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Introdução 

 

A construção desta investigação far-se-á em torno do conceito de 

Replicação Musical, com base na noção de Unidade de Informação Replicadora 

Musical (UIRM) e na quantificação do Valor Informacional da Replicação Musical 

(VIRM), essenciais para a compreensão da existência e do funcionamento da 

Replicação Musical. O estudo sobre a quantificação do Valor Informacional na 

Replicação Musical (VIRM) será desenvolvido com base nos estudos dos autores 

de L. Meyer, E. Narmour e S. Jan, baseando-nos especialmente no Modelo de 

Implicação-Realização (I-R) de E. Narmour. Este modelo facilita a análise da 

especificidade dos padrões melódicos, que se encontram na base da construção 

das Unidades Musicais, situadas em níveis complexos e de organização 

hierárquica superior. 

A relevância da consciência no processo de replicação para as gerações 

dos compositores procurará fundamentar-se teoricamente nos autores S. 

Blackmore, D. Dennett, E. Narmour, R. Gjerdingen e J. Molino e J.J.Nattiez.  

  A escolha das obras geradoras dos exemplos usados na investigação 

seguiu um plano de critérios de seleção, a saber, as linhas de influência 

(influência musical termo veiculado por Kevin Korsin, 1991:6 e que se transformou 

numa área musical, com ferramentas de análise: a citação, o empréstimo, a 

modelação e o uso de convenções musicais)1.  

Nas linhas de influência existem caminhos de orientação tonal que tratam 

da exploração numa via tradicional, apresentando as cadências arquetípicas em 

obras de numerosos compositores (a cadência I-IV-I6/4-V7-I)2, desde do período 

                                                      

1
 Ver os autores L. Meyer (Sytle and Music, edição de 1996), H. Schenker (Free composition 

edição de 2001), E. Narmour ( Beyond Schenkerism edição de 1977), S. Jan ( The memetics of 

music, edição de 2007), K. Korsin ( Towards a new poetics of musical influence, edição de 1991).  

2
 Ver o subcapítulo I.3.1. Unidades de Informação Replicadora Musical  
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Pré-Clássico, passando pela época do Barroco, do Classicismo e do Romantismo 

musicais3.  

Por outro lado, numa orientação menos tradicionalista, um grupo de 

compositores reconhecidos, nomeadamente B. Bartók, C. Debussy, A. Scriabin, I. 

Stravinsky, G. Crumb, exploram o universo das escalas modais e das construções 

simétricas e replicadoras, não abolindo o conhecimento anterior, que herdaram, 

modificando-o num sentido evolutivo.     

 A problemática desta investigação assenta também no debate manifesto 

entre a conceção da construção musical 'top-down' (cima-baixo) versus 'bottom-

up'4 (baixo-cima), realçando a ideia de que a criação musical constitui um 

processo de construção evolutiva e orgânica, contrária a uma visão platónica que 

carateriza compositores do século XIX como por exemplo o compositor Carl 

Czerny. Este, perante as ideias sobre a origem e a mutação, defendeu 

insensivelmente "a view of form as a mould into which matter can be shovelled" 

(Tovey, 1931: IV).  

Por contraste, uma tradição organicista e idealista representada por A. B. 

Marx (1997), por Tovey (1931) e mais recentemente por Rosen (1988, 1997), 

observaram a forma musical formando-se a partir das propriedades intrínsecas 

inerentes ao material musical, as ideias musicais surgindo e ditando a 

configuração do quadro geral que as engloba.  

Revela-se importante também sublinhar a distinção manifesta entre o post 

facto estético que teoriza acerca da forma e o processo psicológico ou poético, 

envolvido na geração da forma nas obras dos compositores. Este tema foi 

desenvolvido por J. J. Nattiez (1990) no seu livro Music and Discourse: Toward a 

Semiology of Music.  

Neste sentido e reformulando as ideias anteriores, enquanto os analistas e 

os teóricos revêm todo o tipo de construções acerca da natureza e do 

desenvolvimento da forma musical, para este trabalho será retido essencialmente 

                                                      

3
 E. Narmour relata que num modelo de implicação e realização, as formas estilísticas - esquemas 

baseadas em recorrências estatísticas - serão concebidas enquanto repositores de recursos 

implicativos dos quais a estrutura (a estrutura estilística) será extraída (1977: 212). 

4
 Esta visão foi caraterizada por Eugene Narmour (1977, 1984, 1989, 1990, 1992, 1999).  
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o processo de como é que o material musical se organiza em padrões musicais e 

Unidades de Informação Replicadora Musical (UIRM) no ato da composição 

musical. O argumento será apoiado também nos estudos recentes da memética5 

que pretendem igualmente evidenciar o processo generativo, defendendo a 

etiologia e a evolução dos arquétipos musicais a uma escala formal e estrutural6. 

 Para ilustrar o modelo que pretende observar, comparar, analisar, 

quantificar e interpretar os dados recolhidos consideram-se quatro categorias 

principais de exemplos distintos e específicos (1. UIRM na modalidade octafónica, 

2. UIRM Tristão, 3. UIRM ↑5↓2, 4. UIRM Baixo Lamento), que ilustram o processo 

apresentado com exemplos analíticos desde da época do Pré-Classicismo até à 

contemporaneidade.  

 Invocando áreas de conhecimento relativamente recentes7 para o 

entendimento de assuntos da Teoria Musical e inerentemente da Psicologia da 

Música e da História da Música e fazendo recurso às mais recentes informações 

intelectuais pode constituir objeto de críticas, enquanto já existe uma literatura 

formada mais antiga.  

Talvez a crítica mais próxima e reveladora que surge neste sentido é que a 

abordagem proposta utiliza conceitos familiares, atraindo terminologias e noções 

de várias áreas do conhecimento cultural, transformando-as em terminologias 

novas e próprias; por outras palavras significa "colocar vinho velho em odres 

novos"8. No entanto, a aplicação pretendida ganha sua garantia por se sobrepor 

às mesmas preocupações manifestas na teoria da música.  

Assim, a preocupação geral é concentrada sobre o que é uma Unidade 

Musical e de como é que as Unidades Musicais se combinam para realizar 
                                                      

5
 Meta teoria da transmissão cultural, que se apoia e fundamenta nos estudos análogos da 

transmissão biológica/genética (Dawkins:2009, Dennett:1993). 

6
 A memética discute como é que as mémes musicais (UIRM) existem em vários níveis estruturais 

e hierárquicos, determinando um modelo da génese e evolução estrutural da méme e 

considerando fatores que afetam a combinação das mémes.   

7
 Como por exemplo a memética.  

8
 Construção que contém a inversão do início do versículo Mateus 9:17 do livro sagrado a Bíblia 

"Nem se deita vinho novo em odres velhos; do contrário se rebentam, derrama-se o vinho, e os 

odres se perdem; mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam". 
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estruturas maiores. Sendo estes problemas generativos da composição, foram 

abordados extensivamente na Teoria da Música e na Análise Musical por uma 

variedade de perspetivas nas últimas décadas, incluindo as noções de 

recombinação (Ratner:1970), grundgestaltist (Epstein:1979), semântico-narrativo 

(Allanbrook:1992), cognitivo-esquemático (Gjerdingen:1988), implicação-

transformação (Narmour:1990, 1992), compositivo-instrutivo (Gjerdingen:2007), 

linguístico-semiológico (Nattiez:1982) e probabilístico bayesiano (Temperley: 

2007). 

 A abordagem proposta aborda a questão das UIRM de uma perspetiva da 

teoria evolucionista, que exerce um darwinismo universalista (Dawkins, 1999) e 

que contém que a operação do "algoritmo evolutivo" (Dennett: 1995:343) é neutro, 

ocorrendo sempre que os elementos "atómicos" de um determinado ambiente 

manifestam o potencial de se juntarem em sequências moleculares distintas e 

replicáveis. De uma forma específica, implica a pergunta de como é que padrões 

se formam dentro de um substrato e como é que padrões se definem em relação 

ao ambiente, mais amorfos, na virtude do seu conteúdo informativo enriquecido, 

onde a informação é definida enquanto "relational richness" (Meyer:1976) dos 

componentes da molécula.  

Na biologia, este assunto revela-se fundamental à própria origem da vida 

que iniciou quando as primeiras moléculas orgânicas começaram a organizarem-

se em sequências maiores capazes de autorreplicação (Dawkins, 2009:14). No 

que toca estas moléculas, e com relevância a todos os replicadores enquanto 

entidades primárias, incluindo frases musicais curtas, Dennett afirma o seguinte: 

 

"When an entity arrives on the scene capable of behavior that staves 

off, however primitively, its own dissolution and decomposition, it brings 

with it into the world its “good”. That is to say, it creates a point of view 

from which the world’s events can be roughly partitioned into the 

favorable, the unfavorable, and the neutral. And its own innate 

proclivities to seek the first, shun the second, and ignore the third 

contribute essentially to the definition of the three classes. (Dennett, 

1995:173-4) 



17 
 

 

Na música, um processo semelhante pode ser pensado como sendo a 

junção dos sons nas formas primárias "song-speech" (Mithen, 2006) em grupos 

de pequenos números de alturas sonoras que formam partículas discretas 

capazes de auto replicação, manifestação o que ocorria nas comunidades 

primárias de hominídeos - e que adquiriram conteúdo semântico através das 

"palavras" de uma proto linguagem -.  

Desde que os padrões começaram a emergir de materiais musicais 

primários, a lógica dita que estes terão a tendência de serem replicados em 

proporção direta da sua saliência e proeminência dentro de uma comunidade 

cultural. Para entender este processo é necessário questionar os aspetos 

ambientais de uma Unidade de Informação Replicadora (UIR) e os seus atributos 

inerentes a sua replicação.  

Aparte das orientações musicais e teóricas do compositor e do ouvinte, 

relativamente às áreas estéticas e poéticas, tomando uma terceira perspetiva, a 

perspetiva da replicação - e neste sentido fazendo referência a teoria de Susane 

Blackmore meme's eye view (1999:37 e 2000) - aceita-se a tautologia de que as 

mémes (UIR) mais adaptáveis e salientes prevalecerão. Nas formulações de 

Dawkins e Dennett, as UIR mais egoístas (Dawkins, 2009) são aquelas cujos 

atributos determinam "seek the favourable, shun the unfavourable, and ignore the 

neutral" (1995:173-4).  

 A memética defende que os atributos percetuais e cognitivos adquiridos 

geneticamente determinam que padrões podem ou não podem ser percecionados 

e a forma como os dados se agrupam. Estes princípios também gestaltianos são 

conhecidos na psicologia há mais de quase um século (Deutsch: 1999, Lerdahl: 

1992), sendo os seus preceitos cruciais. Para se "fixarem" nas memórias, as UIR 

- como garantia da sua sobrevivência - têm que sobreviver à pressão da seleção 

exercida pelas UIR que competem para o mesmo espaço da memória (loci). 

Neste sentido, a replicação representa um aspeto significante da cultura, 

assumindo-se assim que a informação replicada ganha um estatuto etiológico, 

epistemológico e ontológico. Assim, é essencial que a metodologia operacional da 

análise distributiva tenha que formatar o contínuo sonoro em componentes.  
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 Em contraste com esta visão, muitas conceções musicais teóricas sobre a 

unidade são geralmente sintéticas. Neste sentido, são baseadas na invocação de 

construções abstratas - harmonia, ritmo, periodicidade - para determinar o 

estatuto e a identidade dessa unidade. Nattiez (1990:156) nota que a difusão 

inerente à definição de uma célula ou de um motivo apresenta-se diferente e 

variável de um autor para outro e de um contexto a outro. Esta instabilidade é 

removida pela abordagem baseada na replicação, porque a informação que é 

replicada define o seu próprio quadro de referências, não tendo de ser 

conformada a categorias analíticas existentes. Pensando na ideia de que motivos 

tendem a ser UIR, o contrário não se verifica. As unidades musicais distributivas e 

semiológicas retianas (de Réti) surgindo inferiores à perspetiva dos padrões 

recorrentes. Por outras palavras, as UIR são "vivas", enquanto motivos/células 

não replicadoras são "mortas".   

 Contrariamente às conceções sintéticas sobre as unidades musicais, a 

visão da replicação de uma UIRM facilita uma moldagem matemática da dinâmica 

da UIR. A disciplina e os conteúdos relacionados com a teoria da replicação 

evolucionista gerou estudos da dinâmica generalista da replicação (Schuster and 

Sigmund: 1983), que inspiraram estudos meméticos, a transmissão e a evolução 

(Kendal e Laland: 2000, Lynch: 1998).  

Ainda, uma orientação memética facilita simulações da replicação e da 

evolução no computador. Estudos realizados por Miranda sugerem que a 

replicação das UIRM pode ser recriada por computadores (Miranda, Kirby and 

Todd: 2003). Assim o sistema iMe (Interactive Musical Environments) de Miranda 

e Gimenes implementa Ontomemetical Model of Music Evolution (OMME), criando 

uma comunidade de agentes (representados por objetos, no paradigma 

programativo orientado para o objeto C++) que tem a capacidade de percecionar, 

armazenar e reproduzir padrões musicais curtos. Os seus estudos sugerem que 

sociedades de agentes (como as sociedades iniciais de hominídeos) são capazes 

de elaborar "culturas" musicais de pontos de começo básicos. Estes estudos da 

replicação precisaram da formalização de um enquadramento teórico 

fundamentado, revelando-se assim instrutiva, a comparação do desenvolvimento 

das teorias anteriormente expostas com o desenvolvimento biológico.  
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O fenómeno da evolução (no sentido de mudanças morfológicas das 

espécies ao longo do tempo que se baseiam nos estudos dos fósseis) foi 

observado na natureza antes de Darwin formar o seu mecanismo da seleção 

natural no livro Origin of Species, estudo que procedeu sem a compreensão da 

natureza particular da transmissão de herança por meios genéticos que foi 

sugerida pelos estudos de 1965 sobre a hibridação de Mendel (1996). A conceção 

particular da herança não foi integrada completamente pelo selecionismo 

darwinista até a "nova Sintese" de 1930 (Fisher: 1930), e finalmente pela 

descoberta do ADN nos anos 1950 quando a base do processo bioquímico foi 

entendido. Ainda hoje os biólogos discutem sobre aquilo que é realmente o gene 

(Dawkins, 1999).   

 O enquadramento teórico baseia-se em trabalhos que abordam a questão 

das Unidades de Informação Replicadora Musical (UIRM) nas suas várias formas 

de ocorrência dentro da literatura musicológica e analítica. Neste sentido, 

identifica-se uma variedade de noções que correspondem ao conceito de UIRM 

na literatura de especialidade como o gene (biologia) (Dawkins: 1999, 1983, 2006, 

2009), Durham: 1991), a méme (cultura) (estudos de Aunger: 2002, Ball: 1984, 

Blackmore: 1999, 2000, Brodie: 1996, Costall: 1991, Delius: 1989, 1991, Distin: 

2005, Guthery: 1994, Hull: 1982, Jan: 2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2007, Kendal e Laland: 2000, Kuper: 2000, Laurent: 1999, Lynch: 1996), os 

padrões replicadores (Burkholder: 1994, Cope: 1991a, 1991b, 1996, 2001, 2003, 

Forte: 1973, Gjerdingen: 1988, 1989, 1990, 1999, Meyer: 1956, 1973, 1976, 1996, 

2000, Narmour: 1977, 1984, 1989, 1990, 1992, 1999), 'zygons' (Ockelford: 2004), 

similaridades (Ockelford: 2004, Orpen and Huron: 1992), noções que remetem a 

ideia da existência e do funcionamento de unidades de informação com 

comportamento replicador.  

Como meio ambiente que medeia a realização da transferência de 

informação replicadora é considerado o estrato biológico neurológico (hardware), 

a consciência do indivíduo com os níveis psicológicos (software) relacionados 

com a psicologia de natureza gestalt, suas ulteriores ramificações musicais e os 
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efeitos fe[m]otípicos9 do comportamento humano que se observam na realização 

de artefactos10 e ondas sonoras (Dennett: 1993, Blackmore: 1999). Ideias 

cristalizadas nos estudos de autores como Hienrich Schenker (2001), Jean-

Jacques Nattiez (1985, 1990, 2002), Leonard Meyer (1956, 1973, 1996, 2000) e 

Eugene Narmour (1977, 1984, 1989, 1990, 1992, 1999) constituem para esta 

investigação guias e ferramentas principais para a determinação das UIRM e dos 

seus VIRM. 

  

                                                      

9
 Do biológico fenótipo (gene) para o cultural femótipo (méme).  

10
 Todo o tipo de material que suporta o armazenamento e a existência de UIRM, ou seja, 

partituras, CDs, livros, uma performance musical, meios de transmissão cultural e social (rádio, 

televisão).  
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Capítulo I 

I.1. Contextualização da natureza do trabalho e dos conceitos apresentados 

 

 Promovendo algumas das ideias expostas de uma forma experimental, 

investigadores do início do século XX (Carl Stumpf, Marius Schneider e Curt 

Sachs, 194811) consideraram importantes as descobertas semelhantes que 

ocorreram ao nível da evolução da linguagem e do comportamento geral 

humanos, a música sendo vista na sua componente linguística, como produto do 

comportamento e da musicalidade humana, manifestando a característica de 

transversalidade sobre as culturas.   

 Facultaram-se assim, meios específicos, especializados e diretos para a 

exploração tanto da noção da evolução em geral como também de uma forma 

mais particular, a observação, a análise, a aplicação e quantificação precisa das 

estruturas, funções e comportamentos culturais, sociais, humanos e dos diversos 

grupos (Wallin:2000). 

 Como consequência as ideias provenientes de domínios científicos de 

conhecimento extramusicais encontraram um terreno fértil, integrando-se no 

universo da cultura humana e na música, dando lugar à criação da conceção de 

organicismo12, uma conceção que observa os produtos do comportamento 

musical humano numa perspetiva de construção e análise biológicas13. A 

                                                      

11
 Ver Nettl e Bohlman (1991). 

12
A ideia de glorificação da natureza encontrou na sociedade ocidental pós romântica novas 

adesões, sendo criadas formas evolucionistas de arte baseadas no crescimento, desenvolvimento 

e abertura, através da corrente ideológica do organicismo. O organicismo revelou a sua profunda 

influência e perseverança ao longo do século vinte em manifestações culturais como a estética 

formal, a pintura abstrata, a música de avant-garde e outras mundanas, tendo as suas expressões 

através da comida orgânica e cultura hippie. 

13
 O desenvolvimento desta conceção beneficiou principalmente da separação manifesta na 

primeira metade do século vinte entre a teoria da música e a análise musical, cujo conhecido 

exponente, nomeadamente Henrik Schenker (1868-1935), criou um sistema de análise de 

conteúdos musicais, baseado na ideia de unidade orgânica. Este sistema tem manifesto 

reverberação até ao século XXI, no entanto, também encontrou as suas oponentes ideológicas de 
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existência de uma correlação manifesta entre os mundos cultural e natural 

começou a ser discutida mais proeminentemente desde o final da segunda 

metade do século XVIII, e mais proemenentemente por Charles Piercy Snow que 

introduziu o conceito de "two cultures" (1964), conceito este que encontrou mais 

tarde uma forte manifestação da ideia de que em termos estruturais, a evolução 

natural é paralela com a mudança cultural. Dennett (1995) toma como definição 

da evolução o seguinte, 

 

"the origination of species of animals and plants, as conceived by those 

who attribute it to a process of development from forms, and not to a 

process of "special creation". (1995: 345) 

 

 Deste ponto de vista, e substituindo de forma análoga formas culturais com 

formas biológicas, a cultura manifesta-se evolutiva no sentido neútro do termo. 

 As analogias natureza-cultura tentam frequentemente ligar as funções 

integradas e a história da humanidade com a unidade percebida de uma obra de 

arte e com o desenvovimento histórico de um respetivo género musical14, sendo 

aspetos definitivos de pensamento na historiografia musical, na teoria da música e 

análise musical à mais de dois séculos15. Esta tradição alcança de fato o seu 

apogeu com Heinrich Shenker, cujas noções de transformação estrutural e 

hierárquica esclarece as duas ideias: organicísmo e evolução. No entanto, os 

seus estudos apresentam um distúrbio na modalidade manifesta entre o temporal 

e o espacial. Assim, Schenker falha na distinção entre a ideia de processo de 

crescimento diacrónico que se manifesta no desenvolvimento temporal de uma 

obra, ou o seu progresso percetivo estético e evolutivo, e a ideia de estruturas de 

crescimento sincrónico, onde o primeiro plano é visto enquanto consequência 

natural do plano de fundo, ou o seu progresso conceitual poético e orgânico. A 

                                                                                                                                                                 

natureza pós moderna como a fragmentação, as leituras múltiplas, o non estrutural ou o non 

hierárquico (Jan: 2007: xi). 

14
 Ver Carl Dahlhaus, Foundations of Music History, 1983: 44-45. 

15
 Ver Clarke e Rehding, Music Theory and Natural Order from the Rennaissance to the Early 

Twntieth Century , 2001. 
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perspetiva de Schenker torna-se ainda mais dificultada pela invocação relativa à 

distinção entre a ontogenese de uma obra musical - o desenvolvimento individual 

sincrónico/diacrónico - e a filogénese do género parental ou os arquétipos formais 

e sua crença de que a ontogenese recapitula a filogénese na arte e na cultura tal 

como na genética.  

 Sendo relativamente fácil posicionar tais relações entre a natureza e a 

cultura, manifesta-se no entanto mais dificil descrever as suas propriedades e 

revelar as definições dos termos. Schenker afirma que "all the foreground 

diminutions, including the apparent 'keys' arising out of the voice-leading 

transformations [the middlegroung], ultimately emanate from the diatony [that is, 

the Ursatz] in the background (2001: 11). Este também menciona que o 

organicísmo "is determined by the creation of the parts from the unity of the 

principal triad, i.e. by the composing-out of the Urlinie and the bass arpeggiation ... 

[geniuses] dissolve the tonic triad into the melodic motion of the Urlinie and, at the 

same time, a few individual chords which are then split up again and again" (1996: 

23). A visão shenkeriana baseia-se assim, na premissa de que a etiologia de uma 

peça de música é representada por um processo essencialmente de tipo plano de 

fundo (representa o plano abstrato, o momento inicial das tendências dos acordes 

relacionarem-se na estrutura fundamental/Ursatz), o termo Auskomponierung 

qualificando a sua natureza através do seu prefixo, manifestando-se por 

consequência, uma visão generativa da organização musical de cima para baixo 

semelhante à teoria da transformação generativa da gramática de Chomsky 

(Narmour 1977: 108) e adaptada à música por Lerdahl e Jackendoff (1996: 5-6). A 

teoria de Chomsky baseia-se em parte na noção de que "the base of the syntactic 

component is a system of rules that generate a highly restricted (perhaps finite) 

set of basic strings, each with an asociated structural description called a base 

Phrase-marker. These base Phrase-markers are the elementary units of which 

deep structures are constituted (1965: 17). A linha principal de pensamento é 

análoga com a Ursatz, ou com as componentes individuais que correspondem ao 

termo de Phrase-marker intruduzido por Chomsky. No entanto não se deve 

trabalhar sobre esta comparação ainda enquanto que se aceite o fato de que 
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frases mais complexas sejam geradas pela transformação de fios condutores 

básicos como apresentados pelo exemplo seguinte:  

 

Figura 1. Análise da estrutura de uma frase (Chomsky 1965: 69) 

  

 No sentido exposto anteriormente, o modelo de análise sugerido pela figura 

anterior (1) tem aplicabilidade quando as frases são consituidas por algumas 

componentes (neste caso 5), tendo pouca aplicabilidade aquando da análise de 

um andamento inteiro de por exemplo uma sinfonia ou de uma sonata que 

manifestam exponencialmente mais componentes. Consegue enquadrar-se 

enquanto artefacto de uma visão contrária, de baixo para cima, uma visão onde 

as palavras de Narmour descrevem que: "To the historian, of course, the 

Schenkerian (and the Gestaltist) blunder is obvious: for to achieve a unified whole, 

we must have organizations, and in order to organize, we must have entities that 

already have relationships - relationships acquired in other times and other places, 

and in other wholes. This prior existence of the part utterly destroys that notion 

that any single whole (any single piece) or any original whole (like the Ursatz) can 

completely account for the meaning of the parts. For instance, representational 

paintings rely on a common stockpile of figures; poems have words; every musical 

piece contains motives and progressions found in other pieces and other styles; 

and so forth. (Narmour, 1977: 35) 

 A ideia da unidade orgânica encontra a sua explicação na relação antitética 

manifesta entre os conceitos naturais e os conceitos pouco naturais seguintes 

(tabela 1). O orgânico sendo natural ao contrário do mecânico e do artificial, foi 

descrito geralmente da seguinte forma: 
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Natural 
 
 

Pouco natural 

- o génio e a 
inspiração 
 

 
 
 
 
 
 

≠ 
 

-  a habilidade e o 
calculismo 

- a espontaneidade e 
a liberdade 
 

-  a sofisticação 

- o sentimento e o 
conhecimento inato 
 

- o conhecimento 
elaborado e a razão 
fria 

- a beleza natural e 
a bondade 
 

- o gosto cultivado e o 
hábito pouco natural 

- as relações e os 
sentidos non 
contextuais 

- dependem de 
contextos 

  

Tabela 1. O natural e seu contrário 

 

 Havendo naturalmente uma tendência humana que se manifesta 

relacionada mais intimamente com os primeiros conceitos (naturais) em 

detrimentos dos segundos (pouco naturais), consegue-se perceber o porquê da 

longevidade da corrente ideológica organicista, cristalisando-se assim, no final do 

século XIX novas gerações de analistas musicais (Eugene Narmour, Leonard 

Meyer, Steven Jan). As pesquisas destes analistas expandiram-se através de 

novos trabalhos após um período de hiato de cerca de 50 anos16, conseguindo 

                                                      

16
 Depois dos anos 1940, devido a conjunturas políticas e sociais, relacionadas com o uso de 

noções de sentido racial (a primeira metade do século vinte registou umas das piores barbarias na 

história da humanidade), temas com referência à evolução da música encontraram oposição em 

correntes do pós guerra, nas escolas europeias que lecionavam ciências sociais, e na antropologia 

cultural americana. Estas influências defendiam ideias non evolucionistas e non universalistas 

musicológicas e antropológicas (lembremos ainda no ano 1866, a proibição feita pela Société de 

Linguistique de Paris, sobre as discussões sobre as origens das línguas, proibição esta que se 

manifestou mais tarde e informalmente no século vinte, no domínio da musicologia), rejeitando 

ideias como determinismo genético ou estereotipo racial, presentes na primeira metade do século 

vinte (2000:3). 
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harmonizar de uma forma autêntica, a conceção do organicismo de tipo 

schenkeriano com a replicação musical e com a bio musicologia17. Estes estudos 

abordam o tema da transformação musical e manifestam aplicabilidade na análise 

das obras musicais, partindo da ideia de replicação de Unidades de Informação 

que são na sua essência, associadas a um “simples replicador” (Dennett, 

1993:173), um replicador primordial que mostra “interesse de autorreplicação” 

(Dennett, 1993:173). Este replicador apresenta um comportamento “egoísta” 

(Dawkins:2009:33), tratando-se na realidade de uma meta teoria que liga 

perspetivas teóricas, analíticas e históricas da música com perspetivas 

psicológicas, oferecendo possíveis soluções explicativas, acerca de como 

padrões, estruturas e processos musicais encontram a sua base em processos 

percetivos e cognitivos. Este pensamento revela-se compatível com o 

pensamento que remete a ideia da evolução de padrões (tema também tratado 

por Narmour, 1977, 1984, 1989, 1990, 1992, 1999 e Meyer, 1956, 1973), sendo 

isto comprovado como adequado e integrável nos aspetos teóricos, analíticos e 

musicológicos, oferecendo explicações sobre a existência e o uso de 

determinados padrões e procedimentos em diversas épocas, a organização e 

modificação de estruturas musicais, e também, de que forma surgem e se 

desenvolvem tendências e tradições musicais.  

                                                      

17
 O instituto de Biomusicologia da cidade etrusca Fiesole (na proximidade de Florença, Italia) 

organizou em maio de 1997, o workshop "The Origins of Music" que originou o livro com o mesmo 

nome. Uma das personalidades que contribuiram para a realização deste livro, Niels L. Wallin, tem 

investigado neste domínio do conhecimento, publicando em 1982 a sua disertação "The Musical 

Brain" e em 1991 o livro "Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary 

Perspectives on the Origins and Purposes of Music". Estes dois trabalhos constituem a expressão 

da curiosidade dos musicólogos, que se relaciona com a possível utilização da neurociência 

moderna para o esclarecimento das origens, do desenvolvimento evolutivo e do propósito musical. 

Desde da Segunda Guerra Mundial, e mais particularmente nas décadas mais recentes, a 

neurociência e a biologia comportamental têm realizado conquistas significativas nas áreas 

relevantes para a fundação da musicologia. Em 1994 o simpósio  intitulado "Man, Mind, and 

Music" inspirado pelo livro "Biomusicology", foi tido em Milano, e reuniu neurocientistas, 

matematicos, teóricos dos sistemas, musicólogos, etnomusicólogos, um compositor e um maestro, 

para um debate no domínio da biomusicologia (2000:IX).     
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 Através do processo de seleção, a evolução revela ter em consideração 

uma unidade fundamental de seleção, que à luz de uma nova síntese se revela 

enquanto gene ou méme. Nesta perspetiva todos os aspetos sobre forma, função 

e comportamento de organismos vivos conseguem-se entender através da 

perspetiva da unidade fundamental de seleção, e assim, qualquer micro unidade 

genética - que serve de unidade de seleção ao longo de suficientes gerações, 

aproxima-se de um ideal de indivisibilidade e irredutibilidade. Nos estudos da 

genética encontra-se descrito que apenas unidades de informação que 

apresentam a tendência de promover a sua replicação sobrevivem ao processo 

de seleção, o gene representando apenas um membro, entre outros (méme), 

pertencente a uma classe de entidades chamadas de replicadores, i.e., estruturas 

de informação codificada, capacitadas para provocar copias das mesmas, 

podendo ligeiramente diferir da forma original – “slightly inaccurate self-replicating 

entities” (Dawkins, 2009:322). Neste sentido, identificam-se replicadores culturais 

sujeitos ao mesmo tipo de processo. No entanto, a alavanca que determina os 

replicadores a multiplicarem-se e construírem o ambiente, é representada pelo 

fenótipo estendido – ou seja, a forma que um organismo assume como resultado 

da interação entre o genótipo – o material genético adquirido dos seus parentes – 

e o ambiente no qual se desenvolve e vive.  

