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 Resumos  
Notas Biográficas1
 

1 Os elementos que faltam nas notas biográficas não foram enviados em tempo útil de integrarem o livro de resumos 
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Júlia Durand é membro do Núcleo de Estudos em Género e Música (NEGEM), Grupo de Estudos Avançados em 
Sociologia da Música (SociMus), e Grupo de Estudos Avançados em Música e Cibercultura (CysMus), do Centro de 
Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM). Actualmente é bolseira no CESEM (Bolsa de Iniciação à Investigação 
Científica). Concluiu a licenciatura em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, encontrando-se de momento a realizar o mestrado em Ciências Musicais – Musicologia Histórica. 
Frequentou o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, tendo lá completado o 8º grau de piano e o 
curso de composição. Os seus interesses focam-se sobretudo no uso da música em meios audiovisuais.   

4. “So medieval like, so gentle, so perfect”: as categorias musicais da banda-sonora
dos jogos Oblivion e Skyrim 
Joana Freitas 
CESEM 

Em múltiplos espaços online, desde redes sociais, plataformas de partilha de vídeos, streaming de 
música, fóruns de utilizadores, entre muitos outros, milhares de pessoas estão ligadas globalmente 
através da internet, o que permite a adição, transformação, troca e partilha de conteúdos de 
media, possibilitando a renegociação de significados, consumo, produção e reprodução culturais 
(JENKINS: 2006).  
A música para videojogos tem sido, cada vez mais, posta em destaque em diversas plataformas 
(revistas musicais e de jogos online, redes sociais, na academia, por exemplo) (MILLER: 2012) sendo 
possível observar, especialmente no Youtube, a criação de listas de reprodução organizadas por 
ambientes, carácter e outros termos associados, como “épica”, “instrumental”, “atmosférica”, etc., 
cruzando uma série de bandas-sonoras de jogos, que se enquadram neste critério de organização, 
estabelecido pelos utilizadores como pela própria equipa de produção áudio do jogo. 
Este trabalho pretende observar a forma como a música é sistematizada e inserida em categorias 
definidas de acordo com os diversos ambientes propostos nos jogos Oblivion e Skyrim, procurando 
verificar que motivos, materiais, instrumentação e outros recursos musicais são utilizados em 
função da “etiqueta” que é aplicada a cada faixa. Realizando um cruzamento de aspectos teóricos 
de Genette e Monelle respectivamente às relações transtextuais presentes na música para 
videojogos e os tópicos musicais em diversos ambientes, este trabalho propõe uma leitura pessoal 
sobre os imaginários presentes nos jogos – desde “medieval” a “viking” – e como é que estes são 
reforçados através da banda-sonora que acompanha a narrativa e experiência pessoal do jogador 
durante a jogabilidade. Ao perpetuar códigos musicais estereotipados presentes em meios 
audiovisuais já anteriores aos videojogos, estas bandas-sonoras podem também ser consideradas 
um depósito de significados associados às acções, atmosferas e contextos propostos ao utilizador. 
Joana Freitas completou o 8º grau de piano no Trinity Guildhall of London em 2012, e frequenta o Mestrado em 
Musicologia Histórica do departamento de Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. É actualmente membro do Grupo de Teoria Crítica e Comunicação (GTCC), SociMus 
(Grupo de Estudos Avançados em Sociologia da Música), Núcleo de Estudos em Género e Música (NEGEM) e do 
CysMus (Grupo de Estudos Avançados em Música e Cibercultura), estando todos estes integrados no Centro de 
Estudos em Sociologia e Estética Musical (CESEM). As suas principais áreas de interesse são a ludomusicologia e o 
estudo da música em videojogos, a música e sociabilidades em plataformas digitais e estudos de música e género. 
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