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RESUMO 

 

 

 

YOSHIKAWA, Livia Maki. A retroatividade nostálgica do chiptune: O uso da tecnologia de 

consoles 8-bits na criação de um gênero musical. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Música) – Departamento de Música, Escola de Comunicações e Artes, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Resumo: O trabalho propõe uma análise da música dos primeiros consoles de video game, 

ressaltando sua qualidade sonora característica. Essa música deu origem ao gênero musical 

conhecido como chiptune, comum aos dias de hoje. Assim, este trabalho busca investigar o 

atual interesse em compôr esse tipo de música, e também a sua influência na construção de 

uma estética nas trilhas sonoras de video game. Também se coloca a questão da 

descontextualização da trilha sonora do video game que é, a princípio, funcional. Para tanto, 

será dividido em três partes: a primeira, um recorte histórico contextualizando a música 

desses consoles em sua época; a segunda, uma análise de um repertório representativo desses 

consoles; e a terceira, uma investigação do ressurgimento e do interesse por essa música nos 

dias atuais. 

 

Palavras-chave: Música. Chiptune. Música 8-bits. Sonologia. Video games. Trilha Sonora. 

Ludomusicologia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Abstract: This project proposes an analysis of the first video game consoles music, 

highlighting it's characteristic sound qualities. This music gave origin to the music genre 

known as chiptune, common to present days. Therefore, this work seeks to investigate the 

current interest in composing this kind of music, and also it's influence on the construction of 

an aesthetics in video game soundtracks. The matter of decontextualizing video game 

soundtracks, which are, at first, functional, is also approached. For doing so, the project will 

be divided in three parts: the first, a historical approach contextualizing the music of said 

consoles in their time; the second, an analysis of a repertoire that can be representative for 

these consoles; and the third, an investigation of the revival and interest for this music on 

present days. 

 

Key-words: Music. Chiptune. 8-bit music. Sonology. Video games. Soundtrack. 

Ludomusicology. 

  



 9 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

Lista de figuras e tabelas p.10  

Lista de áudios p.13  

 

Introdução p.14  

 

Capítulo 1: Contextualização da pesquisa p.16  

 1.1 Realizações p.16  

 1.2 Objetivos p.19  

    

 

Capítulo 2: Histórico p.20  

 2.1 O áudio para games p.20 

 2.2 O chiptune p.28   

 

Capítulo 3: Análise p.33   

 3.1 Ferramental p.33  

 3.2 Repertório p.40  

  3.2.1 Crazy Comets p.40  

  3.2.2 Metroid p.44  

  3.2.3 Castlevania III p.50  

  3.2.4 The Legend of Zelda: Link’s Awakening p.54  

  3.2.5 Pokémon Gold & Silver p.59  

  3.2.4 Undertale p.63  

 

Capítulo 4: Contexto atual p.67  

 

Conclusão p.73  

 

Referências bibliográficas p.76  



 10 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Fig. 1 - Cartaz utilizado na divulgação do workshop de chiptune realizado no IME-

USP.................................................................................................................. p.17  

Fig. 2 - Realização do workshop no LabX do CCSL, no IME-USP. À direita, 

projeção mostra interface do programa Famitracker....................................... p.18  

Fig. 3 - Imagem do jogo Pong, da Atari (fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A)....................................... p.21  

Fig. 4 - Da esquerda para a direita: VCS, NES e C64 (fontes: http://gstylemag-

zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons, 

http://www.geekvintage.com/images/commodore-64-system.jpg)................. p.25  

Fig. 5 - Interface do programa The Ultimate Soundtracker (fonte: 

http://trackers.cx/o-bing-bang-dos-trackers) ................................................... p.30 

Fig. 6 - Tela inicial do jogo Crazy Comets (fonte: https://www.c64-

wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_title.gif) .................................................. p.40 

Fig. 7 - Captura de tela do jogo mostrando espaçonave e cometa (fonte: 

https://www.c64-

wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_ani.gif)..................................................... p.41 

Fig. 8 - Chip de som MOS Technology 6581 SID (fonte: 

http://www.biocomp.net/o99352.htm) ............................................................ p.42 

Fig. 9 - Tela inicial do jogo Metroid (fonte: http://www.nesarchive.net/v1/tela-

metroid.gif)...................................................................................................... p.44 

Fig. 10 - Mapa do Planeta Zebes, dividido em suas 5 áreas (fonte: 

https://cdn.wikimg.net/en/strategywiki/images/e/e2/Metroid_NES_map.png)

.......................................................................................................................... p.45 

Fig. 11 - Chip de som 2A03 de um NES norte-americano (fonte: 

http://famitracker.com/wiki/images/9/91/RP2A03G.jpg) ............................... p.46 

Fig. 12 - Batalha com o mini-boss Kraid (fonte: 

http://www.nintendocomplete.com/wp-

content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png)............................................ p.48 

http://www.geekvintage.com/images/commodore-64-system.jpg
http://trackers.cx/o-bing-bang-dos-trackers
https://www.c64-wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_title.gif
https://www.c64-wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_title.gif
http://www.biocomp.net/o99352.htm
http://famitracker.com/wiki/images/9/91/RP2A03G.jpg
http://www.nintendocomplete.com/wp-content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png
http://www.nintendocomplete.com/wp-content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png


 11 

 

Fig. 13 - Primeiros compassos do tema de Kraid (são repetidos 4 vezes) ..................... p.48 

Fig. 14 - Compassos da segunda seção do tema de Kraid (são repetidos 4 vezes) ........ p.49 

Fig. 15 - Tela inicial do jogo Castlevania III (fonte: 

https://tcrf.net/images/e/e1/Castlevania_III_Draculas_Curse-title.png) ......... p.50 

Fig. 16 - O chip de som VRC6 (fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Vrc6.jpg) .............................. p.51 

Fig. 17 - Captura de tela do primeiro nível do jogo Castlevania III (fonte: 

https://www.anatomyofgames.com/2013/01/03/anatomy-of-castlevania-

block-101-to-104) ............................................................................................ p.52 

Fig. 18 - Compassos 7 e 8 de Clockwork (transcrição do usuário de Youtube 

Theplaymobil12).............................................................................................. p.53 

Fig. 19 - Indicações de efeito de slide da guitarra na música Beginning ......................  p.53 

Fig. 20 - Tela inicial do jogo The Legend of Zelda: Link’s Awakening (fonte: 

http://zelda.wikia.com/wiki/File:Title_Screen_(Link%27s_Awakening).png) p.54 

Fig. 21 - À esquerda, barco do herói em meio à tempestade; à direita, Link 

encontrado na praia (fonte: https://gamefaqs.akamaized.net/screens) ............ p.55 

Fig. 22 - Instruments of the Sirens, instrumentos mágicos encontrados no jogo Link’s 

Awakening. São eles: violoncello, trombeta de concha, sino, harpa, 

marimba, triângulo, órgão e tambor. (fonte: 

https://d1u5p3l4wpay3k.cloudfront.net/zelda_gamepedia_en/5/50/Eight_Ins

truments_of_the_Sirens.gif?version=15845883eadecdf7b92e0682668091e7) p.57 

Fig. 23 - Da esquerda para a direita, telas iniciais dos jogos Pokémon Gold e 

Pokémon Silver (fonte: https://s3.amazonaws.com/prod-

media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-

images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Rev

eals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2

D00_18_2D00_main.jpg) ................................................................................ p.59 

Fig. 24 - Partitura de New Bark town, mostrando a existência 4 linhas melódicas 

(transcrição feita pelo usuário matthew131 para o site musescore.com) ........ p.62 

Fig. 25 - Tela inicial do jogo Undertale (fonte: 

https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d

22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba

47faf1ae61cee66612a5895fe3c) ...................................................................... p.63 

https://tcrf.net/images/e/e1/Castlevania_III_Draculas_Curse-title.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Vrc6.jpg
https://www.anatomyofgames.com/2013/01/03/anatomy-of-castlevania-block-101-to-104
https://www.anatomyofgames.com/2013/01/03/anatomy-of-castlevania-block-101-to-104
http://zelda.wikia.com/wiki/File:Title_Screen_(Link%27s_Awakening).png
https://gamefaqs.akamaized.net/screens
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c
https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c
https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c


 12 

 

Fig. 26 - Captura de tela do jogo Undertale, mostrando a personagem principal 

(fonte: https://i.kinja-img.com/gawker-

media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg) .............................. p.64 

Fig. 27 - Compassos 5 - 8 de Nyeh Heh Heh! (transcrição feita por Matthew 

Perez)................................................................................................................ p.65 

Fig. 28 - Captura de tela do jogo Undertale, mostrando batalha com o personagem 

Papyrus (fonte: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/undertale/images/5/55/Papyru.png/revisi

on/latest?cb=20160103055409) ...................................................................... p.66 

Fig. 29 - Foto do Blip Festival; artista utiliza Game Boy na sua performance (fonte: 

http://www.chiptography.com/?p=1531) ........................................................ p.68 

Fig. 30 - NES e Game Boy utilizados como sintetizadores (fonte: 

https://chipmusic.org/forums/topic/166/post-your-gighome-setup/page/31/).. p.69 

Fig. 31 - Interface do software Little Sound DJ, para Game Boy (fonte: 

https://arpjournal.com/wp-content/uploads/2012/05/a-300x267.jpg) ............. p.69 

Fig. 32 - Fotos do Cafe la Siesta, em Kyoto (fonte: 

http://blog.cafelasiesta.com/?page=32&cid=30941 e 

http://cafelasiesta.com/about/) ......................................................................... p.70 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tab. 1 - Formas de onda dos timbres mais utilizados no chiptune................................ p.27  

 

  

https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg
http://www.chiptography.com/?p=1531
https://chipmusic.org/forums/topic/166/post-your-gighome-setup/page/31/
https://arpjournal.com/wp-content/uploads/2012/05/a-300x267.jpg
http://blog.cafelasiesta.com/?page=32&cid=30941
http://cafelasiesta.com/about/


 13 

 

LISTA DE ÁUDIOS 

 

Áudio 1 - Onda triangular 

https://drive.google.com/file/d/16bIa2gFzY-DrC3gypAuSzdVx_jTqADqT/view?usp=sharing  

Áudio 2 - Onda dente-de-serra 

https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/view?usp=sha

ring 

Áudio 3 - Onda de pulso 

https://drive.google.com/file/d/18MBES8Ux-84yOgY1dbi_JZ7rJRYO078e/view?usp=sharing  

Áudio 4 - Ruído 

https://drive.google.com/file/d/1HIFX7p7UVg6xgvR4NsUoIyRajPoNjEz3/view?usp=sharing  

Áudio 5 - Kraid - Hirokazu “Hip” Tanaka 

https://drive.google.com/file/d/190lcaSvEZvGozAoiuOddGSBx4cT1-lv7/view?usp=sharing  

Áudio 6 - Beginning - Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto e Hidenori 

Maezawa 

https://drive.google.com/file/d/1IfvavIuetm5vjrdiZNHQQiNJHtla9CLl/view?usp=sharing  

Áudio 7 - Beginning, versão para Famicom, com o chip VRC6 

https://drive.google.com/file/d/1XIraGkj8SENgyXL34kD0EVM9EePS1ahS/view?usp=sharin

g   

Áudio 8 - Ballad of the Wind Fish - Kazumi Totaka, Minako Hamano e Kozue Ishikawa 

https://drive.google.com/file/d/1HHP7-

KP0lcMccUquXJbo3VpKL2W4SE_y/view?usp=sharing  

Áudio 9 - Get Sea Harp - Kazumi Totaka, Minako Hamano e Kozue Ishikawa 

https://drive.google.com/file/d/131l3Q8wHfY8cpj8BwsIdZsJeUWEFdXRU/view?usp=sharin

g  

Áudio 10 - New Bark Town - Junichi Masuda e Go Ichinose 

https://drive.google.com/file/d/1u8pOuuVr89EotFQArVUFvetuF8E2H7rU/view?usp=sharing  

Áudio 11 - Nyeh Heh Heh! - Toby Fox 

https://drive.google.com/file/d/1nSNJhsXr5PnNVdGu4kI7-

XA1L5VihmU7/view?usp=sharing  

Áudio 12 - Bonetrousle - Toby Fox  

https://drive.google.com/file/d/1U5lDD-

f2R8RqSZT8AAxXZtIKCTsWcjWR/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/16bIa2gFzY-DrC3gypAuSzdVx_jTqADqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18MBES8Ux-84yOgY1dbi_JZ7rJRYO078e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIFX7p7UVg6xgvR4NsUoIyRajPoNjEz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190lcaSvEZvGozAoiuOddGSBx4cT1-lv7/view?usp=sharing


 14 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Existem qualidades características nas músicas criadas através dos primeiros 

computadores e consoles de video game. Apesar de muitas dessas características terem 

surgido por conta de limitações tecnológicas encontradas nas décadas de 1970 e 1980, esse 

tipo de música continua a ser criado até hoje, sob a denominação de chiptune (ou música 8-

bits, chipmusic, micromusic). 

 

Estritamente, o termo chiptune refere-se a música feita através de chips1 de som 

(conhecidos como Programmable Sound Generators ou PSGs) projetados para a aplicação de 

áudio dos primeiros computadores e consoles, enquanto 8-bits designaria uma determinada 

resolução para um som; o termo bit é uma abreviação para dígito binário. Um conjunto de bits 

serve para armazenar um som (e qualquer outro tipo de informação que possa ser 

representada) digitalmente, e o número de bits usado para representá-lo determina o nível de 

ruído e a extensão da amplitude que podem ser suportados pelo sistema que irá reproduzi-lo 

(ROADS, 1996). 

 

Mas chiptune e música 8-bits não necessariamente denotam o uso de chips de som e 

uma baixa resolução. São termos usados, atualmente, para referir-se ao gênero musical 

nascido dessas tecnologias antigas, que busca sua inspiração nos processos utilizados 

(principalmente) na criação de sons para video games antigos. 

 

Apesar de sua evidente conexão com os jogos eletrônicos, além desse repertório existe 

um grande cenário do chiptune como gênero autônomo, fora do contexto dos games.  Um 

exemplo disso é a emergência desse gênero musical no Japão, onde vários shows e festivais 

dedicados ao chiptune começaram a surgir por todo o país. 

 

Com suas qualidades “cacofônicas”, “ultrapassadas” e “barulhentas” (como é 

mencionado no documentário “Diggin’ in the Carts”; DWYER, 2004), essa música continua a 

ser feita, seja como exclusiva do gênero chiptune, seja em trilhas sonoras que remetem aos 

                                                 
1
 Peças miniaturizadas de silício utilizadas em computadores; possuem circuitos integrados capazes de 

armazenar informações e realizar operações matemáticas. 
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primórdios da computação e do video game ou emprestando seus timbres característicos aos 

mais diversos gêneros musicais. 

 

A fim de compreender o interesse pela composição de chiptunes, essa pesquisa partirá 

de uma abordagem histórica, entrando depois em aspectos técnicos e musicais desse gênero. 

Por fim, será feita uma análise do contexto atual, buscando fazer uma reflexão sobre o motivo 

do ressurgimento desse tipo de música. 
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CAPÍTULO 1: 

Contextualização da pesquisa 

 

 

 

1.1 Realizações 

 

A pesquisa foi iniciada pela organização da bibliografia e pela busca de referências 

acessíveis. Foram então iniciados os fichamentos de textos referidos na bibliografia. Algumas 

questões técnicas vieram à tona e tiveram que ser abordadas para dar continuidade à pesquisa 

do tema, como conceitos relativos à música feita em computador. Para tal, foi consultado o 

livro “The Computer Music Tutorial” de Curtis Roads (1996), que cobre definições relativas a 

resolução de áudio e síntese sonora. A parte histórica do trabalho demandou novas 

referências, como o livro de Steven L. Kent, “The Ultimate History of Video Games: From 

Pong to Pokemon and Beyond... the Story Behind the Craze That Touched Our Lives and 

Changed the World” (2001), que trata mais especificamente sobre a história do video game. 

Também tiveram que ser aprofundados conceitos tangenciais ao tema, como o Machinima e a 

prática de mods, a medida que muitos paralelos podem ser traçados entre eles e o objeto de 

estudo. Esses puderam ser contemplados através de alguns artigos como o de Fernanda 

Albuquerque de Almeida, “Machinima: entre a narrativa e a experimentação” (2014). Muitas 

descobertas foram feitas através da pesquisa histórica, como, por exemplo, a ligação do objeto 

de estudo (os chiptunes) e a demo scene, ligada à vertentes da cultura hacker. Isso foi um 

fator que demonstrou ainda mais o alcance do objeto de estudo na sociedade. 

 

Na busca por metodologias de análise de música para games, conceitos muito diversos 

puderam ser relacionados com o tema: ideias relativas à cognição incorporada, empatia e 

sinestesia, para mencionar algumas. Um método de análise “lúdico-empírico” foi também 

encontrado, no qual se ressalta a importância de jogar os jogos para analisar sua música, tanto 

quanto jogador como quanto analista. Iniciando essa análise, algumas dificuldades foram 

encontradas: uma delas foi a da acessibilidade que esses jogos possuem, por serem muito 

antigos; a solução encontrada foi jogá-los através de emuladores, apesar destes não 

reproduzirem com total fidelidade a experiência original pretendida. Devido à maior parte da 

bibliografia estar em inglês, certos termos técnicos não possuem traduções exatas em 
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português. Isso dificultou as eventuais traduções que apareceram ao longo da pesquisa, mas o 

procedimento adotado foi decidir junto ao orientador as melhores formas como elas podem 

ser feitas. 

 

Foram adicionados alguns links para áudios e vídeos, pois concluiu-se que, devido à 

natureza deste trabalho, existia uma demanda por exemplos principalmente auditivos; 

natureza essa que permeia o âmbito da sonologia e que incita uma análise afetiva do som. 

Para a parte do trabalho que aborda o contexto atual dos chiptunes foram encontrados muitos 

materiais de cunho jornalístico, como listagens de concertos do jornal New York Times, mas 

também foram usados materiais que abordam o tema de maneira reflexiva e com mais 

profundidade, como o documentário Reformat the Planet (2009). 