 Adaptando ao domínio da música, a hipótese de existir um sistema auto-

orientado e auto-organizado, tal como no domínio genético, cuja unidade primária 

de funcionamento é a UIRM revela-se uma interessante direção de investigação, 

sendo esta descrita e fundamentada neste trabalho com o apoio dos estudos e 

obras dos mais importantes pesquisadores no domínio da análise musical. Refiro 

neste ponto visões e modelos criados por Heinrich Schenker (2001) (ao nível da 

Unidade Fundamental Musical/Ursatz) Leonard Meyer, (1956, 1973, 1996, 2000) 

(ao nível da hierarquias musicais), por Eugéne Narmour (1977, 1984, 1989, 1990, 

1992, 1999) (que revela o modelo de análise baseado no esquema de implicação 

e realização relativa a criação e construção de material musical) ou Alen Forte 

(1973) (no seu modelo pitch class) que se revelarão compatíveis e integráveis na 

perspetiva de uma análise e visão evolutiva de Unidades de Informação 

Replicadora Musical (UIRM).  
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 A pertinência desta direção da transformação e continuidade das Unidades 

de Informação Replicadora Musical (UIRM), vista enquanto análoga cultural da 

evolução natural, empresta temas já tratados e fundamentados nos estudos 

genéticos. Neste sentido, uma UIR comporta-se e percorre a sua viagem pelas 

gerações de indivíduos no contínuo do tempo e sob formas de "colónias 

meméticas" através do ato de criação e interação manifestos entre os indivíduos, 

atos estes que estão vinculados a processos tanto independentes como 

dependentes da consciência do indivíduo. A problemática referente a escolha 

consciente no ato de criação e de composição, será vista na perspetiva da 

evolução e transformação das UIR, em relação a um universo hierárquico já 

estabelecido e fundamentado por vários autores (Leonard Meyer, Eugéne 

Narmour, Jean Jacques Nattiez ou Alen Forte) que se formaliza e funciona sob 

certos constrangimentos (psíquicos, biológicos, psicológicos e culturais Meyer, 

1996:8-9), constrangimentos estes que determinam a tomada de decisões 

criativas num determinado momento de manifestação da vivência humana. 

 Analisar-se-ão desta forma, vários conteúdos/amostras extraídos de obras 

musicais, conteúdos estes que se integram no processo da seleção das Unidades 

de Informação Replicadora Musical, processo esse que fundamenta a existência 

de replicação de Unidades de Informação Musical. Os critérios de seleção dos 

conteúdos musicais foram adequados a especificidade do objetivo principal deste 

trabalho que é a identificação de Unidade de Informação Replicadora Musical que 

dão origem a determinadas linhas evolutivas e a observação e quantificação das 

suas modificações ao longo do tempo histórico. As quatro linhas evolutivas 

identificadas -  (1) UIRM na modalidade octafónica, (2) UIRM Tristão, (3) UIRM 

↑5↓2, (4) UIRM Baixo Lamento - constrõem uma série de manifestações artísticas 

e musicais, caminhos próprios ou interpenetrados, através das obras musicais de 

vários compositores.   

 As obras incluidas neste estudo são para mim, e na sua maioria, obras que 

fazem parte da minha experiência enquanto pianista, existindo também outras 

obras que complementam a experiência analítica e de demonstração dos 

objetivos propostos. Com estas escolhas, tenciono partilhar e alargar a 

experiência humana e musical que me foi privilegiada ao longo destes anos, 
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através desta concepção que remete a ideia de evolução e transformação e, 

assim, a  continuidade e atualização da informação musical. Com a análise dos 

exemplos propostos, a vários níveis e estratos pertinentes da construção 

discursiva (frequências/alturas/melodia, duração/ritmo, dinâmicas, 

fonemas/sílabas/palavras/texto, articulações/formas de ataque), tenciona-se 

ilustrar e evidenciar o fato de que a música constitui um campo rico de parâmetros 

em constante interação, dentro dos quais, alguns conseguem superar o 

desaparecimento na sequência que caracteriza algumas épocas de composição18. 

É aqui que, por uma abordagem meyeriana e narmouriana (no seu modelo 

implicação-realização) - abordagens baseadas na plataforma ideática criada pela 

manifestação de uma psicológia gestalt - se consegue argumentar (com base nos 

parâmetros escolhidos para a análise) a realização de uma sintetização e 

esquematização eficiente das representações de Informação Replicadora Musical.  

 Com inspiração nos autores apresentados e nos outros igualmente 

importantes e relevantes, procura-se ir pelo caminho da observação, da 

constatação, de como é que a transmissão e a evolução cultural se identifica no 

estilo musical de um compositor, e nos estratos linguísticos e dialéticos da sua 

obra musical, transmissão esta que se efetua através dos veículos e da 

condução, propiciados pela via de uma evolução e transformação do tipo 

replicador, nas suas múltiplas facetas. Neste sentido, apresentar-se-á e utilizar-

se-á um sistema de objetivos de análise dos parâmetros mencionados (resultados 

da organização de uma interação manifesta entre alturas sonoras e durações 

sonoras - melodia, ritmo e harmonia - relações governadas por constrangimentos 

de ordem sintático; a sintaxe é explicada mais adiante no ponto 1.2.4.) Fidelidade 

                                                      

18
 Observamos que princípios sinergéticos e meméticos constituem uma parte importante da 

perceção, construção e formalização do discurso sonoro e musical. Também podem constituir 

atractores dinâmicos no sentido de aproximar universos mentais de certas obras de arte 

reveladoras dos mesmos arquétipos e UIR. Nestes termos, distúrbios manifestos a este nível e 

numa determinada obra musical, podem conduzir a sua refutação mental por parte dos indivíduos. 

Lembramos algumas correntes mais recentes do período musical de avant-garde que romperam 

com certos princípios arquetípicos e em última análise, com princípios de construção de uma obra 

de arte, nomeadamente a música experimental ou a música aleatória.      
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na replicação musical), tendo como apoio trabalhos analíticos vários que 

observaram cada um, de uma forma própria, que padrões de natureza 

arquetípicos e repetitivos participam na definição e realização de um estilo 

(Meyer, 1996), surgem em determinados níveis sistémicos (Narmour, 1990), 

podendo ser organizados hierarquicamente (Meyer, 1996). Partindo de leis 

universais (nível macro estrutural) incidem para níveis particulares (micro 

estruturas especificas de uma determinadas obra musical): 

 

J.J. Nattiez, 1990 
 

L. Meyer, 1996 

Universals of Music Laws 

System (style) of Reference Rules 

System of a Genre or an Epoch Dialect 

Style of a Composer Idiom 

Style of a Work from this Period by 
Composer X 

Intraopus Style Dialect 

 

Tabela 2. As hierarquias estilísticas segundo Narmour (1990) e Meyer (1996) 

 

 Neste pensamento realça-se como objetivo principal, a elucidação através 

da exposição e realização da análise, do cálculo da transmissão e da evolução 

(mutação/transformação) da UIRM, de como também pode ser compreendida a 

produção musical, enquanto atividade criativa enquadrada numa dimensão 

cultural em perpétua transformação. Assim, tenciona-se exprimir e adequar a 

ideia de como é que princípios genéticos presentes nos estudos da seleção 

natural, podem contribuir e elucidar a realização e construção de uma obra 

musical.  

A estrutura deste trabalho engloba quatro linhas de observação e estudo que 

incide sobre as UIRM relacionadas com a composição que implica a modalidade 

octafónica19 (UIRM na modalidade octafónica), a evolução e origem da UIRM 

Tristão presente na ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner, a UIRM ↑5↓2, 

como também a evolução e origem da UIRM Baixo Lamento e as 

                                                      

19
 A identificação da sua potencial origem. 
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interpenetrações, subtis e observáveis, manifestas entre as linhas descritas, nos 

seus parâmetros mais importantes e subjacentes: (1) frequências/alturas/melodia, 

(2) duração/ritmo, (3) dinâmicas, (4) fonemas/sílabas/palavras/texto, (5) 

articulações/formas de ataque, no conjunto de obras e exemplos escolhidos. Para 

a realização desta análise e do cálculo da potencial qualidade evolutiva, que 

também remete à ideia da memorabilidade e mutação de informação memética, é 

necessário um perímetro temporal significativo, que engloba obras e gerações de 

compositores desde o século XVII (onde se verifica a UIRM Baixo Lamento, uma 

potencial origem do modo octafónico e da UIRM Tristão),  até ao século XX (onde 

serão expostas novas formas mutantes e transformações destas fontes de 

informação musical manifestas em estilos de vários compositores, como por 

exemplo na obra Bêtes nostalgiques - Lamento VI op. 64 (2000) do compositor 

Dan Dediu). Veremos que a evolução ao nível cultural e musical torna-se mais 

relevante se analisada dentro de um espaço significativo de tempo, neste caso, 

um espaço de aproximadamente cinco séculos. De forma contrária, também é 

possível observar de como é que certas UIRM são transmissíveis pelos estratos 

dialéticos e pela linguagem de um só compositor, observação essa que remete às 

ideias de uma epidemiologia cultural vinculada (Linch, 1996).    
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I.1.1. Contextualização da natureza do trabalho do ponto de vista 

psicológico e da consciência humana 

 

 Articulando os conteúdos  apresentados do ponto de vista psicológico e da 

consciência humana, verifica-se em primeiro lugar que o mistério da consciência 

tem fascinado pensadores de todos os tempos, sendo um tema muito visto 

especialmente nas áreas da filosofia. No entanto, novos, recentes e substanciais 

progressos têm sido feitos nos domínios da neurociência e psicologia 

(Wallin:2000, Dennett:1993, Blackmore:1999). Neste sentido, considera-se que 

Descartes é o principal filósofo, pensador e sintetizador deste tema controverso 

que criou uma visão própria e acessível sobre a consciência, tendo um papel 

precioso na moldagem de numerosas descendências de filósofos, artistas e 

pensadores (Dennett, 1993). O dualismo cartesiano observa a mente como 

distinta do cérebro, não sendo composta por matéria. No entanto, acreditava que 

a interface entre o psíquico e o místico encontra-se na glândula pineal, situada no 

centro do cérebro, sendo esta, responsável pela produção de algumas funções 

endócrinas. A parte materialista que carateriza esta sugestão, encontra 

correspondências com novas teorias filosóficas, que acreditam na localização da 

consciência numa parte do cérebro que funciona enquanto centro e unidade de 

processamento, cujos sensores de tipo input se encontram direcionados para esta 

e da qual surgem as decisões e as respostas. A consciência de origem cartesiana 

encontra a sua base na metáfora do teatro cartesiano, que concentra uma visão 

sobre a consciência através de um cenário que se compõe com um indivíduo (ou 

homunculus20) situado num auditório, observando as suas vivências, sua 

existência e daquelas que circundam as suas, numa projeção para um ecrã 

imaginário ou manifestas num palco imaginário. Focalizando a parte material 

desta questão, propõe-se o materialismo cartesiano, ou o self unitário, uma visão 

que acorda um alto nível de consciência e intencionalidade por parte do indivíduo, 

no qual quase qualquer elemento de composição de uma ação criativa está 

rigorosamente determinado pelo seu autor, autor este que existe enquanto self 

                                                      

20
 No sentido psicológico.  
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unificado e omnisciente que reina sobre o seu domínio intelectual (Dennett, 

1993:126,127). Desta forma, é o self que se senta no teatro cartesiano, 

observando e interagindo com o mundo exterior, como sujeito de uma experiência 

de consciencialização e como o responsável pelo pensamento.  Propõe-se assim, 

uma maneira natural de compor a consciência, que está permanentemente 

relacionada, e em acordo, com as nossas experiências, manifestando-se imbuída 

permanentemente nos nossos discursos e linguagens seja qual for a sua natureza 

(Blackmore 1999:228).  

 No entanto, outras teorias acerca da consciência e da sua manifestação 

tentam ser mais eficientes na determinação das noções do self unitário descrito 

anteriormente e do funcionamento da intencionalidade do indivíduo. Dennett 

propõe uma teoria inspirada nos domínios computacionais que se chama o 

modelo multiple drafts ou projeções múltiplas21, que contrariamente ao dualismo 

cartesiano, encontra uma orientação materialista, assumindo que apenas matéria 

psíquica (cérebro) dá origem a consciência (Dennett, 1993: 126-138). A sua 

premissa é a seguinte:  

 

"all varieties of perception - indeed, all varieties of thought or mental 

activity - are accomplished in the brain by parallel, multitrack processes 

of interpretation and elaboration of sensory inputs. Information entering 

the nervous system is under continuous editorial revision" (Dennett, 

1993:111).    

  

 Nas suas pesquisas, caracterizadas por uma permanente associação entre 

o cérebro humano e o computador, particularmente na dicotomia manifesta entre 

o serial (uma operação de cada vez) versus o paralelo (várias operações em 

simultâneo), Dennett retém a seguinte informação: 

 

                                                      

21
 Ver o capítulo 4 The Theater of Consciousness Revisited do livro Consciousness Explained de 

D. Dennett, p. 126-138.  
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"Just as you simulate a parallel brain on a serial [...] machine (as in a 

computer), you can also, in principle, simulate (something like) a serial 

machine on a parallel hardware [...] Conscious human minds are more-

or-less serial virtual machines implemented - inefficiently - on the 

parallel hardware that evolution has provided for us [...] Human 

consciousness is itself a huge complex of memes (or more exactly 

meme-effects in brains) that can best be understood as the operation of 

a serial virtual machine implemented in the parallel architecture of the 

brain that was not designed for any such activities. The powers of the 

virtual machine vastly enhance the underlying powers of the organic 

hardware on which it runs, but at the same time many of its curious 

features and especially its limitations, can be explained as the 

byproducts of the kludges (that is, ad hoc software bug repairs) that 

make possible this curious but effective reuse of an existing organ for 

novel purposes. (1993: 210-218) 

  

 Para Dennett o teatro cartesiano da consciência representa uma 'user 

illusion' virtual e serial (1993:216), da mesma forma que o ambiente do trabalho e 

os ícones de uma ecrã de um computador são ilusões geradas por sinais elétricos 

no processador de um computador. Neste sentido os dois fenómenos são 

envolvidos, ou designados, para facilitar a operacionalização sobre os sistema por 

parte do utilizador. No modelo designado de multiple drafts (múltiplas projeções) 

(Dennett, 1993:126), a consciência surge devido a ação e envolvimento das UIR. 

Assim, nas palavras deste uma UIR corresponde a uma méme: 

 

"... all memes depend on reaching [...] the human mind, but a human 

mind is itself an artifact created when memes restructure a human brain 

in order to make it a better habitat for memes. The avenues for entry 

and departure are modified to suit local conditions, and strengthened by 

various artificial devices that enhance fidelity and prolixity of replication: 

native Chinese minds differ [...] from native French minds, and literate 

minds differ from illiterate minds. What memes provide in return to the 



35 
 

organisms in which they reside is an incalculable store of advantages 

[...] The memes enhance each others' opportunities: the meme for 

education, for instance, is a meme that reinforces the very process of 

meme-implantation" (Dennett, 1993:207)     

  

 Esta teoria funciona em correspondência com a visão sobre o self de 

Susane Blackmore que, ao tratar do processo do self unitário, defende: 

 

"The self is a vast memeplex - perhaps the most insidious and 

pervasive memeplex of all. I shall call it 'selfplex'. The selfplex 

permeates all our experience and all our thinking so that we are unable 

to see it clearly for what it is - a bunch of memes. It comes about 

because our brains provide the ideal machinery on which it thrives [...] 

the selfplex is successful not because it is true or good or beautiful; nor 

because it helps our genes; nor because it makes us happy, it is 

successful because the meme that get inside it persuade us (those poor 

overstretched physical systems) to work for their propagation. What a 

clever trick [...] The memes have made us do it- because a 'self' aids 

their replication.  (Blackmore, 1999: 231, 233-4) 

  

 Neste sentido, tanto para Blackmore como para Dennett, a consciência 

como a intencionalidade não representam entidades divisíveis, mas um 

epifenómeno de uma infinidade de UIR independentes que, na sua colaboração 

ou seja, numa relação geradora de tipo 'user illusion' (Dennett, 1993:360), retêm o 

seu egoísmo, trabalhando em cooperação apenas pelo propósito de se replicarem 

num interesse a longo termo.  

 Nestas circunstâncias, o modelo sobre a consciência traçado por Dennett, 

o modelo de múltiplas projeções, motiva uma vista sobre a musicalidade oposta 

daquela que estamos mais acostumados. Assim, se um indivíduo é observado 

enquanto soma dos seus efeitos genotípicos e fenotípicos e dos seus efeitos 

me[m]otípicos e fe[m]otípicos, então atividades como a composição representam 

sem dúvida manifestações intencionais. No entanto, se consideramos apenas os 
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efeitos me[m]otípicos e fe[m]otípicos como partes não integrantes de um 

organismo, e assim separadas, então o processo criativo é, estritamente, 

direcionado por forças extrínsecas. Tomando como exemplo as palavras de Solie:  

 

"Belief in an autonomous vital force at the heart of a musical work, 

whether explicit or tacit, has interesting consequences in the 

contemporary depiction of both artist and critic. For one thing, such 

goal-oriented behavior on the part of works of art - teleology and 

entelechy combining to give every sonata movement what can only be 

described as a mind of its own - renders the composer's role somewhat 

ambiguous. The organism grows and takes shape by itself: the artist 

need only give it birth" (Solie, 1980:155).     

  

 Em vez de considerar a intencionalidade do compositor que molda o 

material musical, o modelo dennettiano das múltiplas projeções sugere que o 

material musical se automodela e autoconfigura através da interação me[m]otípica 

e através da competição, e assim, o selfplex do compositor poderá não estar 

capacitado para reconstruir ou relembrar plenamente a inteira manifestação 

criativa. Neste sentido podemos considerar que um individuo representa um 

veículo - um meio de armazenar informação que sustém a replicação memética - 

tal como o seu fe[m]ótipo extrasomático, as duas sendo vias usadas pelas UIR 

para se transmitirem em estágios particulares na sua 'longa odisseia' (Dawkins: 

2009:33) de um cérebro para um outro22.  

 A ideia de que o artista pode ser considerado de veículo não é recente, 

embora nos termos da replicação, não existem escritos sobre este assunto. Neste 

sentido, relativamente a ideia de autenticidade e sabendo também que numa das 

suas cartas, Mozart afirmou que "have nothing to do with", referindo-se ao fluir 

dos seus pensamentos musicais (Stafford, 1991: 162-3), alguns cientistas 

                                                      

22
 De uma outra forma ainda mais sintetizada e de uma certa forma mais fria, o indivíduo faz parte 

de um contexto psíquico no qual UIR egoístas replicam e evoluem, sendo este indivíduo visto 

como plataforma temporária responsável pela sobrevivência e propagação das UIR.        
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concordaram com as ideias de Dennett acerca da consciência. Neste sentido 

Roger Sessions afirma: 

 

"[the composer] is not so much conscious of his ideas [...] very often he 

is unaware of his exact processes of thought till he is though with them; 

extremely often the completed work is incomprehensible to him 

immediately after it is finished". (in Sloboda 1996:115)         

  

 No modelo de Dennett, a ideia de compositores bem sucedidos 

representam aqueles que manifestam atributos de processamento mental 

altamente desenvolvido (a ideia de hardware; sendo fundamentalmente um fator 

de ordem genético, reforçado e aumentado memeticamente) e a sua exposição a 

uma riqueza e diversidade do reservatório memético (a ideia de software: ou o 

fator memético). Tal como Mozart apontou numa carta para o seu pai de Paris de 

11 de Setembro de 1778: 

 

"people who do not travel ( I mean those who cultivate the arts and 

learning) are indeed miserable creatures ... A fellow of mediocre talent 

will remain a mediocrity, whether he travels or not; but one of superior 

talent (which without impiety I cannot deny that I possess) will go to 

seed, if he always remains in the same place. (in Anderson 1985: 612; 

letter 331) 

  

 Nestas frases, e criticando inevitavelmente o provincialismo que 

caracterizava, por exemplo, o arcebispo de Salzburg, Mozart apoia a ideia de que 

o compositor representa um veículo que sustenta a replicação. Assim, o modelo 

formado por um 'talento superior' (que caraterizava Mozart, ou seja, poder de 

processamento mental avançado) por viagens (ou exposição a UIR de diferentes 

indivíduos e culturas) e suas combinatórias produzem os poderes transcendentais 

da consciência as quais a tradição crítica romântica chamou de génio.     

Refere-se ainda que já existiram diversas tentativas de construção musical 

através do computador. Por exemplo, a aplicação informática MELO (Melodic 
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Experiment with Limited Objects) elaborado pelo compositor Dan Dediu (1995:10), 

destina-se para a realização de composições monódicas, tendo por base a 

formalização dos arquétipos da atração (segundo Dediu, os arquétipos da 

tipologia da atração são limitativos e segmentativos, estáveis - incipit, climax, 

finalis- e móveis - ascensio e descensio).  

 Também Ball (1984:153) aponta que a replicação depende da existência de 

um indivíduo, no entanto realça a possibilidade, tendo em consideração as 

experiências artificiais ulteriores de Miranda (2002), de que as UIR aprenderão a 

replicarem-se sem a necessidade do suporte biológico (indivíduo humano), num 

computador (sistema não humano), embora os engenheiros informáticos já 

reconhecem e utilizam na sua linguagem o termo de "biologia do computador" que 

supera a sua capacidade meramente técnica (Dediu, 2005:23). Assim, tendo em 

consideração estudos de replicação artificial, presume-se que num futuro não 

muito distante tais processos poderão adquirir a capacidade de operação sem a 

mediação humana, com a colaboração, manifestando uma consciência não 

humana. Lembrando-nos das palavras de Dennett, isto poderia surgir de um 

complexo enorme de UIR (mais exatamente, efeitos das UIR nos computadores) 

que poderia ser compreendida melhor enquanto operação de uma máquina serial 

virtual implementada numa arquitetura em paralelo de uma rede - por exemplo a 

internet - que inicialmente não foi designada para sustentar tais atividades. Os 

poderes desta máquina virtual vão sem dúvida reforçar os poderes do hardware 

eletrónico no qual se manifesta.  

 Miranda (2002) simulou a evolução de partículas musicais em sociedades 

virtuais. Esta enfatiza a centralidade que a imitação ocupa no processo evolutivo, 

lembrando que "existem fortes evidências de que a mimesis, ou a habilidade de 

imitar as ações das outras pessoas, dos animais ou da natureza, representa a 

caraterística principal e definitiva dos primeiros passos da evolução da inteligência 

humana sendo que a "interação mimética é uma das chaves para criar música em 

sociedades virtuais" (Miranda: 2002: 79). A fundamentação dos seus estudos 

assenta na conceção de que: 
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"the origins and evolution of music based upon the notion that music is 

an adaptive complex dynamic system [...] [These] emerge from the 

overall behavior of interacting autonomous elements in a non-

hierarchical manner; that is, there is no central control driving these 

interactions [...] these individual elements are modeled as agents 

geared to interact co-operatively [...] in a virtual society under specific 

environmental conditions [...] if we furnish these agents with proper 

cognitive and physical abilities, combined with appropriate interaction 

dynamics and adequate environmental conditions, then the virtual 

society should be able to evolve realistic musical cultures. (2002: 77) 

 

 Estes agentes possuem a capacidade de criar padrões sonoros e imitar 

produzindo variações/modificações. O resultado das suas experiências, 

englobando milhares de interações que envolvem uma comunidade de vinte 

agentes materializou-se num "repertório partilhado de sons que surgiram nesta 

comunidade [...] estes não se manifestam de forma igual, porque os agentes 

possuem uma certa tolerância para mutação dentro da área de cluster" (2002: 85-

86). De acordo com a sua hipótese, o processo de imitação determinou 

aleatoriamente o surgimento de sons seja propagado memeticamente dentro de 

uma comunidade cultural. Naturalmente, o repertório resultante comporta o 

potencial para uma transformação evolutiva possuindo a mimese diferencial dos 

mutantes e, assim, recombinações de sons, ou seja, formações do tipo memeplex 

(2002:86).  
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I.2. O processo tautológico que carateriza as Unidades de Informação 

Replicadora Musical   

I.2.1. Unidades de Informação Replicadora 

 

 Devido ao facto de que o conceito de indivíduo está intimamente 

relacionado com a experiência humana, existe naturalmente uma tendência 

antropocêntrica de assumir que o indivíduo representa a unidade base de análise, 

tendência essa provavelmente exacerbada com o facto que na biologia o 

indivíduo representa o objeto principal do processo evolutivo (a expressão 

fenotípica da informação que sustenta a evolução). Particularmente, a ideia da 

replicação envolve o abandono da atenção sobre o indivíduo, e a concentração 

sobre a UIR enquanto objeto pertencente a um segundo processo evolutivo que 

permite a possibilidade de cognição. 

 A evolução das unidades de informação replicadora (UIR) encontra-se 

descrita por Dennett (1993:202) que defende que a evolução das UIRM - que 

engloba as mémes - representa um fenómeno que obedece com precisão às leis 

da seleção natural e por Distin (2005), que sugere que a méme enquanto 

replicador representa uma espécie particular ou símbolo de uma classe de 

entidades, sendo meio de codificação de informação essencialmente particular e 

independente23. Neste sentido, uma UIR é uma unidade primária de codificação 

de informação cultural: 

 

“[…] a unit of cultural transmission, or a unit of imitation. ‘mimeme' 

comes from a suitable Greek root24, but I want a monosyllable that 

sounds a bit like ‘gene’. I hope my classicist friends will forgive me if I 

                                                      

23
 Na prática, a representação da informação de um determinado replicador pode ser efetuada de 

várias formas; a mais conhecida, refere sistemas simbólicos que utilizam iniciais de palavras como 

o sistema A, C, G e T, podendo ser aplicado e utilizado em paralelo com o sistema musica: A (Lá), 

C (Dó), G (Sol) e T (uma nota a escolha) (Jan, 2007:16).    

24
 Mnem. Mnemosine (Mνημοσύνη) era a deusa da memória, na mitologia grega, e uma das 

primeiras deusas da música. 
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abbreviate mimeme to meme. If it is any consolation, it could 

alternatively be thought of as being related to ‘memory’, or to the 

French word même […] Examples of memes are tunes, ideas, catch-

phrases, clothes fashions, ways of making pots or building arches. Just 

as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body 

to body […], so memes propagate themselves in the meme pool by 

leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can 

be called imitation”. (2009:192) 

 

 Dawkins marcou pela primeira vez a noção de méme baseando-se na 

palavra grega mimeme – significando aquilo que é imitado. Reforçando esta 

clareza, no dicionário Oxford a definição da palavra méme /mi:m/, n. Biol., 

representa: “an element of a culture or system of behavior passed from one 

individual to another by imitation or other non-genetic means.”25 

 A ênfase sobre a imitação revela-se segundo Blackmore (1999) 

indissociável do status quo que representa a UIR enquanto replicador sujeito ao 

processo evolutivo baseado na hereditariedade, variação e seleção (Dawkins, 

2009). Nesta base as UIR transmitem-se de um indivíduo para um outro indivíduo 

por imitação. No presente estudo, o termo de UIR surge na conexão entre o 

estudo da evolução cultural com a nova síntese darwinista da evolução através da 

seleção natural. A coerência a priori e a evidência a posteriori oferecidas pelo 

darwinismo universalista, proporcionou uma nova e possível versão do 

entendimento cultural, manifesta na interpretação das Unidades de Informação 

Replicadora26. 

                                                      

25
 http://oxforddictionaries.com/definition/english/UIR?q=UIR acedido a 11.07.12 

26
 Também, tendo em conta a teoria probabilística bayesiana que sugere que acumulando 

suficientes evidências epistemológicas, consegue-se criar um possível ponto de partida, e 

nomeadamente neste caso, a disposição de assumir determinados riscos, tendo em consideração 

o leque variado de provas epistemológicas recolhidas da nova síntese neo-darwinista, em 

detrimento de forças que teriam que depender de hipóteses limitadoras que surgem apenas do 

interesse. 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/meme?q=meme
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 Algumas teorias sobre a cultura e a evolução humanas ([1] a teoria relativa 

ao tamanho do cérebro é explicada através da teoria de Blackmore, 2000: 31-4, 

nomeada de memetic drive que tem por hipótese que modelos tradicionais 

genéticos se revelam inadequados para explicar o tamanho do cérebro, 

invocando assim a memética como potencial explicação; [2] recentes trabalhos 

das áreas da biologia, psicologia evolucionista e linguistica investigaram a origem 

da música dentro da cultura humana e sua relação com a evolução da linguagem 

- filogenética da música e da linguagem - e com assuntos sobre a adquisição de 

competências musicais no desenvolvimento das crianças - ontogenética da 

música e da linguagem, Wallin, Merker e Brown, 2000) tentaram resolver o 

desafio recente de explicação da evolução, sugerindo-se que os processos da 

evolução humana são operacionais na formalização tanto da biologia como da 

cultura humanas, a musicalidade e os produtos culturais tendo de ser vistos, 

como resultantes de processos complexos da coevolução genética e cultural27 

(Sobrer e Wilson:1998). A sua teoria revela algumas incertezas na experiência 

explicativa da dinâmica musical devido ao facto de que:   

 

“genes for behavior occur at a very low level of specificity […] in the 

course of the evolution of the human behavior it is not specific 

behaviors that have selected for but the ability to respond appropriately 

to specific conditions”. (Foley, 1995:32-33)  

 

                                                      

27
 Estudos de Keil (1994) e Spelke (1999) explicam que os recém-nascidos mostram certas 

competências nos primeiros meses, apontando que estes revelam ser preparados de informação 

intuitiva biológica, psíquica e psicológica, o que remete a ideia de evolução por meios biológicos. 

Também, por meios biológicos, a musicalidade é descrita como sendo o resultado de 

comportamentos proto musicais. Papousek (1996:100) reforça a ideia que na interação com a sua 

ama, os recém-nascidos até aos seis meses apresentam comportamentos proto musicais, tendo 

predisposição para a musicalidade. Estes fazem uso de ritmos e de alturas de sons de uma forma 

musical, apresentando predisposição musical através do uso do som e da ação. Também Trehub 

(in Wallin, 2000:428), demonstra que os recém-nascidos de seis a nove meses apresentam 

predisposição para uma atenção e audição desenvolvida, conseguindo percecionar repetições 

melódicas, o contorno ou padrão ascendente/descendente. 
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 Assim, um novo replicador e Unidade Primária de Transmissão da 

Informação (UPTI) foi sugerido. Este opera quando a influência genética deixa de 

interferir na especificidade de comportamentos humanos e assim, na 

especificidade dos comportamentos musicais28. 

