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Resumo
Os mecanismos de interação e de influência sociais desempenham um papel importante
na aquisição e no desenvolvimento do conhecimento musical dos seres humanos. De um
lado, as pessoas nascem com determinadas características biológicas — os sistemas perceptivos e cognitivos — que permitem a aquisição do conhecimento. De outro, as interações sociais fazem com que certos traços culturais sejam transmitidos de um indivíduo
para outro, de um lugar a outro.
Este artigo apresenta o Modelo Ontomemético de Evolução Musical (Ontomemetical
Model of Music Evolution — OMME), proposto durante minhas atividades de Doutorado
na Universidade de Plymouth (Reino Unido) que se baseia nas noções de ontogênese e
de memética. O OMME estabelece normas para o desenvolvimento de sistemas computacionais interativos musicais com o intuito de explorar a evolução da música tendo
como referência a transmissão de memes musicais e, conseqüentemente, as faculdades
perceptivas e cognitivas dos seres humanos.
A fim de demonstrar as potencialidades do OMME, dois sistemas computacionais são
apresentados, o Gerador de Memes Rítmicos (RGeme — Rhythmic Meme Generator) e
os Ambientes Musicais Interativos (iMe — Interactive Musical Environments).

Introdução
O Modelo Ontomemético de Evolução Musical (Ontomemetical Model of Music
Evolution — OMME) é um novo modelo para o desenvolvimento de sistemas interativos musicais que se inspira em princípios derivados da ontogenia e da memética (Gimenes, 2009). O interesse por esta investigação origina-se da noção de que
os mecanismos de interação e influência sociais possuem um papel relevante para
a aquisição e o desenvolvimento do conhecimento musical dos seres humanos.
De um lado, as pessoas nascem com determinadas características biológicas — os
sistemas perceptivos e cognitivos — que permitem a aquisição do conhecimento.
De outro, as interações sociais fazem com que certos traços culturais sejam transmitidos de um indivíduo para outro, de um lugar a outro. Esses fatores favorecem
o aparecimento e a disseminação dos mais variados estilos musicais. De tempos em
tempos novos estilos surgem, alguns são bem sucedidos e sobrevivem mais do que
outros. Todos esses fenômenos podem ser facilmente observados na música que,
além de organização sonora, vem a ser uma expressão da inteligência, um comportamento tipicamente humano e culturalmente condicionado. Não é por outra

razão que, segundo Snyder (2000), a estrutura da memória humana condicionaria
a estrutura da música.
A palavra “ontomemético”, que dá nome ao OMME, compõe-se do afixo onto, de
ontogênese e do prefixo “memético”, que se refere à teoria memética (Dawkins,
1989). Onto vem do grego e significa “ser”; genesis, também do grego, significa “origem”. Ontogênese (ou ontogenia), o primeiro elemento central do OMME, referese, portanto, ao estudo do desenvolvimento das características físicas ou
comportamentais de um indivíduo, das suas origens até a fase adulta. Por extensão,
ontogenia musical poderia ser definida como o estudo do desenvolvimento musical de um indivíduo. Segundo Welch (2000), a música resultaria da ação combinada de fatores como o potencial neuropsicobiológico de um indivíduo e o meio
sócio cultural em que ele vive. Em outras palavras, tanto a carga genética quanto as
experiências pessoais de cada um de nós contribuiria para a formação da nossa
“visão de mundo musical”.
O segundo elemento central do OMME, a memética, é uma abordagem para o estudo da evolução cultural que se baseia na noção de meme. Memes seriam unidades de transmissão cultural do mesmo modo que genes são unidades de informação
biológica; e poderiam ser considerados como “estruturas biológicas vivas” uma vez
que existiriam sob a forma de configurações neuronais no cérebro. Além disso, os
memes teriam o potencial de se deslocar de um cérebro para outro através de substratos externos como partituras, ondas sonoras e gravações (Jan, 2000; Jan, 2007)
através de processos de imitação. A moda e as canções são exemplos de memes
(Dawkins, 1989).
No campo musical, a compreensão do conceito do meme requer a segmentação do
fluxo sonoro em unidades de informação musical, ou “memes musicais”, os quais
estão na base da transmissão memética. A evolução musical ocorreria por causa das
diferenças existentes entre os memes que são copiados e aqueles que são replicados.
Lenta e gradualmente essas diferenças (mutações meméticas) seriam responsáveis
pelas alterações de um determinado dialeto musical (Dawkins, 1989). Em certos
momentos históricos, essas mutações seriam tão importantes que levariam ao surgimento de novas regras de organização musical.