 

É importante contextualizar a realização desta pesquisa, e alguns aspectos de 

relevância são referentes à minha própria vivência da cultura dos chiptunes. Tenho feito parte 

do USPgamedev (https://uspgamedev.org), um grupo de extensão da USP voltado para o 

desenvolvimento de jogos (analógicos e eletrônicos). Costumo desempenhar a função de 

compor trilhas sonoras, algumas pertencentes a jogos de estética 8-bits. Para tal, utiliza-se 

recursos como o programa Famitracker, um tracker criado para fazer chiptunes, e que emula 

a placa de som do NES. Essa vivência indicou também um interesse pelo gênero entre os 

demais membros do grupo, dando origem a um workshop elaborado e ministrado por mim, 

que abordaria a sua composição musical. O evento foi realizado no dia 14 de setembro deste 

ano (2018), no Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP, e foi aberto para o público 

geral (Figuras 1 e 2). 

 

 

 

Fig. 1 – Cartaz usado na divulgação do workshop de chiptune realizado no IME-USP. 

https://uspgamedev.org/
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O workshop consistiu em uma breve introdução do chiptune e na realização da 

proposta de produzir uma versão 8-bits de uma das músicas escolhidas para a atividade, 

através da utilização do software Famitracker. Foram fornecidas aos participantes partituras 

das músicas com a identificação de cada nota musical, a serem usadas como referência. O 

público do evento consistia em sua maioria de alunos do curso de ciência da computação do 

IME, mas também contou com alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP) 

e alunos do Instituto de Artes (IA) da UNESP. Muitos dos participantes possuíam pouco ou 

nenhum conhecimento musical e, no entanto, todos os presentes foram capazes de realizar a 

proposta. 

 

 

 

Fig. 2 – Realização do workshop no LabX do CCSL, no IME-USP. À esquerda, projeção mostra 

interface do programa Famitracker. 

 

Foi de muito interesse notar que foram produzidas diversas versões em chiptune de 

uma mesma música, e cada versão diferia muito uma da outra. Também foi interessante notar 

uma certa acessibilidade que o software oferecia, visto que todos os presentes foram capazes 

de produzir uma música, mesmo que não tivessem conhecimento musical. O evento, dessa 

forma, demonstrou vários aspectos do interesse de compor nesse estilo musical. Esta 

demonstração, assim como a familiarização com a interface dos trackers, a composição de 

música para jogos e também o hábito de ouvir chiptunes foram algumas das minhas 

motivações nessa pesquisa. 
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1.2 Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo identificar e formalizar os procedimentos técnicos e as 

características estéticas criados a partir das tecnologias dos consoles de 8-bits, assim como 

investigar a sua relação com as trilhas sonoras de video game, ressaltando o aspecto de 

reinterpretação e descontextualização da música. Através dessa investigação, compreender 

melhor o uso criativo e expressivo das tecnologias associadas a esse gênero e o seu 

ressurgimento nos dias de hoje. 

 

A importância desta pesquisa está na relevância cultural e artística de um gênero 

musical pouco conhecido, podendo assim formalizar os aspectos de uma música 

contemporânea e que pode ser vista como derivada de vários conceitos experimentais, como 

usar o “ruído” (conceito primeiramente visto no futurismo italiano) e a bricolagem (materiais 

usados sem a sua função original) na música. Também deve ser apontada a importância da sua 

relação com os video games, uma forma de expressão atual e que conduz à reinterpretação e 

ao uso criativo de sua tecnologia. Os video games possuem a prática de incentivar o 

envolvimento dos jogadores em seu processo de criação, sendo lançadas as suas engines 

(softwares usados para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos) por suas 

desenvolvedoras, de modo que os usuários possam modificar ou recriar o conteúdo do jogo. 

Essa abertura para reinterpretação presente nos videogames levou também à criação da nova 

forma de arte chamada “machinima”, que envolve usar um videogame para criar filmes. O 

chiptune e o machinima têm em comum o uso da reinterpretação de uma tecnologia de video 

game como forma de auto-expressão (YABSLEY, 2007). Isso e também a grande relevância 

econômica do video game, cujo faturamento no mercado mundial em 2016 foi de US$99,6 

bilhões; no Brasil, de US$1,3 bilhões (http://segredodosgames.com.br/mercado-de-jogos). 

http://segredodosgames.com.br/mercado-de-jogos
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CAPÍTULO 2: 

Histórico 

 

 

2.1 O áudio para games 

 

Para situar melhor o surgimento da música 8-bits, é importante notar algumas datas: 

● 1971 - Computer Space (Nutting Associates) é o primeiro jogo produzido em massa a 

ter som 

● 1972 - Pong (Atari) é o primeiro sucesso dos fliperamas 

● 1977 - Lançamento do Video Computer System (ou VCS), da Atari; primeiro console 

de mesa a se popularizar 

● 1978 - Space Invaders (Midway) é o primeiro jogo a ter som não-diegético 

● 1980 - Fabricantes de máquinas de fliperama passam a incluir chips de som dedicados 

(os PSGs) em seus circuitos 

● 1982 - Lançamento do Commodore 64, primeiro computador doméstico projetado 

para games de sucesso 

● 1983 - Lançamento do Nintendo Entertainment System (ou NES); reaquecimento do 

mercado de games 

 

As máquinas antecessoras dos jogos eletrônicos, o pinball (com origens na mesa de 

Bagatelle presente no século XIX) e os caça-níqueis (cujos primeiros modelos datam do 

início do século XX), incorporavam diversos sons de sinos e campainhas com a finalidade de 

atrair a atenção dos jogadores e, mais importante que isso, esses sons eram um elemento 

chave para gerar sentimentos de sucesso, sendo utilizados para indicar vitórias e criando 

assim uma ilusão de que se estava ganhando no jogo (COLLINS, 2008). 

 

Os primeiros jogos eletrônicos foram criados a partir de computadores, muitos dos quais, 

na década de 1960, eram grandes o suficiente para ocupar aposentos inteiros. Estes eram 

movidos a tubos de vácuo (ou válvulas), precisando de um grande sistema de refrigeração e 

manutenção constante, por serem delicados. A introdução dos chips de silício em 1960 
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permitiu a fabricação de computadores menores, mais rápidos e com maior poder 

computacional. 

 

Ao que tudo indica, os primeiros jogos eletrônicos a serem criados não tinham som. 

Considerado como o primeiro jogo de computador, Spacewar! foi criado no MIT em 1962. 

Foi desenvolvido por Steve Russell no computador PDP-1 (Programmable Data Processor-

1), que possuía o tamanho de um automóvel (tamanho considerado modesto, para a época). O 

jogo consistia em um duelo entre duas espaçonaves, no qual dois jogadores controlavam a 

direção e velocidade de uma nave, e atiravam um contra o outro; mas não havia som. 

Spacewar nunca foi monetizado, dado o difícil acesso aos computadores na época (KENT, 

2001). 

 

O primeiro jogo produzido em massa para máquinas de fliperama, Computer Space, da 

Nutting Associates, em 1971, possuía alguns sons de “batalha espacial”. Seu criador, Nolan 

Bushnell, inspirou-se em Spacewar para desenvolvê-lo. O jogo não fez muito sucesso, e 

Bushnell decidiu fundar sua própria empresa: a Atari, em 1972. O engenheiro Al Alcorn, 

contratado pela empresa, foi incumbido com a tarefa de desenvolver um jogo eletrônico 

baseado no ping pong. Assim surgiu, no mesmo ano, o jogo Pong, o primeiro jogo de grande 

sucesso dos fliperamas e parcialmente responsável por popularizar os sons dos video games. 

Pong consiste em uma disputa entre dois jogadores, na qual cada um controla uma barra que 

deve rebater uma bola, a fim de marcar pontos contra o oponente (Figura 3). 

 

 

 

Fig. 3 - Imagem do jogo Pong, da Atari (fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A)  

 

Entretanto, o famoso som de bip emitido quando a bola colide com a barra no jogo foi 

criado de maneira razoavelmente acidental; ele foi resultado de um improviso de Alcorn, que 

https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A
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criou o som arbitrariamente com o que permitia a capacidade tecnológica do dispositivo 

usado para fazer o jogo (COLLINS, 2008). O próprio Alcorn descreve como ele foi 

concebido: 

 

 “Agora a questão do som... as pessoas têm falado sobre o som, e eu já vi artigos 

sendo escritos sobre como o som havia sido feito de maneira inteligente e apropriada. 

A verdade é que, eu estava ficando sem componentes no sistema. Nolan queria o 

rugido de uma multidão de milhares- o rugido de aprovação de pessoas torcendo 

quando você fizesse um ponto. Ted Dabney havia me dito para fazer uma vaia e um 

chiado quando você perdesse um ponto, porque para todo vencedor há uma perdedor.  

Eu disse, “Dane-se, eu não sei como fazer nenhum desses sons. Eu não tenho 

componentes suficientes de qualquer forma.” Como eu tinha o circuito conectado à 

um osciloscópio, eu fiquei experimentando com o gerador síncrono para encontrar 

uma frequência ou tom apropriado. Então esses sons foram feitos em metade de um 

dia. Eram os sons que já existiam na máquina.” (apud Kent, p.107) 

 

Esta citação ilustra como, ao contrário dos jogos eletrônicos atuais, que já possuem 

amplos recursos e postulados para a produção de trilhas sonoras e efeitos especiais, a 

produção de sons para jogos era uma prática inexplorada e estava sendo inventada naquela 

época.  

As primeiras máquinas de fliperama possuíam circuitos sonoros muito distintos de 

acordo com a necessidade de sons específicos para determinadas funções dentro dos jogos e 

uma preocupação constante era reduzir arquivos para que coubessem na memória disponível. 

Nessa época, eram proeminentes os sons diegéticos do jogo, ou seja, os efeitos sonoros; uma 

música só podia ser tocada em momentos em que não havia ação no jogo, pois a ação tomava 

toda a memória disponível do sistema. Compor para essas máquinas apresentava muitas 

dificuldades, como descrito pelo compositor da Nintendo, Hirokazu “Hip” Tanaka: 

 

“A maior parte da música e do som na era arcade2 era produzida aos poucos, através 

da combinação de transistores, condensadores e resistores. Em algumas ocasiões, 

música e som até mesmo eram criados diretamente na porta da CPU pela escrita de 1s 

e 0s, retornando na saída a onda que se torna um som. Numa era em que as 

capacidades ROM eram de apenas 1K ou 2K, você tinha que criar todas as 

ferramentas por si mesmo. Os interruptores que representavam endereços e dados 

                                                 
2
 Fliperama. 
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eram dipostos um do lado do outro, então você tem que escrever algo como “1, 0, 0, 0, 

1” literalmente a mão.” (apud Collins, p.12) 

 

Space Invaders, jogo de 1978, foi o primeiro a possuir uma música de fundo, que 

consistia de um loop contínuo de quatro notas descendentes. Também é importante notar a 

preocupação dos desenvolvedores de tornar a música dinâmica: o tempo da música mudava 

de acordo com o progresso do jogador, ficando cada vez mais rápido à medida que o jogo 

progredia. 

 

Outro recurso surgido para o áudio dos jogos eletrônicos foi a introdução da cutscene, 

um interlúdio cinemático em que o jogador apenas assiste à cena, como recompensa por ter 

passado de alguma fase. O jogo Pac-Man (Midway, 1980), de Tohru Iwatani, foi o primeiro a 

utilizar uma cutscene, e foi também o primeiro game a trazer a percepção do caráter marcante 

dos sons de videogames. (COLLINS, 2008) 

 

Na década de 1980, começaram a ser incluídos chips de som dedicados às máquinas 

de fliperama, conhecidos como Programmable Sound Generators ou PSGs. Esses chips 

geravam o som através de osciladores de acordo com a entrada do usuário, geralmente 

programada em linguagem assembly¹. A maior parte dos PSGs possuía três canais para ondas 

de pulso e um canal para ruído, evidenciando o motivo da polifonia limitada característica das 

músicas 8-bits. O surgimento dos consoles de mesa levaria à extinção das máquinas de 

fliperama, continuando o uso dos PSGs. 

 

Esses chips utilizavam a síntese sonora subtrativa, que implica no uso de filtros para 

moldar o espectro de um som. À medida que o sinal original passa pelo filtro, o filtro 

impulsiona ou atenua determinadas regiões do espectro da frequência. Se a fonte original é 

espectralmente rica e o filtro é flexível, a síntese subtrativa pode esculpir aproximações de 

vários sons naturais (como vozes e instrumentos tradicionais) assim como uma grande 

variedade de timbres novos e sem classificação (ROADS, 1996).  Os PSGs da época, porém, 

eram equipamentos simples e ofereciam poucas possibilidades de manipulação sobre o 

timbre, ficando normalmente restringidos a formas de onda quadradas. O som de cada 

instrumento era definido por um gerador de envelope com quatro estágios: ataque (attack), 

decaimento (decay), manutenção (sustain) e relaxamento (release). O acrônimo para esse tipo 

de envelope é ASDR. 
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Outro recurso característico no áudio feito para jogos antigos era o uso de amostras 

(samples) criadas através de um conversor de áudio digital para analógico (digital-to-analog 

converter ou DAC) usando a modulação por pulso codificado (pulse-code modulation ou 

PCM). O ADC (conversor de áudio analógico para digital) é usado para transformar um som 

em um conjunto de números binários que podem ser armazenados digitalmente. Para ouvir 

esse som, o DAC converte esses números em som novamente. (ROADS, 1996). A PCM é 

uma síntese feita pela conversão de som analógico para digital por sampleamento de uma 

forma de onda analógica. A desvantagem desse método é que as amostras requerem muito 

espaço, resultando nos sons limitados e com envelopes curtos dos primeiros games 

(COLLINS, 2008). 

 

É relevante notar que o som puramente sintetizado desses primeiros consoles foi 

substituído pelo eventual amadurecimento da tecnologia de sampleamento; portanto, o áudio 

para games começou utilizando tecnologia procedural3, sendo dominado pelas samples por 

causa do maior realismo que elas podem demonstrar atualmente. De acordo com o autor Andy 

Farnell (2007), esse modelo baseado em samples possui uma certa rigidez levando em conta 

que uma gravação captura um instante de um som, e não o seu comportamento. Farnell prevê 

que, em áudio para games, “o sequenciamento e a geração de efeitos sonoros irá sair do 

estúdio e voltar para a plataforma” (FARNELL, 2007), devido à flexibilidade e a dinâmica do 

áudio procedural. 

 

As limitações de memória eram um problema recorrente para os desenvolvedores de 

jogos. A predominância do looping sobre outros métodos de economia de espaço indicam 

uma escolha de cunho estético. O conceito de loop em produção musical se refere a uma 

porção de áudio que pode ser tocada repetidamente sem que haja lacunas ou rupturas 

perceptíveis no loop. Nos games, é mais preciso definir o loop como unidades autônomas que 

podem ou não serem combinadas com outros loops ou materiais distintos em uma estrutura 

maior; como exemplo, pode ocorrer o looping de uma música inteira, de uma de suas seções 

ou de fragmentos ainda menores (COLLINS, 2008). O nascimento da música do loop, 

sobretudo no minimalismo do século 20, assim como o desenvolvimento de sequenciadores e 

drum machines na música popular, podem ser elementos tangenciais à essa escolha. 

                                                 
3
 O áudio procedural é definido como som não linear, muitas vezes sintético, criado em tempo real de acordo 

com um conjunto de regras programáticas e input ao vivo (FARNELL, 2007). 
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Fig. 4 - da esquerda para a direita: VCS, NES e C64 (fontes: http://gstylemag-zippykid.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2018,  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons, 

http://www.geekvintage.com/images/commodore-64-system.jpg) 

  

O console de mesa que revolucionou o modo de jogar em casa foi o Video Computer 

System (VCS), da Atari, lançado em 1977 (Figura 4). O primeiro grande hit dos consoles de 

mesa possuía apenas dois canais de som com afinações diferentes, capazes de produzir 

determinadas notas afinadas de acordo com o sistema padrão da televisão usada. Devido a 

isso e a outras dificuldades como a programação em assembly, não houve muitas músicas 

para o VCS. 

 

A indústria de games teve uma queda de vendas significante na década de 1980. O 

lançamento do Nintendo Entertainment System (NES) da Nintendo (Figura 4), em 1983, 

ajudou a reviver esse mercado e assegurar o seu futuro. O chip de som do NES foi criado pelo 

compositor Yukio Kaneoka e era superior ao do VCS da Atari, com um PSG de cinco canais: 

dois para ondas de pulso, um para ondas triangulares, um para ruído (comumente usado para 

criar efeitos e percussão) e um para samples obtidas por PCM ou por direct memory access 

(DMA)4; esse último método era de apenas 1-bit, sendo então normalmente usado para 

obtenção de efeitos sonoros e percussivos. 

 

O Commodore 64 (C64), lançado em 1972, foi um computador pessoal (PC) 

originalmente projetado para se jogar videogames (Figura 4). Como os PCs precedentes 

haviam sido projetados para negócios, a sua tecnologia não tinha nenhuma preocupação com 

o áudio. A intenção do C64 de ser um PC concebido para games fez com que estes fossem a 

maior força motriz de sua tecnologia, exibindo avanços e sofisticação nos gráficos para a 

época e, principalmente, em seu áudio. O Commodore 64 foi o computador mais vendido até 

hoje, com 22 milhões de unidades vendidas (COLLINS, 2008). 

                                                 
4
 Acesso direto à memória; busca dados na memória principal do computador ou em uma memória de disco. 

http://gstylemag-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018
http://gstylemag-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
http://www.geekvintage.com/images/commodore-64-system.jpg
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Seu chip de som, o Sound Interface Design (SID), foi criação de Robert Yannes. 

Possuindo três canais de voz e um para ruído, o diferencial desse chip está na possibilidade de 

escolher dentro de uma variedade de formas de ondas (dente-de-serra, triângulo, pulso 

variável e ruído) qual será designada a cada canal. Além disso, cada canal possui um gerador 

de envelope ASDR, permitindo a imitação mais precisa de instrumentos tradicionais, e pode 

ser sujeitado a uma série de filtros programáveis. 

