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Figura 1: Sequenciamento Horizontal e Escolhas do   jogador 

Resumo 

Ludum, do latim, significa jogo. O presente  artigo 

busca abordar o processo criativo da composição 

musical Ludum para flauta, violino e violoncelo, da 

qual aplica conceitos e técnicas retirados do contexto 

do Áudio Dinâmico para jogos eletrônicos e 

reproduzindo-os fora deste contexto. Através de uma 

adaptação musical dos papéis  de  jogador  e interface, 

foi trazida uma nova experiência de interatividade em 

sua execução tanto para o compositor, intérpretes 

(regente e instrumentistas), bem como para os 

espectadores. 
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1. Introdução

Desde   a   década   de 80 vem sendo 

desenvolvidos inúmeros experimentos de áudio que 

permitissem  a  criação  de  trilhas   sonoras   capazes 

de acompanhar ações específicas do  jogador, bem 

como  eventos  de  gameplay  assim  que   eles 

ocorriam visualmente. A criação de  música para 

Games difere do processo de composição  de  trilhas 

para cinema. Pois, a trilha de cinema  é 

tradicionalmente sincronizada sobre uma montagem 

visual       com       início,       meio       e       fim     pré-

determinados. Já nos Games, existe uma adaptação do 

material sonoro em tempo real

mudanças ocorridas em eventos anteriores  na 

composição musical [Krammer 1988]
1
. 

Áudio Dinâmico é um  processo  comumente 

empregado no contexto de produção de jogos 

eletrônicos, do qual engloba os conceitos de Áudio 

Interativo e Adaptativo. Sendo Áudio Interativo as 

mudanças de som de acordo com inputs  do  jogador 

(ex.: som de pulo gerado pelo apertar de  botão)  e 

Áudio Adaptativo reagindo a estados de jogo, como 

mudanças de tempo, por exemplo [Collins, 2008]. 

Existem softwares de áudio denominados Middlewares 

como FMOD Studio, Wwise e ELIAS, dos quais 

permitem a criação dessa adaptatividade do áudio de 

acordo com a definição de parâmetros de jogo como 

perigo, localização, entre outros. O objetivo desse 

artigo no entanto é exemplificar através da composição 

Ludum, como esses conceitos e recursos disponíveis 

podem ser aplicados à uma composição musical fora 

desse contexto, determinando novos papéis aos artistas 

e espectadores envolvidos no processo. 

O processo de criação do Áudio Dinâmico está 
diretamente ligado a processos composicionais como 

Indeterminação, Forma Aberta, entre outros aplicados 

na composição Ludum e exemplificados  neste  artigo. 

2. Trabalhos Relacionados

Existe ainda uma escassez de bibliografia, sobretudo 

trabalhos acadêmicos no Brasil, voltados para a 

produção de áudio para Games [Meneguette 2011] com 

destaque para o trabalho de autores como Meneguette 

[2011], Hickmann [2008], entre outros. No entanto, 

existem  iniciativas   nacionais   como   a  formação de

às mudanças  realizadas pelo jogador, gerando aspectos 

não- lineares do discurso musical durante o processo 

[Meneguette 2011].  Linearidade  é   a   determinação 

de  algumas características da música de acordo com 

1 
Linearity is the determination of some characteristic(s) of music in 

accordance with implications that arise from earlier events of the 

piece. 

SBC – Proceedings of SBGames 2015 | ISSN: 2179-2259 Art & Design Track – Short Papers

XIV SBGames – Teresina – PI – Brazil, November 11th - 13th, 2015 730

mailto:tharcisiovaz@gmail.com


grupos com profissionais de áudio para Games 

(compositores e Sound Designers), bem como 

pesquisadores da área dos quais buscam trocar 

experiências e produzir conhecimento na  área. 

Exemplo dessa iniciativa é a Abracomp, formada 

inicialmente como um grupo no Facebook, onde os 

profissionais se encontram em eventos anuais como o 

SB Games e Big Festival. 

Para o presente artigo foram buscados uma série de 

livros, teses e artigos sobre os processos de criação de 

música no contexto do áudio dinâmico para jogos 

eletrônicos [Sweet 2014; Karen Collins 2008; 

Meneguete 2011], bem como sobre sobre a quebra de 

linearidade do discurso musical [Kramer 1988; Brame 

2009] e conceitos de Indeterminação em música 

[Brindle 1975]. 

Apesar de terem sido encontrados  materiais sobre 

temas diretamente relacionados à temática proposta 

deste artigo, não foram encontradas pesquisas que 

buscassem refletir e aplicar a criação musical para 

Games fora de seu contexto. 

3. Processos composicionais de Ludum

A composição Ludum para flauta, violino e violoncello 

(disponível   para audição e visualização da partitura em 
https://www.youtube.com/watch?v=pwORGM9Uz

Dc) foi criada  explorando inúmeros conceitos aplicados 

no contexto da criação de trilhas sonoras  para Games, 

tais como o de Indeterminação. O termo  Indeterminação 

é aplicado em música quando um dos aspectos da 

composição não  são rigidamente  determinados  e sim, 

deixados ao acaso. A indeterminação pode ser aplicada 

em toda a composição  musical  ou  apenas  em  parte 

dela, bem como somente em parâmetros específicos 

como nota, melodia, harmonia, ritmo ou forma, por 

exemplo [Brindle 1975].  