 

“The turning point in our evolutionary history was when we began to 

imitate each other. From this point on a second replicator, the meme, 

came to play. Memes changed the environment in which gene were 

selected, and the direction of change was determined by the outcome 

of memetic selection”. (Blackmore, 1999:74)  

 

 Do ponto de vista psíquico, uma UIR coabita no cérebro do indivíduo, em 

forma de padrões de interconexões de células nervosas, sendo armazenada nos 

três tipos de memoria: sensorial29, de curta duração30 e de longa duração31, 

memórias que se revelam igualmente importantes pelo armazenamento e 

propagação das UIR. As interconexões entre os neurónios são chamadas de 

sinapses variáveis (Delius, 1991), que se formam e modificam quando uma 

Unidade de Informação é assimilada: 

 
                                                      

28
 Blackmore revela que algumas interações entre membros da espécie humana, foram efetuadas 

muito possivelmente, anteriormente ao momento de transição para homo sapiens sapiens, 

determinando a partilha de conhecimento sobre as várias formas da vivência humana. Estas 

formas têm-se construído e materializado ao longo das gerações em produtos, através de uma 

replicação e construção de informação, que segundo a autora, é codificada e armazenada na UIR 

- uma unidade primária de armazenamento de informação básica, com a qual se opera na 

construção de qualquer produto cultural -. O processo imitativo lembrado por Blackmore foi 

revelado mais atentamente na memnobiologia - o estudo das características psíquicas de uma 

UIR enquanto entidade cerebral, por Delius (1991). 

29
 É um período curto de tempo durante o qual as relações entre eventos sucessivos conseguem 

ser percecionadas diretamente e sem referências cognitivas sobre períodos anteriores.   

30
 É responsável do armazenamento de poucas informações durante períodos de tempo curtos: 

segundos, minutos ou horas.   

31
 Tem capacidade superior de armazenamento de informações, ao longo de dias e anos, 

informações estas retidas através de treinos específicos, educação ou exposição constante.   
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“[…] special versions of these networks show interesting additional 

properties, such as being capable of self organization, stimulus pattern 

categorization, pattern competition or complex stimulus-response 

conversions…”(1991:82) 

 

 Uma UIR existe enquanto estrutura psíquica no cérebro do individuo, 

determinando a ideia que qualquer vestígio cultural semelhante encontrado em 

mais de um individuo - no processo “leaping from brain to brain” (Dawkins, 

2009:192), tem que ser pensado como existente na transferência de um padrão 

particular de sinapses ativas ou não ativas de redes associativas, que ‘partiram’ 

de um cérebro para outro (Delius, 1991:82-3). Assim, um determinado vestígio 

cultural que se formaliza numa rede associativa cerebral, pode existir num outro 

cérebro. No entanto, a organização geométrica sináptica pode diferir, 

permanecendo igual apenas o padrão que funcionalmente se revela equivalente, 

i.e., quando vestígios culturais idênticos são representados na memória de mais 

que um indivíduo.  

 As unidades de informação de natureza replicadora que se integram ao 

nível do comportamento cultural humano determinam a formalização de 

componentes e estruturas musicais, tanto de nível micro, médio, macro e multi 

dimensional. De uma forma teórica descobre-se, através da utilização de 

ferramentas de observação e de análise do domínio da replicação das UIRM 

(classificação, instanciação esquemática, parâfrase, emprestimo e modelação, 

transformação, marcadores e autentificação, Meyer, 1996: 39, 50, 55, 56, 61), a 

evolução no domínio da linguagem musical, do estilo musical e das sonoridades 

musicais. Para isto, textos musicais selecionados proporcionarão e fundamenarão 

esta hipótese de trabalho.   

 Neste sentido, uma nova perspetiva sobre o mundo e a sua existência 

material e cultural é sugerida pela autora Susane Blackmore no seu livro The 

Meme Machine (1999). Baseando-se na teoria dawkinsiana do gene egoísta 

(2009) a autora defende que as mémes são replicadores de natureza cultural que 

tendem, sempre que encontram oportunidade, a aumentarem em número. Neste 

sentido, sua teoria meme´s eye view  (visão memética) refere-se a uma visão que 
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compreende o mundo em termos de oportunidades de replicação, o que 

determina o surgimento de uma pergunta essencial: o que é aquilo que apoia, 

ajuda e determina uma UIR em criar replicas ou cópias de si mesma, como 

também, o que é aquilo que se revela responsável pelo contrário deste fenómeno 

memético? 

 Respondendo a estas perguntas Richard Dawkins começa por descrever 

que do ponto de vista biológico, o gene enquanto unidade fundamental de seleção 

biológica revela um comportamento egoísta. Por muito pouco comum que a 

associação entre o gene e o egoísmo se aparenta, a realidade relativa ao único 

propósito que um gene manifesta, aquela de replicação perpétua, remete a 

identificação objetiva de uma Unidade de Informação cujo único propósito 

existencial é de transportar informação e transmiti-la a outras gerações. É claro 

que um gene não pode ser egoísta no sentido psicológico do comportamento dos 

indivíduos ou na posse de atributos característicos dos organismos superiores, no 

entanto a metáfora antropomórfica32 de intencionalidade consciente que o 

circunda, articula a realidade de que aqueles genes que tencionam agir (replicar) 

criam efeitos fenotípicos de forma a aumentarem as suas hipóteses de 

sobrevivência, no detrimento dos outros genes os quais se manifestam menos 

fenotípicos. O poder da metáfora gene egoísta constrói-se sobre um processo 

tautológico e mecanicista, processo este, livre de agentes da consciência ou da 

intencionalidade. No entanto, é no seio e na natureza destes processos que os 

genes aparentam ser fortemente direcionados e intencionais.   

 Aplicando esta lógica à cultura33, uma UIR manifesta-se como egoísta se 

revelar o efeito (e não o propósito) de promover o seu bem-estar ("welfare" 

Blackmore 1999:284), no sentido de características replicadas, e, assim, a sua 

sobrevivência através de replicação, em detrimento de um outro replicador menos 

dotado fe(m)otipicamente, no nível de diferentes estratos culturais e musicais. Na  

                                                      

32
 Semelhante ao homem ou que tem forma humana. 

33
 Ao analisar um sistema cultural através de meios meméticos, deve-se observar numa primeira 

fase, como é que a replicação das UIR pertencentes a um sistema cultural é afetada pelas 

condições que regem e agem sobre tal sistema e de seguida, observar como UIR individuais lutam 

contra os seus alelos (uma das formas alternativas de um gene que ocupa um locus particular). 
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afirmação "this is not a theory; it is not even an observed fact: it is a tautology" 

(2009:86) Dawkins revela que as referências sobre as UIR devem ser 

compreendidas no sentido tautológico, aparentando manifestações de uma 

intencionalidade e decisão conscientes.   

 O corolário mais direto relacionado com o princípio de construção do gene 

egoísta de Dawkins, reflete-se na visão anterior mencionada: meme´s eye view de 

Blackmore. Reconhecendo o fato de que as mémes "cannot see anything and 

they cannot predict anything" (1999:35), esta explica que "the point of this 

perspective is the same as the gene´s eye view in biology" (1999.35). Esta visão 

representa a orientação básica metodológica da memética, sendo uma 

consequência lógica do fato de que uma UIR representa a unidade fundamental 

de uma seleção cultural (tal como o fato do gene's eye view se reportar ao gene, 

enquanto unidade fundamental de seleção natural).  
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I.2.2. A natureza das Unidades de Informação Replicadora Musical 

 

 Um conjunto de princípios genêticos (que começam com os estudos sobre 

a hibridação e as leis da hereditariedade de 1865 do "pai da genêtica" Gregor 

Mendel) aplicam-se mais intensamente, desde os anos 1980 a um largo espectro 

de atividades culturais humanas, permitindo enquadrar o processo de composição 

cultural, enquanto manifestação do comportamento humano, e de uma obra 

musical no fenómeno da evolução em geral (Jan, 2007).  

 Na realização musical manifesta-se naturalmente a utilização por parte das 

gerações de compositores, de leis universais34 e  sistemas de referência, tal como 

o sistema de pensamento biológico e/ou genético, na conceção das suas obras 

musicais. Neste sentido, o processo de composição enquadra Unidades de 

Informação, adquiridas através de experiências várias de interação e 

comunicação, nos meios inter e intra-culturais. De forma geral, os compositores 

que fruem os recursos manifestos pelos sistemas tonal e modal e mais adiante, o 

dodecafónico-serial, revelam-se utilizadores de um quadro de leis e sistemas de 

referência comuns (Meyer, 1996). Seguindo esta lógica, e apesar do quadro 

temporal e espacial próprio e distinto, os autores deixam para a nossa observação 

características que no conjunto das suas diversas peças reúnem construções 

semelhantes. Como é que se dá a continuidade cultural através do fenómeno 

musical é o que também se deseja conhecer, bem como é que esta continuidade 

conduz a uma determinada originalidade criativa musical. Também referenciado 

anteriormente, a análise desta situação assenta na problematica manifesta na 

relação antitética entre a forma dada (por exemplo a forma da sonata dentro da 

qual o material musical modela-se segundo o gosto pessoal do compositor) e a 

forma criada de forma gradual e evolutiva (a partir de Unidades de Informação 

Replicadora Musical desenvolve-se um processo de criação que manifesta 

principalmente processos relacionados com a evolução de padrões e 

diversificação dos vários parâmetros mencionados - interação manifesta entre 

alturas sonoras e durações sonoras - melodia, ritmo e harmonia).    

                                                      

34
 A seleção natural e leis da genética. 
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 Como objetivo principal tentar-se-á descobrir se esta continuidade assenta 

em formatos e padrões que se regem por princípios equivalentes a princípios da 

seleção natural e genéticos, ativos no ato de criação musical, e também de que 

forma se consegue observar, constatar, analisar, calcular e interpretar as 

diferentes mudanças manifestas nos vários padrões de informação semelhantes 

ao longo dos séculos e das gerações de compositores. Desenvolver-se-á esta 

problemática nos vários níveis estruturais das obras musicais escolhidas, para 

concretizar os objetivos propostos, determinando assim, quais as configurações 

estruturais que suportam um processo de construção e modificação35, numa 

perspetiva de desenvolvimento e interação cultural. Assim manifesto, será 

esclarecida e defendida, ao longo dos capítulos, a situação das Unidades de 

Informação Replicadora Musical, entidades que sobrevivem ao desaparecimento 

e de uma forma egoísta, espalham e multiplicam as suas carateristicas, tantas 

vezes que encontrem esta oportunidade. Utilizando a máquina cerebral 

compositor, adaptada a  armazená-las, processá-las, combiná-las e manifestá-las 

para forma do indivíduo, estas UIRM manifestam no processo memotípico e 

femotípico, formas alternativas/alelas, quantificáveis, dando origem a linhas 

geracionais distintas, mas que em determinados momentos se interpenetram, 

contribuindo para a formalização de unidades musicais únicas formadas em co-

hibridação.          

 Neste sentido, desenvolveram-se estudos que visam a explicação das 

transformações e atualizações manifestas ao nível da cultura, e a partir dos anos 

197036 princípios das ciências naturais e da genética começaram mais fortemente 

a serem vistos como possíveis coordenadas identificáveis e aplicáveis ao 

contínuo de informação de ordem cultural. Assim, constituiu-se um termo análogo 

para a genética - a memética - termo que incorpora sob a autoridade das ideias 

                                                      

35
 Por exemplo, sabemos que Beethoven estudou a música dos seus predecessores, Haydn e 

Mozart, construindo algumas das suas sonatas, com base nas sonatas de Mozart. Por exemplo o 

quarteto de cordas em Lá maior op.18 nº5 (c. 1799) representa uma criação próxima do modelo de 

composição construído por Mozart no seu Quarteto de cordas em Lá maior K. 464 (1785) (Meyer, 

1996).  

36
 Com a publicação do livro The Selfish Gene de Richard Dawkins. 
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evolucionistas de um neo - darwinismo, ou mais precisamente sob a autoridade 

de um darwinismo universalista, o processo de evolução ao nível da transmissão 

de Unidades de Informação Cultural (podem ser percecionadas como UIRM37) 

pelas gerações de indivíduos na sua perpétua interação. Na realidade, e nos 

estudos realizados neste sentido, a memética tende a constituir-se enquanto 

ciência teórica que estuda a replicação, a extrapolação e a evolução das 

Unidades de Informação Replicadora (UIR), UIR estas que pretendem ser o 

equivalente das unidades biológicas de transmissão de informação genética. 

Através da realização da transferência de um esquematismo de transmissão 

genética de tipo bio cultural, as UIR constituem um padrão de informação contido 

no cérebro e na memoria do indivíduo, que é copiado e replicado inúmeras vezes 

através dos indivíduos, pelos meios da comunicação. Ainda neste contexto de 

investigação existem estudos importantes acerca da teoria da informação e da 

ideia relativa às unidades de informação, com aplicabilidade a universos culturais 

e científicos (anteriormente descrito no ponto I.1.1) A natureza da investigação. 

Noções e autores relevantes), aplicações estas englobadas de uma forma geral 

sob a autoridade e significado da construção "obra aberta", ou a amplitude de 

uma obra.  

 É neste sentido que as experiências de Umberto Eco no seu estudo Obra 

aberta (1962) abordam uma série de ensaios relacionados com o universo cultural 

e poético-musical (nos capítulos e sub capítulos 'Significado e Informação na 

Mensagem Poética', 'Discurso Poético e Informação', 'Aplicações ao discurso 

musical'). No entanto, o seu discurso não oferece um modelo e sistema rígido que 

gere uma linha analítica aplicável às várias obras poéticas e musicais, mas sim, 

relações manifestas entre as várias obras e seus recetores. Mesmo assim, a 

visão teórica referente às Unidades de Informação Cultural sustentam um seu 

modelo teórico da obra aberta cuja estrutura de observação se manifesta 

maleável e flexível em função dos vários exemplos escolhidos. As unidades de 

informação apresentadas nos seus estudos são descritas e comentadas do ponto 

de vista poético e na sua relação, numa linha descritiva e informativa. 

                                                      

37
 Ver também a obra Obra Aberta (1962), de Humberto Eco.  
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 No entanto não existe uma análise quantitativa dos dados que surgem das 

ideias propostas, quantificação esta que se revela necessária num estudo que 

remete a transversalidade de uma ideia musical e poética e a sua replicação e 

percurso pelos vários séculos e correntes artísticas e culturais. Neste sentido e 

distanciando-se da visão ecoiana que se manifesta plenamente aberta e flexível 

em relação a manifestação cultural e artística, encontram-se estudos mais 

objetivos, baseados em sistemas rígidos que funcionam sob uma ordem e leis 

provindas da organização natural e específica terrestre e humana (Narmour, 

1977, 1984, 1989, 1992, 1999). Os sistemas de ordem biológica e natural 

influenciarão de forma categórica visões acerca da construção e fruição no 

contexto de um universo cultural-musical, sendo defendidas por autores das áreas 

da análise musical e musicologia (Jan, 2007, Wallin, 2000) que neste estilo e 

linhagem conceberam modelos mais adequados para a realização das tais 

comparações e evoluções das Unidades de Informação existentes nas obras 

musicais. Neste sentido desenvolveram-se trabalhos (Dawkins:  2009) que 

apresentam as Unidades de Informação Cultural enquanto esquemas cognitivos 

ou UIR, sendo estas apresentadas como sendo as contra partes culturais 

análogas às de transmissão biológica. Desta forma, como os genes tendem a 

persistir na natureza, as UIR tendem a persistir na cultura.  

 

“If a single phrase of Beethoven‘s ninth symphony is sufficiently 

distinctive and memorable to be abstracted from the context of the 

whole symphony, and used as the call-sign of a maddeningly intrusive 

European broadcasting station, then to that extent it deserves to be 

called one meme”. (Dawkins, 2009:195)    

 

 Esta visão é relacionada com um pensamento de natureza evolucionista 

que determina que a evolução cultural pode ser percecionada através dos 

princípios básicos da seleção e da variação, que caracterizam a Teoria Genética. 

Assim, os genes enquanto Unidades de Informação, são traduzidos no universo 

cultural pela noção de méme e neste trabalho, pela noção de Unidade de 
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Informação Replicadora38 (UIR), correspondentes às unidades primárias de 

transmissão cultural. Uma UIR constitui um padrão cognitivo e de comportamento 

na medida em que é transmissível de uma pessoa para uma outra. Os indivíduos 

que armazenam uma UIR podem ser vistos enquanto portadores39 de informação 

de natureza replicadora, que pode ter a sua instanciação no domínio musical, 

através do exercício da musicalidade de cada um, enquanto manifestação e 

comportamento musical do indivíduo. 

 Para a consolidação da base teórica e prática nos estudos que seguirão, 

apresentam-se dois novos domínios musicais que sucederam com o objetivo de 

oferecer novas possibilidades de análise e compreensão da música, 

desenvolvendo ideias que remetem à transformação e à evolução de objetos e 

materiais musicais através da observação e da análise musical. A bio 

musicologia40 e a memética musical são estudos que se basearam nos princípios 

básicos da evolução natural41 e têm como fundamentação ideias recentemente 

cristalizadas que remetem à ideia da evolução: 

                                                      

38
 Por razões de melhor adequação ao conteúdo musical será utilizado em substituição a 

designação de UIR (unidade de informação replicadora) e UIRM (unidade de informação 

replicadora musical) no lugar da noção de méme.  

39
 Uma cópia da UIR é realizada na memória de um outro indivíduo.   

40
 Esta estuda as origens da música, proporcionando igualmente, uma compreensão acerca da 

evolução humana, evolução esta que tem vindo a focalizar particularmente o desenvolvimento da 

linguagem humana, como meio de comunicação. Um dos estudos realizados na área musical da 

musicologia que valida a ação que o processo da evolução exercita sobre a mente e o 

comportamento musical humanos, e particularmente sobre a musicalidade, é representado pelo 

livro The Origins of Music elaborado por Nils L. Wallin, Björn Merker e Steven Brown (2000). Este 

estudo têm tido aplicabilidade na análise do fenómeno musical referindo as entidades principais 

envolvidas no processo de criação e transmissão manifestas pelo caminho da evolução: o 

indivíduo com papel de compositor, a obra de arte enquanto manifestação da musicalidade, e o 

ouvinte que representa o indivíduo que recebe a informação e a transmite a outras gerações. 

Neste sentido, foram apresentadas provas de existência de evolução na música, tendo por base 

principalmente a construção através de multiplicação de padrões que mostraram ter propriedades 

evolutivas. 

41
 O termo de evolução natural teve várias interpretações entre os séculos XVIII e XX, significando 

uma mudança e mutação gradual manifesta ao longo do tempo na morfologia dos organismos 
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“Evolution occurs whenever the following conditions exists: (1) variation: 

there is a continuing abundance of different elements [;] (2) heredity or 

replication: the elements have the capacity to create copies or replicas 

of themselves [;] (3) differential ‘fitness’: the number of copies of an 

element that are created in a given time varies, depending on 

interactions between the features of that element and features of the 

environment in which it persists”.(Dennett, 1993:343)  

 

 De carater transversal pela visão da evolução tanto ao nível cultural como 

biológico, destacam-se também certas características ou atributos, como copying-

fidelity (fidelidade da cópia) fecundity (fecundidade) e longevity (longevidade) 

(Dawkins, 2009:24), caraterísticas estas específicas primeiramente das Unidades 

de Informação Replicadora Natural (o gene), que pela sua adaptação ao domínio 

cultural, e através da visão que remete a evolução poderão ser integradas pelas 

                                                                                                                                                                 

vivos (No dicionário Oxford English Dicionary encontram-se doze categorias de definições para o 

termo evolução (Simpson e Weiner 1989: vol, 5, 476-7); no livro Principles of Geology de 1832 de 

Charles Lyell, a evolução era vista como um ato de “crescimento” contrário ao termo de “sendo 

adquirido por meios da hereditariedade”, teoria que surge pela influência do Criacionismo bíblico e 

do Essencialismo platónico (defendida por William Paley em Natural Theology, esta expressa que 

a perfeição do design existente no mundo natural só podia surgir como ato de criação manifesto 

por um designer inteligente (Miller, 1992:17-19). O desenvolvimento da geologia identificou a 

evolução nas mudanças psíquicas constantes do planeta, resultados da ação climatérica e 

vulcânica. Esta interpretação determinou a ideia de alteração constante dos organismos vivos no 

sentido da sua adaptação às perpétuas mudanças das condições ambientais, teoria descrita em 

Principles of Geology (Lyell, 1832) e mais tarde em Origins of Species (Darwin, 1872) - Sem o 

conhecimento dos estudos sobre a hereditariedade feitos por Gregor Mendel (1866), estudos 

estes que se revelaram ulteriormente essenciais para a compreensão acurada dos mecanismos 

de propagação das características dos organismos vivos, a teoria de Darwin permitiu ao August 

Weismann propor em 1883, uma distinção entre as células do corpo e o material hereditário. Este 

mostrou que o núcleo das células contem, nos seus cromossomas, informação hereditária e 

unidades de informação que apresentam ter uma mesma identidade ao longo das gerações. Estas 

unidades não se misturam e não se diluem ao longo do tempo, podendo esta característica ser, 

uma das possibilidades críticas às Origens das Espécies de Darwin. 
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hierarquias organizadas (Meyer: 1956, 1973, 1996, 1992 e Narmour: 1977, 1984, 

1989, 1990, 1992, 1999) e utilizadas enquanto atributos das UIR. Neste sentido, 

os sistemas de organização sonora (os mais representativos do ponto de vista da 

quantidade de produções musicais se revelam ser a modalidade, a  tonalidade e o 

sistema dodecafónico serial), as espécies e os dialetos (perfil de um grupo de 

compositores), uma linguagem, um estilo ou uma Unidade de Informação 

Memética, encontram as suas correspondências culturais, que têm por base o 

sistema de organização natural (a Teoria da Hereditariedade por via Genética). 

.  
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I.2.3. Identificação de Unidades de Informação Replicadora Musical 

 

 Para identificar uma UIRM é necessária existir, em primeiro lugar, a 

manifestação de pelo menos três alturas sonoras, ou seja, três partículas 

replicadoras que fazem corroborar com a hipotese lembrada por Dennett42 (1995): 

 

“The first four notes of Beethoven’s Fifth Symphony are clearly a meme, 

replicating all by themselves, detached from the rest of the symphony, 

but keeping a certain identity of effect (a phe[m]otypic effect), and 

hence thriving in contexts in which Beethoven and his works are 

unknown”. (1995: 344) 

  

 Mesmo assim, Dennett não evoca os parâmetros altura, duração, 

intensidade e timbre que podem ser observados no exemplo de Beethoven: duas 

alturas sonoras (sol e mib) e quatro articulações rítmicas (três colcheias seguidas 

por uma mínima), articulações estas que do ponto de vista histórico 

permaneceram intactos nas memórias e nos cérebros de gerações de indivíduos. 

Neste sentido, uma UIR musical, mesmo na forma mínima e quasi indivisível 

encontrada no exemplo beethoveniano, pode ser dividida como observado, em 

parâmetros. 

 

                                                      

42
 Alguns autores de proveniência extra-musical recorrem a exemplos musicais, e neste caso, as 

UIR musicais podem ser discutidas apenas em termos informacionais e sintácticos – enquanto 

configurações manifestadas em forma de símbolos numa partitura - sem recorrer  à necessidade a 

dimensões mais complexas de tipo semânticas.  
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Exemplo 1. Sinfonia nº5 em dó menor, op. 67 (1807-1808), compassos 1 a 5 de 

L.v.Beethoven, versão piano a solo de Franz Liszt 

 

 A simbologia representada no exemplo nº1 apresenta a letra xx' (o nome 

da UIRM) e a evolução sonora no percorrer de duas segmentações x, onde →0 

significa a repetição da mesma altura sonora - neste caso a nota sol3 e ↓4 

significa a formação de um intervalo descendente composto por quatro meios tons 

e x', formada dois meios tons ascendentes em relação a nota de finalização da 

segmentação x, tendo três tons descendentes em vez de quatro, na sua 

finalização. Sendo um padrão que pertence ao estilo intraopus43 (Meyer, 

1996:24,25) desta sinfonia, revela-se também em outras obras musicais, como 

por exemplo, no Quinteto para Clarinetes em Lá Maior, K.581 (1789) de 

W.A.Mozart, quarto andamento, ou numa simples canção popular, a canção 

Lightly Row (em português, O balão do João).  

 

                                                      

43
 Define a totalidade das UIRM manifestas numa obra musical. 
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Exemplo 2. Quinteto para Clarinetes em Lá Maior, K.581 (1789), quarto 

andamento, compassos 1 a 7  de W.A.Mozart 

 

 A simbologia revelada no exemplo nº2 segue a mesma lógica apresentada 

no exemplo nº1. No entanto, a realização da UIRM x correspondente ao exemplo 

nº2 teve em consideração também a teoria de Schenker relativa a condução 

melódica, condução esta que tem em conta as notas que se revelam mais 

importantes do ponto de vista da Urlinie ( ).  

 

 

Exemplo 3. Quinteto para Clarinetes em Lá Maior, K.581 (1789), Iº andamento, 

compassos 163 a 169  de W.A.Mozart 

 

 O exemplo anterior (3) carateriza-se pela replicação do elemento duração 

sonora (curto, curto, curto, longo), no registo mais agudo, formalizado na nota 

láb4, dando origem a uma mutação y1, que mantem a mesma fórmula (curto, 
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curto, curto, longo), mas revelando novas alturas sonoras configuradas da forma 

↑3↓3→0.  

 

 

Exemplo 4. Canção popular 

 

 Do ponto de vista cronológico, os exemplos apresentados (2, 3, 4) 

manifestam-se na ordem seguinte: 

 

Obra Compositor Ano/século 
 

Quinteto para Clarinetes 
em Lá Maior, K.581 

W.A.Mozart 1789 

Sinfonia nº5 em dó 
menor, op. 67 Liszt 

L.v.Beethoven 1807-1808 

Canção popular 
Hänschen klein (Lighty 
Row/O balão do João) 

Popular Século XIX 

Tabela 3. Sequência cronológica da UIRM  

 

 Do ponto de vista do enquadramento por parâmetros, a Uriline 

apresenta modificações ao nível de todos os parâmetros envolvidos (alturas 

sonoras, durações, intensidades, timbre, textura). A textura simples e a 

sonoridade bastante linear manifesta pelos quatro clarinetes do Quinteto em Lá 

Maior, K.581 (terceiro andamento) será desenvolvida, evoluindo para uma 
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sonoridade ampla e reforçada pelos archi e pela sustentação do fagote, na 

Sinfonia nº5 em dó menor de L.v.Beethoven (compassos 1 a 18). A textura 

apresentada nesta sinfonia ilustra amplamente a configuração de Grand Tutti 

utilizada no início do século XIX, nos compassos 18 a 25, culminando com uma 

cadência (que incorpora uma sexta alemã) que resolve na dominante.    

 

Exemplo 5. Sinfonia nº5 em dó menor, op. 67 (1807-1808), compassos 1 a 29 de 

L.v.Beethoven, 

 

 Precisa-se mencionar que esta cadência, de origem mais antiga (encontra-

se relacionada com o sistema modal e com o modo frígio) será discutida no 

contexto da evolução da UIRM Tristão (ponto II.3.). O seguinte exemplo, que data 

do final do século XVI pertence a escrita de Giovanni Pierluigi da Palestrina, 

mostrando a cadência frigia no movimento 'Ave mundi spes, Maria' da sua obra 

Motettorum I (c. 1684).  
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Exemplo 6. 'Ave mundi spes, Maria’ (c. 1584), compassos 49 a 56 de G.L. da 

Palestrina 

 

 Menciona-se o fato de que esta cadência foi assimilada pelo sistema tonal 

emergente na época do Barroco (mais exatamente nos meados da época do 

Barroco, século XVII-XVIII), tomando a forma cadencial iv6/3-V, ou seja, um 

padrão replicador, encontrado frequentemente em gestos de frases finais de uma 

exposição de andamento ou gestos finais de um andamento instrumental e 

orquestral, por exemplo, no Concerto Grosso em sol menor, op.6 nº8, 'La notte', 

(c.1690) de Arcangelo Corelli, exemplo 56, e no exemplo 5.  

 Apesar da sua individualidade a UIRM x e y (exemplos 1, 2, 3, 4) 

representa uma transformação através das mudanças modais e do ritmo de um 

padrão melódico caraterístico de período tonal. Cerca de 150 mais tarde, a 

mesma UIRM ocorre na Sonata nº2, Concord, Mass., (1840-1860) de Charles 

Ives, constituindo segundo Meyer (1996:25), um dos constrangimentos que 

definem o estilo intraopus desta sonata. Na sinfonia de Beethoven, esta UIRM 

age enquanto constrangimento dentro da primeiro andamento, determinando a 

textura do primeito momento tonal (compassos 1 a 58), o início do segundo 
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momento tonal (compasso 59), os materiais utilizados na secção do 

desenvolvimento e através da replicação da fermata, a articulação de grupos 

secções importantes da estrutura formal. A UIRM também é replicada no terceiro 

e quarto andamentos da Quinta Sinfonia onde serve para definir o estilo intraopus 

da obra musical.  

 

Exemplo 7. Sonata nº2, Concord, Mass., (1840-1860), IIIº andamento 'The 

Alcotts', compassos (a) 1 e (b) 3 de Charles Ives 

 

 As diferenças manifestas entre a UIR e a sua Atualização na Estrutura de 

Informação Replicadora Musical (AEIRM) poderão ser quantificadas com alta 

precisão através do modelo de análise Implicação-Realização (I-R) realizado por 

Eugene Narmour (1977, 1984, 1989, 1990, 1992, 1999) modelo de inspiração 

meyeriana criado com base nas fundações da psicologia Gestalt. No entanto, a 

definição da evolução através da seleção natural aplicada por Dennett (1995: 343) 

identifica a variação, a hereditariedade/replicação e o fitness diferencial 

(adaptação que se explica através dos genótipos que se adaptam a vários tipos 

de ambientes) como condições necessárias para a operação do algoritmo 

evolutivo. A UIRM enquanto replicador, tem que satisfazer estas condições e vai, 



61 
 

ulteriormente ter a tendência de constituir uma base da seleção, o motor que 

conduz a evolução cultural. 