 

Para manusear os chips de som, músicos e programadores precisavam saber programar 

em linguagem assembly (no caso do NES, a linguagem usada era a BASIC). Além do 

problema da limitação de memória já mencionado, portanto, existe o fato de que o 

responsável por desenvolver o som de um jogo precisava saber programar; muitas vezes o 

programador, desprovido de conhecimento musical, desempenhava o papel de compositor. 

Também esse fato poderia indicar a proeminência dos efeitos sonoros nos primeiros jogos. 

 

A fim de contornar a limitação tecnológica, algumas soluções, além do looping, foram 

criadas pelos compositores: a geração de números aleatórios no código, usada para selecionar 

uma sequência dentro de um grupo de opções. A aleatorização chegou a ser utilizada de 

maneira mais avançada pelo programador e compositor Peter Langston, que criou música 

algorítmica baseada em fractais para o jogo Ball Blazer (1984). O autor Andy Farnell define a 

composição algorítmica: 

 

“Composição algorítmica refere-se a um processo que evolui de acordo com um conjunto de 

regras de entendimento simples. Um algoritmo é definido como um conjunto de regras para 

solucionar um problema em um número finito de etapas. Uma classe de sons generativos é 

conhecida como métodos matemáticos que preocupam-se em achar sequências com 

propriedades musicais úteis por métodos iterativos.” (FARNELL, 2007) 

 

Por fim, fica evidente que o áudio para games era desenvolvido de forma improvisada 

ou sem planejamento, muitas vezes em decorrência de restrições tecnológicas e das soluções 

que compositores e programadores encontraram para contorná-las. Aqui é interessante fazer 

um paralelo com a composição musical feita com computadores, que encontrava restrições 

similares, na música contemporânea; John Bischoff, compositor que criou sua peça Next 

Tone, Please (1984 - 1985) em um Commodore 64, descreve uma faceta do processo: 
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“Ao programar um computador para gerar música, características e limites distintos do 

computador como meio são inevitavelmente revelados no comportamento sônico do programa. 

Essas características podem incluir complexidades de sincronia, efeitos criados pela transição 

súbita de intensidade ou altura, ou artefatos imprevistos que são resultado de uma execução 

única do programa. Enquanto essas características aparecem e se tornam parte do processo 

musical, o compositor/programador entra em contato com a natureza fundamental de um 

computador... como um instrumento musical.(...) 

 

O som não depende da simulação de instrumentos acústicos para seus efeitos sonoros. Ao invés 

disso, a sua musicalidade deriva de propriedades do próprio sistema eletrônico, que foram 

descobertas pela exploração empírica do meio.(...) Enquanto eu trabalhava, eu tentava observar 

o comportamento da máquina para ver de onde o próximo ângulo musical viria. Minha 

estratégia era aceitar o meio "como ele é", usando seus confinamentos como possível caminho 

de descoberta, ao invés de ficar distraído com o desejo de um material mais perfeitamente 

plástico.” (BISCHOFF, 1991) 

 

Assim, é possível perceber a existência de um interesse na composição musical que 

abraça as limitações de um hardware. É com essa disposição que surgem os chiptunes, com o 

ideal de abrir a “caixa-preta” e de testar os limites de uma tecnologia, muitas vezes usando a 

engenharia reversa. É dessa forma que os consoles de video game adquirem outra função: a de 

ferramenta composicional. 

  

Principais timbres da música 8-bits 

 

Onda triangular (áudio 1): https://drive.google.com/file/d/16bIa2gFzY-

DrC3gypAuSzdVx_jTqADqT/view?usp=sharing  

Onda dente-de-serra (áudio 2): 

https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/vie

w?usp=sharing  

Onda de pulso (áudio 3): https://drive.google.com/file/d/18MBES8Ux-

84yOgY1dbi_JZ7rJRYO078e/view?usp=sharing  

Ruído (áudio 4): 

https://drive.google.com/file/d/1HIFX7p7UVg6xgvR4NsUoIyRajPoNjEz3/view?us

p=sharing  

 

 

Tabela 1 – Formas de onda dos timbres mais utilizados no chiptune. 

https://drive.google.com/file/d/16bIa2gFzY-DrC3gypAuSzdVx_jTqADqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16bIa2gFzY-DrC3gypAuSzdVx_jTqADqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACggvXcJqA99mMnaL8mONKDnn43ph0Vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18MBES8Ux-84yOgY1dbi_JZ7rJRYO078e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18MBES8Ux-84yOgY1dbi_JZ7rJRYO078e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIFX7p7UVg6xgvR4NsUoIyRajPoNjEz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIFX7p7UVg6xgvR4NsUoIyRajPoNjEz3/view?usp=sharing
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2.2 O chiptune 

 

É importante abordar a história do chiptune como gênero musical, independente dos 

video games, visto que o uso contemporâneo do termo serve para designar um amplo conjunto 

de práticas, relacionadas ou não aos jogos eletrônicos. A história de sua emergência acontece 

em paralelo com o surgimento e desenvolvimento do áudio para games, sendo constantemente 

tangenciada e influenciada por ele. 

 

O elemento comum que une os chiptunes são as suas ferramentas, apropriadas das 

tecnologias dos consoles de video game. Outros aspectos musicais que normalmente são 

usados para definir um gênero variam drasticamente, mas a ressignificação de uma tecnologia 

é uma característica muito evidente nesse gênero. 

 

O ressurgimento do chiptune na atualidade muitas vezes é relacionado ao fato de que, 

durante os últimos vinte e cinco anos, as crianças do mundo ocidental cresceram jogando 

video games em constante evolução (CARLSSON, 2008). Desse modo, é possível associar os 

timbres dos jogos antigos a um sentimento de nostalgia sentido por essa geração. Mas outra 

razão a que se deve esse ressurgimento é o aumento do compartilhamento de arquivos 

digitais, que começou na década de 1980, graças aos recém-chegados computadores 

domésticos. 

 

Nessa mesma época, jogos para computador geralmente vinham com softwares 

adicionais para barrar a sua reprodução ilegal. Adeptos da engenharia reversa passaram a 

tentar contornar essas barreiras, e assim surgiu a prática do cracking: a remoção da proteção 

de cópia e a redistribuição de softwares comerciais fez surgir uma cultura competitiva entre 

grupos de crackers, com raízes na ética hacker e no movimento do software-livre. 

 

Passou a ser comum para os grupos de cracking colocar identificações nos jogos que 

eles redistribuíam, de modo que seus nicknames aparecessem nas telas de carregamento. A 

competição estava em ver quem seria o primeiro a crackear um jogo recém-lançado. Este 

cenário pode ser comparado com a cultura do graffiti, pois ambos envolvem a ilegalidade de 

invadir um espaço público ou corporativo na busca de identidade ou fama (CARLSSON, 

2008). 
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As identificações inicialmente modestas que eram colocadas nas telas dos jogos 

crackeados foram se tornando cada vez mais complexas, com elaboradas demonstrações de 

multimídia e programação. Essas introduções ficaram conhecidas como crack-intros, e por 

volta do ano 1985 elas começaram a ser lançadas separadamente dos jogos. Nessa época 

começava a formação da demo scene. Um “demo” (abreviação de demonstração) serve para 

demonstrar a capacidade de uma tecnologia específica, e são normalmente usados na demo 

scene para mostrar habilidades em programação, desenho e música. É também convencionado 

que todos os gráficos e sons de um demo devem ser gerados em tempo real. 

 

Em 1986, o primeiro programa popular de composição musical, Soundmonitor, foi 

lançado para o Commodore 64, criado por Chirs Hulsbeck. Apesar de ser inflexível e menos 

eficiente em comparação com o uso de código, Soundmonitor foi o precedente do tracker, a 

ferramenta mais usada para fazer chiptunes. Em 1987, o compositor Karsten Obarski 

desenvolveu um programa chamado The Ultimate Soundtracker, para o computador 

doméstico Commodore Amiga A500. A ferramenta foi projetada para ajudá-lo em seu trabalho 

de compor músicas para a Rainbow Arts, uma desenvolvedora de jogos alemã. Cansado de ter 

que programar, Obarski inventou essa ferramenta que mostrava graficamente os quatro canais 

de som do Commodore Amiga, com uma interface vertical parecida com a de um piano-roll. 

The Ultimate Soundtracker tornava fácil para um não-programador localizar e utilizar as 

ferramentas composicionais do seu computador. 

 

A demo scene emergente da Escandinávia e da Europa Ocidental passou a utilizar 

programas de interface parecida com a do The Ultimate Soundtracker (Figura 5), programas 

que vieram a ser conhecidos como trackers. Essas ferramentas mantinham padrões estruturais 

de looping comuns aos desenvolvidos com o SID, implementando a mesma notação 

hexadecimal utilizada no chip para indicar efeitos sonoros, mas com a interface de um piano-

roll5 vertical, ao invés das linhas de código em assembly, possuindo um sistema de notas 

organizadas em diversos canais de som. Além disso, esses programas não dependiam da 

síntese feita por hardware, fazendo uso de sons sampleados digitalmente, subvertendo assim a 

noção estrita de chiptune. Contudo, muitos compositores que usavam os trackers mantiveram 

uma preferência pelos timbres do SID (DRISCOLL e DIAZ, 2009). 

                                                 
5
 Em áudio digital, refere-se a uma interface com representação gráfica análoga aos rolos de pianola, para a 

edição de arquivos MIDI. 
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Fig. 5 - Interface do programa The Ultimate Soundtracker (fonte: http://trackers.cx/o-bing-bang-dos-trackers) 

  

A demo scene continuou presente e na década de 1990 os demos se baseavam em 

conceitos gráficos e musicais, diferente do início do movimento, no qual predominava a 

programação. Em relação à música, gradualmente notava-se um distanciamento da música de 

chip e uma aproximação da música de estúdio, cada vez mais independente de suas origens 

como música de fundo nas telas de jogos crackeados. Com os avanços tecnológicos, alguns 

artistas voltaram a utilizar máquinas antigas como o Commodore 64 e o ZX Spectrum, e o 

aumento de recursos para entusiastas de hardware e software fez com que o Nintendo 

Entertainment System (NES), o Super Nintendo (SNES) e o Game Boy ganhassem 

popularidade. 

 

Na década de 1990 tornaram-se disponíveis ferramentas que permitiam a gravação 

sobre um cartucho de Game Boy. Essa tecnologia permitiu o desenvolvimento do tracker mais 

conhecido fora da demo scene, o Little Sound DJ (LSDJ), programa desenvolvido para o 

portátil e que foi responsável por trazer os trackers ao grande público, tornando o Game Boy 

um símbolo da performance e composição de chiptunes. Além do LSDJ, outra das 

ferramentas mais conhecidas que permitia usar o console portátil como sintetizador era o 

Nanoloop (2000), um programa para a criação de música eletrônica no Game Boy de interface 

minimalista. A escolha pelo uso de console antigos como o Game Boy na produção musical 

apresenta um questionamento, afinal, muitas novas tecnologias poderiam superá-los em 

diversos parâmetros. O baixo custo de compôr com esses aparelhos seria um fator, mas as 

reações do público aos consoles usados por artistas de chiptune revelam um segundo motivo: 

através do uso ressignificado do hardware, mobilizar o apego que muitas pessoas jovens 

http://trackers.cx/o-bing-bang-dos-trackers
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desenvolveram por esses objetos, distinguindo-se assim dos intérpretes que utilizam laptops e 

samplers (DRISCOLL e DIAZ, 2009). É interessante observar a utilização do Game Boy 

como instrumento de composição e performance: 

 

“Apesar de computadores domésticos e consoles de video game terem parado de serem 

fabricados e exportados com sintetizadores na década de 1990, o Game Boy continuou a incluir 

a sua arquitetura de síntese polifônica em todos os seus lançamentos e revisões de hardware. 

Assim, o Game Boy é não apenas a plataforma de video game mais disponível no mundo 

(tendo mais de 200 milhões de unidades vendidas), como também pode ser o sintetizador de 

maior disponibilidade.” (DRISCOLL e DIAZ, 2009) 

 

Uma das características distintas do chiptune atualmente, provindas dessa época, é a 

sua disponibilidade e apresentação em formato open-source, possibilitando a edição por 

usuários. Aqui um paralelo pode ser traçado com os video games, que vem mostrando uma 

tendência de conduzir à sua reinterpretação e ao uso criativo de sua tecnologia. Uma prática 

que exemplifica essa tendência é a de alterar e recriar o conteúdo de um jogo, conhecida pelo 

termo mod, remetendo à modificação de algum aspecto do jogo original. O tipo mais 

extensivo de mod é o de conversão total, no qual se remove todo o conteúdo original do jogo 

(personagens, enredo, música) substituindo-o por um novo que funcione na mesma engine 

(software usado para simplificar o desenvolvimento de jogos eletrônicos) que o original. 

Grande parte da indústria de video games incentiva essa prática, mas de maneira controlada 

(The Harvard Law Review Association, 2012). 

 

A abertura para reinterpretação presente nos games levou também à criação da nova 

forma de arte chamada “machinima”, cujo nome provém da junção das palavras em inglês 

“machine” e “cinema”, tendo sua origem no desejo dos jogadores de capturarem suas 

experiências vividas dentro dos jogos. O machinima consiste na produção de filmes feita com 

o uso de video games, resultando na criação de obras audiovisuais produzidas em ambientes 

virtuais interativos e em tempo real (ALMEIDA, 2014). O paralelo que pode ser traçado entre 

o chiptune e o machinima pode ser visto no modo como os híbridos entre games e filmes 

utilizam a narrativa cinemática para desafiar a lógica dos video games, e a cultura gamer para 

desafiar os paradigmas da produção cinematográfica (CHIEN, 2007). Ambos têm em comum 

o uso da reinterpretação de uma tecnologia de video game como forma de auto-expressão 

(YABSLEY, 2007).  
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Atualmente, o chiptune se refere tanto à música criada com chips de som antigos 

quanto à música que soa como ela, mas é feita em algum outro hardware, até porque é difícil 

determinar a sua procedência. Outro motivo que contribui para a nebulosidade do termo 

chiptune é a forma como os video games são referenciados na música popular, através do uso 

de samples, artistas que usam a produção tecnológica de músicas para games, e mesmo da 

inclusão de sons de chip em música comercial de grande escala. O chiptune combina hoje 

sons de computador novos e velhos, tendo se fundido com diversos gêneros e instrumentos 

musicais. 
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CAPÍTULO 3: 

Análise 

 

 

 

3.1 Ferramental 

 

Com o intuito de identificar características proeminentes da música produzida para jogos 

da era 8-bits, e assim delinear e investigar o seu escopo, a terceira parte deste trabalho 

consistirá em uma análise de um repertório de músicas provindas desses jogos antigos. A 

escolha desse repertório baseou-se na popularidade dos jogos em que se encontram essas 

músicas, e também na sua capacidade de demonstrar os diferentes recursos dos consoles nas 

quais se originaram. Como preparação, esta seção é dedicada a reunir conceitos importantes 

do áudio para games, para ter clareza sobre o seu funcionamento e assim identificar melhor os 

pontos de análise. 

 

É importante ressaltar que o foco dessa análise não estará, necessariamente, nos aspectos 

de uma análise musical tradicional, pois a maior complexidade dessa música encontra-se em 

seus meios de concepção e na sua funcionalidade. Sendo assim, esta análise terá como maior 

interesse investigar aspectos que melhor dialoguem com o meio em que se insere o chiptune. 

O primeiro ponto a ser analisado será o de especificidades técnicas, para melhor entendimento 

da tecnologia empregada na produção musical e do seu funcionamento. A seguir, será feita 

uma análise auditiva de caráter descritivo, buscando delinear qualidades sonoras, elementos 

estruturais e recursos composicionais. O último ponto de importância a ser analisado é algo 

que faz parte da definição do video game como multimídia interativa: a relação do som com o 

que é visto na tela pelo jogador, e como é percebido esse som de forma descontextualizada.  

 

Há um conceito relativamente novo que deve aqui ser apresentado: o campo de pesquisa 

conhecido como ludomusicologia. Trata-se, como o próprio termo sugere, do estudo das 

relações que podem ser estabelecidas, num sentido abrangente, entre a música e o jogo 

(KAMP, 2016). Enquanto a musicologia tradicional baseia suas fontes fortemente na música 

escrita (ou seja, a sua representação através de alguma notação musical), os estudos sobre 
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música para games têm sido conduzidos de maneira diferente, como veremos adiante. O 

estudo das mídias interativas é algo recente e por vezes ainda não possui a terminologia e as 

metodologias apropriadas para retratar as relações entre espectador e mídia, ou, nesse caso, 

entre o jogador e o video game; é preciso delinear o objeto de estudo e definir como ele será 

estudado. 

 

Como primeiro delineamento, deve ser lembrado que, como foi exposto na seção anterior, 

o áudio para video games sempre dependeu da tecnologia disponível na época de sua criação. 

Os computadores não eram capazes de reproduzir amostras de áudio muito grandes, o que 

fazia com que todos os sons produzidos para jogos fossem programados ao invés de gravados 

(MIZUTANI, 2016). Hoje, por exemplo, existem diversos recursos utilizados no 

desenvolvimento de áudio dinâmico, conceito que estava sendo criado naquela época. 

Portanto, para evitar algum possível anacronismo, deve-se ter em mente que muitos aspectos 

da concepção do áudio para games a serem mencionados aqui, que hoje já estão mais ou 

menos consolidados entre os desenvolvedores de jogos, naquela época encontravam-se em 

plena emergência: estavam sendo inventados. 

 

Existem alguns termos cujo esclarecimento pode nos auxiliar no decorrer da análise. A 

interatividade, por exemplo, é um dos principais elementos que definem o nosso objeto de 

estudo. Este é um termo controverso devido às divergências quanto à sua definição, mas dado 

que a interatividade pode ocorrer em diferentes níveis, o uso do termo na indústria dos games 

refere-se não à capacidade de leitura ou interpretação individual, mas a agir fisicamente com 

essa mídia. O som no video game exerce funções diegéticas e não diegéticas, ou seja, no 

ambiente do jogo e fora dele. O jogador interage de forma consciente com uma interface e 

também possui uma resposta corporal à experiência e ambiente do jogo. Alguém que joga um 

video game faz um papel ativo no desencadeamento de eventos sonoros, e, além de receptores 

do sinal sonoro, os jogadores também são responsáveis por ativar esses eventos do áudio. 