 O compositor americano  Morton  Feldman  foi 

pioneiro na experimentação de notações gráficas, 

permitindo aos intérpretes uma maior liberdade na 

performance de suas composições. Feldman criou sua 

própria notação, na qual  consiste  em  diversos 

gráficos e retângulos das quais podem ou não 

especificar notas, registros de alturas e  durações 

[Sweet 2014]. Quanto às durações, geralmente não 

eram estruturadas em fórmulas de compasso, e sim 

medidas em blocos de segundos. Tal abordagem foi 

aplicada na  composição Ludum. A figura 2 representa 

um exemplo com notas de altura determinada e a figura 

3 usando Indeterminação onde são omitidas as 

“cabeças” das notas que indicam sua altura exata, 

dando a liberdade ao intérprete  de tocar notas 

“aproximadas”. 

Figura 2: Sequências de notas com altura  determinada 

Figura 3: Sequências de notas com altura indeterminadas 

3.1 O regente como "jogador" 

Em Música, a presença de um regente se faz necessária 

principalmente na presença de um grande contingente 

de instrumentos para que sejam mantidos o ritmo, 

andamento e dinâmicas indicados na partitura, entre 

outras funções. No caso de Ludum, apesar de ser uma 

composição com reduzido número de instrumentos (3), 

o regente acaba por exercer algumas dessas funções,

além do papel equivalente ao “jogador” no contexto dos 

Games. O regente controla por exemplo, o momento em 

que a deverá ocorrer a mudança de material sonoro 

passando de um bloco  ao  seguinte. Essa mudança pode 

ser indicada a qualquer momento da execução aos 

intérpretes, mediante uso  de instruções e regras, 

conforme demonstradas na figura 4. 

Figura 4: Regras de execução - indicadas por asteriscos na partitura 

3.2 O intérprete como "Interface" 

A atuação dos intérpretes está ligada a parâmetros de 

jogo semelhantes aos executados pelos middlewares de 

audio, onde deverão por exemplo, repetir  o  material 

em loop até que o “regente-jogador” defina a mudança 

para o módulo seguinte. Além disso, os intérpretes 

possuem a liberdade de escolher materiais previamente 

executados para que sejam tocados novamente, 

fazendo referência à opção  de aleatorização de escolha 

de materiais musicais presentes nos Middlewares. Tal 

liberdade é indicada através de indicação explicitando 

ao intérprete, conforme demonstrado na Figura 5. 

Figura 5: Indicação marcada por asteriscos na partitura 
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3.3 Sequenciamento Horizontal 

O maior desafio apresentado aos compositores de 

Games é a quebra de linearidade do discurso musical, 

do qual deve acompanhar as ações totalmente 

imprevisíveis que os jogadores podem tomar. As 

narrativas dos jogos ocorrem de forma similar ao 

formato dos galhos de uma árvore, dos quais 

ramificam-se em diversas direções diferentes. Processo 

semelhante  ocorre em livros em que fornecem ao 

leitor uma estória prévia e o permite tomar decisões 

com base em escolha de diálogos e ações do 

personagem [Collins 2008]. 

Sequenciamento Horizontal é uma técnica de 

composição interativa em que a música é fragmentada 

e  repetida  até  que  o  jogador  tome  uma decisão que 

ocasionará em uma ramificação de acordo  com  suas 

tomadas  de  decisão. [Sweet 2014]. A Figura 6 é um 

fragmento de Ludum aplica esta técnica.

Figura 6: Ramificações de escolhas 1 e 2 do jogador  

3.4 Sobreposição Vertical 

Sobreposição Vertical é uma técnica de composição 

interativa em que camadas de música são adicionadas 

ou retiradas conforme o nível de tensão e emoção 

aumenta ou diminui no jogo [Sweet 2014]. A Figura 7 

apresenta um exemplo combinado ao Sequenciamento 

Horizontal. 

Figura7: Sequenciamento  Horizontal  e Sobreposição  Vertical 

3.5 Técnicas de Transição para novos materiais 

Tendo em vista que não é possível prever o momento 

em que o jogador executará uma ação, transições 

musicais podem ser necessárias para que haja uma 

melhor ligação entre um material interrompido pela 

ação do jogador e o material seguinte. A figura 8 

demonstra uma transição no segundo bloco de segundo 

em que todos instrumentos executam um mesmo 

material, subindo a tensão até culminar no material do 

bloco seguinte. 

Figura 8: Transição para novos materiais 

4. Considerações Finais

O presente estudo revelou a experiência de criação da 

composição Ludum, aplicando conceitos e técnicas 

composicionais do Áudio Dinâmico para jogos 

eletrônicos fora deste contexto. 

A adaptação musical dos papéis  de jogador e interface 
trouxe uma nova experiência de interatividade em sua 

execução tanto para  o compositor, intérpretes (regente 

e instrumentistas), bem como para os espectadores. 

A presente pesquisa representa uma contribuição  para 

o possível desenvolvimento de novos processos de
criação de música dentro e fora do contexto dos jogos 

eletrônicos, agregando mecânicas de jogo à 

Composição musical e incentivando  o desenvolvimento 
de futuras pesquisas no assunto, bem como novos 

métodos de escrita que melhor  represente esse 

processo. 
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