 Também revisto por Blackmore, Dennet e Dawkins, a transmissão 

replicadora (hereditariedade/replicação) resulta da tendência humana para a 

imitação e da propensão das UIR para assumirem as formas mais apropriadas 

para o exercício desta função44. Dadas as capacidades finitas da atenção e da 

capacidade de memória do cérebro humano, algumas das UIR serão transmitidas 

de forma não acurada, possibilitando a formação de formas mutantes (ou 

variantes), os quais nesta investigação também surgem com a conotação de 

AEIRM.  

 Alguns destes mutantes/AEIRM serão replicadores mais efetivos do que os 

seus progenitores, resultado da seleção em favor dos mutantes (fitness 

diferencial/adaptação). O resultado destas transmissões diferenciais das UIRM 

mutantes AEIRM vai formar a evolução cultural45.  

  

  

                                                      

44
 Na memética, a transmissão implica basicamente a replicação da informação.  

45
 Enquanto a mutação pode ser vista como forma de evolução da UIR, esta é em grande escala, 

uma consequência sistémica da mutação, que normalmente é vista como evolutiva. 
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I.2.4. Fidelidade na replicação musical 

 

 Do ponto de vista da fidelidade de uma cópia é preciso perceber a principal 

particularidade manifesta entre uma reprodução e uma replicação de uma UIR. 

Nesta linha de pensamento, Blackmore (1999) acentua que no caso da 

reprodução ou cópia não se cria a oportunidade da manifestação da função de 

variação, função esta que se revela no processo de replicação, isto para que se 

realize uma competição que esta descreve como “memétic competition” (1999:35) 

da qual, utilizando exemplos musicais, explica: “the outcome [is] being determined 

by features of the songs themselves; how easy they are to sing or remember" 

(1999:35), ou seja, a capacidade de uma UIR ter sucesso e propagar-se nos 

cérebros de outros indivíduos depende de uma série de fatores e características, 

relacionadas com a atividade de estruturas de fácil compreensão e absorção 

mental, ou Unidades de Informação Replicadora que já manifestam um histórico 

ativo de replicação. Blackmore sugere ainda neste sentido que a competição 

manifesta entre as UIR pode determinar uma mudança ou alteração na direção da 

evolução musical (1999:35). Assim, sem a existência da imitação manifesta entre 

os indivíduos e inerentemente da função de variação, não haverá com certeza 

uma base para o desenvolvimento de um processo evolutivo que envolva a 

replicação de uma unidade replicadora, que neste caso se concretiza através de 

uma UIR.  

 Os primeiros exemplos que dão seguimento à ideia de fidelidade de uma 

cópia, fazendo recurso às palavras de Dawkins: “just suficiente copying-fidelity to 

serve as a viable unit of natural selection”46 (2009:195), passam pelas obras do 

compositor italiano Domenico Cimarosa (Requiem, ?1787-88), do compositor 

austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (Die Zauberflöte K. 620 -1791), e do 

compositor português Jorge Salgueiro (a ópera A coragem e o Pessimismo op. 

178 de 2011). Com a apresentação destes exemplos tem-se como objetivo a 

análise das diferenças manifestas especialmente ao nível do parâmetro ritmo e 

                                                      

46
 Neste sentido, sugere-se que pequenos pacotes de informação musical constituem potenciais 

candidatos para exercer a função de replicador e assim, de UIR. 
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também ao nível do texto poético, parâmetros estes relevantes para Meyer  e 

catalogados de primários (melodia, ritmo e harmonia) e secundários (dinámicas, o 

tempo, a sonoridade, o timbre) (Meyer, 1996:14) os quais suportam várias 

configurações que determinam a sua replicação. Meyer refere como princípio 

geral, que a capacidade de um determinado parâmetro para manifestar uma 

replicação é relacionada com a existência do atributo sintático.  

 

“In order to syntax to exist (and syntax usually differs from one culture 

and one period to another), successive stimuli must be related to 

another in such way that specific criteria for mobility and closure are 

established. Such criteria can be established only if the elements of the 

parameter can be segmented into discrete, nonuniform relationships so 

that similarities and differences between them are definable, constant, 

and proportional. (Meyer, 1996:14) 

 

Meyer acrescenta que: 

 

"Because of the nature of the perceptual/cognitivecapacities of the 

human nervous system, some of the material means of music can be 

readly segmented in constant, nonuniform, proportional ways. In most 

musics of the world, this is the case with those parameters that result 

from the organization of. and interaction between, pitches and 

durations: melody, rhythm, and harmony. When the ionshops within 

such a parameter are governed by syntactic constrains, the parameter 

will be called primary". (Meyer, 1996:14)  

 

 Os estímulos referidos são relacionados sintaticamente, sendo 

concentrados pela dimensão de uma partícula que pode ter o valor de uma 

Unidade de Informação, quando se estabelece uma configuração entre os 

elementos componentes. Assim, quanto maior o número de componentes no 

interior de uma partícula e quanto mais complexas e interpenetradas forem as 

relações sintáticas entre estas componentes, maior se revela o conteúdo de 
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informação pertencente àquela partícula. Assegura-se assim, a necessidade de 

existir suficiente conteúdo de informação, para certificar que ao longo do processo 

replicador não aconteça corrupção ao nível da informação devido ao excesso de 

complexidade e informação.  

As partículas que principalmente tomam forma discreta de ritmos e melodias, 

durações e alturas, revelam-se persistentes, conseguindo sobreviver ao longo da 

história musical, através da sua replicação nas obras musicais, nos cérebros e 

assim, nas gerações de compositores. 

 

Exemplo 8. Requiem für Soli, Chor und Orchester47, nº 14, ‘Libera me’, 

compassos de 61 a 63 de Domenico Cimarosa. 

 

- UIR x48: (Sequência de alturas ↑2↓3↑1) e UIR y (Padrão rítmico mínima com 

ponto semínima/ou duas colcheias, mínima/3: 1(0.5): 1(0.5): 1). - (do ponto de 

vista da quantificação métrica, no compasso quaternário semínima = 1). 

                                                      

47
 Domenico Cimarosa (1749-1801) nasceu em Aversa, perto de Nápoles e aí estudou no 

Conservatório de Santa Maria do Loreto, provavelmente com Antonio Sacchini e, posteriormente, 

com Niccolò Piccinni, tendo-se dedicado essencialmente, durante os primeiros anos, à 

composição de música sacra. A Missa Pro Defunctis foi escrita em 1787 a seguir à morte da 

Duquesa Serra Capriola, que ocorreu a 12 de Dezembro, e é sua obra sacra mais conhecida. 

Cimarosa tinha chegado a S. Petersburgo nos primeiros dias do mês e, assim, este Requiem terá 

sido uma das suas primeiras composições realizadas em solo russo.     
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Exemplo 9. Die Zauberflöte K. 620 (1791), nº 13, ‘Alles fühlt der Liebe Freuden’, 

compassos de 1 a 3 de Wolfgang Amadeus Mozart 

 

- UIR x (Sequência de alturas sonoras ↑2↓3↑1) e UIR y (Padrão rítmico semínima 

com ponto duas semicolcheias, colcheia/3: 0.5: 0.5: 149) - (no compasso binário 

colcheia = 1)  

 

Exemplo 10. A Coragem e o Pessimismo, ópera para crianças, op.178. (novembro 

de 2011), 3º Acto (2/3), compassos de 94 a 96 de Jorge Salgueiro 

 

- UIR y: Padrão rítmico três pausas de colcheia - semínima = 80,  duas 

semicolcheias, colcheia/3: 1: 1: 0.5: 0.5: 1: 0.5: 0.5: 1(0.5: 0.5). 

                                                                                                                                                                 

48
 Neste ponto da dissertação utilizam-se as letras x para determinar uma sequência de ritmos 

replicadores e y para marcar uma sequência de alturas sonoras replicadoras.   

49
 Neste caso 0.5 equivale a uma semicolcheia, sendo que os valores superiores representam os 

seus múltiplos.  
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Exemplo 11. A Coragem e o Pessimismo, ópera para crianças, op.178. (novembro 

de 2011), 1º Acto (2/3), compassos de128 a 131 de Jorge Salgueiro 

 

- UIR y: Padrão rítmico três pausas de colcheia - semínima = 80,  duas 

semicolcheias, colcheia/3: 1: 1: 0.5: 0.5: 1: 0.5: 0.5: 1(0.5: 0.5). 

 

 Os exemplos anteriores (8, 9, 10, 11) mostram como a replicação 

acontece. As sequências melódicas x e as sequências rítmicas y repetem nas 

obras apresentadas, no entanto observa-se que as interpenetrações x+y não são 

obrigatórias, podendo surgir assim, x independentemente do y (o caso de 

exemplo 9 e 10). Dando importância à sequência y (exemplo 9 e 10) por ter um 

histórico replicador, esta sequência (y) é reforçada com um outro parâmetro 

relacionado com o texto poético que se instancia nas línguas alemão, latim e 

português. Os três eventos distintos que apresentam a UIR x (↑2↓3↑1) e UIR y (3: 

1(0.5): 1(0.5): 1) revelam capacidade de replicação e mutação sendo adaptadas 

ao texto.  

 As duas óperas escritas a uma distância temporal de aproximadamente 

duzentos e vinte anos revelam semelhanças, e podem ser vistas como compostas 

para um público infantil e adulto, tendo ativa a UIR y, contendo uma mensagem 

textual semelhante.   
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Monostatos  
(Mozart, Die ZauberflöteK. 620 
(1791), nº 13, ‘Alles fühlt der Liebe 
Freuden’) 
 
 
‘[…] Somente eu terei de renunciar ao 
amor, […] Viver […] é pior que o fogo 
do inferno’. (libreto de Emanuel 
Schikaneder, tradução própria) 

 

Pessimista 
(Salgueiro, A Coragem e o 
Pessimismo, ópera para crianças, 
op.178. (novembro de 2011), 3º Acto 
[2/3]) 
 
‘Cuidado aí está a doença 
Recuar, Já não dá, Já não dá’.  
'Cuidado Atenção Precaução' (libreto 
de Gonçalo M. Tavares, baseado na 
obra poética Os Lusíadas de Luís de 
Camões) 

 

Tabela 4. Libreto de Emanuel Schikaneder e Gonçalo M. Tavares e suas 

traduções 

 

 As duas personagens, o Monóstatos e o Pessimista exprimem ao longo 

das óperas semelhança analisada a luz do processo copying-fidelity, revelando 

expressões do negativo e do pessimismo.  

 Particularmente, a UIR x (relativa ao parâmetro das sequências das alturas 

sonoras) adaptou-se diferentemente no Requiem de Domenico Cimarosa, que 

manifesta no mesmo parâmetro texto sagrado, tendo um significado distinto do 

texto poético de Schikaneder 50.  

 

Texto latim 
 
Quando coeli movendi sunt et terra 

Texto português 
 
Quando os céus e a terra forem 
movidos (tradução própria) 

 

Tabela 5. Texto Latim e sua tradução 

  

 Do ponto de vista tímbrico manifesta-se uma orquestração específica em 

relação à utilização e combinatória dos tipos de sonoridade dos vários 

                                                      

50
A ideia, inserida no andamento ‘Libera me’, menciona um dia com certas ocorrências quando o 

Salvador irá libertar as almas da morte eterna. 
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instrumentos musicais utilizados. Assim, na ária de Monostatos da ópera Die 

Zauberflöte de W.A. Mozart e no movimento ‘Libera me’ do Requiem de D. 

Cimarosa, são indicadas duas configurações instrumentais (instrumentos de 

sopros e instrumentos de cordas) que podem ser percecionadas de replicadoras, 

sendo que utilizam configurações instrumentais semelhantes. Neste sentido, 

Ratner (1980) esclarece o fato de que existem dois tipos de texturas gerais para a 

composição de um ensamble orquestral: o mínimo de tutti estandarte e o grand 

tutti: 

 

“[The opening of Boccerini’s Symphony in Bb major op. 22 no. 1 of 

1775] illustrates a minimum standard tutti for classic music; the three 

part chamber music texture, layered in parallel thirds and Trommel-

bass, is reinforced by oboe, horn, and viola doublings… [The opening of 

Cherubini’s Overture to Médée of 1797] illustrates a typical grand tutti of 

around 1800. Winds and middle strings are deployed in full chords for 

sonority and rhythmic reinforcement of the treble-bass polarity. (Ratner, 

1980: 151-2) 

 

 Tendo este exemplo, observa-se que na ópera Die Zauberflöte de W.A. 

Mozart e no Requiem de D. Cimarosa apresentam-se variantes de configurações 

instrumentais replicadoras e suas adaptações, do mínimo de tutti estandarte com 

extensão para coro (no Requiem). 

 Relativamente aos exemplos apresentados acrescenta-se ainda a ideia de 

que a replicação padronizada ocorre quando um compositor replica informação 

musical original e de outros, num empréstimo de material musical, também 

conhecido nos termos da influência musical51. Meyer define no seu livro Style and 

Music (1996:55) que existem várias modalidades de replicação de arte passada 

no presente. Estas foram classificadas como: paráfrase, empréstimo, simulação e 

modelação, sendo modalidades de composição que têm prevalecido em todas as 

                                                      

51
 Um domínio musical afirmou como ferramentas de análise a citação, o empréstimo, a 

modelação compositiva e o uso de convenções (ver Korsyn, 1991:6).  
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épocas, revelando-se através de vários exemplos, nomeadamente: os extensos 

empréstimos musicais efetuados por Georg Frederich Händel de obras de Georg 

Philipp Telemann e Reinhard Keiser; a abertura da Suite em Dó Maior K. 399 de 

Wolfgang Amadeus Mozart realizada no estilo de Joseph Haydn; a inspiração das 

obras de Ludwig van Beethoven revelada em obras de Franz Schubert; a 

orquestração do Quarteto com piano em Sol menor de Johannes Brahms 

realizada por Arnold Schoenberg ou os vários exemplos de como Serguei 

Prokofiev escreveu obras no estilo clássico ou Igor Strawinsky escreveu no estilo 

barroco, clássico ou gótico (Meyer, 1996:55).  

 Para uma melhor compreensão deste fenómeno, Meyer (1996:55) 

exemplifica utilizando três excertos que este carateriza de óbvios, exertos estes 

extraídos do movimento Finale do Quarteto de Cordas em Fá menor, op. 20 nº 5 

de J. Haydn, que apresenta uma fuga cujo começo se apresenta semelhante às 

fugas criadas por J.S. Bach, nomeadamente a fuga em Fá menor do Segundo 

Caderno do Cravo Bem Temperado BWV 881 (1742),  e o coral And with His 

stripes we are healed da obra Messiah HWV 56 (1741) de J.F. Häendel. 

 

 

Exemplo 12. And with His stripes we are healed da obra Messiah HWV 56 (1741) 

de J.F. Häendel 
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Exemplo 13. Fuga em Fá menor do Segundo Caderno do Cravo Bem Temperado 

BWV 881 (1742) de J.S. Bach 

 

Exemplo 14. Finale do Quarteto de Cordas em Fá menor, op. 20 nº 5 (1771) de J. 

Haydn 

 

 Mesmo havendo semelhanças no género, na melodia, na harmonia e na 

textura, o exemplo 14 apresenta a fuga de Haydn no estilo diferente dos exemplos 

12 e 13, destacando-se o estilo Clássico. Neste sentido, Meyer explica que o 

segundo tema distancia-se das sonoridades encontradas no Barroco (Meyer, 

1996:56). 
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I.2.5. Unidades de Informação Replicadora Musical e a análise referencial    

 

 Cope (1991) através do programa de computador Socerer, direcionado 

para o processo de reconstituição52 (Musical Experiments in Musical Intelligence - 

EMI) e no sentido da replicação e da transformação de padrões de informação em 

estruturas lógico-musicais, conseguiu identificar padrões estilísticos que foram 

denominados de assinaturas musicais. Estes foram recombinados através de um 

processo intitulado de recombinant music (1991:23), processo este que do ponto 

de vista da replicação se encontra articulado no sentido de que a recombinação 

devia ser uma forma efetiva de produção de Unidades de Informação Musical 

(2001:26). Este recorreu a três passos centrados na retenção da lógica musical 

inerente às obras musicais originais nas quais se baseou o seu principal corolário. 

Recorreu: 

 

- à identificação de padrões característicos de um compositor;  

- à análise profunda dos seus componentes do ponto de vista da função 

musical e a hierarquia, que encerra por fim; 

- à reconstrução dos elementos, através de uma técnica sugerida pelo 

processamento natural linguístico.   

 

                                                      

52
 Segundo Dawkins (2009), a transferência do tipo “leaping from brain to brain” – uma 

transferência que não se consegue efetuar através de uma operação física de tipo cirúrgico - 

necessita para a sua realização, de um sistema simbólico intermediário, relacionado com o 

“processo de reconstituição” -  Dawkins fala de um processo de reconstituição que implica uma 

função da memória que consiste na codificação da informação através de padrões da 

interconexão neurológica (2009), processo este que transforma e materializa conteúdos de 

informação armazenadas numa UIR - do tipo mental representativo - em formas exteriores e vice 

versa. Em situações de exposição a estímulos naturais e espontâneos, os efeitos femotípicos de 

uma UIR memotípica revelam manifestar atividades/comportamentos culturais humanos, como a 

composição e a performance musicais, artefactos tais como configurações de ondas sonoras e 

suas representações simbólicas, nomeadamente em partituras e diversos dispositivos de gravação 

musicais. 
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 As experiências de Cope enquadram-se do ponto de vista conceptual das 

UIRM,  na realização de um sistema artificial (software) de recriação dos efeitos 

femotípicos e orgânicos de uma UIRM no sentido extra-somático53. Os efeitos 

femotípicos54 e os atributos de uma UIR referem-se neste caso e  segundo 

Dawkins (2009), à longevidade55, à fecundidade56 e à fidelidade da cópia57.  

Acerca da utilização de material musical pré-existente, o estudo das situações 

específicas sobre a replicação musical foi enquadrado por um lado, num campo 

de conhecimento musical denominado de uso de música já existente58 

(Burkholder, 1994), e por outro, no campo musical de análise referencial59 

determinado por Cope. Cope (2003) utilizou para as suas experiências 

equipamentos informáticos e sofware60, operacionalizando um esquema de cinco 

tópicos: 

 

- citação 

- paráfrase (nas variações, caricaturas e transcrições) 

                                                      

53
 No sentido extra-somático, diferencia-se do seu homólogo biológico, o gene, isto porque o gene 

propaga-se essencialmente de uma forma não somática (reproduzindo-se a ele próprio 

biologicamente), distinguindo-se assim da UIR cuja necessidade primordial para a sua 

sobrevivência e propagação é o funcionamento de um sistema simbólico.  

54
 Memotipicamente, uma UIRM pode influenciar o comportamento de um ou mais indivíduos e, 

femotipicamente, criar artefactos produzidos por um indivíduo, exercendo efeitos comportamentais 

e artefactuais em zonas geográficas e temporais distintas. 

55
 Devido a artefactos psíquicos como partituras e gravações, uma UIR consegue sobreviver ao 

longo de gerações, ao contrário de formas femotípicas de transição, como padrões 

comportamentais, ondas sonoras que desaparecem quase imediatamente depois de produzidas.     

56
 Significa o poder de propagação de uma UIR entre as comunidades culturais. Assim, uma maior 

fecundidade determina uma maior sobrevivência. Com o desenvolvimento da tecnologia, uma UIR 

consegue ter formas femotípicas digitais, as quais podem ser transmitidas através do computador 

e internet com máxima velocidade.     

57
 Uma UIR não pode ter longevidade se for dividida em partes, ou destorcida depois do processo 

de replicação. Assim se exige “fidelidade à cópia”.  

58
 “The uses of existing music”. 

59
 Referential analysis.  

60
 O nome do software é Sorcerer. 
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- semelhança (nas aproximações, traduções e semelhanças) 

- estrutura (nos esboços e vestígios) 

-conteúdos comuns ou commonallities (nas convenções e 

simplicidades) 

  

 Em função do reconhecimento do ouvinte e da integração estilística na 

obra de um compositor, Cope classificou-as em fortes e fracas, determinando que 

as citações são as mais fáceis de reconhecer por parte do ouvinte no entanto 

encontram uma integração estilística fraca, enquanto conteúdos comuns, 

contrários às citações, mostram um fraco reconhecimento auditivo e uma forte 

integração estilística: 

 

 

 

Figura 2. Análise referencial na visão de David Cope (2003:11) 

 

 Na perspetiva das unidades de informação replicadora musical, os 

conteúdos comuns representados no esquema de Cope, representam a totalidade 

de padrões e UIRM que os compositores distribuem e emprestam ao longo das 

gerações, constituindo um volume enorme de material musical a ser usado e 
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replicado num determinado estilo que corresponde e se modifica em função das 

correntes artísticas. Neste sentido, os compositores não inventam tais figuras, 

como por exemplo, novas cadências, mas assimilam (herdam) as figuras através 

das obras dos predecessores e dos seus conteporâneos. Assim, a parte de cima 

da figura imediatamente anterior que se refere aos conteúdos comuns que 

manifestam alta integração estilística sendo mais importante e relevante.  

 

“Commonalities typically involve patterns which, by virtue of their 

simplicity – scales, triad outlines, and soon – appear everywhere. In a 

sense, commonalities seem to disappear in a sea of similarity” (Cope, 

2003:17) 

 

 Similarmente, Deryck Cooke no estudo The Language of Music (1959) 

pensava que padrões utilizados por compositores de música erudita ao longo de 

várias gerações demonstram a existência de uma linha de influência identificável. 

J. LaRue (1961:233) argumenta que estes padrões apresentam-se em virtude da 

sua simplicidade e generalismo enquanto elementos indesviáveis na criação e 

existência cultural, deixando de parte a ideia e necessidade de emprestimo de 

padrões que manifestam uma certa simplicidade e universalidade. Neste sentido, 

exemplos de simples padrões apresentam-se nos excertos de J. Haydn, G. B. 

Sammartini, M. Borroni, F. Schwindl, F. L.Gassmann, E.T.A. Hoffmann e C.F. Abel 

manifestam replicações e atualizações na estrutura da informação musical.   
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Exemplo 15. Replicação e transformação em (a) J. Haydn, (b) G. B. Sammartini, 

(c) M. Borroni, (d) F. Schwindl, (e) F. L.Gassmann, (f) E.T.A. Hoffmann e (g) C.F. 

Abel 

 

 J. la Rue apresenta este acontecimento como “generic resemblance”, 

semelhança esta que revela do ponto de vista das UIR um conjunto de partículas 

replicadoras que cada uma contém um interesse para a sua replicação. Neste 

sentido, adota-se a existência de conexões intertextuais entre as obras musicais, 

que podem ser vistas nesta ótica como eventos relacionais, por oposição à noção 

de entidades estáticas vinculadas por Kevin Korsyn (1991:15). 
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I.3. Sequências de elementos identificadores nas Unidades Estruturais de 

Informação Replicadora Musical (UEIRM) 

 

“So far I have talked of meme as though it was obvious what a single 

unit-meme consisted of. But of course it is far from obvious. I have said 

a tune is one meme, but what about a symphony: how many meme is 

that? Is each movement one meme, each recognizable phrase of 

melody, each bar, each chord, or what?” (Dawkins, 2009:195)  

  

 A analogia biológica, enquanto teoria replicadora, sugere que as UIR 

enquanto unidades de informação musical, encaminham-se para formas de 

existência otimamente direcionadas para atriculações curtas e bem marcadas, em 

vez de longas e difusas. Neste sentido um andamento de obra musical representa 

o somatório das suas UIRM e as respetivas transformações ao nível da linguagem 

nos estratos intra-opus. A marcação desta ideia provém diretamente da sua 

analogia com o gene. Assim, quanto mais concisa for uma UIR, maior a 

probabilidade para a sua sobrevivência no trabalho de replicação através de 

imitação, como também de uma função da memória que se baseia no facto de 

que quanto mais complexa for uma peça de informação, maior a viabilidade de se 

revelar alterada. Esta modificação surge depois do processo de reconstituição, 

criando assim, a tendência de privilegiar unidades discretas e simples. Nos 

exemplos seguintes (16-17) será ilustrada a aplicação deste princípio.   

 Por outro lado, e no nosso entender, a evolução das Unidades Estruturais 

de Informação Replicadora Musical (UEIRM) ao longo do tempo histórico 

representa uma função da génese de tais estruturas na mente do compositor, e 

uma sequência de eventos ulteriores que geram processos formativos. Neste 

sentido, a evolução das UEIRM manifesta quatro etapas: (1) "cue 

abstraction"/bandeira (Deliège e Melen, 1997), (2) criação de uma UEIRM numa 

relação estrutural replicadora, (3) e (4) mutação que reorganiza uma nova 

variante da UEIRM/aléla. Relativamente à primeira etapa Deliège e Melen 

(Deliège e Melen, 1997), utilizando o termo "cue abstraction" (elemento de 

identificação - bandeira - destacado pela UIRM necessária para definir a sua 
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natureza e atributos), defendem que no ato da audição e em virtude de vários 

princípios psicológicos de agrupamento da informação 

 

"The musical surface is first segmented into sections of various lengths. 

The cue abstraction mechanism, on the one hand, the principle of 

sameness and the principle of difference, on the other hand, offer the 

basis for the processes operating at this level, allowing segmentation of 

the temporal flow… and the categorisation of musical structures… In a 

later stage, the traces left by the reiterations of the cues lead to the 

formation of imprints in the long-term memory. The latter are forms of 

prototypes that integrate the main features of the style of the piece and 

enable an evaluation of the structures throughout listening. (Deliège e 

Mélen, 1997:389)  

 

 A segmentação representa uma consequência e tendência do cérebro de 

preferir que os pacotes de informação sejam organizados em grupos de 

processamento mais fáceis. Enquanto a sobrevivência de longo termo das UIRM 

depende da saliência percetual e cognitiva, a sua existência requer primeiramente 

que sejam destacadas da informação contextual da qual pertencem, em virtude 

dos processos Gestalt/psicológicos de agrupamento e segmentação que operam 

ao nível dos seus nódulos iniciais e terminais.  Neste sentido Deliège e Melen 

acrescentam que  

 

"A cue always contains rare but striking attributes that link it to that 

which it cues… in order that the latter may be recognised… A cue is a 

kind of conspicuous point that becomes fixed in memory by virtue of its 

relevance and by repetition. (Deliège & Mélen, 1997:390)  

 

 Neste contexto o termo "cue" pode-se entender como elemento de 

identificação (como uma bandeira) destacado pela UIRM que ajuda a definir a sua 

natureza e atributos. Esta bandeira representa uma sequência de alturas sonoras 
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que sustentam a UIRM, localizadas abaixo do primeiro plano/ou no plano 

intermediário.  

 A segunda etapa sustem a ideia de que devido à situação de que a 

configuração sequencial se manifesta por múltiplos modos de instanciação, a sua 

regeneração através de UIRM de configuração, estrutura e função análogas cria 

uma UEIRM numa relação estrutural replicadora. Assim, o elemento de 

identificação representa tanto uma função dos atributos baixo-cima das alélas que 

o instancia como uma caraterística cima-baixo caraterística da UEIRM. Neste 

sentido, por cada instanciação que ocorre naturalmente ao longo do tempo 

acontece também o fenómeno da mutação, fenómeno que gere o as últimas duas 

etapas. A reorganização através da mutação gera uma variante da UEIRM que 

pela sua regeneração através da reconfiguração alélica determinando a criação 

de uma nova UEIRM.  

 Este modelo pode ser entendido como formalizando o processo de 

paráfrase (Meyer:1996, Cope, 2003:12), uma componente do século XVIII e 

fenómeno parte da Ars combinatória, na qual estruturas de escala proporção são 

construídas de combinações  de componentes de pequena proporção. 

 

"the basic [tonal/] harmonic and rhythmic structure is fixed; melody and 

texture are the variables. If we regard each step of the harmonic-

rhythmic progression as a “slot” into which a melodic figure can be 

placed, either by the choice of the composer, or, as in the dice games 

[such as Mozart’s Musikalisches Würfelspiele K. 516f (1787)], by 

random selection, paraphrase can be taken as a kind of combinatorial 

play". (Ratner, 1970: 354-5)         

 

 Neste contexto será aplicado o modelo apresentado na Sonata em Fá 

Maior Hob. XVI: 23 (1773), Iº andamento, compassos 1 a 46 (exposição) de J. 

Haydn. 

 Na seguinte tabela identificam-se oito elementos de identificação comuns 

para muitas exposições presentes na forma da sonata, os momentos tonais 



80 
 

dentro dos quais estão associados e os seus atributos harmónicos e melódicos. 

As UEIRM analisados são associadas a uma exposição do tipo tripartida. 

 

 

Tabela 6. Elementos de identificação replicados em Exposições de Sonatas 

Clássicas 

 

 O elemento nº1 é uma cadência perfeita da tónica ou da relação I-

V-I, materialização realizada independentemente do Kopfton (tom primário ou 

nota inicial) de Schenker, i.e, o tom  pode não constituir a nota inicial da Urlinie 

, sendo considerado um elemento pertencente ao estrato superior ou 

intermediário. O elemento nº2 representa uma inflexão para o IVº grau  que 
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resolve para . O elemento nº3 reforça a tónica retomada após o segundo 

elemento de identificação através de uma cadência  ou 

. O elemento nº4 prepara o viº grau através de uma alteração 

cromática do  para . O elemento nº5 e o elemento nº6 repetem através da 

transposição o procedimento do quarto elemento, preparando-se o Vº grau e o 

V/V, para  e para . O elemento nº7 é análogo com o primeiro, sendo uma 

cadência perfeita da dominante ou . O elemento nº8 envolve uma 

cadência perfeita de Vº grau ,  para  sobre uma nota pedal V.  