Também é válido apontar que um jogo precisa de um jogador para ser realizado de maneira 

plena. 

 

Outro termo importante e recorrente nos jogos eletrônicos é o áudio dinâmico. A música 

dinâmica refere-se à música que de alguma forma pode reagir à jogabilidade6 (é adaptável), 

                                                 
6
 Gameplay: usada para descrever as experiências vividas por um jogador durante sua interação com o jogo 
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e/ou ela é composta ou executada por um computador em tempo real. Essa música está 

diretamente relacionada à variação da linearidade, podendo ser comparada ao hipertexto (um 

texto organizado por nódulos e links7, entendidos como unidades de informações e ligações 

não lineares entre esses nódulos). Na perspectiva de ouvinte, uma música sempre é linear, 

pois ela existe dentro de um período de tempo. Mas a forma de uma música pode variar em 

termos de linearidade, como por exemplo em Musikalisches Würfelspiel de Mozart (1787), 

um jogo de dados que sorteava fragmentos musicais para montar um minueto de 16 

compassos. No sentido da forma e no modo de concepção, as músicas para games 

assemelham-se à música feita para filmes antigos, na época em que os compositores de trilha 

sonora não tinham acesso ao filme antes de sua edição para verificar o timing da música. Essa 

semelhança acontece pois essa música era caracterizada como “elástica”, no sentido de que 

podia ser prolongada ou encurtada sem perder a sua coerência.  As músicas para games, 

portanto, na maior parte do tempo caracterizam-se por suas formas não-lineares, sua 

elasticidade e seu tempo dinâmico (no sentido de presenciar os eventos se movendo, enquanto 

em um tempo estático se vê o tempo como uma linha do tempo), sujeita a mudanças a cada 

vez que se joga e dependendo das ações do jogador (KAAYE, 2008). 

 

Existe também uma distinção entre som interativo e som adaptável; enquanto um se 

refere aos sons desencadeados diretamente pelo jogador, o outro ocorre reagindo ao ambiente 

do jogo. No áudio 8-bits, o áudio dinâmico é empregado de diversas formas. Collins faz 

algumas distinções entre os sons dinâmicos (2008): 

 

I. Som adaptável não-diegético 

II. Som diegético não-dinâmico 

III. Som diegético interativo 

IV. Áudio não-dinâmico e não-diegético 

V. Som interativo não-diegético  

 

                                                 
7
 Elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser 

acionado, provoca a exibição de novo hiperdocumento. 
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Retornando ao aspecto da análise, o autor Tim Summers descreve uma forma de análise 

musical dos games em seu livro Ludomusicology (2016): é de extrema importância que o 

analista jogue o jogo para analisar a sua música, procurando se envolver com ele tanto como 

analista, quanto como jogador. Para auxiliar no entendimento de uma música para games, é 

também muito relevante questionar como foi feita a programação que está por detrás dela, a 

fim de entender como a música se comporta diante do elemento da jogabilidade. A 

programação responsável pela música costuma ser pensada com a previsão de um 

comportamento “padrão” que os jogadores podem vir a ter, mas é normal (e muito recorrente) 

que não joguem de acordo com o esperado. Por exemplo, uma fase curta pode vir a ter uma 

duração indeterminada se o jogador decidir explorar e testar os limites do jogo. Ele pode 

tentar seguir por um caminho “errado”, ir contra as instruções; esse tipo de comportamento 

“reacionário” pode ser uma ferramenta útil para revelar elementos da construção do jogo que 

não seriam tão óbvios. O analista deve jogar repetidas vezes e de determinadas maneiras para 

investigar o áudio do jogo, permitindo determinar o modo com que os jogadores se deparam 

com a música e também obtendo uma sugestão de como ela é programada e implementada. 

Assim podem ser reveladas as mecânicas e os materiais utilizados no áudio. 

 

Um meio de reafirmar as informações obtidas através dessa análise lúdico-empírica é 

buscando diretamente o código do jogo. A prática dos MODs fomentou a criação de várias 

ferramentas que permitem a desconstrução de jogos, tornando possível a visualização de seu 

código. Porém, essa é uma prática um tanto recente sobre a qual ainda não existe muita 

clareza sobre sua legalidade. Mas essa continua sendo uma maneira de entender o 

funcionamento da música de forma mais apurada. Para entender as motivações dos 

programadores e compositores responsáveis por essas músicas, é possível também procurar 

fontes secundárias, como entrevistas e declarações que esses profissionais tenham dado, pois, 

mesmo com a devida investigação do código, nem sempre é possível estabelecer os seus 

objetivos originais. 

 

A notação musical ocidental pode não ser adequada para representar certas dimensões 

do material, mas é apropriada para representar relações melódicas. O estabelecimento de 

conexões interpretativas nos materiais pode ser feito através da análise de aspectos como 

materiais recorrentes, materiais não-recorrentes e desenvolvimento motívico, enquanto haja 

entendimento acerca do funcionamento da música no jogo. O uso de CDs oficiais da trilha 

sonora de um jogo pode ser limitado, visto que as faixas contidas nesses CDs muitas vezes 
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podem não ser as mesmas vividas por um jogador, por tratarem-se de música dinâmica que 

varia de acordo com o seu comportamento dentro do jogo. O mesmo é válido para partituras 

oficiais ou transcrições, mas elas podem ser de grande ajuda para vias de comparação. Outra 

via interessante são os reviews8 de determinados jogos, que muitas vezes mencionam suas 

trilhas sonoras, por revelarem como os jogadores as percebem e são ajudados por elas em sua 

experiência. 

 

Ao analisar o material musical e as relações que ele estabelece com o jogador e o que 

aparece na tela, deve-se buscar os tipos de interpretação que podem ser tirados do uso desse 

material. Para falar sobre músicas para video games, é de interesse definir a “quasi-

sinestesia9”, termo utilizado pelo autor Nicolas Cook (1998) para descrever um fenômeno 

que se diferencia um pouco da sinestesia propriamente dita. A sinestesia trata-se de um 

fenômeno psicológico em que a excitação de um determinado modo sensorial causa uma 

resposta involuntária em outro modo. Ou seja, um exemplo de sinestesia seria encontrar uma 

correspondência entre um som e uma cor, entre uma imagem e uma fragrância, e assim por 

diante. A percepção sinestésica na sua totalidade, vivenciada por indivíduos sinestésicos, 

normalmente ocorre de forma idiossincrática, não sendo possível, portanto, um mapeamento 

sistemático dessas correspondências. A quasi-sinestesia refere-se a correspondências mais 

limitadas, mas que ocorrem de maneira muito mais abrangente. Como exemplo, a maioria das 

pessoas concordam que sons agudos são mais brilhantes e mais leves do que os sons graves. 

Essas percepções “gerais” costumam ser compartilhadas entre sinestésicos e não-sinestésicos, 

assim chamadas por Cook de quasi-sinestesia. 

 

A quasi-sinestesia pode certamente estar presente nos video games, como certamente 

está presente também nos filmes (a análise de video games como multimídia muitas vezes é 

feita através de metodologias utilizadas na análise de filmes, pela semelhança e por terem sido 

mais estudados que os games, porém eles diferem em muitos aspectos). Em seu livro Playing 

with Sound (2013), Karen Collins realiza uma extensa análise sobre como o áudio para games 

é vivenciado por seus jogadores. 

                                                 
8
 Análise crítica 

9
 Quasi-synesthesia 
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Na mesma linha de raciocínio da quasi-sinestesia, alguns de seus apontamentos 

referem-se ao conceito de cognição incorporada10, definida como a “criação, manipulação e 

compartilhamento de significado através da interação engajada com artefatos” (Dourish apud 

Collins, 2001). Ela destaca que os nossos cérebros espelham a ação do que observamos como 

se nós mesmos estivéssemos realizando essa ação. Isso torna possível que nossas emoções 

sejam afetadas pelo que vemos ou ouvimos, pois esse conceito está intimamente ligado com a 

empatia; por exemplo, há sempre uma associação feita entre uma ação e os sons e as imagens 

provenientes dessa ação, criando assim uma correspondência entre esses elementos. Isso 

ocorre pois os nossos processos cognitivos reativam estados sensoriais e motores de nossas 

experiências passadas. Enquanto a quasi-sinestesia refere-se a correspondências limitadas e 

compartilhadas entre as pessoas no geral, na cognição incorporada são criadas 

correspondências provindas da nossa memória.  

 

O que nos leva a outro conceito abordado por Collins, a esquizofonia11. A 

esquizofonia é um conceito criado por R. Murray Schafer (apud Collins, 1969) que sugere até 

uma qualidade patológica, tratando-se da capacidade de separarmos um som de sua fonte 

sonora. Esse conceito surgiu pois, antes do advento dos aparelhos de gravação, os sons 

sempre estiveram associados aos objetos que os produziam. De acordo com Schafer, os sons 

removidos de suas fontes visuais não são percebidos como naturais, são desencarnados, 

possuindo assim uma qualidade “etérea”. Entretanto, a esquizofonia deu vazão à nossa 

habilidade de associar um som esquizofônico com uma nova fonte visual e criar novos 

significados para ele. Essa habilidade é chamada síncrese12, termo que o teórico Michel 

Chion (apud Collins, 1994) descreve como uma “espontânea e irresistível fusão mental, 

completamente livre de qualquer lógica, que acontece entre um som e algo visual quando 

estes ocorrem ao mesmo tempo”. Aqui, então, existe a criação de uma correspondência por 

meio da síncrese. 

 

Com a esquizofonia se deu o início de práticas que exploram o efeito da síncrese, 

como a junção de imagens com os sons “errados”, ou que não corresponderiam com essas 

imagens no mundo real. Esse efeito foi muito aparente no áudio para jogos de consoles de 8-

bits, como na utilização de ruído para obter efeitos percussivos. Esses sons de qualidade 
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diretamente ligada à tecnologia da época, fora do contexto do jogo acabavam não fazendo 

sentido, pois não possuíam nenhuma relação causal aparente com sons naturais e quase 

nenhuma semelhança com sons conhecidos. Mesmo assim, quando o som e a imagem são 

colocados juntos, eles são capazes de demonstrar o sentido pretendido pelo jogo (COLLINS, 

2013). 

 

Esses conceitos, a quasi-sinestesia, a cognição incorporada e a síncrese, todos 

relacionam-se com o áudio para games pois ele sempre possui um caráter multimodal, ou 

seja, que envolve mais de uma modalidade sensorial (as três que normalmente aparecem são a 

modalidade visual, a auditiva e a háptica). O som pode adquirir um sentido conotativo através 

da integração sensorial e sinestésica que ocorre na mente, e através das associações pessoais e 

culturais que fazemos com esse som. O áudio para games sendo multimodal, portanto, é 

sempre sujeito à aplicação desses conceitos na criação de correspondências sensoriais entre 

sons, imagens e ações que possam contribuir para o processo de imersão do jogador. Além 

disso, há também outro fenômeno examinado por Merleau Ponty (apud Collins, 1945) e 

Marshall Mcluhan (apud Collins, 1964) que está ligado à imersão do jogador, que descreve a 

extensão do nosso corpo através de ferramentas e como elas podem se tornam cada vez mais 

parte de nós de acordo com a nossa proficiência em seu uso. Aqui o paralelo é feito com os 

controles usados para jogar: quanto mais proficiência em seu uso, menos é preciso pensar 

para realizar uma ação, como se o controle tivesse virado uma extensão do corpo. 

 

A criação de novos significados decorrentes das associações multimodais nos jogos 

eletrônicos contribuíram para a formação de uma “fluência” ao apreciar games; a autora 

Isabella Elferen aponta como um dos pilares da imersão musical nos jogos a alfabetização 

midiática13, descrito por Martina Roepke como “práticas habituadas de engajamento com a 

mídia moldadas por práticas culturais e discursos” (apud Elferen, 2011). Essa práticas podem 

ser relativas à qualquer meio, como o cinema e a música. A alfabetização musical, por 

exemplo, pode referir-se à fluência em escutar e interpretar uma música. Elferen (2011) 

sugere então uma “game musical literacy”, que seria traduzido como “alfabetização musical 

em jogos”. Esta alfabetização permitiria aos jogadores reconhecerem certos estilos 

composicionais que os levariam a interpretar eventos no jogo. A imaginação dos jogadores 

não é ativada aleatoriamente, mas por uma alfabetização audiovisual específica e já existente. 
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Isso explicaria também a “simplicidade” da música para games, pois as sugestões sonoras 

devem ser reconhecidas e interpretadas imediatamente pelo jogador devido à sua importância 

na jogabilidade. 

 

Seria um aspecto interessante poder identificar se algumas das práticas de 

“alfabetização em jogos” estariam sendo formadas nos jogos a serem analisados, assim como 

identificar conceitos apresentados anteriormente. Com isso, aqui terminam os aspectos que 

serão explorados durante a análise do repertório. Para apresentá-la, será feita uma relação 

comparativa entre fontes de informação, dados obtidos, métodos de análise e conclusões 

referentes aos mesmos. 

 

3.2 Repertório 

 

3.2.1 Crazy Comets – Martech Games Ltd., 1985 (Commodore 64) 

 

 

 

Fig. 6 - Tela inicial do jogo Crazy Comets (fonte: https://www.c64-wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_title.gif)  

 

O jogo Crazy Comets, desenvolvido pela empresa Martech Games Ltd. para 

Commodore 64 (C64), teve como programador Simon Nicol e a sua música composta por 

Rob Hubbard. A música a ser aqui estudada trata-se do tema principal que acompanha a maior 

parte do jogo, e ficou conhecida simplesmente como Crazy Comets, nome idêntico ao título 

do jogo; essa prática ocorria em grande parte dos jogos dessa época, pois eles não 

comportavam muito mais que uma faixa de música. Neste game, o jogador controla uma 

espaçonave e deve atirar em cometas no espaço sideral (Figura 7), um pretexto simples e que 

não vai muito além disso. O compositor ficou muito conhecido por sua atuação em jogos da 

https://www.c64-wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_title.gif
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era 8-bit, tendo criado diversas técnicas de síntese sonora para consoles antigos. Na trilha 

sonora do jogo The Immortal (1990) para NES, por exemplo, Hubbard obtém as linhas do 

baixo utilizando o canal de samples para gerar ondas dente-de-serra, como é explicado pelo 

vídeo do usuário explod2A03, um dos criadores da Retro Game Audio 

(https://soundcloud.com/retrogameaudio), cujo o link consta a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2_FcMWu170 

 

O curioso é que a sua trilha sonora gerou muito mais repercussão do que o jogo em si 

(criticado em vários aspectos por sua jogabilidade); diversas fontes como a wiki14 do 

Commodore 64 (https://www.c64-wiki.com/wiki/Crazy_Comets) sitiam comentários relativos 

ao jogo que descrevem sua trilha sonora como “extremamente boa”, e também comentários 

como o do usuário Robotron2084: “Injogável! Essa cópia vivaz e alegre da máquina de 

arcade “Mad Planets” [versão arcade de Crazy Comets] só se destaca pela trilha sonora 

engenhosa de Rob Hubbard(...)”. Jaz Rignall, escritor de um site de notícias especializadas em 

video game, descreve como a música do jogo se tornou uma “sensação da noite para o dia” 

em seu lançamento (2017). Muito disso deve-se também ao fato de que o C64 era um 

computador doméstico que tinha como dispositivo para desenvolvimento de seu áudio o chip 

de som MOS Technology 6581 SID (Sound Interface Device, ou "Dispositivo de Interface de 

Som"). 

 

 

 

Fig. 7 - Captura de tela do jogo mostrando espaçonave e cometa (fonte: https://www.c64-

wiki.com/wiki/File:Crazy_Comets_ani.gif) 

 

                                                 
14
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O SID (Figura 8), como é amplamente conhecido, foi projetado por Bob Yannes em 

1981. Ele consiste em três osciladores , capazes de produzir quatro formas de onda diferentes: 

quadrada, triangular, dente-de-serra e ruído. Canal canal possuía um gerador de envelope 

ADSR que permitia variar o timbre dessas ondas, e neles também podiam ser aplicados 

diversos efeitos e filtros programáveis, incluindo a modulação em anel que permitia a 

combinação de dados entre dois canais (porém não era muito utilizada, pois precisava sempre 

do canal de onda triangular na combinação, resultando no seu sacrifício). Um canal de ruído 

podia operar como um sampleador por pulse-width modulation (PWM) e os osciladores 

possuíam um alcance de 0 a 3995 Hz (COLLINS, 2008). 

 

 

 

Figura 8 - chip de som MOS Technology 6581 SID (fonte: http://www.biocomp.net/o99352.htm) 

 

Os jogos de Commodore 64 não possuíam muita memória disponível, então o áudio 

precisava se adaptar a essa condição. O compositor de Crazy Comets, Rob Hubbards, usava 

como recurso para economizar memória a preparação do código da música em uma série de 

módulos contendo uma seleção de músicas. As músicas que compunham a trilha possuíam o 

mesmo código fonte, para dividir a mesma tabela de instrumentos. O uso de módulos 

eventualmente levou à prática do looping (COLLINS, 2008). A programação em assembly, 

aliás, representava uma das maiores dificuldades de se compor no SID. 

