas prontas (claro que culturalmente orientadas), que permitem ao 

indivíduo iniciar-se e experimentar dentro daquele espaço melódico e sonoro o exercício das suas 

próprias variações. É como se fosse um corrimão que lhe ajuda a andar. A escolha do instrumento 

também determina e é determinada pelas preferências pessoais, ao tempo em que lhe orienta para 

ambientes e grupos que trabalhem com aquelas sonoridades. Como são as bandas de rock, música 

instrumental e mesmo MPB.  

A escolha musical, tanto em criação quanto executando musicas alheias, no meu caso, é 

sempre uma escolha pessoal e guiada pelo prazer daquele tipo de sonoridade. E inclusive a principal 

razão de não ter podido criar uma trilha com alunos da escola; compor individualmente, e compor 
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coletivamente, foi possível para mim nas bandas em que toquei e das quais participei. O ambiente era 

musical, e todos já tinham um repertório vasto e comum de preferências e de competências técnicas e 

sonoras. Diferentemente da pedagogia da área escolar, compor é um ato que, em algum momento, não 

pode ser feito por votação ou democraticamente.  E a intenção era de ter as trilhas feitas em um 

determinado tempo. Isso era incompatível com um processo mútuo – e imprevisível - de trocas e 

criações musicais progressivas com os alunos em questão. 

Do ponto de vista de criar trilhas para eventos audiovisuais – fossem eles livros de poesia, 

vídeos ou, no caso, games, pode-se dizer que a imagem foi e é estimulante para minha criação. Por 

algum motivo, é possível traduzir e transformar esses estímulos em linhas sonoras, células geradoras 

de músicas. É assim com muitos músicos que criam e outros artistas. Então, ao me deparar com o 

roteiro do Kimera, me senti confortável em poder dar uma modesta parcela de contribuição através da 

criação das músicas. 

Organizar um breve histórico dos jogos eletrônicos e suas subcategorias, em específico o jogo-

simulador, discutir o papel das narrativas baseadas nos mitos que inspiram atualmente os 

desenvolvedores de jogos, a cultura de simulação, a descrição do jogo Kimera e a história da música 

nos jogos, tudo isso foi relevante no processo. Estes aspectos serviram como sustentação para a 

reflexão do processo criativo musical relacionado às músicas do jogo Kimera. 

A respeito do processo de criação das músicas do jogo-simulador Kimera, levei em consideração a 

combinação de elementos e de recursos adquiridos por intermédio da caminhada, minhas predileções 

em torno dos instrumentos musicais e suas sonoridades, e a preferência por uma quantidade reduzida 

de instrumentos fazendo valer mais as ideias musicais; a influência dos gêneros musicais como o rock 

e o jazz, presentes em algumas escolhas, diluídas nas músicas do jogo e manifestadas por “texturas”, 

ideias musicais e arranjos. E por fim, levei em consideração o material disponibilizado (imagens, 

cinematics e roteiro) enquanto compositor e participante de todo o processo de construção do jogo 

Kimera – cidades imaginárias na composição das trilhas. 

As composições analisadas presentes no corpo do texto deste relatório e as demais compostas 

para o jogo Kimera, têm em comum a importância que o compositor dá à construção das melodias.  

Sendo o primeiro elemento concebido e estruturado em cada composição, neste aspecto, o compositor 

estabelece este procedimento como um padrão, posteriormente, encaixando os outros elementos que 

farão parte da estrutura da música (ritmo e harmonia). A justificativa para a escolha deste 

procedimento é o processo de “transdução” das imagens em música; sendo a melodia, na concepção 

do compositor, o elemento que possui maior capacidade de traduzir imagens para a linguagem 

musical. A melodia é possuidora de tais recursos, são eles; o de comunicar, reforçar, significar e 

resignificar o que existe no contexto e no traçado de uma imagem, seja ela estática ou em movimento. 

É desta maneira que o processo criativo do compositor em questão se dá. Posteriormente, a 

instrumentação, quer dizer, os instrumentos escolhidos pelo compositor para as músicas vão, de 

acordo com a afinidade, sendo organizados; seja pela cor do som dos mesmos, ou pela necessidade em 
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atribuir sentido à imagem, segundo a leitura do músico responsável em criar e fazer escolhas a fim de 

fechar a peça posteriormente com o objetivo de se comunicar. É preciso também destacar que, ao 

falarmos do elemento melodia, estamos tratando de uma ideia que possui um começo, meio e fim, 

pertencente à estrutura básica da música.  

Finalizando, é preciso dizer que, lastreando todo o pensamento dentro desse relatório, a música é 

um elemento agregador e de comunicação profunda. Nesse caso, ela poderia funcionar como um dos 

diversos elementos existentes no jogo, responsável por promover a interação, mas ao mesmo tempo 

não sendo protagonista, na busca por atrair o jogador para dentro da narrativa e mantê-lo nesta 

perspectiva; estimulando-o a um processo de aprendizado acerca dos princípios cartográficos e a uma 

reflexão a respeito do meio ambiente, das cidades e da sociedade em um contexto amplo.  
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