 O exemplo seguinte apresenta uma exposição da Sonata em Fá Maior 

Hob. XVI: 23 (1773), Iº andamento, compassos 1 a 46 de J. Haydn, que 

materializa o esquema da UIRM/elemento / I-V-I (compassos 1 a 2). A 

finalização do elemento nº1 continua com uma série de figuras descendentes que 

preparam a instanciação do elemento nº2 (compassos 6 a 7), uma inflexão para o 

IVº grau -  que resolve para  -, que leva à criação do elemento nº 3 

(compassos 9 a 10). A passagem natural IV para ii6/3 através da utilização do  

(compasso 10) prepara o elemento nº3 (compassos 11 a 12) que manifesta um 

esquema semelhante ao elemento nº1, uma configuração de tipo /I6/4-V-I, 

no entanto devido ao fato da configuração inicial ser I6/4 e não a configuração 

I/estado fundamental, revela-se assim atípico substituir o comum elemento nº1 

/ I-V-I utlizada normalmente para os começos de um andamento de uma 

sonata com o elemento nº3, esta última não podendo exercer a função de gesto 

de começo da frase introdutória.  
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Exemplo 16. Elementos de identificação - semelhanças 

 

 A resolução atrasada que se realiza entre as notas do#4 (compasso 14) e 

ré4 (só no compasso 17) revela que a construção elemento de identificação nº4 

manifesta-se ao nível intermediário através de uma cadência para a relativa 

menor da tonalidade principal, articulando movimentos de mudanças de notas  

/ 61. Semelhantemente, o nº5 define o Vº grau (compasso 18). O 

elemento de identificação nº6 manifesta dois movimentos, dos quais o baixo 

apresenta uma linha  a qual se sobrepõe uma linha  (compasso 19 a 

20). O nº7 é constituido por uma movimento melódico /V-V/V-V (compassos 

21 a 23). O nº8 /V/V-V é gerado por uma série de movimentos de cadências 

perfeitas que se desenvolvem a nível intermédio, sobre um baixo ostinato.   

                                                      

61
 Ver Gjerdingen, 1988. 
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Exemplo 17. Sonata em Fá Maior Hob. XVI: 23 (1773), Iº andamento, compassos 

1 a 46 (exposição) de J. Haydn 
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Exemplo 17. continuação 

Sonata em Fá Maior Hob. XVI: 23 (1773), Iº andamento, compassos 1 a 46 

(exposição) de J. Haydn 

 



85 
 

I.3.1. Unidades de Informação Replicadora Musical 

 

 Tendo elucidado a existência e funcionamento das UIRM através da 

perspetiva "cue abstraction view"/elemento de identificação (Cope:1991, 2003) 

sugere-se dar um passo adiante, para aprofundar a conceção que envolve as 

UIRM, através de uma nova perspetiva, a perspetiva  ‘meme's eye view’ descrita 

anteriormente (Fundamentação da UIR), perspetiva esta que pertence a autora 

Susane Blackmore, e que fundamenta a existência e funcionamento das UIRM, 

ou mémes (na visão da autora). Esta visão determinou a concretização de um dos 

principais corolários da memética, uma orientação metodológica básica e uma 

maneira de pensar referente ao fenómeno cultural, através da perspetiva egoísta 

manifesta por uma UIR.   

 

“the point of this perspective is the same as the ‘gene’s eye view’ in 

biology. Memes are replicators and tend to increase in number 

whenever they have the chance. So the meme’s eye view is the view 

that looks at the world in terms of opportunities for replication – what will 

help a meme to make more copies of itself and what will prevent it?” 

(Blackmore, 1999: 37)  

 

 Blackmore realça a ideia de que a principal capacidade que diferencia um 

indivíduo humano de um animal é referente à capacidade de imitação (1999:3), 

existindo naturalmente a tendência de automaticamente, copiar ações, 

comportamentos, ideias de outros membros da espécie humana. A utilização 

desta perspetiva na análise de um sistema musical leva à questão, 

nomeadamente, daquilo que determina a replicação de uma UIR musical. Neste 

sentido, identificaram-se certos fatores, fatores estes que explicam modalidades 

de propagação de replicadores musicais, por exemplo: a transformação e 

mutação62 que alguns padrões sofrem na sua replicação manifesta na 
                                                      

62
 Ao definir a UIR enquanto noção referenciada sempre em relação ao géne, encontra-se sempre 

uma dificuldade própria da genética, nomeadamente uma definição simples e transparente para 

todos os indivíduos. Assim, o biologista Seymour Benzer, propôs refinar o conceito vago de gene 
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transmissão entre vários compositores. Como exemplo, referimos um padrão de 

natureza melodico-harmonico e outro de natureza ritmica. Assim, e relativamente 

ao primeiro iremos sublinhar o uso de cadências, nomeadamente: 

 

- cadências do tipo I-IV-I6/4-V-I (ou partes) ou através de cromatismos: I-IVb3-

I6/4-V-I63: 

 

Exemplo 18. Quarteto de Cordas em Lá maior, K. 464, Iº andamento, compassos 

11 a 16 (1785) de W.A. Mozart 

 

Exemplo 19. Sonata em Sib maior K333/315c, IIº andamento, compassos 6 a 8 

(1783) de W.A. Mozart 

                                                                                                                                                                 

utilizando algumas categorias: ‘muton’ que representa a unidade mínima na mudança através de 

mutação), ‘recon’ que representa a unidade mínima de recombinação e ‘cistron’ que representa a 

unidade responsável para a síntese de uma cadeia polipeptídica) (Dawkins 2008:81). 

63
 Ver também Meyer, 1996:274-296. 
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Exemplo 20. As Bodas de Figaro, K. 492, IIº Ato, Finale (1785-1786) de 

W.A.Mozart 

 

Exemplo 21. Quarteto de Cordas em Sib Maior, op.71 nº1, IIº andamento (1793), 

de J. Haydn 
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Exemplo 22. La Traviata, IIº Ato, Cena 1, Morrò! la mia memoria (1853), de G. 

Verdi 
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Exemplo 23. Fantasia em Fá menor/Lab Maior, op. 49 (1841) de F. Chopin 

 

- através de ritmos sincopados, por exemplo sobre as notas Dó, Ré, Mi, Fá aplica-

se um ritmo inicial de quatro semínimas, num compasso quaternário, que 

ulteriormente sofre uma mutação de síncopa, nomeadamente, colcheia-três 

semínimas-colcheia64. 

  

 Neste sentido, a pergunta "what will help a meme to make copies of itself" 

(Blackmore, 1999:37) pode levar à identificação de fatores tais como a 

manifestação de mutações e transformações. Modalidades de quantificação desta 

                                                      

64
 Estes exemplos são verificados mais detalhadamente e na perspetiva da mudança de um estilo 

musical nos estudos de Eugene Narmour, no livro Beyond Schenkerism (1977: 132-133). 
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perspetiva memo-céntrica, como do conceito abstrato da UIR egoísta transposto 

para a análise musical, passam pela identificação de certos fatores como 

mutações que são equiparadas neste estudo às realizações manifestas no 

modelo implicação-realização de Eugene Namour, desenvolvimentos de ordem 

simétrica que serão vistos através do modelo pitch-class realizado por Allen Forte. 

O trabalho irá ao encontro e debate de alguns estudos que se debruçam sobre a 

análise de sistemas de criação musical mais complexos, nomeadamente o 

dodecafónico serial, sistemas estes que revelam uma forte relação com a ideia 

mecanicista representada pelo próprio funcionamento natural do mecanismo 

genético e memético, no que toca os aspetos fundamentais da evolução através 

da seleção (apresentado no próximo exemplo na seleção de materiais invocados 

por György Ligeti, denominada de 'décision I' (2010:91)), automatismo (que 

corresponde do ponto de vista esquemático com a metáfora da UIR egoísta, i.e., 

sistema mecanicista e automático livre de consciência e intencionalidade) e 

'decision II' que do ponto de vista memético representa uma paragem da 'memétic 

drive', i.e., a manifestação fe(m)otipica em suportes informacionais do tipo 

musical. 

 Nos textos musicais intitulados de Structure Ia (1952) de Pierre Boulez, 

encontram-se traços que relembram a ideia da evolução, sendo isto lembrado por 

uma literatura musicológica que realça, embora de uma forma menos afirmada, a 

manifestação e o dinamismo de um estilo musical que são vistos como sendo 

partes integrantes de um processo natural de evolução.   

 Adotando meios e ferramentas de observação e de análise mais 

específicos para determinar a evolução musical, meios estes provindos de teorias 

e estudos da evolução biológica, realça-se a possibilidade de uma inclusão e forte 

paralelismo entre a evolução biológica e cultural que asserta com o fato de que o 

estilo no domínio da música manifesta evolução, não apenas no sentido de uma 

perpétua variação morfológica dos seus componentes, mas também num aspeto 

mais fundamental, um aspeto neodarwinista, que destaca atributos de uma 

unidade fundamental de informação e seleção cultural com propriedades 

replicadoras, ou seja, uma UIR.  
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 Neste sentido, a aplicação para a escolha de materiais para o começo de 

um novo processo de composição ou do ponto de vista da replicação, representa 

uma manifestação fe(m)otípica, que se deve a uma seleção de ordem evolutiva 

de informação cultural. A informação cultural e musical inicial que se reduz a uma 

série de doze alturas (na obra Structures Ia) manifesta certas particularidades 

micro estruturais evolutivas, revelando para esta indícios de manifestação 

replicadora, e a possibilidade de constatar e definir certas UIRM, unidades estas 

que se replicam e se transformam.  

 Uma destas particularidades de informação primária refere-se à simetria 

que surge com constância e que na obra Structures Ia (1952) se estrutura em três 

parâmetros flexíveis e configuráveis: alturas, dinâmicas e ritmo; "on remarquera 

deux traits caracteristiques: le 6 clôturant la série d'intervalles ainsi que la position 

symétrique de deux 7 (second et avant dernier intevalles)" (Ligeti, 2010:92). Neste 

exemplo realça-se a possibilidade de manifestar-se uma UIRM, que revela na sua 

replicação elementos simétricos, pois, a simetria está presente nestas obras como 

manifestação do comportamento [fe(m)otípico] humano, comportamento este 

sujeito a pressões e estímulos exteriores que agem sobre uma existência 

complexa de um indivíduo, indivíduo este que por sua inserção em várias 

ambiências do cotidiano e de certos ecossistemas naturais, acaba por manifestar, 

projetar e replicar através do exercício cultural (música, pintura, etc.) as suas 

caraterísticas e especificidades, e neste caso as características e especificidades 

relacionadas com estruturas de informação simétricas, ou UIR multiparamétricas 

simétricas.  

 No contexto de uma condução memética ("memetic drive", 

Blackmore:1999) a informação de tipo simétrica provinda do exterior (partituras, 

ondas sonoras, Cd, etc.) é absorvida criando nas redes neuronais uma UIR 

[me(m)otípica] da simetria, que na virtude de um impulso 'egoísta' (Dawkins:1999) 

de sobrevivência, auto preservação e propagação, garante a sua futura existência 

através das suas manifestações [fe(m)otípicas]. Assim, a avaliação analítica de 

uma possível evolução de uma simetria no contexto de um domínio musical, como 

numa obra musical ou várias obras musicais (neste caso do tipo serial 

dodecafónico) torna-se mais obvia ao passar por exemplo, por um sistema 
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adequado de pensamento digital hierárquico como o de Leonard Meyer, sistema 

este que organiza e estrutura hierarquicamente as três componentes 

mencionadas (alturas, durações, intensidades) (Meyer, 1996: 14).   

 O complexo multiparamétrico simétrico (esta definição realça o fato de que 

uma UIR é constituída por vários parâmetros numa constante interação), 

manifesta uma sonoridade, articulações rítmicas e dinâmicas próprias que 

passam ulteriormente, em virtude do seu único propósito e impulso, o replicador, 

por processos de composição específicos tais como a inversão, que reconfigura 

os parâmetros mencionados. No entanto, é no seio de um princípio e mecanismo 

de replicação fundamentado tal como o revelado pela genética, e por analogia 

pela memética, que se deve procurar a explicação sobre a tal replicação de 

padrões simétrico culturais.     

 Ao nível da micro estrutura e do ponto de vista das alturas sonoras, 

observa-se que o segundo e o penúltimo intervalos revelam uma mesma 

sonoridade de quinta perfeita ascendente65 (Ré - Lá  e sua transposição Sib - Fá). 

Esta constante, passa por um processo de automatismo, que numa primeira fase 

de replicação manifesta uma inversão dos parâmetros constituintes. 

 
 

Exemplo 24. Simetrias e sonoridades replicadoras segundo Ligeti, 2010: 92-93 

  

 Segundo os exemplos de Ligeti (2010:92-93), observa-se uma diminuição e 

contração de meios tons (de 7 a 5) manifestos inicialmente e ulteriormente na 

constante simétrica como também a alteração implícita da direccionalidade 

sonora para uma quarta perfeita ascendente. Explicando melhor, esta situação 

revela que o processo de inversão automatizada mantem a simetria mas altera os 

parâmetros.  

                                                      

65
 Ligeti menciona uma quarta perfeita descendente, como inversão de uma quinta perfeita real 

(escrita na partitura, tanto no primeiro como no segundo piano). 
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 Do ponto de vista estrutural, a composição desta UIR simétrica, e também 

conforme o ponto de vista de Ligeti, revela um complexo multiparamétrico definido 

pela altura, pelo ritmo e pela dinâmica.  

 

 

Exemplo 25. Stuctures Ia (1952) de Pierre Boulez, compassos 1 a 4 

  

 O complexo multiparamétrico simétrico nomeado aqui de a1, é formalizado 

ao nível do ritmo por uma semínima ligada a uma semicolcheia com ponto e uma 

fusa ligada a uma semínima, todas emitidas numa dinâmica de ffff, ou seja  a 

relação entre o primeiro ataque e o segundo revela menos 2 fusas. 

 O complexo multiparamétrico simétrico a2 é formado ao nível do ritmo por 

uma fusa ligada a uma colcheia, ligada a uma semicolcheia com ponto (= 8 fusas) 

e uma semicolcheia ligada a uma outra semicolcheia com ponto (= 5 fusas), ou 

seja a relação entre os dois ataques revela uma diferença de menos 3 fusas. 

 

Exemplo 26. Structures Ia (1952) de Pierre Boulez, compassos 5 a 7. 

  

 As duas instantes multiparamétricas simétricas a1 e a2 revelam fortes 

diferenças no que toca os seus aspetos microestruturas e sonoros. Assim, tanto 

ao nível da sua disposição no registo do teclado e tímbrico, a1 instancia-se no 

registo re3/lá3, enquanto a2 instancia-se no registo sib0/fá2, como também em 

relação as diferenças de durações manifestas entre o primeiro e segundo ataques 

a1 revela ter mais uma fusa. A sonoridade simétrica é replicada. No entanto, a 
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configuração do registo, rítmica e da articulação revela duas instanciações 

distintas.   

 Como consequência e ao nível musical, a escolha de registos sonoros 

distintos (a1 manifesta-se no registo médio, enquanto a2  manifesta-se no registo 

grave) determina diferenças timbricas e vibrações sonoras diversas. Do ponto de 

vista da série dos harmónicos, e tendo em consideração os registos sonoros 

existentes, a simetria a1 - a2 revela semelhanças no que toca o seu 

posicionamento dentro da série dos harmónicos, ou seja a1 revela a primeira e a 

terceira nota da série que comoça na nota sib, enquanto a2 revela a segunda e a 

terceira nota da série que começa na nota ré.  
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I.3.2. A simetria das Unidades de Informação Replicadora Musical 

 

 De acordo com a asserção de Meyer e com a ideia de Narmour, unidades 

de material referentes a configurações de alturas são geralmente apresentadas 

em um de dois modos: unidades individuais, confinadas em si próprias e 

separadas temporalmente, timbricamente ou registricamente de outras unidades; 

complexos que compreendem formações verticais ou lineares que progridem ou 

recorrem a um padrão consistente ao longo de algum tempo. Com a exceção de 

alguns padrões não meméticos (monadas ou díadas não harmonizadas e 

articuladas), a maior parte do material musical dentro da cultura humana é 

memético. Isto porque todos os indivíduos humanos nasceram com um cérebro 

que, numa visão lockiana, constitui uma tabula rasa. Consequentemente, os 

compositores têm de assimilar o vasto volume do seu repertório de padrões 

musicais (opostamente à aquisição genética de competências musicais exprimida 

no início) memeticamente (no sentido exposto por Blackmore) da sociedade na 

qual estão aculturados. Isoladamente das monadas ou das díadas, todos o 

‘novos’ e atuais padrões, representam aproximadamente sempre mutações de 

UIR pré-assimiladas e não formulação de novo.  

 Tendo isto em consideração, uma só UIRM é representada normalmente 

por coleções multiparamétricas, enquanto nas suas representações memotípicas 

e femotípicas nos seus níveis paramétricos e multiparamétricos, uma UIRM tem 

que se adaptar junto a outras UIRM, simplesmente porque produtos culturais são 

multimeméticos e não unimeméticos. Tal como um organismo vivo é uma colónia 

de genes (Dawkins 2009: 46) também uma peça de música é uma colónia de 

memes. Estas associações no intraopus são temporárias, relações estratégicas 

criadas pelas UIRM na sua luta pela sobrevivência. 

  

“Memes, like genes, are selected against the background of other 

memes in the meme pool. The result in that gangs of mutually 

compatible memes – co adapted meme complexes or memeplexes – 

are found cohabiting in individual brains. This is not because selection 

has chosen them as a group, but because each separate member of 
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the group tends to be favored when its environment happens to be 

dominated by the others”. (in Blackmore 1999: xiv) 

 

 Neste sentido, uma UIRM é formada por um complexo multiparamétrico66. 

representando uma parte de posicionamento de níveis hierárquicos vários. 

 

Exemplo 27. The Phantom Gondolier, 'Princípio' da obra Makrokosmos, compasso 

1 de George Crumb 

  

 Na amostra extraída da obra 'The Phantom Gondolier, Princípio' do cíclo de 

obras Makrokosmos de George Crumb, a replicação manifesta-se ao nível 

hierárquico do estilo intraopus, onde a UIRM é constituída por um complexo 

multiparamétrico denominado aqui de a/Crumb/Phantom/oct, complexo este que é 

instanciado sob forma de tricórdio simétrico. Este tricórdio apresenta modificação 

de sons manifesta através da sua transposição a1/trans/Crumb/Phantom/oct, 

constituindo-se a partir da figura base -  tricórdio - que se mantém-se durante este 

processo, intacta e simétrica. Assim,  as UIRM [Re#-Lá-Si] e [Si-Fá-Lá] podem ser 

divididas em partículas femotípicas de duas e três notas, apresentando réplicas 

idênticas ao nível do parâmetro rítmico e ao nível do parâmetro da articulação. 

Cada um destes complexos paramétricos exprime 2 tricórdios simétricos, que pela 

sua associação, formalizam o tertracórido simétrico ao nível da sua particular 

disposição. 

                                                      

66
 A utilização do conceito complexo memético musical ou memeplex poderá vir a ser empregado 

mais frequentemente, revelando-se assim mais adequado, no contexto no qual uma UIR musical é 

constituída por uma série de parâmetros que através das suas existências interpenetradas geram 

complexos com propriedades replicadoras. 
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Exemplo 28.  Simetria 

  

 Teoricamente, existem quatro tipos de tricórdios básicos com função 

memética, que prevalecem e expõem certas propriedades replicadoras, o que 

ajuda a explicar a sua existência enquanto replicadores e geradores de 

estruturas. Uma das propriedades transmissíveis por via femotípica refere-se à 

capacidade dos complexos multiparamétricos memotípicos de se extrapolarem 

simetricamente, portando a simetria constitui uma das propriedades.  

 Do ponto de vista da evolução das UIRM, e tocando no aspeto das AEIRM 

é necessário verificar a derivação provinda de uma anterior forma femotípica, via 

uma memetização retrospetiva, ou verificar gerações de futuras de formas 

femotípicas via uma memetização prospetiva. Neste sentido, duas ou mais formas 

femotípicas encontradas nas interconexões intraopus podem ser elucidadas, 

fazendo apelo a teoria zigónica que Ockelford (2004) aplicou ao domínio musical: 

 

“The interperspective relationships though which perceived derivation 

(or generation) is presumed to be cognized are termed ‘zygonic’ [‘[f]rom 

the Greek term for “yoke”, implying a union of two similar things 

(2004:71)] … It is hypothesized that, at the level of frames [‘vertical’ 

slices through musical time, consisting of a member of ‘horizontal’ 

parametric-perceptual ‘slots’ (pitch, rhythm, dynamics, etc.) each field 

with an appropriate value (2004:32-3), zygonic relationships (or 

‘zygons’) reasonably model a link thought to be constructed in cognition 

between any pair of perspective values of the same type, where one is 

deemed to derive from the other”. (2004: 37-8) 
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 Segundo esta definição, relações de notas e certos complexos do intraopus 

podem existir enquanto relações zigónicas e possivelmente enquanto relações 

meméticas, nas relações intertextuais manifestas entre os vários estilos intraopus.  

Tendo em consideração a possibilidade de junção da Teoria ockelfordiana e a 

Teoria da evolução das UIR, com objetivo de analisar a evolução através 

extrapolação femotípica das UIRM de natureza simétrica retrospetivamente e 

prospectivamente, podemos observar que, em relação a estrutura 

a/Crumb/Phantom/oct e a sua variante a1/trans/Crumb/Phantom/oct, UIR 

retrospetivas encontradas especificamente em obras de Arcangelo Corelli 

(Concerto Grosso em Sol menor, op.6 nº8), Richard Wagner (Tristan und Isolde 

WWV 90) e Robert Muckzynsky (Time Pieces For Clarinet and Piano), são de fato 

e vistas retrospetivamente AEIRM manifestas ao nível dos sistemas, das regras e 

assim, das modalidades e tonalidades de uma importância estrutural significativa, 

que remetem a evolução através das  modalidades de construção frígia e 

octafónica.  

 No caso da modalidade octafónica, esta instancia-se sob formas várias, 

materializando-se femotipicamente na sua forma geral, através da composição de 

coleções de alturas sonoras, do tipo pitch class67: [0,1,3,4,6,7,8,10].  

                                                      

67
 Um pitch class é um número entre 0 e 11 sendo uma abstração de um tom musical. Todos os 

doze pitch class representam os meios tons particionados numa oitava. Coleções de grupos pitch 

class (harmónicos ou melódicos) podem ser analisados de acordo com a teoria de Forte (1973). 

Assim, este assumiu duas categorias de equivalências (para além das equivalências enarmónicas 

e de registos de oitavas que também pertencem ao sistema pitch class) relacionadas com 

coleções, nomeadamente equivalências transpositivas e equivalências invertidas. O termo coleção 

engloba as equivalências de permutas e as equivalências cardinais. Por exemplo a coleção {0,4,7} 

representa todos os acordes/melodias que são compostas por estas três pitch class (incluindo 

repetições). Sem estas coleções de equivalências estarem definidas, o número de coleções pitch 

class seria enorme. No entanto, tendo em conta estas relações de equivalência, a lista de 

possibilidades pitch class revela-se mais limitada e assim, cada coleção da lista pitch class pode 

ser considerada de forma primária de uma coleção pitch class. Uma outra maneira de descrever 

uma coleção pitch class é através do seu conteúdo intervalar. O VCI (o vetor de coleção intervalar) 

representa uma sequência de números que exprimem o conteúdo intervalar de uma coleção pitch 

class. Como na teoria pitch class, um intervalo é igual a sua forma invertida, VCI consiste em seis 

números em vez de doze, sendo que cada número representa o número de vezes que uma 
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Assim, no ciclo de peças presentes na obra Makrokosmos I e II, as sonoridades 

octafónicas lembradas anteriormente, formalizam-se através de relações 

harmónicas que surgem à um nível hierárquico do estilo intraopus e da 

linguagem, através do uso de figuras pitch class68 específicas. A transparência 

das texturas no intraopus, incluindo muitos pontos de divisão de padrões, 

determina uma identificação de entidades sonoras harmónicas ou melódicas 

distintas, verticalidades ou motivos fragmentados que muitas vezes se encontram 

manipulados e reorganizados ao nível de alturas sonoras. Por exemplo, a 

sonoridade octafónica do conjunto geral de alturas [0,1,3,4,6,7,8,10] pode ser 

formalizada mais especificamente através da junção simétrica de dois complexos 

tetracordais [0,1,6,7] relacionados intimamente com o tricórdio [0,1,6] ou 

exprimidos por padrões interpenetrados de [0,1,4].  

 

 

Figura 3. Sonoridades octafónicas e suas disposições simétricas e 

interpenetradas 

 

                                                                                                                                                                 

intervalo pitch class surge numa coleção. Por exemplo, a coleção pitch class {0,4,7} tem o vetor de 

coleção intervalar [0 0 1 1 1 0], sendo que consiste numa (1) terceira menor ou sexta maior, uma 

(1) terceira maior ou sexta menor e uma (1) quarta perfeita ou quinta perfeita. Portanto, o vetor de 

coleção intervalar representa uma coleção pitch class e todas as suas mutações de acordo com as 

equivalências mencionadas. Embora a lista de diferentes coleções pitch class seja limitada 

segundo Forte, esta consiste ainda em trezentos e cinquenta e um coleções (ou seja uma lista de 

diferentes formas primárias).   

68
 Os modelos de organização de tipo pitch class, como antes demonstrado, são considerados 

através da visão memética, organizações de estruturas meméticas replicadoras que manifestam 

um forte vínculo com a ideia da simetria.  
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 A junção dos complexos replicadores [0,2,6] descritos (exemplos 27-28)  

gera uma unidade replicadora e uma estrutura que (de uma forma retrospetiva) é 

conhecida de acorde Tristão (manifesto na ópera Tristão e Isolda de Richard 

Wagner), UIRM esta que cria uma identidade sonora, identidade esta que se 

constrói do ponto de vista memo/femotípico numa sonoridade que implica vários 

níveis hierárquicos. Neste caso específico e ao nível do intraopus reativo à obra 

Tristão e Isolda, a interacção das partículas replicadoras que constituem uma UIR 

determinam ao nível dos seus parâmetros constituintes (UIRM multiparamétrica) a 

sobreposição de material sonoro que gera uma sonoridade octafónica, que se 

reformula e constói ao longo das gerações das UIRM, através da circulação e da 

evolução, no contexto evolutivo das UIRM. 

 

 

Exemplo 29. Variante do acorde Tristão 

 

 A forma apresentada representa uma das bases esquemáticas 

autopropostas do complexo paramétrico (memeplex) Tristão, existindo na teoria e 

análise da música vários exemplos e interpretações do mesmo. Por exemplo, 

D’Indy (1903) e Deliège (1979) analisaram o acorde Tristão como sendo a 

primeira inversão (6/3) do acorde do quarto grau: fá, lá, ré (1903, 1979). D’Indy 

conclui que a análise propulsiona-nos para a aceitação da forma básica do acorde 

eliminando:  

 

“all the artificial and dissonant notes which arise solely out of the 

melodic movement of the parts and which are foreign to the chord”. 

(D'Indy, 1903:117). 
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Deliège também afirma: 

 

“Finally, only one reduction can be accepted, in which the subdominant 

is considered as the root of the chord; this gives the most likely 

interpretation from the point of view of tonal logic”. (1979:23) 

 

Exemplo 30. Acorde Tristão 

  

 A simetria é uma carateristica das UIRM, e confere a possibilidade de 

adaptação das UIRM a vários contextos musicais, e em diferentes níveis 

hierárquicos. O ponto mais importante da simetria é o fato da sua construção ser 

realisada através da interação da varias componentes multiparamétricas, que pela 

sua organização simétrica conferem uma imagem de estabilização do material 

sonoro replicador. 
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I.3.3. Unidades Estruturais de Informação Replicadora Musical 

 

 Neste contexto, se a cultura humana é um complexo de partículas discretas 

e replicadoras transmitidas por imitação entre os membros de uma determinada 

cultura, então a música não se apresenta menos favorável a este tipo de 

interpretação tais como certos elementos - verbais ou figurativos -  como as 

frases, as ideias ou as imagens se revelam. Ainda, as UIRM não se apresentam 

confinadas imediatamente a níveis percetíveis da estrutura musical, sendo 

replicadas nos níveis estruturais e hierárquicos mais profundos e inferiores ao 

primeiro plano e superiores a superfície do plano do fundo, manifestação 

apresentada nos seguintes exemplos (31 a 34). Neste sentido e enquanto UIR 

discretas, as UIRM manifestam a tendência de se juntarem a outras UIRM, 

formando cadeias e sequências de UIRM como um diamante no contínuo 

temporal. Com base nesta interpretação, a obra musical representa uma 

construção de UIRM ou um complexo de unidades replicadoras extraídas de um 

universo de UIRM, que se replicam no nível do dialeto (Meyer: 1996) de uma 

cultura parental. Indo mais além, algumas UIRM formam alianças com outras 

UIRM formando estruturas complexas replicadoras (Blackmore: 1999; Dawkins: 

2009).  A caraterística definitória de uma estrutura de uma UIRM manifesta, por 

um lado, a replicação de cada uma das componentes de tipo UIR, como do todo o 

complexo replicador que as engloba, tendo pelo menos uma replicação de tipo co 

índex69. Tal replicação significa inevitavelmente que a estrutura do meio 

pertencente à UIRM em causa é duplicada criando uma UIRM de um nível 

estrutural superior.  

 O contexto inicial da replicação de níveis superiores aconteceu na época 

do Renascimento tardio, um período quando os primeiros arquétipos formais da 

música instrumental ocidental começaram a emergir. Nesta época, o sistema 

modal gerou uma grande variedade de tipos de cadências, como consequência 

                                                      

69
 David Temperley (2001:326) utlizava o termo Coindex para exprimir a ideia de rótulo idéntico, ou 

seja, manifestando conexões intertextuais entre obras musicais, onde dois ou mais Coindexes são 

vistos como hiperlinks, no espaço conceitual.    



103 
 

das configurações particulares que caraterizavam os modos. Uma caraterística do 

modo frígio revelou-se ser o meio tom formado entre os primeros dois sons, Mi e 

Fá, e nos seus diversos níveis de transposição.   

 No início deste processo e enquanto resultado de um agregado de UIRM - 

um fenómeno que se pode descrever também pelo significado da palavra 

parataxes - certos padrões surgiram como sequências de UIRM. Nesta 

diversidade de padrões - e nas várias maneiras de recombinação das UIRM - 

certas construções em virtude dos seus atributos inatos cognitivos e percetivos, 

são vistas como mais salientes e mais satisfatórias que outras UIRM. Como 

consequência, foram replicadas com maior frequência que os seus rivais. Tal 

replicação de padrões replicadores geram o termo de UIRM estruturais, uma 

forma de ver as UIRM que se diferencia da ideia de Ursatz vinculada por H. 

Schenker pelo seguinte: enquanto no classicismo schenkeriano o termo de Ursatz 

representa uma estrutura a priori (Narmour, 1977), existindo enquanto entidade 

abstrata e remota (tendo o mínimo de seis alturas sonoras como no caso da 

variante   que inclui o Bassbrechung, num movimento de centenas de 

notas musicais), a UIRM estrutural é uma forma a posteriori concreta e imediata. 