 

Uma característica que diferenciava o SID de outros chip de som da época era a sua 

capacidade de mudar a forma de onda sendo usava por um canal a qualquer instante de uma 

música. Os compositores utilizavam esse recurso para criar a impressão de mais “vozes” ou 

instrumentos (dado que só haviam 3 canais) através da alternância de formas de onda. Esse é 

http://www.biocomp.net/o99352.htm
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o caso em Crazy Comets, como pode ser averiguado no vídeo de youtube “C64 Rob 

Hubbard's "crazy comets" Oscilloscope view” (usuário Rolf R Bakke, 2014), que mostra o 

som da música em “vista de osciloscópio”:  

https://www.youtube.com/watch?v=c1iY-7ZhVJM 

 

Através da análise lúdico-empírica, podemos depreender alguns aspectos da trilha 

sonora do jogo. Ela é tonal e é composta de duas faixas: o tema principal e a música de game 

over (muito mais curta). O tema principal começa a tocar logo na primeira tela do jogo 

(Figura 6), e continua tocando durante todo o jogo até o fim da partida (nesta ocasião a 

música recomeça). A visão em osciloscópio do vídeo é útil para identificar os procedimentos 

usados na concepção do tema: logo no início já é possível notar que o mesmo canal (2) é 

utilizado para produzir ambas percussão e sons rítmicos de altura definida. Deve-se notar, 

porém, que gravações da música fora de seu contexto podem não corresponder ao que o 

jogador ouviria dentro do jogo; a duração de 4’36” da música de Crazy Comets seria 

considerada longa para um video game da época, o que sugere algumas implicações: eu, por 

exemplo, joguei diversas partidas e não cheguei a ouvir a música inteira, pois ela recomeça 

em determinadas circunstâncias como perder o jogo. 

 

Ao me referir a procedimentos da música que são relativos ao SID, chamarei os seus 

canais de canal 1, 2 e 3, para facilitar alguns apontamentos. No canal 1 aparece um motivo 

recorrente executado com o timbre de onda triangular, com portamentos em finais de frase e 

em algumas ocasiões submetido a rápidos arpejos que dão impressão de uma textura rugosa. 

O canal também é utilizado para executar alguns efeitos percussivos; instâncias da percussão 

são presentes em todos os canais. Há um outro motivo melódico recorrente caracterizado por 

seu timbre de onda quadrada, por vezes também submetido a portamentos. Em um dado 

momento, os três canais são usados para produzir um efeito de sons sintéticos de 

“computador”. 

 

O canal 2 é usado para manter um padrão rítmico percussivo durante toda a música, 

obtido com a utilização de fragmentos de ruído com rápido decaimento. A sua “orquestração” 

sofre algumas variações, mas mantendo o mesmo padrão. No final da música esse padrão 

rítmico é tocado com um efeito de ondas de pulso introduzido em outro canal, mas ainda com 

caráter percussivo. O canal 3 apresenta o baixo da música, com timbre de onda quadrada, e 

alguns já mencionados efeitos percussivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=c1iY-7ZhVJM
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Os efeitos sonoros encontrados no jogo são o som de tiro da espaçonave, a destruição 

da nave/cometas (é o mesmo efeito para os dois) e o som de quando se acerta um cometa. 

Esses sons, puramente sintéticos, não possuem semelhança aos sons presentes na natureza 

(muito menos existem referências para “sons espaciais”), mas é possível reconhecê-los de 

forma efetiva se os colocarmos junto com suas imagens do jogo. Isso indica que aí ocorre um 

processo de síncrese. 

 

3.2.2 Metroid – Nintendo, 1986 (NES) 

 

 

 

Figura 9 - tela inicial do jogo Metroid (fonte: http://www.nesarchive.net/v1/tela-metroid.gif) 

 

Metroid é um jogo lançado pela Nintendo para o console NES. Nele, o jogador 

controla a caçadora espacial Samus Aran, uma das primeiras heroínas mulheres a estrelar um 

video game. Para apontar o quanto isso foi uma novidade para a época, podemos atentar ao 

fato de que isso só é revelado ao jogador quando ele termina o jogo e Samus retira o seu 

capacete, revelando sua verdadeira identidade.  

 

Outro fator inovador de Metroid, e até mesmo responsável pela criação de um 

subgênero dentro dos jogos de ação/aventura, é a sua jogabilidade não-linear: o jogador é 

colocado diante de um vasto planeta (o planeta Zebes), que pode ser explorado da maneira 

que ele quiser. Itens e ferramentas necessárias para terminar o jogo estão espalhados pelas 

diferentes áreas do planeta (Figura 10), mas o jogador escolhe a ordem em que irá pegá-los. 

Algumas salas, que podem conter itens de recuperação de energia, por exemplo, podem ajudar 

http://www.nesarchive.net/v1/tela-metroid.gif
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mas podem também ser dispensadas pelo jogador se ele desejar. Essa característica cunhou o 

termo “Metroidvania”, mistura dos nomes dos jogos Metroid e Castlevania; esse termo dá 

nome a todo um subgênero de games que possuem jogabilidade e mecânicas de jogo similares 

aos dois. 

 

Metroid obteve grande sucesso e tornou-se uma das principais franquias da Nintendo, 

ganhando jogos até os dias de hoje, sendo o seu lançamento mais recente o jogo Metroid 

Prime: Federation Force (2016), para o console Nintendo 3DS. 

 

 

 

Figura 10 - Mapa do Planeta Zebes, dividido em suas 5 áreas (fonte: 

https://cdn.wikimg.net/en/strategywiki/images/e/e2/Metroid_NES_map.png) 

 

O jogo desenvolvido para NES contava com uma trilha sonora concebida a partir de 

seu chip de som (Figura 11). Esse chip (também conhecido como 2A03) foi desenvolvido pelo 

compositor Yukio Kaneoka, um dos primeiros sound designers da Nintendo, e possuía cinco 

canais (COLLINS, 2008). Dois canais eram destinados às ondas de pulso, um para onda 

triangular, um para gerar ruído e um para samples de Delta Pulse-code Modulation15 

(DPCM). Diferente do chip do C64, cada canal só podia produzir um tipo de forma de onda. 

Esses canais costumavam ser usados de maneira convencional: nos melódicos, um para a 

melodia principal, outro para acompanhamento e outro para o baixo. Os três canais também 

eram usados simultaneamente para tocar acordes, ou um acorde era arpejado em apenas um 

                                                 
15

 Forma de conversão de sinal de áudio analógico-para-digital e digital-para analógico usada para transmissão 

de voz de baixa qualidade 
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dos canais. Os dois restantes eram usados para percussão e efeitos sonoros. A razão para a 

onda triangular ser mais escolhida como baixo era devido às limitações do seu canal, que 

possuía menos frequências e nenhum controle sobre o volume. Os criadores do podcast16 

mensal dedicado ao sound design de video games, Retro Game Audio, criaram o vídeo do link 

exposto a seguir, explicando o funcionamento dos canais de áudio no NES: 

https://www.youtube.com/watch?v=la3coK5pq5w 

 

 

 

Figura 11 - chip de som 2A03 de um NES norte-americano (fonte: 

http://famitracker.com/wiki/images/9/91/RP2A03G.jpg) 

  

O compositor da trilha sonora de Metroid foi Hirokazu “Hip” Tanaka, responsável 

pela composição das trilhas de uma parcela considerável dos jogos existentes para o console 

NES. Como mencionado na primeira parte deste trabalho, ele não só criava músicas para 

jogos, como também tinha que desempenhar o papel de programador para implementá-las. Na 

época do lançamento de Metroid, a tendência de outras desenvolvedoras de jogos em relação 

à trilha sonora era a escolha de músicas animadas e de sonoridade pop. “Hip” Tanaka, por 

outro lado, não se mostrava inclinado a essa tendência, como comenta em sua entrevista ao 

site Gamasutra: 

 

“Na época, designers de som de vários estúdios começaram a competir uns com os outros 

criando melodias animadas para as músicas de jogos. As músicas pop e açucaradas estavam em 

todo lugar. 

 

A indústria estava maravilhada, mas, ao contrário, eu não estava feliz com a tendência, porque 

essas melodias não necessariamente combinavam com o gosto e com as atmosferas que esses 

jogos tinham originalmente. 

                                                 
16
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O design de som para Metroid tinha, dessa forma, a intenção de ser uma antítese a essa 

tendência. Eu tinha um conceito de que a música para Metroid devia ser criada não como 

música para games, mas como música que fizesse o jogador sentir como se estivesse 

encontrando uma criatura viva. Eu queria criar o som sem nenhuma distinção entre música e 

efeitos sonoros. (...)” (apud. Brandon, 2002) 

 

A citação mostra como o compositor procurou evitar músicas essencialmente 

melódicas, visando combinar os efeitos sonoros com a música para criar uma atmosfera 

apropriada para o jogo, nesse caso de caráter sombrio e influenciada pela ficção científica. 

Cada área do planeta (Figura 10) explorado por Samus possuía uma música tema diferente (ao 

todo a trilha sonora possui 13 faixas, totalizando menos de 15 minutos) cada uma com um 

colorido diferente. A área de Brinstar, por exemplo, é acompanhada por um tema claramente 

tonal, enquanto o tema de Norfair é cheio de dissonâncias. A faixa conhecida por “Silence”, 

que é usada em salas que indicam uma transição, é especialmente peculiar, consistindo apenas 

de uma curta melodia atonal e um “burburinho” (cujo estado diegético parece incerto) no 

baixo que nunca se alinham, causando até a impressão de que não fazem parte de um todo 

musical (GIBBONS, 2016). 

 

A autora Collins (2008) chega a dizer que Metroid representou uma virada na música 

para games, exatamente por causa da mescla entre música e efeitos sonoros que foi almejada 

por Tanaka, e consequente ambiguidade entre som diegético e não-diegético. A autora 

também descreve alguns usos inusitados que o compositor fez do chip de som do NES, 

simulando efeitos como phasing, eco e vibrato ajustando o timing dos dois canais de pulso, 

também como o uso da onda triangular para melodias principais. Analisaremos mais a fundo a 

faixa da trilha sonora que consiste no tema da área Hideout I (áudio 5), onde é possível 

encontrar o mini-boss17 Kraid, nome pelo qual também é conhecido esse tema. 

 

Áudio 5: Kraid - Hirokazu “Hip” Tanaka 

https://drive.google.com/file/d/190lcaSvEZvGozAoiuOddGSBx4cT1-lv7/view?usp=sharing 

                                                 
17
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Figura 12 - batalha com o mini-boss Kraid (fonte: http://www.nintendocomplete.com/wp-

content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png) 

 

Ao chegar na sala de transição que leva ao esconderijo de Kraid, o jogador é 

confrontado com a intrigante música Silence, que persiste até que ele pegue o elevador e 

desça até a sala debaixo, quando o tema de Kraid começa a tocar. O tema, apesar de melódico, 

é bem contrastante com a heróica e marcial música de Brinstar, a área explorada 

anteriormente. O tema de Kraid utiliza apenas os canais melódicos do chip de som do NES, os 

dois canais de pulso e o de onda triangular. A onda triangular é usada para o baixo, em 

frequências graves que dificultam a distinção de alturas definidas, soando como um eco da 

melodia principal. O efeito mais característico dessa música está no uso dos canais de pulso: 

enquanto um dos canais emite a melodia principal, o outro emite exatamente a mesma 

melodia com a defasagem de uma semicolcheia e um pequeno efeito de delay (o que 

continuará por toda a música). Aí fica evidente a intenção de um eco, pois há uma imitação 

estrita da melodia principal. 

 

 

 

Figura 13 - Primeiros compassos do tema de Kraid (são repetidos 4 vezes) 

http://www.nintendocomplete.com/wp-content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png
http://www.nintendocomplete.com/wp-content/uploads/2012/12/MetroidUSA_397.png
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A figura 13 permite enxergar melhor a figuração da primeira parte do tema. A melodia 

principal possui uma alternância entre seminima e colcheia, nessa ordem, enquanto o baixo 

faz uma alternância de ordem contrária entre colcheia e seminima. Essa inversão na 

alternância de figuras rítmicas cria um desencontro entre o baixo e as vozes superiores, 

soando assim como uma espécie de eco secundário, mais aparente. A defasagem entre as 

ondas de pulso não é tão óbvia, muito por causa de suas próprias qualidades sonoras: não é 

fácil identificar a entrada em defasagem da segunda voz, e, por conseguinte, acompanhar essa 

voz sem que ela se misture à principal. É possível, porém, detectar uma pequena prolongação 

das notas da melodia principal, que proporciona um elusivo efeito de eco. 

 

Relacionando essa característica com a meta do compositor de misturar os elementos 

diegéticos e não-diegéticos da trilha sonora, uma imagem que é possível construir de um 

jogador que está explorando o esconderijo de Kraid é essa: vindo de Brinstar, a primeira área 

desbravada e que contava com o acompanhamento de um tema heróico e marcial, o jogador 

descobre uma nova área após embarcar em um misterioso elevador (aqui acompanhado pela 

misteriosa melodia de Silence). A nova área parece mais desolada e hostil, na qual ecoa um 

tema que parece gerar muito mais incerteza que o anterior; o tema literalmente ecoa, como em 

uma caverna profunda e desconhecida, como se estivesse sendo tocado de dentro daquele 

ambiente (e, portanto, de maneira diegética). As frequências graves da onda triangular não 

apenas reforçam o eco, dando a sensação de pertencerem ao ambiente por causa de seu 

indiscernimento como notas musicais, como se pudessem ser ruídos da ambiência. 

 

 

 

Figura 14 - Compassos da segunda seção do tema de Kraid (são repetidos 4 vezes) 
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A segunda seção (Figura 14) do tema torna-se mais agitada, subdividindo seu ritmo 

em semicolcheias, ganhando mais estaticidade rítmica. A impressão de eco ainda está 

presente na defasagem das vozes superiores, e a estranheza da melodia de intervalos 

dissonantes contrasta com a estabilidade do ritmo. Os compassos que seguem os da figura 13 

continuam com a mesma figura nas vozes superiores, mas possuem um desenho mais 

melodioso; ao final do tema, a voz superior desacelera para um ritmo de colcheias em 

staccato, enquanto o baixo emite uma nota longa (que ainda se confunde com um ruído), 

deixando a impressão de que a energia acumulada na seção anterior se desfez. 

 

3.2.3 Castlevania III: Dracula´s Curse – Konami, 1990 (NES) 

 

 

 

Figura 15 - tela inicial do jogo Castlevania III (fonte: 

https://tcrf.net/images/e/e1/Castlevania_III_Draculas_Curse-title.png)  

 

O jogo Castlevania III: Dracula’s Curse é o terceiro título da franquia Castlevania, da 

Konami, a ser lançado para NES, mas é o sexto jogo da série. Em Castlevania III, o jogador 

encontra-se na Europa do século XV, na qual o personagem Conde Drácula almeja extinguir a 

raça humana. Um das principais inovações do jogo é a possibilidade de encarnar 4 

personagens diferentes: Trevor Belmont, pertencente ao clã Belmont de caçadores de 

vampiros; Sypha Belnades, uma sacerdotisa disfarçada de monja aprendiz; Grant Danasty, um 

ladino rebelde da cidade de Wallachia; e Alucard, o próprio filho de Conde Drácula. Cada um 

desses personagens possui habilidades diferentes, mudando a experiência do jogador 

dependendo de qual escolher. 

https://tcrf.net/images/e/e1/Castlevania_III_Draculas_Curse-title.png
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A série Castlevania é a segunda a dar nome ao subgênero de ação Metroidvania, 

caracterizado por suas mecânicas de exploração não-estritamente linear e elementos de ação 

em side-scroller18 2D. Assim como Metroid, é uma franquia que perdurou até os dias de hoje, 

sendo seu último lançamento o jogo Castlevania: Harmony of Despair (2010). 

 

A trilha sonora de Dracula’s Curse foi concebida pelos compositores Jun Funahashi, 

Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto e Hidenori Maezawa. Essa trilha foi a primeira a utilizar 

um chip de som exclusivo, desenvolvido pela Konami com a ajuda de Hidenori Maezawa, o 

Konami Virtual ROM Controller 6, também conhecido como VRC6 (Figura 16). O chip que 

vinha com os cartuchos da Konami providenciava mais 3 osciladores para o som, dois para 

ondas de pulso e um para onda dente-de-serra 

(https://wiki.nesdev.com/w/index.php/VRC6_audio). No entanto, apenas a versão original do 

cartucho, para Famicom, versão japonesa do console NES, foi modificada com o VRC6. As 

versões norte-americanas do jogo utilizavam apenas os 5 canais de som usuais do NES. Para 

efeito de comparação, ao ouvirmos ambas, é fácil perceber que a trilha sonora japonesa soa 

mais “encorpada” que a sua versão norte-americana. 

 

 

 

Fig. 16 – o chip de som VRC6 (fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/vrc6.jpg) 

                                                 
18

 Side-scroller é uma expressão do inglês para um jogo cuja câmera se desloca apenas em vista lateral 

https://wiki.nesdev.com/w/index.php/VRC6_audio
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/vrc6.jpg
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Fig. 17 - tela do primeiro nível do jogo Castlevania III (fonte: 

https://www.anatomyofgames.com/2013/01/03/anatomy-of-castlevania-block-101-to-104)  

 

Examinaremos em mais detalhes a faixa “Beginning” (áudios 6 e 7), tema do primeiro 

nível do jogo (Figura  17). A faixa tornou-se recorrente na série, tendo aparecido em outros 

jogos como Super Castlevania IV (1991) e Castlevania: Dawn of Sorrow (2005). O 

compositor de chiptunes e especialista em história dos video games Haruhisa Tanaka (mais 

conhecido como “hally”), em depoimento ao documentário Diggin’ in the Carts (DWYER e 

NEILL, 2014), diz que a série Castlevania foi responsável por “introduzir o gênero rock- 

barroco no mundo dos video games”, e, por causa de seu uso pioneiro do VRC6, Castlevania 

III teria sido o primeiro a impressionar jogadores com os inovadores “sons pesados” que o 

NES era capaz de emitir. 

 

Áudio 6: https://drive.google.com/file/d/1IfvavIuetm5vjrdiZNHQQiNJHtla9CLl/view?usp=sharing 

Beginning - Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto e Hidenori Maezawa 

  

Áudio 7: https://drive.google.com/file/d/1XIraGkj8SENgyXL34kD0EVM9EePS1ahS/view?usp=sharing  

Beginning, versão para Famicom, com o chip VRC6 

 

Influências da música barroca sempre foram muito presentes na trilha da série, muito 

evidentes em Castlevania III em faixas como Clockwork, tema do segundo nível do jogo; 

elementos como a complementariedade rítmica e a figuração das vozes superiores (feitas 

https://www.anatomyofgames.com/2013/01/03/anatomy-of-castlevania-block-101-to-104
https://drive.google.com/file/d/1IfvavIuetm5vjrdiZNHQQiNJHtla9CLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIraGkj8SENgyXL34kD0EVM9EePS1ahS/view?usp=sharing
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Fig. 18 - compassos 7 e 8 de Clockwork (transcrição do usuário de Youtube Theplaymobil12) 

Figura 17: entrada da melodia principal de Beginning 

pelas ondas de pulso), que por vezes utilizam notas pedais e imitam a bariolagem19, e o 

acompanhamento do baixo (feito pela onda triangular) são alguns exemplos dessa influência, 

como é possível observar na figura 18. A polifonia da música barroca também era um 

elemento presente não só nas trilhas de Castlevania, mas nas músicas 8-bits como um todo, 

devido a limitação de vozes simultâneas imposta pelos chips de som da época; os seus poucos 

canais de som faziam com que as texturas polifônicas predominassem no gênero. 