O Modelo Ontomemético
O OMME introduz um conjunto de normas para o desenvolvimento de sistemas
que tenham por objetivo o estudo da evolução do conhecimento (ou da ontogênese) musical levando em conta os conceitos fornecidos pela teoria memética. Os
objetivos gerais que o OMME propõe atingir são os seguintes:
1) Contribuir para a compreensão de fenômenos naturais, tais como a percepção
e a cognição humanas, através da modelagem computacional,
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2) Contribuir para a construção da “musicalidade das máquinas” (machine musicianship) e a interação entre máquinas e seres humanos, e
3) Fornecer ferramentas computacionais para a musicologia principalmente centrada em modelos teóricos que estudam a evolução cultural.
A fim de alcançar esses objetivos, o OMME define que sistemas computacionais
musicais devem cumprir as três condições gerais a seguir enumeradas:
Condição 1: “Sistemas baseados no OMME são sistemas interativos”. O termo
interatividade é usado em diferentes contextos com diferentes significados. No
escopo do OMME, contudo, interatividade tem um significado específico: “Sistemas interativos musicais são sistemas computacionais que, através da troca de
informações musicais, têm a capacidade de perceber o ambiente, analisar e praticar ações de modo a alterar os estados desse ambiente assim como o seus próprios estados” (Gimenes, 2009). Decorre dessa definição o fato de que sistemas
baseados no OMME devem incluir mecanismos para (i) o intercâmbio de informações musicais entre o sistema e o ambiente, (ii) a simulação de mecanismos de percepção, de análise e de ação e (iii) a alteração dos estados do sistema
bem como dos estados do ambiente.
Condição 2: “Sistemas baseados no OMME consideram a música como uma expressão das faculdades humanas”. Sistemas baseados no OMME devem explorar modelos teóricos e/ou empíricos das faculdades perceptivas e cognitivas
humanas porque (i) a música é uma expressão dessas faculdades e (ii) a base da
transmissão memética reside na existência dessas faculdades.
Condição 3: “Sistemas baseados no OMME devem implementar mecanismos para
avaliar a evolução musical”. Um dos objetivos do OMME refere-se à contribuição que os sistemas nele baseados devem dar para a pesquisa musicológica
e a construção de uma ontogenia musical. Esses sistemas devem, portanto, implementar mecanismos que permitam a avaliação de diferentes aspectos da evolução musical.
Em vista das condições anteriormente mencionadas, o OMME é brevemente definido na seguinte expressão: “O Modelo Ontomemético de Evolução Musical é
um modelo computacional para a criação de sistemas interativos que consideram
a música como uma expressão das faculdades humanas e implementam modelos
criativos para a exploração e compreensão da evolução musical”.

A fim de validar e demonstrar as potencialidades do OMME foram implementados dois sistemas computacionais, o Gerador de Memes Rítmicos (RGeme —
Rhythmic Meme Generator) e os Ambientes Musicais Interativos (iMe — Interactive Musical Environments), a seguir descritos.

O Gerador de Memes Rítmicos (RGeme)
O RGeme foi a primeira implementação de um sistema computacional baseado
nas especificações do OMME. Nele, agentes de software interagem entre si e com

o ambiente, percebendo a existência de música, analisando os objetivos a eles propostos e agindo de acordo com esses objetivos. Os agentes simulam aspectos das faculdades perceptivas e cognitivas humanas uma vez que segmentam o fluxo musical
e possuem sua própria representação do mundo (memória), na qual guardam
memes rítmicos, e que é transformada através da execução de diferentes atividades
musicais. As transformações pelas quais passam os agentes são registradas de forma
a possibilitar a observação do aparecimento e evolução dos seus estilos musicais.
Todos os agentes têm a mesma estrutura interna (percepção e memória) e a capacidade de realizar três tipos de atividades (tarefas) musicais: escutar, praticar e compor música (seqüências rítmicas). Na memória, também chamada de “matriz de
estilo”, são armazenados os memes rítmicos que, em última instância, constituem
o conhecimento musical dos agentes. A Figura 1 mostra um exemplo de meme
rítmico.
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Figura 1 — Um meme rítmico (representação musical e binária).