Uma UIRM estrutural pode ser percecionada como padrão replicador que engloba 

os elementos do quadro global de uma obra musical e processos de dois ou mais 

movimentos que em virtude da sua replicação múltipla se manifestam 

replicadores e independentes das UIRM constituintes e generativas de ordem 

inferior. Diferentemente da Ursatz,  as UIRM estruturais não são confinadas no 

nível baixo, abrangendo estruturas de condução de vozes e padrões de outros 

níveis estruturais e hierárquicos, incluindo organizações padronizadas mais 

orientadas ritmicamente, dinamicamente, timbricamente, textualmente, 

retoricamente e gestualmente, tais como alguns exemplos da música tardia do 

século XVIII (exemplos 31- 32), a qual tende a preencher funções estereotípicas 

em certas estruturas de tipo loci (Agawu, 1991; Monelle: 2006).  

 Dando continuidade a estas ideias, revela-se óbvio e raro que uma 

sequência inteira de uma UIRM que pertence a uma obra musical seja replicada 

numa outra obra musical identicamente. Muitos fatores culturais militam contra 

este acontecimento. Neste sentido é replicada uma sequência de UIRM com 
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função análoga, definida em termos de quadro de progressões harmónicas, bases 

harmónicas, relações rítmicas, no entanto, apresentadas em configurações 

diferentes às encontradas na obra musical antecedente, que é vista como modelo, 

de forma que os atributos da estrutura de ordem superior antecedente sejam 

replicados mas não pelas mesmas UIRM mas da seguinte forma: "saepe idem 

sed non eodem modo" (sempre igual mas não sempre da mesma forma) 

(Schenker, 1979).  

 Para que este fenómeno ocorra, certas UIRM precisam ter semelhança 

morfológica suficiente para constituir uma classe definida por semelhanças, nos 

atributos funcionais apresentados acima, onde qualquer membro de uma classe 

pode ser substituído estruturalmente e funcionalmente por outra UIRM. Por outras 

palavras, e por analogia com os genes, as UIRM precisam de existir em relações 

alélicas70, tal como no exemplo seguinte:  

 

 

 

Exemplo 31. Sonata em lá menor K. 310 (300d) (1778), compassos 14 a 16 de W. 

A. Mozart 

                                                      

70
  Richard Dawkins nota que cada gene é habilitado a ocupar apenas uma região particular de um 

cromossoma, o seu locus. Para cada locus dado podem existir, dentro de uma população, formas 

alternativas do gene. Estas alternativas são chamadas de alélas. Este nota ainda que existe o 

sentido de que as alélas sejam competitivas entre elas, porque no decorrer de tempo evolutivo 

alélas bem sucedidas adquirem superioridade numérica no detrimento de outras, no mesmo locus, 

em todos os cromossomas da população (Dawkins, 1983: 283). 
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Exemplo 32. Quarteto em Ré Maior op. 63 nº 5 ('Lark') (1790), Iº andamento, 

compassos 26 a 30 de J. Haydn 

 

Exemplo 33. Sinfonia nº 3 em Mib Maior op. 55 ("Heroica") (1804), Iº andamento 

compassos de 442 a 453 de  L. v. Beethoven 
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Exemplo 34. Prelúdio op. 28, nº1 (1838-1939). compassos 1 a 13 de F. Chopin 

 

Exemplo 35. Condução melódica replicadora na Sonata em lá menor K. 310 

(300d) (1778), compassos 14 a 16 de W. A. Mozart, no Quarteto em Ré Maior op. 

63 nº 5 ('Lark') (1790), Iº andamento, compassos 26 a 30 de J. Haydn e na 

Sinfonia nº 3 em Mib Maior op. 55 ("Heroica") (1804), Iº andamento compassos de 

442 a 453 de L. v. Beethoven 

 

 Como indicado nos exemplo anteriores (31 a 34), e apesar das diferenças 

encontradas, cada passagem articula um movimento de ii6/3 para uma dominante 

- V/III (no exemplo 30) ou V/I (no exemplo 31). Estas UIRM podem surgir dentro 

de um andamento de uma sonata em qualquer período de prolongamento da 

dominante. A estrutura esquemática comum e as funções análogas definem-nas 

como alélas. Estas podem ser exaptadas (Gould e Vrba, 1982)  de um locus 

estrutural de prolongamento da dominante, como no caso da transição 
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encontrada na exposição de uma sonata, para outro, como no caso da transição 

do desenvolvimento ou da transição de recapitulação. A ideia da exaptação 

também pode ser observada em contexto do prolongamento da tónica.  

 Desenvolvendo esta ideia, pode-se hipoteticamente pensar, que uma UIRM 

estrutural é adaptada pela evolução cultural não apenas através de  formas que 

favorecem a sua própria sobrevivência, mas maximizando o material das alélas 

que ocupam um locus estrutural que gera também os seus nodes estruturais 

(refere-se a constelações neuronais que se encontram relacionadas com o 

conceito de bandeira musical anteriormente descrito). A vantagem da 

sobrevivência destas alélas é reforçada também pelo proveito de uma associação 

de grupo e pela repetição reforçada ao nível da memória, repetição esta 

intrínseca a estas estruturas. Numa extensão do conceito de adaptação, Gould e 

Vrba sugerem que: 

 

"we may designate as an adaptation any feature that promotes fitness 

and was build by selection for its current role (criterion of historical 

genesis). The operation of an adaptation is its function... We may also 

... [label] the operation of a useful character not built by selection for its 

current role as an effect ... But suggest that such characters, evolved 

for other usages (os for no function at all), and later 'coopted' for their 

current role, be called exaptations ... They are fit for their current role, 

hence aptus, but thay were not designed for it, and are therefore not ad 

aptus, or pushed toward fitness. They owe their fitness to features 

present for other reasons, and are therefore fit (aptus) by reason of (ex) 

their form, or ex aptus. (Gould e Vrba, 1982: 6) 

 

 Este princípio - as caraterísticas originais de um organismo cumprem uma 

função diferente daquela que atualmente desempenham - é aplicável à Teoria das 

UIRM. De forma mais particular, sugere-se que certas estruturas de condução 

melódica do estrato intermédio que originalmente podem ter sido envolvidas em 

conexão com a instanciação de uma componente particular de uma UIRM 

estrutural também pode ser suave para instanciar outras componentes. A 
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progressão representada no próximo exemplo, prolonga a harmonia da tónica 

referindo fugitivamente a subdominante.   

 

Exemplo 36. Partita em Sib Maior BWV 825 (c. 1726), compassos 0 a 5 de J. S. 

Bach 

 

Exemplo 37. Concerto para Tropa e Orquestra em Mib Maior, K. 495 (1786), Iº 

andamento compassos 33 a 38 de W. A. Mozart 
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Exemplo 38. Sonata para piano em lá menor, KV 310. (1778), Iº andamento, 

compassos 58 a 70 de W. A. Mozart 
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Exemplo 39. Sonata para piano em Dó# menor, op.27 nº2 ('Moonlight') (1801), Iº 

andamento, compassos 27 a 37, de L.v. Beethoven 

 

Exemplo 40. Condução das vozes Partita em Sib Maior BWV 825 (c. 1726), 

compassos 0 a 5 de J. S. Bach e no Concerto para Tropa e Orquestra em Mib 

Maior, K. 495 (1786), Iº andamento compassos 33 a 38 de W. A. Mozart 
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Exemplo 41. Condução das vozes na Sonata para piano em lá menor, KV 310. 

(1778), Iº andamento, compassos 58 a 70 de W. A. Mozart 
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Exemplo 42. UIRM e exaptação no contexto do prolongamento da tónica na 

Sonata em Dó# menor op. 27, nº2, Iº andamento de L.v.Beethoven e na Sonata 

em Dó Maior K. 545, Iº andamento de W. A. Mozart, segundo Schenker:1979, fig. 

7 e fig. 47 do livro Free Composition 1979 

 

 No exemplo 41 os pontos marcados com a) representam o começo na 

tónica de uma primeira secção/grupo resultante; os pontos marcados com b) 

representam o começo da segunda secção/grupo resultante na dominante; o 

ponto c) representa o material conclusivo da exposição. O ponto d) representa o 

começo da reexposição e corresponde ao ponto a); o ponto e) representa o 

começo do segundo grupo reformulado com base na tónica e corresponde ao 

ponto b); o ponto f) corresponde a coda e a conclusão da reexposição 

correspondendo ao ponto c).  No caso exposto pelo exemplo, a UIRM ocorre na 

conclusão da exposição orquestral, um ponto que pode corresponder a momento 

situado depois do ponto a) do exemplo. Do ponto de vista da teoria expressa por 

Gould e Vrba (1982:4) os pontos b), c), d), e) constituem, em relação com a UIRM 

que se instancia depois do ponto a), exaptações, ou construções (porque se 

instanciam de forma modificada, depois da ativação e revelação do material 

musical a) armazenado no seu locus estrutural) que contribuem para a formação 

do fitness cultural. No entanto originalmente, não foram construídas para 

desempenharem este papel. Neste sentido e do ponto de vista do primeiro plano 

do plano intermediário, a evolução da forma de uma sonata - exposição, 

reexposição temática e suas analogias transpostas  (a-d, b-e, c-f) - abriram o 

potenciar para a criação de replicação de tais UIRM na luta pela ocupação da 

esfera de informação musical, determinando a necessidade de aumentar a sua 

transmissão.   

 Face ao exposto, e dentro dos exemplos apresentados (36 a 42), 

manifesta-se uma dicotomia entre a caraterística e o esquema, dicotomia esta 

que abre a possibilidade de perceção e distinção dos padrões replicadores pelos 

vários níveis estruturais e hierárquicos. Neste sentido Gjerdingen (1988) 

considera como esquema arquetípico a mudança de , estudando vários 

casos manifestos no período 1725-1900, mudanças presentes nos exemplos 
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apresentados. Como objetivo de determinar as mudanças manifestas ao longo 

das épocas, este segue uma perspetiva da evolução que assenta inicialmente na 

característica (nível do primeiro plano) que pelas suas modificações resulta numa 

mudança ao nível do esquema (nível médio). O esquema modelo de Gjerdingen, 

apresenta uma perspetiva evolucionista das UIRM, modelo este que compreende 

duas hipóteses: a primeira assenta na ideia de que "the variation across time in 

the number of instances of a musical schema approximates a normal, bell-curved 

statistical distribution" (Gjerdingen, 1988:100). Este acrescenta que "the degree of 

pointedness in the population [bell] curve... varies directly with the number of 

constraints specified in the schema's definition" (1988:101). Esta nota ainda que 

esta hipótese pode prever as formas estilísticas de uma estrutura estilística, 

formas estas que têm que manifestar uma ampla distribuição histórica e menos 

curva populacional que a própria estrutura estilística em causa, porque a definição 

da estrutura estilística estipula constrangimentos adicionais de contexto e 

interrelacionais (1988:102). 

 Estas formas funcionam como características no esquema cognitivo sendo 

codificadas por nós semânticos e de inventário na memória (1988:102) . Neste 

sentido formam-se como UIRM em contextos de começo de tipo cadência I-V ou 

da conclusão de tipo cadência V-I. que apresentam num nível abaixo do primeiro 

plano ou no plano intermédio díadas melódicas como o esquema das díadas 

. Gjerdingen argumenta a sua ideia apresentando um esquema simples 

que consiste em algumas componentes, baseando-se na sintetização da ideia de 

causa - efeito.  
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Figura 4. Esquema musical segundo Gjerdingen (1986) 

 

 A figura anterior apresenta um esquema musical formado por dois 

movimentos contrários, I-V e sua resolução cadencial, V-I. Na harmonia tonal, e 

mais especificamente na época dos  clássicos J. Haydn, W. A. Mozart e L.v. 

Beethoven este esquema apresentava o evento inicial da condução melódica que 

se manifestava entre a nota da tónica do acorde e a sua 

sensível/dominante/dominante da dominante, entre a terceira nota da escala 

diatónica e a segunda nota, momentos estes que encontram a sua resolução no 

final da frase musical que pode apresentar vários tipos de movimentos. Assim, a 

quarta nota da escala diatónica resolve para a terceira nota que corresponde ao 

acorde fundamental, a dominante e a sensível resolvem para a tónica.  

 Nos exemplos seguintes (43) será apresentada esta situação musical, onde 

os movimentos apresentados são componentes das frases musicais.  



115 
 

 

Exemplo 43. Díadas melódicas na (a) Sonata em Dó menor Hob. XVI: 

20 (1771), Iº andamento, compassos 1 a 4 de J. Haydn, na (b) Sonata em Sol 

maior, KV 283 (189h) (inicio dos anos 1775), Iº andamento, compassos 1 a 4, na 

(c) Sonata em Mib Maior, op. 27, nº 1 (1800-1801), Iº andamento, compassos 37 

a 39, na (d) Sonata em Dó# menor op. 27 nº 2 ('Moonlight') (1801), IIIº 

andamento, compassos 20 a 23. 
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 No exemplo anterior existem dois casos (Sonata em Dó menor Hob. XVI: 

20 e Sonata em Dó# menor op. 27 nº 2) em que nenhuma das passagens 

apresentadas ocorre no contexto do esquema evento inicial - evento terminal (

), no entanto as suas configurações permitem que sejam incluídas 

nesta categoria, devido à sua inclusão numa relação do tipo cadência I-V, 

cadência esta que contém riqueza informacional suficiente para ser  considerada 

componente/UIRM (apresenta-se mais complexa de que o tipo de organização de 

mónadas ou díadas, constituindo-se numa relação de tipo cadencial). 

 Na sua primeira hipótese, e tendo em vista a ocorrência do esquema 

evento inicial - evento terminal, Gjerdingen apresenta uma figura que mostra a 

evolução e o desaparecimento gradual  de tais esquemas. Corroborando com o 

seu estudo, e com os exemplos apresentados, os aspetos da relação sincrónica e 

diacrónica  podem ser representados da seguinte forma:  

 

 

Figura 5. Distribuição populacional em cinco casos concretos, para UIRM que 

instanciam o esquema, , segundo Gjerdingen, 1986:33 

 

 Enquanto as várias classes de caraterísticas representadas na figura 

anterior permanecem estáveis ao longo do tempo, as UIRM que as instanciam 

são sujeitas as mesmas pressões de ordem mutacional que qualquer tipo de 
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UIRM. Este processo manifesta picos e desaparecimento de tais UIRM, 

representados pela curva ascendente e descendente que destaca a díada

que está relacionada com a progressão harmónica I-V.   
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Capítulo II 

II.1. Unidade de Informação Replicadora Musical na modalidade octafónica - 

particularidades 

 

 Neste capítulo incluimos um estudo das quatro UIRM evolutivas (a UIRM 

na modalidade octafónica, a UIRM Tristão, a UIRM Baixo Lamento e a UIRM 

↑5↓2), estudo este que apresentará a evolução das quatro UIRM mencionadas e o 

cálculo e o valor das diferentes mutações inerentes a instanciação destas 

Unidades, que se desenvolvem ao longo das épocas musicais do Barroco, 

Classicismo, Romantismo e Impressionismo.    

 Mas, em primeiro lugar, menciona-se que a particularidade da UIRM refere-

se à tendência e à existência dos parâmetros da altura e do ritmo enquanto 

unidades discretas, fechadas e herméticas. Neste sentido e com referência ao 

seu análogo biológico o gene, Dawkins (2009:81) inspirando-se nas noções de 

‘muton’, ‘recon’ e ‘cistron’ de Benzer (in Dawkins, 2009:81), criou uma categoria 

chamada de ‘optimon’ que representa a unidade da seleção natural, que se 

constrói com base na observação relacionada com a noção de ‘copying-fidelity’, 

da qual surge a ideia de que, quanto mais reduzido for um gene, maior 

probabilidade estatística se manifesta ao nível da sua sobrevivência no processo 

de transmissão.  

 

 

  

Exemplo 44. Balada para piano em Sol menor op. 23 (1835-1836), compassos 

130 a 133 de Frederic Chopin 
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 A UIRM denominada de g-Chopin/Ballade/oct71 comporta partículas 

formalizadas pela sequência de meio tom - tom, sequência que formaliza o modo 

octafónico, construído sobre uma base do acorde do dominante de Sib. A escala 

octafónica completa [Sib, Dób, Dó#, Ré, Mí, Fá, Sol, Lab] comporta duas 

repetições idênticas (sem transposição) cada uma na oitava superior, 

manifestando entre as notas principais constituintes do modo octafónico, notas 

constituintes do acorde de sétima diminuta que começa na nota Ré: [Ré, Fá, Lab, 

Dób]. A replicação manifesta-se obvia e linear, sendo este um exemplo de 

instanciação de uma UIR encontrada na secção de transição e modulação desta 

obra, que incidem para a secção seguinte, do tema da valsa (compassos 138-

165).    

 

 

 

Exemplo 45. Balada para piano em Sol menor op. 23 (1835-1836), compassos 

138 a 163 de Frederic Chopin 

 

 Após aproximadamente 150 anos depois da criação da Balada op.23, na 

obra Time Pieces For Clarinet and Piano (1984) de Robert Muczynsky, a unidade 

a representa uma AEIRM manifesta no cérebro do compositor, AEIRM esta que 

encontra a sua conexão com a UIRM denominada anteriormente de g-
                                                      

71
 As componentes da UIR g-Chopin/Ballade/oct são marcadas com uma sequência que define o 

nome da UIR [g], o compositor que a instanciou [Chopin], o artefacto de proveniência [Ballade op. 

23] e a modalidade octafónica [oct]. 
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Chopin/Ballade/oct, comportando especificamente uma extensão para a1, a2 e a3  

as quais serão combinadas com a unidade b, unidade esta que desenvolverá uma 

sonoridade própria conhecida de sonoridade octafónica, em acordes e com um 

ritmo contrastante. 

 

Exemplo 46. Time Pieces For Clarinet and Piano (1984), compassos 29 e 30, 

excerto da parte de piano/mão direita de Robert Muczynski 

 

 

  

Exemplo 47. Time Pieces For Clarinet and Piano (1984), compassos 31 e 32, 

excerto da parte de clarinete e piano de Robert Muczynski 

 

 O complexo a (3x) pode teoricamente existir enquanto UIRM, que será 

propagada intactamente em outros contextos, nomeadamente a1, a2 e a3, 

complexos estes que são réplicas de reprodução do padrão tom/meio tom, 

durante três vezes, representadas por setas direcionadas para cima e os números 

2 e 1. O complexo b replica a sonoridade octafónica manifesta no complexo a e 

suas extensões a2 e a3 replicando simultaneamente os mesmos acordes, o 
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mesmo padrão rítmico de colcheia com ponto semicolcheia e a mesma 

articulação (a última colcheia de cada complexo memético apresenta uma 

articulação em staccato).  

 

AEIRM x e suas extensões a2 e a3 
em acordes de sonoridade octafónica 

 

AEIRM  y, padrão colcheia com ponto 
semicolcheia 
 

 

  

Figura 6. Extensões replicadoras e padrão replicador/rítmico y 

 

Exemplo 48. Time Pieces For Clarinet and Piano (1984), compassos 48 a 57 de 

Robert Muczynsky 

  

 No exemplo anterior a extensão apresenta um desenvolvimento do acorde 

da mão direita (ré, fá, lá) da parte do piano, desenvolvimento este que se 

sobrepõe a um acorde menor formalizado na nota fá#1. Esta sobreposição 
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continua a replicação apresentada na figura 3, no entanto o parâmetro relativo a 

métrica manifesta outra configuração que lembra a ideia das hemíolas que 

surgem subitamente no andamento de piú mosso.    

 

Exemplo 49. Sonata para Saxofone e Piano op.29 (1970), compassos 9 a 12 de 

Robert Muczynsky 

 

 Na obra Sonata para Saxofone e Piano op.29 (1970), de Robert 

Muczynsky, verifica-se replicação de padrões semelhantes encontrados em Time 

Pieces For Clarinet and Piano (1984). Neste sentido, a AEIRM transcende a 

barreira do estilo intraopus (Meyer, 1996:24) e enquadra-se na linguagem 

formalizada por este compositor. Considerando como referência o dialeto (Meyer, 

1996:23) e mesmo que Chopin (exemplo 43) e Muczynsky (exemplos 46 a 49) 

utilizem essencialmente nestes exemplos a mesma modalidade octafónica, estes 

tendem a escolher constrangimentos estratégicos diferentes, o que determina que 

as suas linguagens manifestem propriedades e posicionamentos  distintos, no 

contexto geral das suas obras. Mesmo sabendo que Chopin utilizou uma escala 

com propriedades simétricas, como no caso da escala octafónica, nas suas obras 

musicais, isto significa que a formalização da UIRM octafónica encontra os seus 

co-índices formalizados antes do apogeu da sua fruição, ou seja, um apogeu que 

se constrói nas obras de compositores como C. Debussy, B. Bartók, A. Scriabin, I. 

Stravinsky, R. Muczynsky, G. Crumb. Neste sentido veremos que também 

Beethoven manifesta conexão de tipo co-índice de forma excecional, em 

momentos de uma sensibilidade aparte daquela que normalmente o carateriza e 
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que nos é revelada através das suas sonoridades caraterísticas, 

clássicas/românticas. 
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II.1.1. Operações de ordem mutacional 

 

 Na transmissão biológica, a variação tende a ocorrer antes da 

hereditariedade/replicação, através da Recombinação e Troca de Material 

Replicador (RTMR), que forma um processo componente da meiose, processo no 

qual o material genético cria novas configurações, e às vezes novos genes. Na 

replicação de ordem cultural, contrariamente, a variação ocorre como 

consequência do processo de transmissão e cópia infiel, a mutação sendo 

intrínseca a transmissão das UIR.  Esta contingência significa que é apropriado 

tratar a transmissão das UIR e a mutação juntas, como processos fortemente 

relacionados. Neste sentido os investigadores Cavalli-Sforza e Feldman reforçam 

que: 

 

"[...] the centrality of the concept of transmission to evolucionary 

thinking  is patently obvious. In biological material, however complex, 

there exists an almoust perfect mechanism of genetic transmission. 

Evolution is the result of mutational exeptions to perfect transmission 

and the  differential success of the products of the imperfect 

transmission". (1981: 341)     

 

 No material cultural, as exceções mutacionais da transmissão ou as 

AEIRM, são mais extensas de que no material biológico. Estes défices na 

fidelidade da cópia, intrínsecos a todos os replicadores, representam as 

caraterísticas particulares da UIR. Assim, por exemplo os efeitos dos "chinese 

whispers"  poderão às vezes compensar a "transmissão perfeita", gerando uma 

pleura de formas mutantes que alimentam o motor da seleção e resulta inerente 

da UIR de forma a adquirir "evolutionary change at a rate that leaves the old gene 

panting far behind" (Dawkins 2009: 192). 
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 As operações de ordem mutacional que constroem as AEIRM:  

 

modificação um elemento rítmico ou de altura sonora de uma UIR musical 
é modificado, a estabilidade dos elementos que o circundam 
garantindo e clarificando a sua identidade enquanto variante 
de uma componente antecedente (a-b-c e a-b1-c); 

substração um elemento rítmico ou de altura sonora de uma UIR musical 
é removido, assim, os elementos que o circundam justapõem-
se (a-b-c-d  e a-c-d); 

adição um elemento rítmico ou de altura sonora extra interpola-se 
entre dois elementos adjacente formais de uma UIR (a-b-c e 
a-b-d-c); 

substituição um composto (em dois passos) operacional constituído por 
uma substração seguida por uma adição (a-b-c e a-c; a-c e a-
d-c = a-b-c e a-d-c). 

  

Figura 7. Operações de ordem mutacional (Jan, 2007:116-117) 

 

 No exemplo seguinte (50), no procedimento de segmentação realizado com 

base na parte Finale da Nona Sinfonia op. 125 de Ludwig van Beethoven surge 

uma UIR de natureza octafónica, que serivirá de base às AEIRMs presentes em 

algumas obras de Claude Debussy, e mais especificamente na cantata sacra 

L'enfant prodigue (1884), e nas canções 'C'est l'extase' e 'Fleur de blés' de 

Ariettes oubliées (1885-1887). 

 O exemplo que segue apresenta uma exceção da utilização de um Co-

índice relacionado com o modo octafónico apresentando a instanciação da UIRM 

n/Beethoven/Nona/oct ( ) que desenvolve mais especificamente 

replicação ascendente do mesmo intervalo de terceira menor, correspondente a 

sonoridade octafónica revelada na progressão harmónica de três acordes: Mib 

maior, o acorde diminuto formado na nota Mi natural e o  acorde de dominante de 

Lá9. A resolução desta sonoridade especial concretiza-se no primeiro grau de Ré 

maior, que coincide com o início da fuga (Allegro energico e sempre ben 

marcato). O pedal sobre o acorde de sétima diminuta e a seguir o Lá9 (que dentro 

do contínuo sonoro corresponde a 5 compassos) denota acumulação de tensão e 

dramatismo devido a presença de elementos dissonantes, de sétima e nona.  
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Exemplo 50. A Nona Sinfonia/Finale (1818-1824); compassos 643 a 650 e 655 de 

L.v.Beethoven 

 

 Com cada instanciação da UIRM que incide sistematicamente na sua 

construção e na sua sonoridade (neste caso, octafónica), acontece uma 

atualização de conteúdos de informação a níveis da organização vertical como 

também horizontal e em função da influência de certos fatores. Neste sentido, os 

exemplos musicais apresentam-se em perpétua atualização gerada pela máquina 

memética presente no cérebro dos compositores mencionados,  surgindo em 

contexto único e em função do que Leonard Meyer e/ou J.J Nattiez determinam 

nos seus esquemas analíticos da música. Pelo caminho meyeriano, as leis, as 

regras, o dialeto, a linguagem e o dialeto do estilo intraopus acionam como bases, 

coordenadas e influências para o surgimento e a manifestação da respetiva 

atualização de informação memética traduzida através dos artefactos musicais. 

Pelo caminho nattieziano, as universalidades musicais, os sistemas de referência, 

os sistemas do género e de uma época, o estilo de um compositor e o estilo de 

uma obra pertencente a um período de um compositor x influenciam e 

determinam uma certa direção de composição e formalização da nova atualização 

memética.  
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 Indo pelo caminho de análise meyeriano, no período de composição de 

Claude Debussy, a UIR n/Beethoven/Nona/oct, ganha uma outra transformação 

através da sua instanciação e reactualização na cantata sacra L'enfant prodigue, 

com a qual Debussy ganho o Grande Prémio de Roma (24 de Maio a 18 de Junho 

de 1884). Esta AEIRM - Debussy/L'enfante/oct incorpora por uma lado, elementos 

que se manifestam fieis ao modelo apresentado por Beethoven e por outro lado, 

expõe mutações próximas relacionadas com o modelo em análise, mutações 

estas que se manifestam ao nível da linguagem e do dialeto do estilo intraopus.   

 Assim, encontram-se traços do octafónico nos compassos 58 a 62, através 

de uma tríade de Dó com adição da sexta, seguida por um acorde diminuto, no 

compasso 59, que introduz o recitativo "Douleur involontaire! Efforts superflus", 

providenciando um exemplo de tendência geral da manifestação da sonoridade 

octafónica72.  

 

 

Exemplo 51. L'enfant prodigue compassos 58 a 62 de Claude Debussy, 

 

 A AEIRM - Debussy/L'enfant/oct ( ) da UIR n - 

Beethoven/Nona/oct ( ) comporta algumas transformações de 

                                                      

72
 O espaço octafónico revela-se reservado para expressões poéticas-textuais mais sensíveis ou 

dramáticas, tanto nas canções como nas obras ainda mais dramáticas, como por exemplo nas 

obras Pelléas et Mélisande deste compositor, ou por exemplo nas cinco canções op.4 (1908-1909) 

de Anton Webern.    
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ordem mutante, tendo em primeiro lugar beneficiado de uma extensão sob forma 

de prefixo (obstinado da nota mi3) que se une com uma forma mutante da UIR n - 

Beethoven/Nona/oct, sendo descrita aqui por m1. As mutações realizam-se por 

adição e substituição de conteúdos, ou seja através da adição de pausas de 

semicolcheia e colcheia com ponto, das formulas rítmicas pontuadas e através da 

substituição da nota sol com a nota lá.     

 A literatura musical analítica manifesta riqueza nos temas sobre a 

semelhança e a diferença e sobre operações precisas com material musical, no 

intuito da transformação de passagens musicais. Neste sentido, Ockelford realiza 

uma revisão de uma série de classificações taxonómicas das semelhanças-

diferenças, que inclui autores como Serafine (nos conceitos de repetição relativa, 

ornamentação, transformação substantival), Réti (nos conceitos de imitação, 

variação, transformação e afinidade direta) e LaRue (nos conceitos de 

recorrência, desenvolvimento, resposta e contraste) considerando todas estas 

classificações de pouco precisas e arbitrárias (2004: 53, 3). No seio destas 

taxonomias identificam-se três operação base sobre o material musical que 

determina a mutação; em termos mais específicos e meméticos, poderá ser dito 

que existem três vias fundamentais nas quais uma UIR musical pode ser sujeita a 

replicação e assim a uma mutação. Assim menciona-se: 

 

"Analysing relationships of type 'a' [where 'one group is perceived to 

derive as a whole from another'] as zygonic invariants suggests that 

similarity between groups is ultimately dependent on one or more of 

three processes: the modification of material..., its omission or 

addition..." (Ockelford, 2004:53). 

 

 Este autor defende que estas três operações - modificação, substração 

(omissão) e adição - são comparáveis com outros processos, incluindo a 

identificação e a mensuração, por exemplo, de erros cometidos por pianistas nas 

suas performances. São igualmente análogas com os conceitos de métrica de tipo 

'edit distance' de Damerau-Levenshtein (Open e Huron 1992), nos quais se 

medem o número de adições, substrações e substituições que acontecem sendo 
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estas precisas para uma mudança de um texto antecedente para um outro 

consequente.  

 

 

Exemplo 52. Ariettes oubliées/P. Verlaine/ 'C'est l'extase' (1885-1887) compassos 

39-40 de Claude Debussy 

 

 Neste exemplo, a AEIRM [x+x''1]' - Debussy/L'extase/pen_anh (

), derivada da forma inicial x/Chopin/Estudo_op25_Lab que 

sofre mutações de x', x''1 e [x+x''1] - Ravel/Ondine/oct cristaliza-se através do 

processo de adição de elementos, nomeadamente:  

 

 1. pausa de semicolcheia  

 2. repetição da mesma altura do#4  

 3. pausa de semicolcheia  

 4. repetição da mesma altura do#4.  
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x/Chopin/Estudo_op25_Lab 

 

 
Ravel/Ondine/oct 

Exemplo 53. Chopin e Ravel, Operação de ordem mutacional 

 

 Revela-se importante destacar a componente relativa ao texto literário de 

P. Verlaine que igualmente afeta e transforma a reconfiguração da UIR como 

também o seu enquadramento contextual: "n'est-ce pas? La mienne". O segmento 

correspondente ao ponto primeiro e ao ponto segundo (repetição da altura do#4) 

interrelaciona-se com a parte do símbolo da interrogação "n'est-ce pas?" 
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enquanto o segmento correspondente aos pontos três e quatro com a finalidade 

descendente de uma segunda maior dó#4-si3 resolve o primeiro segmento tanto 

do ponto de vista harmónico como do significado do texto literário: "La mienne". 