 

De acordo com o autor William Gibbons (2015), não apenas a ideia de trabalhar com 

poucas vozes fora emprestada da música barroca pelos compositores de música 8-bits, como 

também algumas formas musicais como a passacaglia, que se baseia em variações sobre uma 

progressão harmônica que se repete. Essa ideia de padrão que se repete acabou se encaixando 

bem com a música para games, que dependia do uso de loops para economizar memória. 

 

A faixa Beginning, por sua vez, indicia muito mais influência da parte rock do gênero 

rock-barroco. Ainda que a dramaticidade de algumas de suas passagens carreguem gestos 

rebuscados que possam lembrar a música barroca e que a sua textura tenha uma qualidade 

polifônica, se destacam muito mais elementos como sugestões idiomáticas da guitarra, como 

o efeito de distorção que se assemelha a um slide20 que aparece nos primeiros compassos da 

melodia principal (Figura 19). 

 

Fig. 19 - indicações de efeito de slide da guitarra na música Beginning 

                                                 
19 Técnica de instrumentos de arco na qual é executada a repetição rápida de notas na mesma corda 
20 Técnica de guitarra que consiste em ir de uma nota à outra na mesma corda deslizando o dedo pressionado  
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A percussão, produzida com o canal de ruído e o de DPCM, se assemelha à bateria de 

uma música de rock, sendo a sua entrada logo no início da música muito similar a uma 

virada21 de bateria. A trilha de Castlevania possui uma qualidade melódica e harmônica muito 

mais proeminente que jogos como Metroid, por exemplo, mostrando uma possibilidade de 

reinterpretação de estilos como o da música antiga e do pop-rock, através de sua recriação 

com chips de som. 

 

3.2.4 The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Nintendo, 1993 (Game Boy) 

 

 

 

Fig. 20 - tela inicial do jogo The Legend of Zelda: Link’s Awakening (fonte: 

http://zelda.wikia.com/wiki/File:Title_Screen_(Link%27s_Awakening).png) 

 

The Legend of Zelda: Link’s Awakening é o quarto jogo da série The Legend of Zelda, 

da Nintendo, e o primeiro da franquia a ser desenvolvido para um console portátil. Produzido 

originalmente para o portátil Game Boy, o jogo ganhou uma versão colorida em 1998 para o 

seu sucessor, o Game Boy Color, recebendo o título The Legend of Zelda: Link’s Awakening 

DX. Nele, o jogador assume o papel do personagem Link, protagonista da série The Legend of 

Zelda; Link, na maior parte dos jogos que protagoniza, é o herói escolhido para derrotar a 

encarnação do mal Ganon, com ajuda da princesa Zelda, que, também na maior parte das 

vezes, precisa ser resgatada. 

 

Em Link’s Awakening, no entanto, o herói começa o jogo como um náufrago de uma 

embarcação sobre a qual pouco é revelado, estirado sobre uma praia da misteriosa ilha 

Koholint (Koholint Island) (Figura 21). A história revolve em torno da busca de Link por oito 

instrumentos musicais mágicos que o ajudarão a escapar da ilha. Diferente do gênero 

                                                 
21

 Passagem de bateria executada para destacar determinada parte da música 

http://zelda.wikia.com/wiki/File:Title_Screen_(Link%27s_Awakening).png)
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Metroidvania, caracterizado pela vista lateral, Link’s Awakening possui uma vista de câmera 

superior (ou perspectiva top-down), em 2D. O jogo possui elementos dos gêneros aventura e 

ação, contando também com algumas instâncias do puzzle (quebra-cabeça). 

 

 

 

Fig. 21 - à esquerda, barco do herói em meio à tempestade; à direita, Link encontrado na praia (fonte: 

https://gamefaqs.akamaized.net/screens)  

 

Os consoles portáteis estiveram presentes desde a década de 1970, sendo os primeiros 

jogos portáteis desenvolvidos pela Mattel do ano de 1976 (COLLINS, 2008). Esses primeiros 

portáteis, no entanto, geralmente não possuíam som, que passou a ser melhorado quando as 

desenvolvedoras de consoles domésticos começaram a criar versões portáteis de seus jogos. 

Foi o Game Boy (contando com as suas versões atualizadas Game Boy Pocket e Game Boy 

Color; os três modelos possuíam o mesmo equipamento sonoro) que liderou o mercado de 

consoles portáteis da época. 

 

O chip de som do Game Boy contava com 4 canais: os dois primeiros para ondas 

quadradas, o terceiro era um canal de onda programável com 32 samples de 4-bits e o quarto 

era um gerador de ruído (COLLINS, 2008). Com 1 canal de som a menos que o NES para 

trabalhar, as limitações do portátil exigiam tanto quanto o empenho e a criatividade para 

contorná-las. 

 

Os responsáveis pela trilha sonora de The Legend of Zelda: Link’s Awakening são 

Kazumi Totaka, Minako Hamano e Kozue Ishikawa. Um recurso muito utilizado por esses 

compositores é a técnica formal do tema e variações, que logo na abertura cinemática do jogo 

pode ser detectada na sombria variação do tema principal da série The Legend of Zelda, 

enquanto Link navega os mares conturbados no meio de uma tempestade (Figura 21). Na cena 

em que o herói aparece inconsciente na praia, o mesmo tema pode ser ouvido em uma 

https://gamefaqs.akamaized.net/screens
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variação mais otimista; ele aparecerá também em outros momentos do jogo, como na faixa 

“Tal Tal Heights”. O reciclagem de tais materiais motívicos é diretamente ligada ao uso do 

leitmotiv22 como poderosa ferramenta composicional para representar personagens, locais e 

ideias, podendo ser alterados para representar mudanças no estado desses mesmos elementos. 

A música também pode ser usada para conectar personagens à locais e emoções, ajudando a 

sustentar a consistência da experiência vivida pelo jogador (PEREZ, 2017). 

 

Jason M. Yu (2017), em sua análise sobre a música dos oito calabouços23 desbravados 

pelo jogador em Link’s Awakening, expõe novamente o recurso do tema e variações: o tema 

em si está presente na faixa “Cave”, ouvida quando uma caverna é explorada no jogo. Cada 

um dos 5 primeiros calabouços são acompanhados por uma variação desse tema. Os 3 últimos 

calabouços não seguem esse padrão, mas um acontecimento decisivo no enredo do jogo 

aponta para o motivo dessa escolha: Link descobre que a ilha Koholint é nada mais que um 

sonho de uma criatura fantástica chamada de Wind Fish. Os temas desses últimos calabouços 

contam com a presença de um acorde menor com sétima maior que Yu chama de “acorde do 

sonho” (dream chord), que faria alusão à descoberta de que tudo não passaria de um sonho. 

 

O que de fato resultou na escolha da faixa The Ballad of the Wind Fish (áudio 8) como 

destaque para análise nesse texto está nas variações sonoras utilizadas para executar esse tema 

durante o jogo. Uma de suas variações pode ser ouvida quando o jogador perde o jogo, como 

tema de game over, mas as suas outras aparições são de caráter essencial para o enredo do 

jogo. O primeiro fator notável a respeito de The Ballad of the Wind Fish é o de que alguns 

fragmentos de sua versão completa podem ser escutados de maneira diegética ao obter alguns 

dos instrumentos mágicos citados anteriormente, chamados Instruments of the Sirens (mais 

especificamente o Full Moon Cello, o Conch Horn e o Organ of Evening Calm) (Figura 22). 

Quando obtidos, cada um desses instrumentos emite um curto fragmento melódico que visa 

demonstrar o seu timbre, que, junto com o seu sprite24 que busca imitar uma imagem de 

baixíssima definição, ajuda o jogador a relacioná-los com seus instrumentos musicais 

equivalentes da vida real. 

                                                 
22 Tema musical utilizado para caracterizar um personagem, situação, estado de espírito, entre outros, que 

acompanha o seu reaparecimento durante uma obra 
23 Dungeon, no original 
24 Imagem gráfica de computador que pode ser controlada como entidade única na tela do monitor 
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Áudio 8: https://drive.google.com/file/d/1HHP7-

KP0lcMccUquXJbo3VpKL2W4SE_y/view?usp=sharing Ballad of the Wind Fish - Kazumi Totaka, 

Minako Hamano e Kozue Ishikawa 

 

 

 

 

Fig. 22 - Instruments of the Sirens, instrumentos mágicos encontrados no jogo Link’s Awakening. São eles: 

violoncello, trombeta de concha, sino, harpa, marimba, triângulo, órgão e tambor. (fonte: 

https://d1u5p3l4wpay3k.cloudfront.net/zelda_gamepedia_en/5/50/Eight_Instruments_of_the_Sirens.gif?version

=15845883eadecdf7b92e0682668091e7) 

 

O cello, a trombeta e o órgão, que aparecem tocando o começo do tema, possuem uma 

sustentação prolongada em cada nota, com variações sutis do som entre eles: o ataque no cello 

é menos pronunciado, e é possível perceber uma pequena emulação do vibrato em cada nota; 

a trombeta é capaz de demonstrar a menor sustentação dentre esses instrumentos e seu ataque 

parece mais evidente, assim como o seu decaimento; já o comportamento do envelope 

dinâmico do órgão é parecido com o do cello, porém não há vibrato no som e é possível 

perceber um pequeno eco ao final de cada nota, caracterizando seu decaimento. Os sons do 

sino, da marimba e do triângulo também são similares, com sons agudos de altura definida e 

de caráter percussivo, mas podem ser distinguidos graças a pequenas variações, como o 

timbre mais metálico do sino e os agudos mais perfurantes do triângulo, enquanto a marimba 

possui um som mais arredondado. O tambor, também percussivo, é distinto por sua altura não 

definida, obtida com a manipulação de um ruído branco. A harpa é distinta por ter um som 

fantasioso e ecoante (áudio 9). 

 

Áudio 9: https://drive.google.com/file/d/131l3Q8wHfY8cpj8BwsIdZsJeUWEFdXRU/view?usp=sharing     

Get Sea Harp - Kazumi Totaka, Minako Hamano e Kozue Ishikawa 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HHP7-KP0lcMccUquXJbo3VpKL2W4SE_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHP7-KP0lcMccUquXJbo3VpKL2W4SE_y/view?usp=sharing
https://d1u5p3l4wpay3k.cloudfront.net/zelda_gamepedia_en/5/50/Eight_Instruments_of_the_Sirens.gif?version=15845883eadecdf7b92e0682668091e7
https://d1u5p3l4wpay3k.cloudfront.net/zelda_gamepedia_en/5/50/Eight_Instruments_of_the_Sirens.gif?version=15845883eadecdf7b92e0682668091e7
https://drive.google.com/file/d/131l3Q8wHfY8cpj8BwsIdZsJeUWEFdXRU/view?usp=sharing
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É notável, assim, a maneira como os compositores desse jogo obtiveram o timbre de 

oito instrumentos diferentes através de variações muito sutis mas efetivas; essas, combinadas 

com o sprite associado a cada instrumento e também com cada um de seus nomes (Full Moon 

Cello, Conch Horn, Sea Lily’s Bell, Sea Harp, Wind Marimba, Coral Triangle, Organ of 

Evening Calm e Thunder Drum), evidenciam mais uma vez o processo de síncrese 

experienciado pelo jogador, ao associar esses instrumentos aos do mundo real. Há também 

mais um timbre criado para executar a Ballad of the Wind Fish, que é o da voz humana, 

quando a personagem Marin canta a sua melodia para Link (mais uma vez aparecendo de 

maneira diegética), em um momento em que é sinalizada a sua importância para o enredo do 

jogo: o tema deve ser executado pelo herói para acordar a criatura conhecida como Wind Fish, 

utilizando os oito instrumentos obtidos durante a sua jornada. O jogador pode tentar, 

inclusive, despertar a criatura com um número incompleto de instrumentos (desencadeando 

uma versão incompleta da música, como, por exemplo, uma versão de dois instrumentos), 

mas só é possível fazê-lo com a instrumentação completa da música. 

 

A execução completa de The Ballad of the Wind Fish, portanto, é feita com oito 

timbres diferentes. Como, então, isso é possível utilizando-se apenas dos 4 canais do Game 

Boy? A começar por seus timbres sutilmente mas efetivamente distintos, é preterida a 

simultaneidade de instrumentos em prol da sua alternância. A camada percussiva do tambor e 

de um acompanhamento de harpa é presente durante toda a faixa, ocupando dois canais, 

enquanto os canais restantes alternam instrumentos melódicos e ornamentações percussivas 

do triângulo e do sino. Através desses recursos aparentemente simples, os 4 canais de áudio 

são utilizados de maneira otimizada para criar a ilusão de uma farta instrumentação. 
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3.2.5 Pokémon Gold & Silver - Nintendo, 1999 (Game Boy Color) 

 

 

 

Fig. 23 - da esquerda para a direita, telas iniciais dos jogos Pokémon Gold e Pokémon SIlver (fonte: 

https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-

images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%

A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg) 

 

Pokémon Gold e Pokémon Silver são duas versões do mesmo jogo, contendo pequenas 

mudanças, como a existência de Pokémons (criaturas fantásticas que podem ser capturadas 

pelo jogador) diferentes em cada versão. O jogo é o segundo da série Pokémon, da Nintendo, 

onde o jogador encarna um treinador de criaturas fantásticas que batalham entre si. Pokémon é 

jogado em perspectiva top-down, como em Link’s Awakening, mas possui mecânicas 

tradicionais do gênero RPG25. As mecânicas mais características da série são as de capturar e 

treinar os Pokémons, e usá-los em batalhas contra outros treinadores. 

 

O Game Boy Color, versão atualizada do Game Boy capaz de projetar cores na tela do 

portátil (mas vale ressaltar que possuía o mesmo equipamento sonoro de seu antecessor), foi 

lançado em 1998. Junto com as primeiras versões da série Pokémon, foi responsável pelo 

crescimento da indústria de jogos nos Estados Unidos, elevando em 1999 a venda de video 

games para U$ 1 bilhão. A popularidade de Pokémon fez com que a série se tornasse uma 

indústria bilhonária, tendo sua versão em desenho animado e a produção de diversas 

mercadorias com a sua marca, como brinquedos, cartas, roupas e produtos comestíveis 

                                                 
25

 Sigla para Role-Playing Game, cuja tradução seria “jogo de interpretação de personagem”. Inicialmente um 

gênero de jogos de tabuleiro, o RPG tornou-se um gênero de video games com a recriação virtual desse estilo de 

jogo. 

https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
https://s3.amazonaws.com/prod-media.gameinformer.com/styles/body_default/s3/legacy-images/imagefeed/Pokemon%20Gold%20And%20Silver%20Demo%20Reveals%20Unreleased%20Pok%C3%A9mon/goldsilver_2D00_5_2D00_31_2D00_18_2D00_main.jpg
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(KENT, 2001). Até fevereiro de 2016, as vendas dos jogos da série principal de Pokémon 

totalizavam mais de 201 milhões de cópias vendidas (https://kotaku.com/the-total-sales-for-

pokemon-are-staggering-1765436058). 

 

Os compositores responsáveis pela trilha sonora de Gold & Silver foram Junichi 

Masuda e Go Ichinose. Além de compositor, Masuda foi diretor assistente do jogo e 

desempenhou funções de programador e designer, tendo dirigido muitos dos jogos recentes da 

série. Algo característico do design de som de Pokémon são os sons criados para cada criatura 

do jogo. São 251 criaturas em Pokémon Gold & Silver, e cada uma emite um som 

característico diferente. Apesar desta variedade, os 251 sons possuem apenas 67 sons 

completamente distintos que são usados como base, diferenciados por variações de altura, 

velocidade, eco e pela desativação de canais de som 

(https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Cry). Esse recurso foi utilizado para poupar a 

memória disponível para o som do game, mas foi eficaz ao criar a vasta gama de “vozes” 

possuídas por cada Pokémon, ajudando a construir a identidade de cada uma dessas criaturas. 

 

O uso dos sons característicos do Game Boy na criação de áudios remixados na 

atualidade pode ser exemplificado com a trilha de  Gold & Silver, como no vídeo criado pelo 

usuário do YouTube YaBoobay! (Augusto Piccinini), em que utiliza um emulador de Game 

Boy Color para criar um improviso musical entitulado Pokénoise, ao rodar o jogo no 

computador em diversas janelas. O tributo à série e ao noise26 fez parte da programação do 

Festival Música Estranha 2015, em São Paulo. O festival possui a proposta de destacar artistas 

que trabalham com música experimental, explorando novas abordagens musicais 

(https://www.musicaestranha.me/sobre). Em Pokénoise São feitos improvisos com diversos 

jogos da série Pokémon, incluindo a versão Pokémon Crystal (2000), que constitui um jogo 

praticamente igual às versões originais Gold & Silver, com algumas adições: 

https://www.youtube.com/watch?v=T_aA60CvIfM  

 

                                                 
26

 O noise é um gênero musical no qual se faz uso expressivo de sons considerados como ruído, desafiando as 

noções de som musical e não-musical 

https://kotaku.com/the-total-sales-for-pokemon-are-staggering-1765436058
https://kotaku.com/the-total-sales-for-pokemon-are-staggering-1765436058
https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Cry
https://www.musicaestranha.me/sobre
https://www.youtube.com/watch?v=T_aA60CvIfM
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A faixa New Bark Town (áudio 10) é usada como música de fundo da cidade de New 

Bark, a cidade natal do personagem controlado pelo jogador. Sendo assim, é uma das 

primeiras faixas a ser escutada no jogo. Uma característica das músicas criadas para Game 

Boy muito evidente nos jogos de Pokémon, e em  New Bark Town, é o seu caráter 

contrapontístico. Esse contraponto não é adquirido necessariamente pela complexidade 

melódica designada para cada canal de som, mas por causa da facilidade de isolar cada linha 

melódica da música, certamente evidenciada pelo uso de apenas 4 “vozes”, mas também por 

causa do espectro sonoro de âmbito restrito das formas de onda fundamentais utilizadas na 

síntese sonora do Game Boy. Devido a pureza desses sons, há muito menos sobreposição de 

frequências e é possível diferenciar notas simultâneas com muito mais clareza. Esse 

contraponto timbrístico afeta profundamente a percepção que o ouvinte tem desse tipo de 

música, ao passo que destaca cada voz individualmente e facilita ter foco em cada uma delas 

(YU, 2018). 