O RGeme funciona através do projeto e execução de simulações tendo em vista
uma determinada preocupação musicológica e da análise da evolução da memória
dos agentes. Esta evolução resulta das interações que eles praticam com as músicas
disponíveis no sistema. O projeto de uma simulação envolve a definição dos seguintes elementos:
a) Número de agentes que vão interagir.
b) Uma “matriz de objetivos” para cada um dos agentes, i.e., as tarefas que cada
agente irá executar durante a simulação.
c) Uma “matriz de avaliação” para cada um dos agentes, i.e., um conjunto de regras (nome do compositor e/ou ano da composição) que os agentes usam para
escolher dentre as música disponíveis para interação. A matriz de objetivos e a
matriz de avaliação predizem a ontogenia musical dos agentes.
Iniciada a simulação, o sistema envia seqüencialmente um contador (ciclo) para
cada um dos agentes. Este contador representa o ciclo temporal em que os agentes
se encontram. Uma vez recebido o contador, o agente executa as tarefas designadas
para aquele ciclo, escolhendo a música com a qual irá interagir segundo os critérios
definidos em sua matriz de avaliação. O material inicial com o qual os agentes irão
interagir é fornecido ao sistema na forma de arquivos MIDI.

O resultado das interações é que a memória de cada um dos agentes é constantemente transformada. A Tabela 1 mostra um instantâneo de uma dessas memórias
em que cada linha contém os memes que foram percebidos pelo agente além de outras informações como as “datas” ou ciclos (inicial — “dFL”, final — “dLL”) em que
os memes foram percebidos, o número de vezes (“nL”) que o meme foi percebido
e o peso (“w”) de cada um deles.
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Ao final de cada tarefa, o peso (“w”) de cada um dos memes é reforçado de acordo
a similaridade entre os memes presentes na memória e aqueles com que os agentes
estão interagindo em um dado momento. Na medida em que os agentes interagem
com as músicas e, conseqüentemente, com os memes rítmicos, alguns desses memes
são reforçados enquanto que outros são enfraquecidos. A evolução do conhecimento musical dos agentes é monitorada através da análise dessas transformações.
Sucessivamente, ao final da interação com cada uma das músicas, o RGeme registra um instantâneo da memória dos agentes de modo que se possa analisar passo a
passo a importância dessas interações para a evolução do aprendizado e, conseqüentemente, do estilo musical de cada um deles.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Meme
01010110
01011000
11010000
00100010
01110111
11011101
10010111
10010101
11110111
10001000
...

dFL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...

dLL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...

nL
2
2
2
2
4
6
6
4
15
1
...

w
1.026
1.017
1.021
1.013
1.025
1.022
1.023
1.019
1.014
1.000
...

Tabela 1 — Extrato de uma Matriz de Estilo.
(Meme = representação rítimica, dFL = data da primeira audição,
dLL = data da última audição, nL = número de audições, W = peso)

Figura 2 — Exemplo de uma composição rítmica gerada pelo RGeme.

Os agentes também são capazes de gerar novas composições com base nos memes
armazenados em sua memória, para o que utilizam as informações mostradas na
Tabela 1 acima, em especial o peso (coluna “W”) de cada um dos memes. As composições dos agentes são particularmente importantes porque permitem que o conhecimento adquirido por um deles possa ser transmitido aos demais em uma
mesma simulação. A Figura 2 acima mostra um exemplo de uma dessas composições.
Durante o desenvolvimento do RGeme foram realizadas inúmeras simulações e,

em (Gimenes, 2009) algumas delas são descritas em detalhe. A título de exemplificação, as próximas figuras mostram alguns gráficos que foram gerados a partir de
uma dessas simulações em que um agente interagiu com grupos diferentes de composições de Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim. A Figura
3 mostra o número de vezes (eixo ‘y’) que um determinado agente interagiu durante toda a simulação com os 20 memes inicialmente aprendidos. O eixo ‘x’ mostra a representação binária dos memes rítmicos.