Harmonicamente, observa-se a formalização do pentatónico anhemitónico Sol, 

Lá, Si, Do# (Ré# em falta) Mi#, manifesto na interação entre os elementos do 

primeiro e do segundo segmentos. Do ponto de vista da sua posição no seu 

complexo integral da obra, a AEIRM [x+x''1]' - Debussy/L'extase/pen_anh  situa-se 

do ponto de vista do enquadramento formal e como nos outros exemplos, na 

parte do seu clímax, ou do "êxtase" que carateriza esta obra musical, 

manifestando assim um significado aparte das outras manifestações meméticas 

do tipo AEIRM.    

 

 

 

Exemplo 54. Fleur de blés /André Girod (1881), compassos 28 a 30 de Claude 

Debussy 

 

 A nova forma mutante da UIR, a AEIRM [X+X'']' - 

Debussy/Fleur/oct/pen_anh adiciona partículas que modificam a realização 

anterior da UIR:  

 1. pausa de colcheia  

 2. adição de altura sonora ré4  
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 3. prolongação da altura sonora mi4 (relação de 1 colcheia para 6 

colcheias).  

 

 O novo habitat desta mutante AEIRM [X+X'']'/Debussy/Fleur/oct enquadra-

se num contexto harmónico de natureza octafónica e pentatónica anhemitónica, 

distribuído por dois segmentos de composição diferente. Um primeiro segmento 

formado pelos acordes de Mi-Sol#-SI-Ré e Sib-Ré-Fa-Láb, formaliza o hexacórdio 

(Sib, Si, Ré, Mi, Fa, Sol#) que gera a sonoridade octafónica enquanto o segundo 

segmento, no compasso 30 junta-se a sonoridade octafónica de Mi7 e a 

dominante Do7 que criam na sua interação o hexacórdio quase pentatónico 

anhemitónico Dó, Ré, Mi, Fa#, Sol#, Sib, uma construção frequentemente 

encontrada na música mais tardia de Debussy, em particular na sua música 

instrumental. O texto poético "Sur terre" marca o momento de clímax da UIR 

através da prolongação da mi4, contribuindo para o dramatismo da construção.   
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II.2. Seleção das Unidades de Informação Replicadora 

  

 O processo de seleção das UIR é intrínseco a transmissão e a evolução. 

Numa primeira fase revela-se necessário apropriar-nos das informações 

essenciais de proveniência biológica, determinando que a seleção e o fitness 

diferencial representam dois lados de uma mesma moeda, onde em primeiro 

lugar, a seleção representa um processo onde alguns replicadores ou algumas 

UIR são copiados de uma forma diferenciada (ou preferencial) na implacável 

competição para a representação das novas gerações. Por outro lado, o fitness 

diferencial é um atributo que mensura o sucesso reprodutor do replicador ou da 

UIR no contexto de várias pressões da seleção73.  

 Com objetivo de consolidar o processo de seleção e destacando o papel da 

intencionalidade nos dois tipos de seleção, biológica e cultural, Alan Costall 

(1991) nota acerca da importância da analogia da seleção (natural-cultural) para 

as teorias da mudança cultural, lembrando que no final do século XIX o 

antropólogo Alfred Haddon estudou: 

 

"the 'life-histories of designs' [...] he argued that determination of the 

provenance of a decorative form should, as in biology, be informed by 

carefull classification of its structure complemented by an analysis  of its 

geographical distribution [...] Furthermore, in order to clarify the process 

of transformation, the anthropologist should again follow the biologist's 

lead and conduct 'breeding' experiments where changes in cultural 
                                                      

73
 À luz do atributo de fitness diferencial e pensando na quantidade dos artefactos (edições 

publicadas), e na sua manifestação psíquica, nos cérebros dos interpretes no piano (de vários 

graus de ensino e os profissionais) e dos ouvintes que se relacionaram com esta obra musical, 

como também a sua seleção e adaptação a outros estilos de criação, tratando-se ainda dos 

compositores que adotaram e das suas próprias manifestações através dos artefactos (partituras 

publicadas, CD editados), dos intérpretes e dos ouvintes, pode-se afirmar que no caso da 

x/mutação/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab,  o sucesso continua a se manifestar a um nível quasi 

incomensurável, devido principalmente a sua multiplicação extremamente fértil, nos meios 

culturais musicais.  
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forms are recorded as they occur across different 'generations' [...] 

Haddon cites the experiments conducted by Pitt-Rivers and Balfour in 

which the asked one person copy a design and then pass it on to 

another person who, in turn, copied it, and so on. Haddon's basic point 

however, concerned the analogy of selection, the ideia that the fate of a 

design is to be 'subject to vicissitudes very similar to those which beset 

the existence of any organism" (Costall, 1991: 324-5)  

  

 Englobando esta ideia, o darwinismo universalista basea-se no argumento 

de que a operação de seleção a nível da cultura manifesta fortes analogias com 

as operações existentes na biologia, tendo um forte paralelismo baseado nos 

aspetos comuns das propriedades dos replicadores ou das UIRM (no nosso caso) 

nos seus vários substratos. Argumentando sobre a replicação das UIR dentro dos 

sistemas culturais, a seleção cultural é o que Cavalli-Sforza e Fieldman 

determinam nos seus paralelismos da seleção natural que medeia a replicação 

dos genes nos sistemas vivos. Isto é visto como a probabilidade que uma dada 

inovação, capacidade, traço, tipo de uma atividade ou objeto cultural serão 

aceites numa determinada unidade de tempo por um indivíduo representativo da 

população (Cavalli-Sforza e Fieldman, 1981: 15). 

 A replicação diferenciada determina a mudança na frequência relativa das 

UIR - ou traços - e dos seus mutantes ao longo do tempo, sendo que uma 

variante de uma UIR existente poderá persistir e aumentar a sua representação 

numérica e estatística ou pode ser extinta, dependendo do seu grau de 

suscetibilidade imitativa resultado das mudanças aos quais esteve sujeita. A 

noção de propensão da imitação ou a fecundidade é diretamente análoga com o 

conceito biológico de fitness reprodutor que representa um index da capacidade 

do replicador de motivação para a sua duplicação, traduzido por Cavalli-Sforza e 

Fieldman de fitness cultural (1981: 17).  
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II.2.1. O Valor de Informação Replicadora Musical 

  

 

 No seu livro Beyond Schenkerism,  Eugene Narmour confessa na coclusão 

do livro que no seu estudo seguinte, The Melodic Structure of Tonal Music 

tencionará apresentar de forma mais explícita os princípios do modelo Implicação-

Realização (1977:214). Para além deste título, destaca-se um outro, The Analysis 

and Cognition of Basic Melodic Structures: The Implication-Realization Model 

(ACBMS).  Nesta série de livros, o autor propõe o mesmo objetivo principal, 

oferecer uma explicação analitica da música, que começa pela descrição da 

sobreficie musical, e se encaminha para exposições hierárquicas da música, 

exposições que passam através de um sistema de regras próprio, sistema este 

incluído no modelo Implicação-Realização.  

 A conquista relevante para este estudo relaciona-se com os arquétipos 

melódicos: processo [P], duplicação [D], Reversão [R]. O Processo envolve 

intervalos próximos que se caraterizam pela mesma direção. A Duplicação 

manifesta a repetição da mesma altura sonora, tendo os movimentos intervalares 

e de direção realizados, ou seja do ponto de vista intervalar (unísonoI e do ponto 

de vista da direção (lateralmente) são repetidas. A Reversão/Regresso envolve 

um intervalo extenso seguido po um intervalo próximo que apresenta um 

movimento diferente. Neste sentido, a diferença extenso/próximo realiza a 

implicação. Cada arquétipo melódico tem uma derivado que contesta as 

implicações de um dos aspetos do intervalo melódico, realizando a implicação no 

outro aspeto. O processo de registo [VP] realiza a implicação para a continuação 

da direção mas nega a implicação criada por um intervalo inicial próximo; no 

processo de registo, um intervalo próximo é seguido por um intervalo extenso, na 

mesma direção. O processo intervalar [IP] realiza a implicação de um intervalo 

próximo, no sentido de ser seguido por um outro intervalo próximo mas nega a 

implicação do segundo intervalo para se manifestar na mesma direção.  
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Exemplo 55. Possíveis instanciações intervalares (Narmour, 1990:20) 

 

 Eugene Narmour formula uma teoria compreensiva da sintax melódica, 

para explicar as relações cognitivas realizadas entre as alturas sonoras, o modelo 

de análise Implicação-Realização (I-R) representando a aplicação dos princípios 
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gestaltianos para a análise da música. Este modelo é inspirado na fundação de 

natureza também gestaltiana realizada por Leonard Meyer. Neste sentido, 

Narmour incentiva para a ideia de que em vez de considerar séries de 

transformações que se formalizam de cima para baixo no sentido veiculado pela 

ideia de Ursatz (obra enquanto todo), poderia iniciar-se um sistema contrário, 

gerado de níveis baixos para níveis altos. Neste caso Narmour explica que: 

 

"the caracteristic implications of the individual parameters would be 

taken as the postulates, instead of the combining action of the realized 

whole, and we would look for rules of dynamic structuring rather than 

for rules of dynamic wholes. The whole would therefore be conceived 

as a by-product of this structuring rather than structure being conceived 

as a by-product of the organizing activity of the whole." (Narmour, 

1977:122) 

  

 A questão que marca a diferença principalmente em relação aos "símbolos 

terminais" de Schenker (as notas gráficas escritas na partitura de uma 

determinada composição) refere-se ao fato de que as notas escritas numa 

partitura não são apenas outras transformações determinadas num nível baixo 

das estruturas organizadas no estrato do meio e/ou no estrato inferior vistas num 

sistema sincrónico, mas sim, formações de iniciação de algo que se transforma e 

atinge níveis superiores. Neste sentido, as regras que governam tais estruturas 

dinâmicas estarão relacionadas com a implicação de parâmetros, implicações 

essas que terão sido formuladas separadamente dos seus efeitos. Assim, 

qualquer nova estrutura que surge será sempre relacionada com aquilo que foi 

implicado inicialmente no processo de transformação e evolução, no entanto nem 

sempre o que se implica terá sempre que ser necessariamente realizado. Mais 

concretamente, as implicações (formações) serão avaliadas separadamente das 

realizações (transformações), mesmo que regras de transformação pareçam 

depender de regras de formação.   

 Do ponto de vista da sua integração no sistema de análise das UIRM o 

modelo I-R representa uma ferramenta útil. Isto porque é necessária a realização 
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de uma segmentação do contínuo musical em unidades discretas que como 

consequência das suas particularidades resultantes, manifestam o potencial para 

servir de unidades de transmissão musical por via da integração nas UIR. Neste 

sentido, distinguem-se por um lado o papel da implicação e da realização como 

forças que impulsionam a mutação memética e por outro, o papel das implicações 

e das suas realizações ou das suas negações na determinação da saliência 

percetiva e cognitiva das UIRM individuais. Narmour acerta numa passagem 

sobre o estilo musical e seu desenvolvimento que:  

 

"Style - intra- and extraopus norms - thus becomes both the  source of 

specific implications and the framework by which they are evaluated. 

Strengthof implication would be directly related to the number of times 

such and such a realization had followed such and such implication. 

From without, a listener would  recognize an implicative pattern 

and judge its strenght by remembering various statistical recurrences of 

syntactic relationschips in the style. From within, the realization of an 

implication already anticipated by the listener and the basis of prior 

knowledge and learning would contribute to the systematic aspect of 

the style. Further repetitions of these implied realization or a novel 

denial would weaken the system and amphasize the  diachronic 

aspect of style - as a historical process undergoing change. A new style 

would be established once a novel  realization or a novel denial 

recurred. (Narmour, 1977:127) 

  

O autor enfatiza também que, 

 

"musical works do seem to have implicative ancestors. The high-level 

descending chromatic linear bass lines that generate such striking 

changes of harmony in the works of Beethoven (e.g., Symphony nº7, 

first movement, introduction), Brahms (e.g., Piano Concerto nº1, first 

movement, beginning) e Tchaikovsky (e.g., Symphony nº5, second 

movement, second theme), for instance find their progenitors in the 
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more localized, diatonic chaconne and passacaglia basses of the 

Baroque. What I wish to argue here, however, is not just that familial 

relationships exist among certain structures in the history of music - 

which is well-known - but rather that structural changes in style result 

partly from realisations of latent implications". (Narmour, 1977:130) 

 

 

Exemplo 56. Modelo sintético de Narmour 1977:132 

  

 Nos exemplos acima Narmour mostra a representação esquemática de 

modificação ao nível do estilo através da realização do que foi implicado (k),ou 

seja, uma estrutura baseada nos elementos de quinta e sexta. Neste sentido, 
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apresenta a criação de um estilo hipotético que consiste apenas em duas linhas 

melódicas à distância de uma quinta perfeita (dó3-sol3) que na sua interação 

criam um ritmo no compasso ternário, apresentando assim neste contexto, certas 

implicações melódicas e rítmicas. Neste procedimento, amplia-se a extensão 

melódica estilística até nota sol3, criando uma nova estrutura sol-lá-sol e novas 

métricas ternárias e binárias. Realizando tais implicações, o compositor pode criar 

um novo Mnémon, ou atualização da UIRM implicada, que poderá evoluir para 

uma nova forma que seguirá, como resultado das suas tendências implicativas 

internas, um caminho mutacional, uma propensão de gerar novas formas 

manifestas pela variação que realizam desta forma, as implicações existentes de 

forma latente nas UIRM antecedentes.    

 Este modelo de interpretação e análise musical contem a ideia de que, 

para além da sua função estritamente estrutural, os atrasos ou as recusas de uma 

potencial realização do que foi implicado representam uma fonte do poder afetivo 

manifesto na música. Neste caso, Narmour oferece vários exemplos onde a 

implicação é associada à realização. No entanto é necessário um mínimo de três 

exemplos para permitir a manifestação da implicação entre os eventos um e dois 

e a sua realização, nos eventos dois e três. Meyer (1956: 31, 256) explica que as 

implicações que são realizadas de forma rápida são percecionadas afetivamente 

como fracas, enquanto que as realizações atrasadas ou suprimidas são 

percecionadas como afetivamente densas. Tais afetos são geralmente não 

conotativos, sendo que a recusa é registrada de uma forma psicológica no 

subconsciente e não em termos verbais e conceituais, sentindo-se assim a 

emoção, visceralmente e não cerebralmente. Por outro lado, Narmou acrescenta: 

 

"what we are talking about here is surprise not in the sense of 

astonishment or being startled but rather in the sense of tiny cognitive 

'jolts' to the neuronal electrical system governing our subconscious 

cognitive expectations. So minute are these 'renunciations' that natural-

language terms like surprise and denial (as well as traditional symbols 

like exclamation marks) seem too strong. (Narmour, 1990:136) 
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Este também observa que: 

 

"The important empirical point is that similarity, proximity, and common 

direction [the innate, bottom-up Gestalt laws, upon which the 

implication-realization model is based] can be measured and defined in 

a rigoros sense, whereas notions of 'good' and 'best' [associated with 

the top-down Gestalt laws, which the implication-realization model 

rejects as variable and culturally determined] cannot. (Narmour 1990: 

63) 

  

 Na teoria, esta distinção realça a possibilidade objetiva de mensuração das 

junções cognitivas, e na comparação sistemática das implicações manifestas 

dentro de uma UIRM. A dinâmica manifesta pelo modelo implicação-realização 

pode constituir um fator na seleção memética porque quando uma UIRM sofre 

mutações ganhará uma nova forma que poderá ter um potencial (p) de I-R maior 

de que o seu antecedente. É também neste sentido que serão revistos os 

exemplos referidos anteriormente. Assim, se uma implicação fraca manifesta no 

interior de uma UIRM é realizada imediatamente, ou se a realização é atrasada 

apenas por curtos períodos de tempo, então a UIRM pode ser considerada tendo 

um baixo I-RP e concomitantemente uma saliência percetual e cognitiva baixa. 

Por contraste, se uma realização forte no interior de uma UIRM é atrasada 

significativamente então a UIRM pode ser vista como tendo um I-RP alto e 

concomitantemente uma saliência percetual e cognitiva alta. 

 O fator mais significante no cálculo da I-RP representa o aspeto da 

proximidade da realização na estrutura intervalar interna das implicações e das 

realizações. Para formalizar a I-RP de uma determinada UIRM é necessário ter 

em conta que na medida em que um intervalo se aproxima do limite de uma 

quarta aumentada (6 meios tons), a sua 'continuação da implicação' diminui e a 

sua 'implicação reversa' aumenta (Narmour, 1990: 80), enquanto que realizações 

de similaridade: 
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"decrease or increase the degree of ongoing implication with reference 

to the initial (modeling) interval. Moreover, this is measurable: an 

ascending C-D-F constitutes a stronger implicative process [P] than an 

ascending C-D-E (por meio tom), whereas C-D-Eb is slightly weaker 

(de novo por meio tom)". (Narmour, 1990: 88)   

 

Figura. 8 A escala paramétrica para intervalos melódicos (Narmour, 1990:80) 

 

 Neste caso, Narmour manifesta interesse em catalogar os padrões através 

do modelo I-R tendo em vista o efeito estético inerente nas várias estruturas, 

como também formas de diferenciação como não surpreendentes, 

surpreendentes e muito supreendentes (1990:343). 

 Será apresentada a seguir a tabela que terá em conta as distinções 

intervalares implicativas, onde Narmour identifica quinze funções I-R relacionadas 

com os valores I-RP. Enquanto que a extensão absoluta não é considerada de 

crucial, as diferenciações manifestas entre estas precisam de refletir a saliência 

variável das diferentes estruturas I-R. Também se manifesta naturalmente 

importante que os valores sejam utilizados consistentemente num exercício 

comparativo. 

 Na primeira coluna são mostrados os nomes e os símbolos para as várias 

funções I-R e indicam as estratégias utilizadas para o cálculo do valor I-RP. A 

segunda coluna define cada função formalmente (Narmour 1989 e 1990). Na 

terceira coluna o símbolo ► indica o início de um grupo de configurações que têm 

o mesmo valor x. O perfil intervalar ●x●y●, setas e barras separadas por pontos 

(que representam os intervalos) indicam o tamanho (em meios tons) e a direção 
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(para cima, para baixo e lateral) do movimento melódico manifesto no interior do 

padrão I-R. Os valores positivos ou negativos das diferenças intervalares (y-x) 

indicam diferenciações intervalares dentro do padrão I-R. O número final (com ou 

sem decimais) representa o valor I-RP. 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Processo 
Prospetivo  
(registico e 
intervalar) 
P 
I-RP = x.(y-x) 

Depois de 
um intervalo 
de uma 
extensão 
pequena ≤4 
perfeita[5 
meios 
tons]): 
- a 
implicação 
da 
semelhança 
intervalar 
realizada (I 
= A+A; 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
que diferem 
y-x=-
m3...+m3); 
- implicação 
da 
continuação 
registica 
ascendente 
ou 
descendent
e na mesma 
direção 
realizada 
(V= A+A) 

► ↑/↓1●↑/↓1●                      0 1.0  

 

↑/↓1●↑/↓2●                      1 1.1 

 

↑/↓1●↑/↓3●                      2 1.2 

 

↑/↓1●↑/↓4●                      3 1.3 

    ► ↑/↓2●↑/↓1●                      -1 2.1 

 

↑/↓2●↑/↓2●                      0 2.0 

 

↑/↓2●↑/↓3●                      1 2.1 

 

↑/↓2●↑/↓4●                      2 2.2 

 

↑/↓2●↑/↓5●                      3 2.3 

 

etc.  

  
  

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Processo 
retrospetivo 
(registico e 
intervalar) 
P 
I-RP = x +y 

Após um 
intervalo de 
uma 
extensão 
maior ≥5 
perfeita [7 
meios 
tons]): 
- a 
implicação 
da 
diferenciaçã
o intervalar 
negada (I = 
A + A; 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
que diferem 
y-x=-
m3...+m3); 
- a 
implicação 
da inverção 
registica 
negada (V= 
A+A). 

► ↑/↓7●↑/↓10●                      3 17 

 

↑/↓7●↑/↓9●                      2 16 

 

↑/↓7●↑/↓8●                      1 15 

 

↑/↓7●↑/↓7●                      0 14 

 

↑/↓7●↑/↓6●                      -1 13 

 

↑/↓7●↑/↓5●                      -2 12 

 

↑/↓7●↑/↓4●                      -3 11 

    ► ↑/↓8●↑/↓11●                      3 19 

 

↑/↓8●↑/↓10●                      2 18 

 

↑/↓8●↑/↓9●                      1 17 

 

↑/↓8●↑/↓8●                      0 16 

 

↑/↓8●↑/↓7●                      -1 15 

 

etc. 

  
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Processo 
Prospetivo  
(registico e 
intervalar) 
P 
I-RP =x.y 

Recuso 
parcial do P. 
Depois de 
um intervalo 
de uma 
extensão 
pequena 
≤P4: 
- a 
implicação 
da 
semelhança 
intervalar 
realizada (I 
= A+A; 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
y-x=-
M2...+M2 (-
2...+2 meios 
tons); 
- implicação 
da 
continuação 
registica 
recusada 
(V=A+B). 

► ↑/↓1●↑/↓2● 1 1.2 

 

↑/↓1●↑/↓3● 2 1.3 

 

↑/↓2●↑/↓1● -1 2.1 

 

↑/↓2●↑/↓3● 1 2.3 

 

↑/↓2●↑/↓4● 2 2.4 

 

etc. 

  
 
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Processo 
retrospetivo 
(registico e 
intervalar) 
IP 
I-RP = x.y 
 

Após um 
intervalo de 
uma 
extensão 
grande ≥5 
perfeita: 
- a 
implicação 
da 
diferenciaçã
o intervalar 
negada 
(I=A+A); 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
que diferem 
na relação 
y-x=-
M2...+M2); 
-a 
implicação 
da inversão 
registica 
realizada 
(V=A+B) 

► ↑/↓7●↑/↓5●                      -2 7.5 

 

↑/↓7●↑/↓6●                      -1 7.6 

 

↑/↓7●↑/↓8●                      1 7.8 

 

↑/↓7●↑/↓9●                      2 7.9 

 

↑/↓8●↑/↓6●                      -2 8.6 

 

↑/↓8●↑/↓7●                      -1 8.7 

 

↑/↓8●↑/↓9●                      1 8.9 

 

↑/↓8●↑/↓10●                      2 9.0 

 

etc.  

  
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Registo 
prospetivo 
(Vector) 
Processo 
VP 
I-RP = x+y 
 

Recuso 
parcial do P. 
Depois de 
um intervalo 
de uma 
extensão 
pequena 
≤P4: 
- a 
implicação 
da 
semelhança 
intervalar 
recusada (I 
= A+B; 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
y-x≥+M3 
(quatro 
meios tons); 
- implicação 
da 
continuação 
registica 
realizada 
(V=A+A). 
Intervalar e 
simétrico 
oposto ao 
IR. 

► ↑/↓1●↑/↓5●                      4 6.0 

 

 

↑/↓1●↑/↓6●                      5 7.0 

 

 

↑/↓1●↑/↓7●                      6 8.0  etc.  

► ↑/↓2●↑/↓6●                      4 8.0 

 

 

↑/↓2●↑/↓7●                      5 9.0 etc. 

 

etc. 

   
 

  

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Registo 
retrospetivo 
(Vector) 
Processo 
VP 
I-RP = x+y 
 

Após um 
intervalo de 
uma 
extensão 
grande ≥5 
perfeita: 
- a 
implicação 
da 
diferenciaçã
o intervalar 
realizada 
(I=A+B); 
definido 
enquanto 
dois 
intervalos 
adjacentes 
que diferem 
na relação 
y-x ≥ M3); 
-a 
implicação 
da inversão 
registica 
negada 
(V=A+A) 

► ↑/↓7●↑/↓11●                      4 18 

 

 

↑/↓7●↑/↓12●                      5 19 

 

 

↑/↓7●↑/↓13●                      6 20 etc 

► ↑/↓8●↑/↓12●                      4 20 

 

 

↑/↓8●↑/↓13●                      5 21 etc. 

 

etc. 

   
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 

 

Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Duplicação 
D 

Iteração de 
uma altura 
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I-RP = x 
 

sonora (x-x-
x), criando 
movimento 
registico 
'lateral' 
(V=A+A) e 
estrutura 
intervalar de 
unísono (I = 
A +A) 

 

●→0●→0● 0 0.5 
 

Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Duplicação 
Intervalar 
Prospetiva 
ID 
I-RP = x 

Recuso 
parcial do P. 
Depois de 
um intervalo 
de uma 
extensão 
pequena 
≤P4: 
- a 
implicação 
da 
semelhança 
intervalar 
realizada (I 
= A+A; 
- implicação 
da 
continuação 
registica 
recusada 
(V=A+B). 
Intervalos 
em 
ziguezag 
(cima-baixo; 
baixo-cima) 
são 
identicas. 

 
 
► ↑/↓1●↑/↓1●                      0 1.0 

 

↑/↓2●↑/↓2●                      0 2.0 

 

etc.  

  
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação 
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Função e 
Símbolo/ I-
RP 
Estratégia de 
Cálculo 

Definição Grupo Perfil Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 
(y-x) 

Valor I-
RP 

Duplicação 
Intervalar 
Retrospetiva  
ID 
I-RP = x 

Recuso 
parcial do 
R. Depois 
de um 
intervalo de 
uma 
extensão 
maior ≥P5: 
- a 
implicação 
da diferença 
intervalar 
negada (I = 
A+A; 
- implicação 
da inversão 
registica 
realizada 
(V=A+B). 
Intervalos 
em 
ziguezag 
(cima-baixo; 
baixo-cima) 
são 
identicos. 

► ↑/↓7●↑/↓7●                      0 7.0 

 

↑/↓8●↑/↓8●                      0 8.0 

 

etc.  

  
 

 

Tabela 7. O modelo Implicação-Realização de Narmour, suas funções e valores I-

RP, continuação e fim 

 

 Somando as ponderações I-RP para cada componente das estruturas I-R 

de uma UIRM, pode-se chegar a uma quantificação numérica da saliência 

percetual e cognitiva. Podem-se utilizar neste sentido os valores, para comparar 

umas UIRM com outras incluindo nesta comparação os seus antecedentes e 

consequentes evolutivas.  
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 Assim, os exemplos que mencionados anteriormente na Fundamentação 

Teórica, nomeadamente a UIRM Tristão e a seguir o baixo Lamento de Dido 

serão de seguida analisadas a luz deste modelo de análise apresentado.  
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II.3. Unidade de Informação Replicadora Tristão  

II.3.1. O Valor de Informação Replicadora Musical 

 

 Do ponto de vista da evolução das UIRM observa-se um nível básico do 

processo evolutivo relacionado com a mutação do complexo paramétrico que gera 

o acorde de sonoridade octafónica. Do ponto de vista da origem e da evolução do 

termo octafónico, este termo embora criado por Arthur Berger no seu estudo 

"Problems of Pitch Organization", sendo também um dos modos de transposição 

limitada utilizados por Olivier Messiaen, os primeiros vestígios da existência e 

formalização desta manifestação femotípica (sonoridade octafónica) serão 

remetidos a época do Renascimento onde padrões de origem modal do tipo 

cadências frigias encontram-se manipulados de uma forma semelhante ao 

complexo paramétrico que constrói a UIRM relativa a identidade do acorde 

Tristão. Neste sentido, o Concerto Grosso em Sol menor op.6 nº8 (‘La notte’) de 

Arcangelo Corelli apresenta um dos antecedentes musicais do complexo 

octatónico manipulado no contexto do complexo paramétrico Tristão (na forma de 

iv 6/3-V#), ou seja, uma cadência frígia que do ponto de vista evolutivo 

percepciona-se enquanto padrão memético evolutivo da seguinte forma. 

 

 

Exemplo 57. Concerto Grosso em Sol menor op.6 nº8 ('La notte') compassos 5 e 

6 de Arcangelo Corelli 
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 As duas UIR c/Corelli/La_notte/frigio e d/Corelli/La_notte/frigio que são 

representadas por duas vozes estruturais em contraponto, evoluem 

contrariamente para a sonoridade da dominante de sol menor, nomeadamente Ré 

maior. Similarmente, no caso do acorde Tristão, encontraremos o movimento final 

representado pelas últimas duas notas transpostas, em conformidade com a 

teoria de D’Indy: [lá-si] e [fá-mi].  

 Considerando o modelo de Narmour, a saliência cognitiva deste padrão 

evolutivo e seu VIRM identifica-se e calcula-se através da estratégia Duplicação 

Intervalar [ID] onde x =2 e y =2 (duplicação intervalar que manifesta intervalos 

menores que uma quarta perfeita I-RP = x ou seja = 2.0) e P onde x =2 e y =2 

(processo prospetivo registico e intervalar I-Rp = x.(y-x) ou seja = 2.0): assim 

manifesta-se na voz superior a quantificação total I-RP = 2.0 2.0. Na voz inferior 

calcula-se através da estratégia VR onde x =1 e y =4 (reverso registico 

retrospetivo ou seja I-RP = x.y ou seja = 1.4) e P onde x = 4 e y = 1, assim I-RP = 

x.(y-x) ou seja 4.3. Neste caso o I-RP deste padrão é 2.0 + 2.0 + 1.4 + 4.3 = 9.7  

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP  

ID x =2 y =2 I-RP = x 2.0  

P x =2 y =2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

(VR) X=1 y=4 I-RP = x.y 1.4  

P x =4 y =1 I-RP = x.(y-x) 4.3 VIRM= 9.7 

 

Tabela 8. I-RP Concerto Grosso em Sol menor op.6 nº8 

 

 

Exemplo 58. Padrão replicador 
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 A evolução dos aspectos apresentados integra-se através do conceito de 

semelhança e pode ser observado em estruturas que apresentam várias alturas, 

intervalos, durações e rítmos, no entanto, posteriormente reproduzem 

similaridades integradas pelo conceito de semelhança de direções ou a 

configuração dos intervalos74.  