 

Áudio 10: 

https://drive.google.com/file/d/1u8pOuuVr89EotFQArVUFvetuF8E2H7rU/view?usp=sharing New 

Bark Town - Junichi Masuda e Go Ichinose 

 

O tema de New Bark mostra esse tipo de contraponto com simplicidade e clareza, 

através da utilização dos canais de áudios para criar quatro linhas melódicas distintas, como 

mostra a sua transcrição na figura 22: 

https://drive.google.com/file/d/1u8pOuuVr89EotFQArVUFvetuF8E2H7rU/view?usp=sharing
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Fig. 24 - partitura de New Bark town, mostrando a existência 4 linhas melódicas (transcrição feita pelo usuário 

matthew131 para o site musescore.com) 

 

A melodia principal é entoada pela voz mais aguda, cujo comportamento remete a um 

som mais orgânico, mais arredondado e com efeitos de vibrato, possuindo no geral um 

aspecto cantabile. A voz mais grave constitui um acompanhamento melódico mais pontuado e 

rítmico, enquanto uma voz média executa um acompanhamento mais lírico e legato. Uma 

quarta voz é utilizada para uma frase melódica complementar à melodia principal, tornando-se 

a melodia principal em uma região mais aguda na segunda parte do tema. Enquanto a melodia 

principal tem o aspecto cantabile, o envelope dinâmico das vozes de acompanhamento 

possuem um comportamento mais rígido, aparentando até mesmo um acompanhamento 

instrumental por causa dessa característica. 

 

 

 

 

https://musescore.com/
https://musescore.com/
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3.2.6 Undertale - Toby Fox, 2015 (Windows, OS X e Linux) 

 

 

 

Fig. 25 - tela inicial do jogo Undertale (fonte: 

https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=for

mat&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c) 

 

O jogo Undertale foi desenvolvido de maneira independente por Toby Fox, que 

compôs toda a sua trilha sonora. A jogabilidade de Undertale se assemelha a de um RPG 

tradicional, mas sua característica mais marcante é a mecânica usada em sua narrativa, na qual 

o jogador deve realizar escolhas que afetarão o rumo da história do jogo. A personagem 

principal encarnada pelo jogador é uma criança de gênero ambíguo chamada Frisk, que se vê 

presa em uma dimensão fantástica habitada por monstros e conhecida como Underground. 

Nesse cenário, o jogador se vê diante de dois caminhos: lutar e eliminar os monstros que 

encontra, ou tentar encontrar um meio pacífico de prosseguir na história do jogo. Um dos 

elementos de maior destaque de Undertale é a possibilidade do jogador de forjar um caminho 

completamente livre de violência, o que afetará na conclusão do jogo, que possui múltiplos 

finais. 

Toby Fox, tendo sido criador e compositor de Undertale, teve controle total sobre 

como o som influenciaria as mecânicas de jogo e a experiência vivida pelo jogador. Se o 

jogador decidir por matar os monstros habitantes do mundo subterrâneo, ocorrerão mudanças 

notáveis na trilha sonora da tela de abertura (Figura 25) e alterações permanentes na 

jogabilidade. Tratando-se de um jogo recente, é importante notar que desde o ano de 2010 os 

video games têm se tornado cada vez mais permeados pela possibilidade de escolhas feitas 

pelo jogador que afetam decisivamente a sua experiência, dando cada vez mais controle sobre 

os seus mais diversos aspectos (PEREZ, 2017). Da mesma forma que no jogo Link’s 

Awakening, o criador do jogo faz uso frequente do leitimotiv para representar personagens, 

https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c
https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/102ae6c2dc62fbc6414d0d22dc583afba478c356.jpg?auto=format&fit=crop&h=392&w=622&s=502ba47faf1ae61cee66612a5895fe3c
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lugares e situações, e principalmente para refletir a mudança de estado desses elementos. Um 

exemplo disso é uma das primeiras faixas a serem tocadas no jogo, Your Best Friend, que 

reaparecerá com muitas alterações nas batalhas finais do jogo, com os nomes Your Worst 

Nightmare e Finale. 

A escolha pela trilha sonora de Undertale como representante atual do chiptune nos 

video games é o fato de toda a sua identidade se remeter à jogos antigos de 8-bits, como por 

exemplo os seus gráficos pixelados (Figura 26). Na trilha sonora, muitas de suas faixas 

possuem sons encontrados em jogos antigos, aliados à timbres de sintetizadores 

contemporâneos, e algumas são inteiramente compostas com eles; isso é um exemplo de 

como ocorre o ressurgimento dessa estética em jogos eletrônicos recentes. De acordo 

Matthew Perez (2017), a paleta de cores limitada na introdução do jogo, com muitos tons de 

preto e marrom (associados aos tons de sepia da fotografia e do cinema antigos), reforça a 

ideia de que a história sendo contada ocorre em um passado distante. 

 

 

 

Figura 26 - captura de tela do jogo Undertale, mostrando a personagem principal (fonte: https://i.kinja-

img.com/gawker-media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg) 

 

Da mesma forma, a trilha sonora remete a ideia de passado com o uso de elementos da 

música de 8-bits. Por exemplo, não só são usados os sons sintetizados que imitam os dos 

consoles antigos, como também é frequente o uso de contrapontos de duas ou três vozes, 

como ocorre na faixa Once Upon a Time, tocada durante introdução do jogo. A cena 

introdutória é referência ao jogo Mother (1989) para o console NES, criado por Shigesato Itoi, 

https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/t_original/lvuti50ed9sgt6ghrttd.jpg
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cujo estilo gráfico se assemelha muito ao de Undertale, e cuja introdução é acompanhada de 

um tema muito similar à Once Upon a Time (PEREZ, 2017). 

É interessante notar alguns aspectos da batalha do jogador contra o personagem 

Papyrus (Figura 28), que sintetizam a ideia de junção dos sons 8-bits às ferramentas de áudio 

atuais. Ao começar a batalha, a faixa Nyeh Heh Heh! (Figura 27; áudio 11) começa a ser 

tocada; esta é caracterizada apenas por sons que remetem ao chiptune, e sua função nesse 

momento do jogo é enfatizar a personalidade peculiar, porém sem malícia, do personagem. 

Na segunda parte da batalha, a faixa Nyeh Heh Heh! transforma-se na Bonetrousle (áudio 12), 

que trata-se de uma versão ampliada da primeira, utilizando uma percussão mais encorpada e 

sintetizadores de instrumentos tradicionais, adicionados aos sons de 8-bits. Nessa parte da 

luta, o jogador passa a ter que desviar de vários obstáculos com formatos de ossos, e a faixa 

Bonetrousle sinaliza esse aumento de complexidade nas mecânicas de jogo. 

 

 

 

Fig. 27 - compassos 5 - 8 de Nyeh Heh Heh! (transcrição feita por Matthew Perez) 

 

Áudio 11: https://drive.google.com/file/d/1nSNJhsXr5PnNVdGu4kI7-

XA1L5VihmU7/view?usp=sharing Nyeh Heh Heh! - Toby Fox 

 

Áudio 12: https://drive.google.com/file/d/1U5lDD-

f2R8RqSZT8AAxXZtIKCTsWcjWR/view?usp=sharing Bonetrousle - Toby Fox 

https://drive.google.com/file/d/1nSNJhsXr5PnNVdGu4kI7-XA1L5VihmU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nSNJhsXr5PnNVdGu4kI7-XA1L5VihmU7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5lDD-f2R8RqSZT8AAxXZtIKCTsWcjWR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5lDD-f2R8RqSZT8AAxXZtIKCTsWcjWR/view?usp=sharing
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Fig. 28 - captura de tela do jogo Undertale, mostrando batalha com o personagem Papyrus (fonte: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/undertale/images/5/55/Papyru.png/revision/latest?cb=20160103055409) 

 

Ao adicionar timbres de instrumentos tradicionais aos timbres de chiptune, há uma 

indicação de aumento de complexidade. Como mencionado anteriormente, a escolha dos 

timbres de 8-bits para Undertale  se deve ao fato de que todo o design do jogo se assemelha 

ao de jogos antigos. A utilização dos sons e estilos da música criada para consoles antigos 

acaba remetendo aos poucos recursos dessa época, e, consequentemente, a uma certa ideia de 

simplicidade. Adicionando sintetizadores mais complexos à trilha sonora, é como se o jogo 

mostrasse que, apesar de sua aparência “antiga”, trata-se de algo contemporâneo, capaz de 

juntar ambas as estéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/undertale/images/5/55/Papyru.png/revision/latest?cb=20160103055409
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CAPÍTULO 4: 

Contexto atual 

 

 

 

O jogo Undertale é um exemplo de como o chiptune vêm sendo utilizado em jogos 

recentes. Há um número crescente de diversos outros exemplos, como em Cave Story (2004), 

de Daisuke Amaya, e Shovel Knight (2014), da Yacht Club Games. No entanto, além do 

cenário dos games há também o cenário dos compositores de chiptune, que fazem parte de 

uma comunidade global articulada principalmente através da internet, em fóruns como o do 

site www.chipmusic.org. Alguns princípios da cultura hacker adquiridos nos primórdios do 

gênero, com as crack-intros e na demo scene, tornaram-se parte da ética dessa comunidade, 

enfatizando sempre o compartilhamento amplo e aberto da música. 

 

Como exposto anteriormente, a demo scene teve um importante papel em difundir a 

prática de composição de chiptunes. Apesar da pouca exposição desse movimento, os 

chiptunes vêm sendo cada vez mais presentes nas mídias atuais. De 2006 até 2012, o Blip 

Festival (Figura 29) foi realizado anualmente em Nova Iorque, organizado por uma das 

netlabels (selos virtuais de distribuidoras de música em formato digital para download 

gratuito, sob licenças que incentivam o compartilhamento) mais proeminentes da cena do 

chiptune, a 8bitpeoples, com o intuito de celebrar a música 8-bits, contando também com 

versões internacionais na Europa, na Ásia e na Austrália 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Blip_Festival). Em 2010, a banda norte-americana 

Anamanaguchi, que combina o chiptune com a instrumentação tradicional de uma banda de 

rock, foi responsável pela composição da trilha sonora do jogo Scott Pilgrim vs. the World: 

The Game (2010), da desenvolvedora Ubisoft, uma das maiores desenvolvedoras de games no 

mercado. O gênero também já apareceu na transmissão de programas de rádio de grande 

alcance, como por exemplo nos programas Beats, Bleeps and Bass 

(https://www.bbc.co.uk/programmes/b01nwd9v, 2012), da BBC Radio 1, e While My Guitar 

Gently Bleeps (https://www.bbc.co.uk/programmes/b07dlx8y, 2016) da BBC Radio 4. 

http://www.chipmusic.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blip_Festival
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01nwd9v
https://www.bbc.co.uk/programmes/b07dlx8y
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Fig. 29 - foto do Blip Festival; artista utiliza Game Boy na sua performance (fonte: 

http://www.chiptography.com/?p=1531) 

 

O compositor Jesse Harlin (2011) escreve que “a tela de 8-bits e a trilha sonora de 

chiptune estão passando por uma renascença nostálgica, na qual o que um dia já foi limitação 

técnica é agora um divertimento peculiar e um gosto retrô27 ”. As limitações técnicas agora 

são impostas pelos próprios compositores, na medida da “autenticidade” que desejam atingir. 

O que é necessário para entender o gênero musical do chiptune é reconhecer a paleta de sons 

clássica que torna a trilha sonora de jogos antigos única para os jogadores que conviveram 

com elas na infância (HARLIN, 2011). Os trackers continuam a ser usados, mas considera-se 

o uso dos próprios consoles como a forma mais “autêntica” de compor um chiptune. 

Para utilizar os consoles como sintetizadores (Figura 30), foram criados alguns 

recursos como o já mencionado Little Sound DJ (Figura 31) e o Nanoloop, para Game Boy, e 

o MidiNES, para NES, um cartucho com um cabo MIDI28 ligado diretamente à placa de som. 

Ao ser inserido no console, o cartucho permite o controle, através do protocolo MIDI, do 

hardware do NES. Deve-se notar que o Game Boy, sendo um console portátil, traz um caráter 

de imediatismo aos compositores que o utilizam como sintetizador, dando a flexibilidade de 

compôr música em qualquer local. 

                                                 
27

 Tendência cultural desatualizada, na qual o velho e ultrapassado torna-se norma outra vez 
28

 Abreviação de Musical Instrument Digital Interface. Descreve um protocolo que conecta diversos aparatos de 

áudio, carregando especificações de notação, altura, vibrato, panning e andamento. 

http://www.chiptography.com/?p=1531
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Fig. 30 - NES e Game Boy utilizados como sintetizadores (fonte: https://chipmusic.org/forums/topic/166/post-

your-gighome-setup/page/31/) 

 

 

 

Fig. 31 - Interface do software Little Sound DJ, para Game Boy (fonte: https://arpjournal.com/wp-

content/uploads/2012/05/a-300x267.jpg) 

 

Também estão sendo criados programas alternativos aos trackers, que muitas vezes 

são distribuídos gratuitamente na internet. O compositor Neil Baldwin, conhecido por sua 

produção musical para jogos de NES, lançou em 2010 um programa criado por ele, chamado 

Nijuu (http://dutycyclegenerator.com/nijuu/nijuu.html). Ele descreve o software como não 

sendo um tracker e nem escrito em MML (music macro language)29, e é preciso escrever a 

música em um arquivo de texto e compilar seus dados binários com um assembler. 

                                                 
29

 Linguagem descritiva usada no sequenciamento de música em computador ou video game 

https://chipmusic.org/forums/topic/166/post-your-gighome-setup/page/31/
https://chipmusic.org/forums/topic/166/post-your-gighome-setup/page/31/
https://arpjournal.com/wp-content/uploads/2012/05/a-300x267.jpg
https://arpjournal.com/wp-content/uploads/2012/05/a-300x267.jpg
http://dutycyclegenerator.com/nijuu/nijuu.html
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Os chiptunes também possuem exemplos de seu alcance em um âmbito artístico, como 

no concerto realizado em 2012 pelo laboratório de games da Universidade da Califórnia em 

Los Angeles, o UCLA Game Lab (http://games.ucla.edu). O concerto exclusivo de chiptunes 

possuía como mote a ressignificação dos video games como forma de expressão artística. 

Apesar do gênero ter sido baseado nos jogos, há alguns artistas que não estão inseridos na 

cultura gamer. Mike D’Errico, membro da banda especializada em chiptune The Attic Bits, 

por exemplo, conta que seu estímulo foi mais por conta da música em si do que pelos jogos. O 

artista, no entanto, diz que o seu trabalho dialoga com os games a medida que a sua música 

conta uma história, buscando evocar a estética de jogos antigos que contam histórias de 

fantasia (UWIRE, 2012). 

 

 

Fig. 32 - fotos do Cafe la Siesta, em Kyoto (fonte: http://blog.cafelasiesta.com/?page=32&cid=30941 e 

http://cafelasiesta.com/about/ ) 

 

As músicas de 8-bits possuem grande repercussão no Japão. Um dos locais temáticos 

com shows de chiptune ao vivo mais famosos do mundo é o Cafe la Siesta (Figura 32), 

localizado em Kyoto. O café é conhecido por organizar regularmente o evento 1H1D!!! 

(abreviação de “1 hora, 1 dia!”), que conta com shows ao vivo de artistas de chiptune de todo 

o mundo (Jeriaska, 2012). A existência de um local especializado como esse demonstra o 

quanto essa cultura está consolidada no Japão, que não obstantemente pode ser considerado 

como um dos berços da chipmusic. Entretanto, a nova geração de artistas do gênero não viveu 

a era NES, nem a do Super Nintendo (console sucessor do NES) posteriormente; a 

compositora Toriena, criadora da netlabel Madmilky Records, faz parte dessa geração sem 

influências diretas do passado. A cena da música 8-bits no Japão atualmente é formada por 

uma mistura de veteranos e novatos que nunca vivenciaram a era dos consoles antigos. 

http://games.ucla.edu/
http://blog.cafelasiesta.com/?page=32&cid=30941
http://cafelasiesta.com/about/
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O artista Mike D’Errico, mencionado anteriormente, é também autor do texto “How 

To Reformat The Planet: Technostalgia And The “Live” Performance Of Chipmusic”(2012), 

no qual discorre sobre os tipos de performance ao vivo da chipmusic, dividindo-as em 

“textual” (que busca uma estética mais purista, derivada intencionalmente dos video games) e 

“intertextual” (que busca uma multiplicidade de recursos, por vezes sendo descontextualizada 

dos games). De maneira reflexiva, o autor questiona a possibilidade de desassociar a conexão 

“tecnostálgica” entre os chiptunes e o momento histórico em que surgiram. A questão se 

mostra complexa, pois seus compositores tendem a concordar que, para que o gênero cresça, 

ele precisa estar livre das associações costumeiras com a nostalgia e os video games, mas ao 

mesmo tempo é também preciso ter consciência de suas raízes (D’ERRICO, 2012). 

