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1. Introdução 
 
 
 A computação é uma área de pesquisa e desenvolvimento extremamente dinâmica, 
nos últimos anos foi alcançado um imenso crescimento das tecnologias computacionais. 
Assim, atualmente é difícil encontrarmos uma área em que a computação não seja utilizada 
de alguma forma e as áreas ligadas à música não são diferentes. Muitas pesquisas têm sido 
realizadas com objetivos diversos através da aplicação do poder computacional em vários 
contextos musicais. Neste trabalho serão pesquisados Sistemas Musicais Interativos que são 
aqueles cujo comportamento é alterado em resposta a uma entrada musical. 
 

 
2. Motivação 
 

 A área de Sistemas Musicais Interativos mostra-se com grande potencial de 
exploração, vários são os objetivos para utilização desses sistemas que trazem um enorme 
poder de variação, pois por serem interativos, reagem a alguma entrada em tempo-real. 
Assim sendo, alterando-se a entrada, um grande conjunto de resultados pode ser obtido. 
Esses sistemas possuem alguns campos específicos de impacto, onde muitas discussões são 
feitas a respeito da necessidade de conhecimento musical, da liberdade do sistema, da 
forma de utilização, entre outros aspectos.  

 Ainda neste contexto, estão os sistemas que fazem o chamado Acompanhamento 
Musical, onde um acompanhamento é produzido em tempo-real para o solo tocado por um 
músico. Essa classe de sistemas torna o assunto mais interessante por existirem vários 
trabalhos aplicados a isto que são ricas fontes de pesquisas. 

 

 

3. Plano de Estudo 
 

Este trabalho dará uma visão geral dos Sistemas Musicais Interativos, mostrando as 
estruturas que eles apresentam, as fases de processamento para geração de uma resposta, as 
discussões envolvidas, exemplos de interações e demais assuntos relacionados. 

 Neste contexto, será dado foco a classe de sistemas que fazem Acompanhamento 
Computacional, onde serão citadas técnicas de implementações com os respectivos 
resultados obtidos. 
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Por fim, a ferramenta MAX será explorada, mostrando-se como este ambiente 
gráfico para desenvolvimento de aplicações musicais oferece recursos para que Sistemas 
Musicais Interativos sejam implementados. 
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