Figura 3 — Número de interações para os 20 primeiros memes.

A Figura 4 a seguir mostra o número de memes aprendidos durante toda a simulação. O eixo ‘x’ mostra a seqüência de ciclos da simulação, que durou um total de 100
ciclos, e o eixo ‘y’ mostra o número de memes aprendidos até um determinado ciclo.
O agente foi instruído na matriz de avaliação a escolher músicas de compositores
distintos em três diferentes fases da simulação. O gráfico da Figura 4 mostra este
fato, onde o agente aprende um determinado número de memes que é crescente
no início de cada uma dessas fases e posteriormente estabilizado.

Figura 4 — Número de memes aprendidos durante a simulação.

Finalmente, a Figura 5 mostra a evolução da curva de importância de uma seleção
de memes que o agente aprendeu durante a simulação. O eixo ‘x’ mostra a seqüência de ciclos da simulação e o eixo ‘y’ o peso relativo (“w”) dos memes. A Tabela 2
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— mostra os detalhes de cada um dos memes exibidos na Figura 5 ao final da simulação.
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Figura 5 — Curva de importância dos memes (seleção).
#
3
6
9
23
29
39

Meme
11111111
11111010
01111111
00100010
10111111
11011000

dFL
1
1
2
3
13
35

dLL
100
91
100
57
95
98

nL
862
100
318
14
51
69

w
3.753
2.543
2.982
1.013
2.297
1.970

Tabela 2 — Descrição dos memes da Figura 5.

(Meme = representação rítimica, dFL = data da primeira audição,
dLL = data da última audição, nL = número de audições, W = peso)

A fim de demonstrar a evolução da importância dos memes, a Figura 5 e a Tabela
2 — devem ser lidas conjuntamente. Por exemplo, o agente interagiu com os memes
3 e 6 na primeira interação (DFL = 1), que se originaram da música Lua Branca, de
Chiquinha Gonzaga. O meme 9 aparece na segunda interação (música Gaúcha,
mesma compositora), o meme 23 na terceira (música Annita, idem), o meme 29 na
13a. (música Atraente, idem) e o meme 39 na 35a (música Tenebroso, de Nazaré).
Embora o meme 23 tenha sido ouvido pela primeira vez no 3o. ciclo, a sua importância relativa em comparação aos demais nunca foi muito elevada. Por outro lado,
embora o agente tenha interagido com o meme 39 no 35o. ciclo, no final da
simulação este meme foi mais importante do que o 23o., com o qual o agente
interagiu pela primeira vez no 3o. ciclo. O meme 6 é relativamente importante na
música de Chiquinha Gonzaga, mas a sua importância foi menos significativa após
o agente ter começado a interagir com a música de Ernesto Nazaré. Por este motivo,
no final da simulação, o meme 9 foi mais importante do que o meme 6. Finalmente,
os memes 3 e 9 tiveram um desempenho comparável e estável durante toda a
simulação.

Ao final de uma simulação, é possível, com base nos pesos relativos de cada um dos
memes presentes na memória do agente, determinar quais deles são mais importantes (“vencedores”) que os outros. A Tabela 3 — abaixo mostra os dez memes
mais importantes ao final da mesma simulação utilizada nos exemplos acima.
#

Meme

dFL

dLL

nL

w

3

1

100

862

3.753

11

2

98

431

3.111

9

2

100

318

2.982

17

2

92

18

2.577

6

1

91

100

2.543

8

1

100

240

2.482

10

2

98

191

2.422

19

3

94

225

2.402

38

35

98

161

2.381

7

1

99

149

2.329

Tabela 3 — Memes vencedores
(Meme = representação rítimica, dFL = data da primeira audição,
dLL = data da última audição, nL = número de audições, W = peso)