Os músicos de chiptune acreditam que os timbres produzidos pelos consoles antigos 

são os responsáveis por transportar o público para um dado momento histórico, 

recontextualizando o ouvinte no mundo gamer da década de 1980. As performances ao vivo 

desse gênero muitas vezes são acompanhadas de elementos visuais que conversam com a 

época, como vídeos mostrando glitches de 8-bits; as imagens em vídeo transmitidas em 

grandes telas no palco providenciam um senso de movimento a essas performances. Uma 

questão frequentemente colocada para esses artistas é que, para muitos espectadores, eles 

aparentam estar “apenas apertando botões”. D’Errico aborda essa questão citando Kiri Miller, 

que explica que a mentalidade de “apenas apertando botões” acaba sendo ineficiente em 

identificar o apelo desse tipo de performance, da mesma forma que não identifica o apelo de 

assistir alguém jogando um video game; uma performance de um noturno de Chopin também 

perderia seu apelo se descrita dessa forma. A performance ao vivo gera, com o engajamento 

físico, uma experiência afetiva através da interação física com a materialidade do som, 

criando uma “afinidade nostálgica” com a máquina (Miller, apud D’Errico, 2009). 

Algumas tensões estéticas com as quais os músicos de chiptune têm de lidar incluem 

entender o tipo de público que consome esse gênero e a relação que ele e os próprios músicos 

fazem entre a música 8-bits e as suas experiências vividas na infância. Diferentes visões são 

colocadas, como a ideia de que o uso de tecnologia 8-bits sempre evoca sentimentos de 

nostalgia, intencionalmente ou não, como também ideias completamente opostas de que o 

chiptune trata-se essencialmente de criar música usando hardwares de video game, podendo 

não ter nenhuma relação com os jogos eletrônicos. A banda The Attic Bits, por exemplo, 

utiliza consoles de video game e também equipamentos de DJ como sequenciadores Akai 

MPC e teclados MIDI, demonstrando em algumas performances mais proximidade com o DJ 
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de música eletrônica do que com a performance de chiptune. Sendo assim, muitas vezes os 

músicos do gênero assumem uma posição retroativa, a qual, diferente da nostalgia, busca 

extrair novos significados da tecnologia do passado, integrando a memória coletiva à noção 

presente de progresso tecnológico (D’ERRICO, 2012). 

Há um aspecto subversivo no uso dos chips para fazer música, em um mundo em que 

se tornaram supostamente obsoletos, e a música 8-bits serve para expôr a sua existência. O 

documentário Reformat the Planet (2009) é um filme inteiramente dedicado ao chiptune, 

mostrando o que os seus praticantes pensam sobre o assunto e como se deu o surgimento 

dessa cena em Nova Iorque, de maneira espontânea e improvisada: o que começou com a 

organização de modestas apresentações e eventos em um pequeno teatro dedicado à mostras 

artísticas, o The Tank, a fim de reunir músicos e ouvintes do gênero, culminou na criação da 

primeira edição do já mencionado Blip Festival em dezembro de 2006, que reuniu artistas de 

todo o mundo. 

O chiptune é apontado como uma manifestação contra a narrativa ocidental de 

progresso tecnológico, subvertendo essa narrativa ao fazer uso de artefatos ultrapassados e 

“esquecidos”. O seu aspecto open-source demonstra também o movimento de contracultura 

presente na comunidade, e o uso de netlabels incentivando a distribuição de música para 

download gratuito mostra o seu caráter global, acessível e aberto. Outro aspecto brevemente 

abordado pelo documentário é a associação do chiptune com a prática do circuit bending, em 

seus princípios de subversão e customização de aparatos eletrônicos, procurando criar novos 

instrumentos musicais a partir deles. Também é comum um caráter acessível, aberto para 

quem queira experimentar mesmo que não possua treinamento formal ao lidar com circuitos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 O objeto de estudo possui uma história ligada aos video games que acaba se 

divergindo em caminhos paralelos, em constante interação: a história dos games e a história 

dos crackers e da demo scene. Enquanto nos games os compositores priorizavam a otimização 

e a economia de memória, tendo que inventar diversas técnicas composicionais que 

contornassem esse problema, os compositores de demos visavam utilizar ao máximo os 

recursos que um hardware podia oferecer. Ambos tinham de lidar com as limitações 

tecnológicas dos consoles antigos, o que propiciou um ambiente empírico e improvisacional. 

 

A análise da música de jogos em ordem cronológica permitiu a visualização das 

mudanças e do aperfeiçoamento na composição das trilhas sonoras ao longo do tempo. 

Compositores como Rob Hubbard tiravam o máximo do sintetizador do C64, no qual há 

apenas 3 canais de áudio, mas é possível gerar formas de onda diferentes em cada um. O 

resultado acaba ficando bem diferente do NES, cujos 5 canais só produzem a forma de onda 

atribuída a eles. Em Metroid encontra-se um dos primeiros casos de uma trilha sonora que 

confunde sons diegéticos e não-diegéticos, na qual o compositor utiliza sons semelhantes a 

efeitos sonoros na música. Já em Castlevania o uso do chip VRC6 mostra a potencialidade dos 

sons 8-bits, deixando sua trilha muito mais encorpada. 

 

Os jogos analisados para Game Boy mostram a evolução dos timbres de 8-bits, ao 

passo que é possível observar uma paleta de sons muito grande, apesar dos poucos recursos. 

Em Link’s Awakening há sons para 8 instrumentos musicais diferentes, que podemos associar 

aos timbres de seus equivalentes no mundo real. A série Pokémon exemplifica muito bem a 

característica polifônica dos chiptunes, cujas vozes são fáceis de distinguir. Undertale é o 

único jogo que não faz parte da era 8-bits, datando de 2015, e é um grande exemplo de como 

o chiptune é usado nos video games dos dias atuais. Por vezes, como resgate de uma estética 

retrô; em Undertale existe também o elemento da nostalgia, representado pela simplicidade 

de seus gráficos pixelados. A música costuma indicar o aumento da complexidade, muitas 

vezes havendo uma transição de uma música em chiptune para uma versão aumentada com 

timbres de instrumentos tradicionais. 
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Ao final dessa pesquisa, é possível perceber o quanto, atualmente, o objeto de estudo 

se encontra em um estado volátil; trata-se de uma cultura relativa a um gênero musical cujas 

raízes estão consolidadas, porém o fato delas se basearem fortemente em um aparato 

tecnológico possivelmente mostre indícios de sua efemeridade conceitual. Enquanto a 

nostalgia é muitas vezes vista como um aspecto chave do chiptune, a nova geração de 

compositores nunca vivenciou a era 8-bits. Apesar disso, a comunidade da chipmusic continua 

muito ativa em localidades como o Japão, onde os novos músicos continuam a demonstrar 

interesse pelo gênero musical. Não é possível prever quais serão as motivações dos artistas 

que continuarem a praticar o chiptune daqui para frente, visto que essa troca de geração está 

ocorrendo no momento atual. 

 

O conceito de “reformatar o planeta” pode nos ajudar a ter um vislumbre disso. Isso 

por causa do aspecto subversivo do chiptune, que vai contra uma narrativa de progresso 

tecnológico e de obsolescência programada. A nostalgia pode fomentar esse pensamento, mas 

não há como saber se ela continuará a caracterizar a música 8-bits ou tomará outras formas. 

Talvez o uso de consoles antigos para fazer música, mantendo-se a ressignificação e extração 

de novos significados do aparato eletrônico, lentamente perca a qualidade de evocar 

sentimentos nostálgicos. Já a sua ética, caracterizada por um movimento de contracultura ao 

promover softwares de código aberto e a distribuição gratuita de música, também pode sofrer 

mutações, como sinalizado por trabalhos grandes de cunho comercial feitos por artistas de 

chiptune (como a trilha do jogo Scott Pilgrim vs the World: The Game (2010), composta pela 

banda Anamanaguchi). 

 

A conclusão é que o chiptune é um gênero musical consolidado, com adeptos por todo 

o mundo. Hoje, o que é posto em dúvida pelo público é a autenticidade de uma música, caso 

ela não tenha sido feita por meio de um console antigo, e a questão de sua ligação com os 

video games do passado. A comunidade dessa prática musical costuma fazer a seguinte 

indagação: para crescer, deveria o chiptune desvincular-se da nostalgia? Contudo, é inegável 

que essa música tenha nascido dos video games, das limitações tecnológicas de seus consoles 

e de sua natureza interativa. 

 

Para dar continuidade à pesquisa nesta mesma linha, é de interesse iniciar um trabalho 

de caráter mais empírico, através da interação com músicos e ouvintes desse gênero e também 

com a experimentação de técnicas composicionais baseadas nas que são utilizadas pelos 
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compositores de chiptune, a fim de aumentar a sua abrangência e acessibilidade. A 

contribuição desse estudo é justamente valorizar esse tipo de música, demonstrando aspectos 

relevantes de interesse musical, e ajudando a delinear suas propostas de resgatar 

retroativamente as tecnologias do passado. 

 



 76 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

ALMEIDA, Fernanda Albuquerque de. Machinima: entre a narrativa e a experimentação. 

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da 

Arte) – Universidade de São Paulo, 2014. 

 

BISCHOFF, John. Software as Sculpture: Creating Music from the Ground up. Leonardo 

Music Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 37-40, 1991. 

 

BRANDON, Alex. Shooting from the Hip: An Interview with Hip Tanaka. 

http://www.gamasutra.com/view/feature/131356/shooting_from_the_hip_an_.php (2002) 

 

CARLSSON, Anders. From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New 

Media. Aldershot: Ashgate, 2008. 

 

CHIEN, Irene. Deviation / Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles. University of 

California Press, Film Quarterly, Vol. 60, No. 4, pp. 24-29, 2007. 

 

COLLINS, Karen. From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New 

Media. Aldershot: Ashgate, 2008. 

 

COLLINS, Karen. Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of 

Video Game Music and Sound Design. The MIT Press, 2008. 

 

COLLINS, Karen. In the Loop: Creativity and Constraint in 8-bit Video Game Audio. 

Cambridge University Press, 2008. 

 

COLLINS, Karen. “Loops and Bloops”. 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME08/Loops_and_bloops.shtml (2008) 

 

http://www.gamasutra.com/view/feature/131356/shooting_from_the_hip_an_.php
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME08/Loops_and_bloops.shtml


 77 

 

COLLINS, Karen. Playing with Sound: A Theory of Interacting with Sound and Music in 

Video Games. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2013. 

 

COOK, Nicolas. Analysing Musical Multimedia. Oxford University Press, 1998. 

 

D’ERRICO, Mike. How To Reformat The Planet: Technostalgia And The “Live” 

Performance Of Chipmusic. Journal on the Art of Record Production, issue 06, 2012. 

 

DRISCOLL, Kevin e DIAZ, Joshua. Endless Loop: A brief history of chiptunes. 

Transformative Works and Cultures, n.2, Cambridge, Massachusetts, United States, 2009. 

 

DWYER, Nick e NEILL, Tu. Diggin’ in the Carts. Red Bull Academy, 2014 

 

ELFEREN, Isabella Van. Ludomusicology: Approaches to Video Game Music. Sheffield, 

UK ; Bristol, CT: Equinox Publishing, 2016. 

 

FARNELL, Andy. An introduction to procedural audio and its application in computer 

games. Proceedings of the Audio Mostly Conference, p. 27-28, Ilmenau, Alemanha, 2007. 

 

FARNELL, Andy. Designing Sound. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2010. 

 

GIBBONS, William. Nintendo, Stravinsky, and the Aesthetics of Limitation. 

http://www.theavidlistener.com/2015/10/nintendo-stravinsky-and-the-aesthetics-of-

limitation.html (2015) 

 

GIBBONS, William. The Sounds in the Machine: Hirokazu Tanaka's Cybernetic Soundscape 

for Metroid. In The Palgrave Handbook of Sound Design and Music in Screen Media: 

Integrated Soundtracks. London, 2016. 

 

HARLIN, Jesse. Let's Do The Time Warp Again. Game Developer, 1 de Janeiro de 2011, p56. 

Academic OneFile, 

http://www.theavidlistener.com/2015/10/nintendo-stravinsky-and-the-aesthetics-of-limitation.html
http://www.theavidlistener.com/2015/10/nintendo-stravinsky-and-the-aesthetics-of-limitation.html


 78 

 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A245664481/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=408bea7

2  

 

HEPWORTH, David. This week's best radio: A Guide To The Modern Snob; Etiquette, 

Chiptune music and the superior sound of Resonance FM. The Guardian, Londres, Inglaterra, 

4 de Junho de 2016. Academic OneFile, 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A457072528/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=194bece

3 

 

KAAE, Jesper. From Pac-Man to Pop Music: Interactive Audio in Games and New Media. 

Aldershot: Ashgate, 2008. 

 

KAMP, Michiel, SUMMERS, Tim e SWEENEY Mark. Ludomusicology: Approaches to 

Video Game Music. Sheffield, UK ; Bristol, CT: Equinox Publishing, 2016. 

 

KENT, Steven L. The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon and 

Beyond...the Story Behind the Craze That Touched Our Lives and Changed the World. Three 

Rivers Press, 2001. 

 

Jeriaska. 1H1D!!!. Game Developer, 1 Mar. 2012, p. 5. Academic OneFile, 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A283186478/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=75610a8 

 

MÁRQUEZ, Israel. Playing new music with old games: The chiptune subculture. Game – The 

Italian Journal of Game Studies, n.3, 2014. 

 

MICHEL, Patrick St. https://daily.bandcamp.com/2016/11/16/japanese-chiptune-list (2016) 

 

MIZUTANI, Wilson Kazuo. VORPAL: A Middleware for Real-Time Soundtracks in Digital 

Games. Tese de Mestrado apresentada ao Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

OWENS, Paul. Reformat the Planet. 2 Player Productions, 2009. 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A245664481/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=408bea72
http://link.galegroup.com/apps/doc/A245664481/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=408bea72
http://link.galegroup.com/apps/doc/A457072528/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=194bece3
http://link.galegroup.com/apps/doc/A457072528/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=194bece3
http://link.galegroup.com/apps/doc/A283186478/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=75610a8c
https://daily.bandcamp.com/2016/11/16/japanese-chiptune-list


 79 

 

PEREZ, Matthew. Undertale: A Case Study in Ludomusicology. Submitted for degree of 

Master of Arts in Music, Graduate Division of Queens College of the City University of New 

York, 2017. 

 

PETERS, Michael. The Birth of Loop. http://www.loopers-delight.com/history/Loophist.html 

(1996) 

 

RIGNALL, Jazz. Amazing Chiptunes You’ve Never Heard: Crazy Comets. 

http://www.usgamer.net/articles/amazing-chiptunes-youve-never-heard-crazy-comets (2017) 

 

ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. Cambridge Mass: The MIT Press, 1996. 

 

SCHAFER, Camila. Chipmusic e a Teoria das Materialidades: Como o Aparato Tecnológico 

Configura a Produção Musical no Coletivo Chippanze. Revista Novos Olhares - Vol.2 N.1, 

2012. 

 

SCHAFER, Camila. Chipmusic e o resgate da estética dos anos 1980 e 1990. Vozes e 

Diálogo, v. 14, n. 01, Itajaí, Janeiro/Junho, 2015. 

 

SCHAFER, Camila. Hackers e sua relação com o surgimento e desenvolvimento da 

chipmusic. Mediação, v. 17, n. 20, Belo Horizonte, Janeiro/Junho, 2015. 

 

SHEFFIELD, Brandon. Free Nes Audio Engine Nijuu Released. Game Developer, 1 de 

Janeiro de 2010, p. 5. Academic OneFile, 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A215702037/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=ebf47c7f  

 

The Harvard Law Review Association. Spare the Mod: in support of total-conversion 

modified video games. Harvard Law Review, Vol. 125, No. 3, pp. 789-810. Janeiro, 2012. 

 

Times, The New York. The Listings. New York Times, 11 de Dezembro de 2009, p. C23(L). 

Academic OneFile, 

http://www.loopers-delight.com/history/Loophist.html
http://www.usgamer.net/articles/amazing-chiptunes-youve-never-heard-crazy-comets
http://link.galegroup.com/apps/doc/A215702037/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=ebf47c7f


 80 

 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A214081205/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=0bbafc1

4 

 

TONELLI, Chris. The Chiptuning of the World: Game Boys, Imagined Travel, and Musical 

Meaning. The Oxford Handbook of Mobile Music Studies, Vol. 2, Oxford University Press, 

2014. 

 

UWIRE. Bit by bit: UCLA Game Lab to host concert featuring chiptune music. UWIRE Text, 

24 de Abril de 2012, p. 1. Academic OneFile, 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A446237446/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=bc623c4

5  

 

YABSLEY, Alex. The Sound of Playing: A Study into the Music and Culture of Chiptunes. 

Queensland Conservatorium/Griffith University, 2007. 

 

YU, Jason M. Deconstructing: The 8 Dungeons of Link’s Awakening. The Musical Narrative, 

http://jasonyu.me/links-awakening-dungeons (2017) 

 

YU, Jason M. Deconstructing: The Battle Music of Pokemon Red and Blue. The Musical 

Narrative, http://jasonyu.me/pokemon-battle/ (2018) 

 

https://www.c64-wiki.com/wiki/Crazy_Comets  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blip_Festival 

 

http://www.gamasutra.com/view/news/117391/Interview_PixelJunk_Edens_Baiyon_Vs_Metr

oids_Hip_Tanaka.php 

 

http://segredodosgames.com.br/mercado-de-jogos 

 

https://wiki.nesdev.com/w/index.php/VRC6_audio 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A214081205/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=0bbafc14
http://link.galegroup.com/apps/doc/A214081205/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=0bbafc14
http://link.galegroup.com/apps/doc/A446237446/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=bc623c45
http://link.galegroup.com/apps/doc/A446237446/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=bc623c45
http://jasonyu.me/links-awakening-dungeons
http://jasonyu.me/pokemon-battle/
https://www.c64-wiki.com/wiki/Crazy_Comets
https://en.wikipedia.org/wiki/Blip_Festival
http://www.gamasutra.com/view/news/117391/Interview_PixelJunk_Edens_Baiyon_Vs_Metroids_Hip_Tanaka.php
http://www.gamasutra.com/view/news/117391/Interview_PixelJunk_Edens_Baiyon_Vs_Metroids_Hip_Tanaka.php
http://segredodosgames.com.br/mercado-de-jogos
https://wiki.nesdev.com/w/index.php/VRC6_audio