Considerando-se que o RGeme foi a primeira implementação de um sistema segundo as normas do OMME, algumas das suas características foram intencionalmente simplificadas. Este é o caso, por exemplo, do material musical (apenas ritmos
monofônicos) e da segmentação (critério de comprimento fixo, i.e., um segmento
por compasso). Além disso, o RGeme implementa um modelo de criação musical
que não leva em consideração a continuidade de um meme para outro. Por causa
dessas limitações e considerando as lições aprendidas com esse sistema, posteriormente implementei um segundo sistema chamado de Ambientes Musicais Interativos (iMe — Interactive Musical Environments), brevemente apresentado na
próxima seção.

Os Ambientes Musicais Interativos (iMe)
O sistema iMe é bem mais complexo que o RGeme embora guarde com este diversas semelhanças. Ambos são sistemas interativos musicais baseados nas condições
do OMME e possuem a mesma espinha dorsal: agentes executam atividades inspiradas no mundo real e se comunicam entre si e com o mundo exterior. O resultado
desta comunicação é que a memória dos agentes é constantemente alterada e, con-
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seqüentemente, seus estilos musicais evoluem. Contudo, um número considerável
de características distingue esses dois sistemas, entre as quais estão a representação
musical, o modelo de segmentação e o fato de que o sistema iMe foi especialmente
concebido para abordar a interatividade sob um ponto de vista improvisacional em
que os agentes executam tarefas em tempo real (ouvir, executar, praticar, improvisar-solo e improvisar-grupo) além de tarefas em tempo não real (ler e compor).
O sistema iMe utiliza o protocolo de comunicação MIDI para a troca de mensagens
entre os agentes e entre estes e o mundo exterior, a partir do qual os agentes extraem a representação musical simbólica necessária para as interações. Esta representação possui paralelos com os modelos perceptivos e cognitivos humanos, ou
seja, com a forma como os sons são captados pelos ouvidos, processados e armazenados pela memória (Snyder, 2000). Uma série de filtros equipam os “ouvidos” dos
agentes e são responsáveis pela extração de características particulares do fluxo sonoro, tais como o aumento e/ou a diminuição da freqüência sonora (direção da
melodia) ou a densidade musical (número simultâneo de notas). Os agentes percebem as mudanças do fluxo de som entre dois momentos consecutivos no tempo
e extraem “informações sensoriais” a partir deles. A Figura 6 mostra um exemplo em
notação musical tradicional e a correspondente representação com base em filtros
sensoriais. Para fins de demonstração, neste caso são usados somente 3 filtros (direção melódica, saltos melódicos e intervalos de tempo da melodia).

1

2

3

4

5

6

7

direção melódica

0

1

1

1

1

-1 -1 -1

saltos melódicos

0

2

2

1

2

2

1

8
2

intervalos de tempo da melodia 120 120 120 120 120 120 120 120

Figura 6 — Representação musical com base em filtros sensoriais.

Na versão atual do sistema iMe, a autonomia dos agentes foi limitada de modo que
eles executam as tarefas (matriz de objetivos) previamente determinadas pelo usuário bem como escolhem as músicas segundo critérios também fixados por este.
Sendo assim, do mesmo modo que no RGeme, ao projetar uma nova simulação, o
usuário deve determinar um número de agentes (pelo menos um) e atribuir um
número de tarefas (pelo menos uma) para cada um deles. Havendo tarefas que envolvam a escolha de músicas para interação, os agentes também devem ser instruídos com os critérios (nome do compositor, gênero, ano de composição) para essa
escolha (matriz de avaliação). Os objetivos e a matriz de avaliação constituem uma
espécie de esboço do que virá a ser o mapa de desenvolvimento estilístico dos
agentes.
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Figura 7 — Extração de características musicais e segmentação.

Ao interagir com uma determinada música, os agentes percebem o fluxo de dados
musical e o decompõem em informações sensoriais básicas (e.g. direção da melodia)
em tempo real, o que resulta em uma série de fluxos de dados paralelos, posteriormente utilizados para segmentação, armazenamento na memória e definição de estilo. Esse mecanismo é ilustrado na Figura 7.
A segmentação implementada no iMe inspira-se em princípios da psicologia Gestalt e em modelos mais recentes do sistema cognitivo humano (Snyder, 2000). Em
linhas gerais, a fim de implementar esses princípios, o algoritmo de segmentação
simula o fenômeno da habituação, ou seja, dado que um sinal permanece estável
durante algum tempo, o seu interesse (atenção) decai. Desse modo, acompanhandose o comportamento dos fluxos de dados paralelos anteriormente mencionados, é
possível se obter indicadores para a segmentação. Enquanto os agentes percebem o
fluxo sonoro, a repetição do mesmo sinal resulta em uma falta de interesse enquanto
que uma mudança de comportamento no sinal, depois de um certo número de repetições, chama a atenção deles. Cada segmento constitui um meme musical que,
por sua vez, se compõe de um conjunto de “substrings” originário do fluxo sonoro
original.
A memória dos agentes é composta de uma Memória de Curto Prazo e de uma Memória de Longo Prazo. A primeira armazena os últimos ‘n’ memes percebidos pelo
agente, onde ‘n’ é definido a priori pelo usuário. A segunda armazena cada um dos
substrings mencionados acima em áreas específicas de acordo com os filtros sensoriais. Todas as substrings possuem ponteiros que apontam para as demais substrings
de modo que são estabelecidas conexões entre elas e que são reforçadas de acordo
com as músicas com as quais os agentes interagem. Quanto mais freqüentes são
essas conexões, maior é o peso atribuído a elas na memória dos agentes. Inversamente, se determinadas conexões não ocorrem nas músicas com as quais os agentes interagiram mais recentemente, elas são enfraquecidas, o que equivale a dizer
que elas começam a ser esquecidas.
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Finalmente, os agentes são também capazes de criar novas músicas através das tarefas compor, improvisar-solo e improvisar-grupo. O modelo criativo usado nessas
três tarefas é, na realidade, muito semelhante e deve ser considerado mais improvisacional do que composicional dado que, uma vez gerado um novo meme musical,
o agente não pode “mudar de idéia” e gerar um outro em seu lugar. O usuário do
sistema deve programar previamente uma seqüência de condições (e.g. escalas, acordes, etc.) em um espaço chamado de “Mapa Composicional e de Performance”
(MCP) que o agente irá seguir enquanto estiver criando uma nova música. No momento da criação, o agente gera novos memes recombinando as substrings que estão
armazenadas na sua memória, de acordo com os pesos das diversas conexões mencionadas anteriormente. Uma vez gerado, o novo meme é em seguida adaptado ao
MCP. Novos memes musicais são gerados até que todas as condições do MCP
sejam satisfeitas. Esse processo é ilustrado na Figura 8 abaixo:

Figura 8 — O processo de geração e adaptação dos memes.

Em (Gimenes, 2009) são descritas com detalhe algumas das possibilidades do
OMME implementadas pelo sistema iMe tanto na área de musicologia quanto na
de criação musical. Com relação à primeira, a configuração inicial do sistema (número de agentes, base de dados musical, tarefas, etc.) é que permitirá o estudo de determinadas questões. É possível, por exemplo que, em um determinado cenário, um
agente ouça uma peça e um outro agente ouça uma outra peça. Ao final da simulação, a diferença do conhecimento musical dos agentes irá corresponder à diferença
dos estilos musicais entre as peças. Para isso é necessária uma medida de similaridade
entre as memórias dos agentes, a qual também é descrita em detalhe na Tese.
Uma outra possibilidade de análise poderia ser a comparação da memória de dois
agentes após um ter ouvido músicas compostas por um determinado compositor e
o outro agente ter ouvido músicas de um outro compositor. O gráfico exibido na
Figura 9 abaixo ilustra este caso. Nesta experiência foram usados dois conjuntos
distintos de músicas, de um lado as Invenções a duas vozes de J. S. Bach e, de outro,
um conjunto de 10 peças pertencentes ao gênero ragtime. O gráfico mostra que a
diferença entre as memórias dos agentes decresce à medida em que a simulação evolui mas essa diferença é estabilizada em torno do valor 16.5, o que representaria a

diferença numérica em termos de estilo entre os dois conjuntos de peças.
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Figura 9 — Diferenças de estilo entre dois agentes

(grupos diferentes de peças musicais).

Uma outra área na qual o sistema iMe tem grande potencial é o da criatividade musical visando a explorar, mais especificamente, o segundo objetivo do OMME, i.e.,
contribuir para a construção da “musicalidade das máquinas” e a interação entre
máquinas e seres humanos. Uma performance pública foi preparada durante o Peninsula Arts Contemporary Music Festival em fevereiro de 2008 na Universidade
de Plymouth, Reino Unido.
Uma simulação foi especialmente projetada para esta performance em que um
agente deveria executar duas tarefas: a leitura de uma música e uma improvisaçãogrupo de outra. No início da simulação, a memória do agente estava vazia e, durante a primeira tarefa (leitura), o agente leu um arquivo MIDI contendo apenas a
melodia da música Stella by Starlight, de Victor Young. Neste momento, a memória do agente passou a conter o material inicial que ele iria utilizar na segunda tarefa. Um MPC (mapa composicional e de performance) havia sido previamente
preparado com a seqüência harmônica da mesma peça musical e, durante a segunda
tarefa (improvisação-grupo), o agente e eu improvisamos com base nele. Iniciada a
improvisação, o agente começou a ouvir as idéias musicais que eu tocava, transformando, conseqüentemente, a sua memória. As novas idéias musicais aprendidas
pelo agente passaram então a compor a sua própria improvisação. Uma descrição
passo a passo dessa performance pode ser lida em (Gimenes, 2009) e sua íntegra assistida em http://www.computermusiclab.com/.

Conclusão
Este artigo apresentou sucintamente o Modelo Ontomemético de Evolução Musical (OMME), um novo paradigma para o desenvolvimento de sistemas computacionais interativos musicais que se funda nas noções de ontogênese e de memética,
proposto durante o meu Doutorado na Universidade de Plymouth (Reino Unido).
Os sistemas baseados neste modelo devem (i) ser sistemas interativos, (ii) conside-
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rar a música como uma expressão das faculdades humanas, e (iii) implementar mecanismos para a análise da evolução musical. Essas condições visam a (i) contribuir
para a compreensão de fenômenos naturais, tais como a percepção e cognição humanas, através da modelagem computacional, (ii) contribuir para a construção da
“musicalidade das máquinas” e a interação entre máquinas e seres humanos, e (iii)
fornecer ferramentas computacionais para a musicologia principalmente centrada
em modelos teóricos que estudem a evolução cultural.
A fim de demonstrar as potencialidades do OMME, foram desenvolvidos os sistemas Gerador de Memes Rítmicos (RGeme – Rhythmic Meme Generator) e Ambientes Musicais Interativos (iMe – Interactive Musical Environments). Ambos são
sistemas interativos musicais em que agentes musicais interagem com o ambiente
e entre si, possuem módulos perceptivos e cognitivos e são capazes de evoluir a partir da execução de tarefas musicais. No RGeme os agentes executam tarefas em
tempo não real (ouvir, praticar e compor música), enquanto que no iMe, além destas os agentes também executam tarefas em tempo real (ouvir, executar, improvisar-solo e improvisar-grupo).
Os estudos apresentados neste artigo estão sendo atualmente aprofundados no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (NICS/Unicamp), no escopo da
minha pesquisa de Pós Doutorado com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Um novo sistema interativo
musical está sendo desenvolvido com o intuito de estudar a emergência e evolução
de estilos musicais em um ambiente essencialmente autônomo. Esta pesquisa se insere no contexto dos modelos que exploram a Vida Artificial (“Artificial Life”), os
quais procuram replicar fenômenos biológicos através de simulações em computador (Miranda, 2003) e abordam conceitos como, por exemplo, a origem dos organismos vivos, comportamento emergente e auto-organização e podem ajudar na
compreensão da gênese e evolução musicais (Atlan, 1979).
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