  

 

Exemplo 59. Die Entfrührung aus dem Serail (O rapto de Serralho) k. 384 (1782), 

nº16, 'Ach Belmonte! Ach mein Leben!' (compassos 139 a 142) de Wolfgang 

Amadeus Mozart 

  

 Este exemplo extraido da ópera Die Entfrührung aus dem Serail (O rapto 

de Serralho) k. 384 (1782), nº16, 'Ach Belmonte! Ach mein Leben!' (compassos 
                                                      

74
 Em alguns casos, aparentemente inovativos (pensando em primeiro lugar nos vários estílos 

emergentes da história da música universal) identificam-se semelhanças. Neste sentido, e ao nível 

do processo femotípico, instanciam-se determinadas sonoridades com propriedades meméticas 

em criações diversas. No entanto, pode-se questionar o seguinte: onde e como é que Richard 

Wagner interage e assimila UIRM determinadoras de certas sonoridades e manifestações 

femotípicas. Neste sentido, Wagner enquanto transportador de uma máquina memética no seu 

cérebro (Blackmore, 1999), a qual segundo Susane Blackmore, consegue orientar o 

desenvolvimento e a evolução humana até a níveis genéticos e culturais, constitui um dos 

portadores de UIR e do complexo memético em análise (Tristão), portador esse, sujeito a elaborar 

e transmitir novas gerações de UIR musicais. O complexo memético apresentado, através da sua 

extrapolação e direccionalidade femotípica consegue ter “just suficiente copying-fidelity to serve as 

a viable unit of natural selection” (Dawkins, 2009:195). 
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139 a 142) de Wolfgang Amadeus Mozart representa replica e mutação ao nível 

melódico, mantendo o sentido interogativo da frase "Willst du dich nicht erklären? 

-  você não vai querer explicar?). Neste caso, o prefíxo manifesta-se através de 

um discurso sonoro de duas segundas descendentes que preparam a cadência 

Mib (IV 6/3) - Re (V) e de um discurso que formaliza uma triade de colcheias de 

sol menor, interompida por uma pausa de colcheia.  

 O I-RP desta UIRM enquadra-se na voz superior na estratégia D75 

(duplicação) e ID (duplicação intervalar prospetiva) onde I-RP = x (1) ou seja = 1.0 

Neste contexto a I-RP = 1.0 e 1.0. Na linha inferior utliza-se a estratégia de 

cálculo P onde x = 2 e y = 2 e P onde x = 2 e y = 1. Assim, a I-RP = x.(y-x), ou 

seja 2.0 e 2.1. A I-RP total desta UIRM representa o sumatório das suas 

componentes, sendo quantificado como 6.1 

 Do ponto de vista da linha melódica realizada pelo canto poderá realizar-se 

o cálculo através da estratégia P onde x = 6 e y = 1. Neste caso, I-RP = x.(y-x), ou 

seja, 6.5. Tendo em conta estes elementos poderá calcular-se o total que adiciona 

ao I-RP da UIRM de natureza 6.1 o valor da I-RP relacionado com a linha do 

canto de 6.5, dando o valor de 12.6   

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

D x =0.5 I-RP = x+x 1.0  

D x =0.5 I-RP = x+x 1.0  

P x = 2 y = 2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

P x = 2 e y = 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P X =6 y = 1 I-RP = x.(y-x) 6.5 VIRM= 12.6 

 

Tabela 9. I-RP Die Entfrührung aus dem Serail (O rapto de Serralho) k. 384 

(1782), nº16, 'Ach Belmonte! Ach mein Leben!' (compassos 139 a 142) de 

Wolfgang Amadeus Mozart 

                                                      

75
 No caso das díadas, e das duplicações de duas notas duplica-se o valor de 0.5 para 1.0. 
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Exemplo 60. Ópera Le nozze di Figaro (As Bodas de Figaro) (1785-1786) K. 492, 

'L'ho perduta, me meschina', nº 24 (compassos 31 a 36) de Wolfgang Amadeus 

Mozart 

  

 O exemplo extraido do final da aria da Barbarina da ópera Le nozze di 

Figaro (As Bodas de Figaro) (1785-1786) K. 492, 'L'ho perduta, me meschina', nº 

24 (compassos 31 a 36) de Wolfgang Amadeus Mozart representa uma 

prefiguração da UIRM Tristão encontrada em Wagner e no âmbito da 

formalização da progressão melódica #7 -1 -#1 -2. Na passagem encontrada na 

UIRM Tristão, a instanciação das alturas sonoras #7 - #1 representam 

appoggiaturas da voz interior que apresenta as suas notas na estrutura dos 

acordes de fá (primeira inversão) e o acorde de dominante (V). Este exemplo 

sugere que a UIRM referente ao exemplo de Mozart e a UIRM referente ao 

exemplo de Corelli existiram enquanto particulas independentes antes de se 

tornarem partes integrantes do complexo memético que carateriza a UIRM 

Tristão. Para além das particularidades descritas, apresenta-se também, como no 

exemplo anterior, a interogação que se manifesta no texto poético "cosa dirà?" (o 

que é que ele vai dizer? - referindo-se ao padrão -).   

 Tanto no primeiro como no segundo exemplo referentes às óperas de 

Mozart, instancia-se o texto literário como componente que distingue e atribui uma 

nova forma de compreensão desta UIRM. Interessante revela-se o facto de que 

em ambos os casos surge como interogação, isto devido a natureza da relação de 
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correspondência com a cadência apresentada, composta por dois acordes dos 

quais o último é representado pelo V grau, que corresponde ao sinal e sentido da 

interogação.   

 A I-RP desta UIRM calcula-se na voz inferior tendo em vista a estratégia P 

onde x = 2 e y = 1 e P onde x = 1 e y = 1, assim I-RP = x.(y-x), ou seja, 2.1 e 1.0, 

tendo por fim o I-RP = 3.1. Na voz superior, de forma semelhante (sendo a 

replicação perfeita do mesmo padrão, feita através de um processo de 

transposição a segunda maior descendente) ao exemplo anterior a I-RP calcula-

se através da estratégia D e ID, dando o valor de 1.0 e 1.0. A melodia, tal como 

no exemplo precedente, representa uma replica intervalar que tem como I-RP = 

6.5, tendo em vista a utilização da estratégia de calculo P. O I-RP = 11.6 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x =2 y =1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x =1 y =1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

P x =6 y =1 I-RP = x.(y-x) 6.5 VIRM = 11.6 

 

Tabela 10. I-RP Ópera Le nozze di Figaro (As Bodas de Figaro) (1785-1786) K. 

492, 'L'ho perduta, me meschina', nº 24 (compassos 31 a 36) de Wolfgang 

Amadeus Mozart 

 

 

Exemplo 61.  Sonata Patética op. 13 (1798), (compassos de 7 a 8) de Ludwig van 

Beethoven 
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 No exemplo extraido da Sonata Patética op. 13 (1798), (compassos de 7 a 

8) de Ludwig van Beethoven instancia-se a passagem cromática #7 - 1 - #1 - 2, 

que antecipa a sua configuração completa na forma encontrada em Wagner. A 

particularidade desta UIR destaca a formalização parcial do modo octafónico (si - 

[do], do#, re, [mib], mi, fa), que se constrói com base no acorde de dominante com 

nona menor formado na nota sol, acrescentando mais dramatismo e patetismo a 

construção musical. Neste sentido, observa-se a conjugação com a 

particularidade do parâmetro rítmico que apresenta uma semicolcheia com ponto 

seguida por uma fusa e duas colcheias, na sua primeira instanciação, sendo que 

na segunda das instanciações surge a componente da síncopa que também está 

presente no exemplo wagneriano.     

 A I-RP calcula-se através sa estratégia P onde x = 1 e y =1 e P onde x =1 e 

y =1, assim a I-Rp = x.(y.x), ou seja, 1.0 e 1.0, tendo o I-Rp = 2.0 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-Rp Total 
I-RP 

P x = 1 e y =1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y =1 I-RP = x.(y-x) 1.0 VIRM = 2.0 

 

Tabela 11. I-RP Sonata Patética op. 13 (1798), (compassos de 7 a 8) de Ludwig 

van Beethoven 

 

 

Exemplo 62. Sonata op. 31 nº 3 (1802), (compassos de 33 a 42) de Ludwig van 

Beethoven 
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 Também na Sonata op. 31 nº 3 (1802), (compassos de 33 a 42) de Ludwig 

van Beethoven se encontram similaridades com os exemplos apresentados. A 

configuração encontrada nesta sonata apresenta uma segunda maior ascendente 

que assume os dois meios tons ascendentes representados pela segunda e 

terceira particulas. No entanto o que determina a concretização do nível de 

semelhança é o encadeamento harmónico  que não manifesta resolução no 

acorde final diminuto com sétima diminuta, um dos possíveis substitutos para o 

acorde de sétima de dominante.  

 A I-RP deste exemplo calcula-se na voz superior através da estratégia D 

(que verifica um díada fá - fá que tem o valor de 1.0), P onde x = 1 e y = 2, sendo 

que o I-RP = x.(y-x), ou seja 1.1. A I-RP da voz superior = 2.1. Na voz inferior 

manifesta-se outra díada láb - láb com valor de 1.0 e o movimento descendente 

de tom e meio tom que se calcula através da estrategia  P onde x = 2 e y = 1, 

assim I-RP = x.(y-x), ou seja 2.1. A I-Rp = 5.2 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-Rp Total 
I-RP 

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

P x = 1 e y =2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

P x = 2 e y =1 I-RP = x.(y-x) 2.1 VIRM = 5.2 

 

Tabela 12. I-RP Sonata op. 31 nº 3 (1802), (compassos de 33 a 42) de Ludwig 

van Beethoven 
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Exemplo 63.  'Kennst du das Land' D. 321 (1815) de Mignon (compassos 16 a 18) 

de Franz Schubert 

  

 Na canção de Franz Schubert 'Kennst du das Land' D. 321 (1815) de 

Mignon (compassos 16 a 18) revela-se muito semelhante aos exemplos 

apresentados anteriormente, pela natureza da construção que revela um prefixo e 

a fórmula cadencial de dois acordes de (I6 - V). Neste caso, o prefixo difere, tendo 

beneficiado de um percurso sustentado por uma segunda linha de colcheias 

seguido pela forma cadencial mais próxima da forma encontrada em Tristão e 

Isolda WWV 90 (1859), Einleitung, (compassos 0 a 3), de Richard Wagner. Neste 

caso, a saliência do texto literário de Johann Wolfgang von Goethe apresenta de 

forma igual, uma interogação "kennst du es wohl?" (Conecê-lo?, refere-se a um 

país onde florescem as laranjeiras e onde ardem na escura fronde os frutos de 

ouro) devido a formalização e especificidade desta construção cadencial, que 

apresenta da mesma forma, a quarta aumentada (ou quinta diminuta - em termos 

de meios tons são equivalentes) descendente e segunda menor ascendente; no 

entanto a construção musical expõe mutações por adição de alturas sonoras.  

 A I-RP da voz superior calcula-se através de três estratégias, P - ID - P, 

onde no P x =6 e y =1, dando I-RP = x.(y-x), ou seja 6.5, no ID I-RP = x, ou seja = 

1, no P x = 1 e y = 2, onde I-RP = x.(y-x), ou seja 1.1, tendo por fim esta linha 

melódica a I-RP = 8.6. A linha inferior e a linha do meio constituem díadas que 

manifestam movimentos de meio tom e tem cada uma o valor de 2.0. Assim, a I-

RP = 10.6 
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Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-Rp Total 
I-RP 

P x = 6 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 6.5  

ID X = 1 I-RP = x 1.0  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0 VIRM = 10.6 

 

Tabela 13. I-RP 'Kennst du das Land' D. 321 (1815) de Mignon (compassos 16 a 

18) de Franz Schubert 

 

 

Exemplo 64. Concerto para dois violinos e orquestra op. 88 (1834) segundo 

andamento - Andantino - (compassos 65 a 67) de Louis Spohr 

  

 No Concerto para dois violinos e orquestra op. 88 (1834) de Louis Spohr, 

segundo andamento - Andantino - (compassos 65 a 67), verifica-se a semelhança 

com alguns elementos encontrados na UIRM Tristão, manifestando a sequência 

cromática tanto na linha superior como inferior que determinam na sua conclusão 

o acorde de sétima de dominante formalizado na nota si (si V).  

 A I-RP da voz superior é de 1.0 + 1.0 = 2.0 (estratégia P em ambos os 

movimentos ascendentes de meio tom), e a I-RP da voz inferior é de 2.0, tendo 

em vista a implicação de uma díada, assim a I-RP = 4.0  
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Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-Rp Total 
I-RP 

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 4.0 

 

Tabela 14. I-RP Concerto para dois violinos e orquestra op. 88 (1834) segundo 

andamento - Andantino - (compassos 65 a 67) de Louis Spohr 

 

Exemplo 65. Mazurca op. 68 nº4, (a) edição Franchomme, (b) edição Fontana, de 

Frederic Chopin 

  

 Na Mazurca op. 68 nº4 de Frederic Chopin, manifesta-se a linha melódica 

identica a encontrada em Wagner, no entanto existem pequenas mutações no 

que toca a construção do prefixo e da UIRM Tristão, nas duas versões 

apresentadas que correspondem à edição do violoncelista e compositor Auguste 

Franchomme de 1852, e à edição de Julian Fontana de 1855.  

 A I-RP da linha superior da edição de Auguste Franchomme calcula-se 

através das estratégias P e D, tendo o valor final I-RP =  7.2, sendo que a linha 
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inferior tem o valor I-RP = 2.0, assim a I-RP desta instanciação é de 9.2. No caso 

da segunda edição mencionada (exemplo 24, edição de Julian Fontana), a I-RP 

da voz superior mantem-se igual a 9.2. 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

A. 
Franchomme 

    

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 9.2 

J. Fontana - - - - 

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 9.2 

 

Tabela 15. I-RP Mazurca op. 68 nº4 
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Exemplo 66. Mazurca op. 68 nº4 de Frederic Chopin, esboço 

 

Exemplo 67. Mazurca op. 68 nº4 de Frederic Chopin, esboço 
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Exemplo 68. 'Die Loreley' S. 273 (1841), compassos de 1 a 17 de Franz Liszt 

  

 Na canção de Franz Liszt 'Die Loreley' (Lorelei) S. 273 (1841), compassos 

de 1 a 17 a unidade replicadora de ordem cromática apresenta uma 

particularidade que se refere a existência de interrupções manifestas através de 

pausas de colcheia e semínima, nas primeiras duas vezes. A terceira instanciação 

(compassos 14 e 15) concretiza o desenvolvimento melódico sem interrupção da 

melodia,  no entanto a articulação da linha melódica é representada pela 

organização de duas mais duas colcheias. Na primeira e segunda das 

instanciações a terceira nota representa um elemento cromático e uma nota de 

passagem que evolui para as notas lá 3 e fá# 4, notas essas integrantes do 

acorde diminuto com sétima diminuta. Na treceira realização, acontece a 

passagem 1#, 2, 2#, 3, passagem essa concretizada no contexto do acorde de 

dominante de ré maior. Do ponto de vista do sentido do texto poético, a primeira 

estrofe marca o sentimento de tristeza que domina, determina e influencia o 

âmbito da construção musical:  
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Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig bin; 
Ein Märchen aus alten Zeiten, 
Das Kommt mir nicht aus dem Sinn. 

Eu não sei por que 
Eu estou tão triste; 
Um conto dos velhos tempos 
Não me sai do sentido. (Tradução 
própria) 

 

Tabela 16. Texto poético de Heinrich Heine (1797-1856) e tradução 

 

 Desta forma, a introdução a canção (compassos 1 a 8, com anacruse) 

representa a preparação musical do contexto poético, cujo elemento catalisador 

(tristeza) se define ainda mais uma vez (compassos 14 e 15), desta vez como 

parte integrante de transição na canção para uma nova ideia poética marcada 

pelo Allegretto (compasso 15).  A I-RP manifesta-se igual a 2.0. 

 

Exemplo 69. 'Ich möchte hingehn' (Eu gostaria de partir) N31 (?1844-1856), 

compassos de 122 a 125 de Franz Liszt 

  

 Na canção de Franz Liszt 'Ich möchte hingehn' (Eu gostaria de partir) N31 

(?1844-1856), compassos de 122 a 125 a unidade memética correspondente a 

sequência cromática sol#, lá, lá#, si representa uma réplica e evolução da ideia 

melódica manifesta na canção anterior 'Die Loreley' S. 273, que se manifesta 

mais próxima da ideia encontrada em Wagner, sendo neste contexto associada a 

progressão harmónica vii7-V7, onde a sétima presente no segundo acorde 

formaliza a componente de uma nova forma da linha melódica. Esta progressão 

surge em continuação da linha melódica (compassos 123 e 124), do# - ré - ré# - 
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mi que se manifesta semelhante também ao nível das durações sonoras 

(compasso 124). Do ponto de vista da conjugação com o texto poético, a 

instanciação da UIRM presente nesta canção surge num contexto poético que 

remete a ideia da tristeza, do lamento e da morte, como se verá no seguinte texto 

correspondente a sexta estrofe, traduzido para português:  

 

Du wirst nicht hingehn wie das 
Abendrot, 
Du wirst nicht stille wie der Stern 
versinken, 
Du stirbst nicht einer Blume leichten 
Tod, 
Kein Morgenstrahl wird deine Seele 
trinken! 

Tu não partirás como o sol poente, 
Tu não desaparecerás tranquilamente 
como uma estrela, 
Tu não terás a morte suave de uma 
flor, 
E nenhum raio matinal beberá a tua 
alma! (tradução própria) 

 

Tabela 17. Texto poético de Franz Liszt (1811-1886) e tradução 

 

 Neste caso, o texto poético anterior a UIRM analisada refere-se ao partir e 

ao desaparecimento, utiliza elementos de associação com o sol poente e com as 

estrelas, marcando afetivamente e simbolicamente a construção  do discurso 

sonoro. A I-RP manifesta-se igual a 4.0. 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 4.0 

 

Tabela 18. I-RP 'Ich möchte hingehn' (Eu gostaria de partir) N31 (?1844-1856), 

compassos de 122 a 125 de Franz Liszt 
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Exemplo 70. Tristan und Isolde WWV 90 (1859), Einleitung, compassos 0 a 3 de 

Richard Wagner 

 

 O exemplo apresentado acima representa o excerto da ópera Tristan und 

Isolde WWV 90 (1859), Einleitung, compassos 0 a 3 e mostra a frase do próprio 

Richard Wagner, que sintetiza e reorganiza o material musical apresentado 

anteriormente, desta vez concretizando a relação harmónica Fá6 - V7. A 

abstenção do movimento natural #4 - 5 em favor de movimento #4 - 4 pode ser 

explicado pela influência do exemplo apresentado na canção 'Ich möchte hingehn' 

de Franz Liszt  que replica 4 - 4, e assim o meio tom de diferença manifesto entre 

estes dois exemplos indica a proximidade mutacional destas passagens. Na 

versão de Wagner a mutação afetou o posicionamento rítmico das vozes tendo 

impacto na formalização da identidade do momento marcado pelo Fá6 que tem 

em consideração a ênfase manifesta pela appoggiatura sol# 3. Claramente que 

Wagner adiciona um prefixo que começa distintamente 1 - 6 - 5 nesta UIRM, que 

representa esta própria, uma unidade memética que se encontra 

retrospetivamente na Sinfonia fantástica op. 14 (1830), primeiro andamento, 

compasso 5 de Hector Berlioz. Neste exemplo calcular-se-ão as vozes individuais 

tendo em vista também a junção do prefixo a cada uma das vozes que divergem. 

Neste sentido o prefixo manifesta ligação com a segunda voz (ré#-ré) e calcula-se 

através da estratégia R-P-P, onde R (reverso prospetivo intervalar) tem como x = 

8 e y = 1, sendo que I-RP = x.y = 8.1, P (x=1, y=1) tem com resultado I-RP = 1.0 e 

P (x=1, y=1) tem como resultado I-RP = 1.0. Em relação a quarta voz, a I-RP 

calcula-se através das estratégias R-VP-IR, onde R (x=8 e y=1) manifesta I-RP = 
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x.y = 8.1, VP (x =11 e y =1) - I-RP = x+y = 12, P (x=11 e y=1) - I-RP = x.(y-x) = 

11.1. Para a primeira voz tem-se en consideração a passagem cromática 

ascendente que tinha sido calculada anteriormente, tendo o valor I-RP = 2.0. 

Neste contexto a quantificação da UIRM Tristão representa o sumatório das suas 

componentes, revelando a I-RP = 43.3 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0 10.1 

- - - -  

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1  

VP X=11 y=1 I-RP = x+y 12.0  

P x = 11 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 11.1 31.2 

- - - -  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0 2.0 

    VIRM = 43.3 

 

Tabela 19. I-RP Tristan und Isolde WWV 90 (1859), Einleitung, compassos 0 a 3 

de Richard Wagner 
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Exemplo 71. Sinfonia fantástica op. 14 (1830), primeiro andamento, compasso 5 

de Hector Berlioz 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1 VIRM = 8.1 

 

Tabela 20. I-RP Sinfonia fantástica op. 14 (1830), primeiro andamento, compasso 

5 de Hector Berlioz 

 

 Depois de Wagner, a celebridade que circundou a unidade de informação 

memética correspondente à construção Tristão concretizou-se através do 

fenómeno da replicação deste complexo multiparamétrico em parte mediadas 

pelas UIR coadaptadas verbais e conceituais, relacionadas com temas dramáticos 

que caraterizam algumas óperas e sinfonias, especialmente acerca da ideia de 

saudade ou, ao nível mais abstrato através de sentimentos estéticos relacionados 

ou não com Wagner.    
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Exemplo 72. Sinfonia nº 7, no segundo andamento Adagio. Sehr feierlich und sehr 

langsam, nos compassos 81 e 82 de Anton Bruckner 

  

 Em 1883 a UIRM discutida anteriormente reatualiza-se em Anton Bruckner 

na Sinfonia nº 7, no segundo andamento Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam, 

nos compassos 81 e 82, no entanto sofre modificações na parte do discurso do 

baixo de ré#-ré para ré-dó# gerando uma outra perspetiva a linha melódica 

presente nos violinos sendo que a linha original #7-1-#1-2 é agora percecionada 

no contexto de 1-#1-2-3, construção relativa ao acorde de fá# menor, constituída 

no compasso seguinte, o compasso 83. 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 3.0 

 

Tabela 21. I-RP Sinfonia nº 7, no segundo andamento Adagio. Sehr feierlich und 

sehr langsam, nos compassos 81 e 82 de Anton Bruckner 
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Exemplo 73. Kammersinfonie op.9 (1906) compassos de 1 a 4 de Arnold 

Schoenberg 

 

 Na obra Kammersinfonie op.9 (1906) compassos de 1 a 4 de Arnold 

Schoenberg instancia-se o intervalo de sexta maior solb-mi (que segundo 

Schoenberg no tratados de harmonia tonal enquadra-se como acorde vagante), 

também presente na UIRM Tristão enquanto fá-ré# (integrante do acorde fá-sI-

Ré#-sol#), o que marca a sobrevivência desta construção e o seu enquadramento 

no mundo pós-tonal.   

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

D X = 1 I-RP = x+x 2.0  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 4.0 

 

Tabela 22. I-RP Kammersinfonie op.9 (1906) compassos de 1 a 4 de Arnold 

Schoenberg 
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Exemplo 74. 'Golliwogg's Cake-Walk' de Children's Corner (1908), compassos 61-

63 de Claude Debussy 

  

 O prefixo que antecipa a formação da UIRM Tristão encontra-se replicado 

na passagem dos compassos 61-63 da obra 'Golliwogg's Cake-Walk' de 

Children's Corner (1908) de Claude Debussy. Este não representa a inteira 

construção que ocorre na UIRM Tristão, mas integra a primeira nota que se 

instancia na altura sonora mib 3, que representa do ponto de vista tonal a sexta 

nota na tonalidade de Solb maior, o equivalente do #4 em lá menor. No entanto, e 

mesmo não existindo a mesma disposição dos elementos constituintes do acorde 

Tristão (F6, fá-sI-Ré#-lá), no compasso 62 replica-se a sonoridade wagneriana na 

disposição de dób-lá-fá. 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0 VIRM = 9.1 

 

Tabela 23. I-RP 'Golliwogg's Cake-Walk' de Children's Corner (1908), compassos 

61-63 de Claude Debussy 

 

Exemplo 75. Lyriche Suite (1926), VI, compassos de 26 a 27 de Alban Berg 
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 Na obra Lyriche Suite (1926), VI, compassos de 26 a 27 de Alban Berg 

manifesta-se literalmente uma replica fiel do complexo multiparamétrico Tristão, 

não existindo nenhuma mutação com exceção do parâmetro métrico.  

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0 10.1 

- - - -  

R x = 8 e y= 1 I-RP = x.y 8.1  

VP X=11 y=1 I-RP = x+y 12.0  

P x = 11 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 11.1 31.2 

- - - -  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0  

D X = 0.5 I-RP = x+x 1.0 2.0 

    VIRM = 43.3 

 

Tabela 24. I-RP Lyriche Suite (1926), VI, compassos de 26 a 27 de Alban Berg 

 As UIRM Tristão apresentam um contorno melódico específico, formando-

se primeiramente nas constelações neuronais do compositor. Estas geram 

femotipicamente uma estrutura harmónica iv6/3-V# que pode ser considerada 

uma mutação da UIRM Tristão, UIRM esta que apresenta e defende a sua 

identidade na área da história da música universal. No entanto, nem sempre na 

formalização da ação femotípica as UIRM Tristão e suas atualizações comportam 

as mesmas alturas sonoras podendo comportar processos vários que afetam a 

sua estrutura. Neste sentido a UIRM Tristão e suas atualizações habitualmente, 

nos exemplos musicais, comportam configurações melódicas mais cumpridas que 

na virtude das suas articulações iniciais e terminais e na sua replicação 

padronizada em outros contextos constituem assim, outras UIRM. Tendo em 

consideração o afirmado, estas  podem ser vistas em contextos vários enquanto 

partículas constituintes de UIR, como no caso da UIRM Tristão que as engloba ou 

como no caso dos prefixos ou sufixos interpenetrados encontrados. Isto porque, 

tal como descrito anteriormente, mónadas e díadas podem contingentemente 

conter informação insuficiente para existirem enquanto unidades de informação 
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primária com propriedades replicadoras, unidades estas que entram no princípio 

da seleção natural. No exemplo de Arcangelo Corelli, a voz superior do-ré 

(c/Corelli/La_notte/frigio) faz parte de uma estrutura mais cumprida [dó-sib-dó-ré] 

enquanto a voz inferior [míb-ré] integra-se na estrutura mais cumprida [fá#-sol-

míb-ré]. Sem dúvida que a sobreposição de c/Corelli/La_notte/frigio e 

d/Corelli/La_notte/frigio formam um conteúdo intermediário, 

c/Corelli/La_notte/frigio + d/Corelli/La_notte/frigio constituindo nesta relação as 

componentes base da UIRM. A separação entre c/Corelli/La_notte/frigio + 

d/Corelli/La_notte/frigio e UIRM Tristão efetua-se ao nível puramente virtual, dado 

o facto que a sobreposição destas duas linhas melódicas gera a UIR UIRM 

Tristão, manifestando-se assim o princípio generativo, ou seja cada uma gera 

outra por manifestação real. Neste caso a soma das duas UIR melódicas equivale 

o complexo memético representando assim, um complexo memético gerador de 

uma sonoridade e harmonia.  

 Numa outra perspetiva, a UIRM Tristão pode ser vista como não redutível 

às suas componentes, sendo considerada uma instante de dois acordes 

(estrutura de quatro componentes), contendo efetivamente outros elementos 

interpenetrados e lineares. Neste caso a soma entre as UIRM que entram na 

componência do padrão não representa uma equivalência de suas componentes, 

e indo mais além, a combinatória entre estes padrões forma de facto, um 

complexo memético melódico-harmónico conhecido de Tristão, complexo este 

que apresenta relações com a escala octafónica (formada por padrões 

replicadores por transposição), cujos elementos são representados pelas suas 

componentes (sequência de dois acordes) gerada pela progressão das vozes 

exteriores. 

 

Exemplo 76. Levantiques op.64 (1997), III L' angelo vecchio compassos 5 e 6 de 

Dan Dediu 
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 Neste exemplo, da obra Levantiques op.64 (1997), III L' angelo vecchio 

compassos 5 e 6 de Dan Dediu, a UIRM Tristão manifesta modificações ao nível 

melódico na terceira voz. A forma inicial [ré-mi] surge neste contexto, invertida e 

temporalmente atrasada devido a interpolação de um elemento cromático, re#, no 

entanto a figura #7-1-#1-2 continua presente na UIR que se designa como 

p/Dediu/Tristão. 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 5 I-RP = x.(y-x) 1.4  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 7.4 

 

Tabela 25. I-RP Levantiques op.64 (1997), III L' angelo vecchio compassos 5 e 6 

de Dan Dediu 

 

 

 

Exemplo 77. Levantiques op.64 (1997), III L' angelo vecchio compasso 37 de Dan 

Dediu 

 

 Na mesma obra e no compasso 37, a UIRM Tristão sofre alterações ao 

nível das linhas componentes, tendo na primeira e segunda vozes uma alteração 

no parâmetro rítmico e uma adição da nota fá3 correspondente a passagem das 
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quartas paralelas, que terá resolvido para a nota correspondente a UIRM Tristão 

ré3. Na terceira voz instancia-se uma pequna variação melódica que passa da 

nota real si2 pela nota de passagem dó3 e concretiza na nota sol#.  

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0  

P x = 1 e y= 3 I-RP = x.(y-x) 1.2  

P x = 1 e y= 4 I-RP = x.(y-x) 1.3  

D X = 1 I-RP = x+x 2.0 VIRM = 7.5 

 

Tabela 26. Levantiques op.64 (1997), III L' angelo vecchio compasso 37 de Dan 

Dediu 

 

 Tendo realizado as quantificações I-RP relacionadas com a UIRM Tristão, 

retrospetivamente (desde das suas origens, séculos XVI-XVII) e prospectivamente 

(no século XX) será apresentada a seguinte tabela e gráfico, reveladoras das 

quantificações e da linha evolutiva ascendente.  

 

Ano Compositor Obra I-Rp 
 
1690 

 
A. Corelli 

 
Concerto Grosso em Sol 
menor op.6 nº8 'La notte' 
(compassos 16 a 18) 

 
9.7 

1782 W.A. Mozart Die Entfrührung aus dem 
Serail (O rapto de Serralho) k. 
384 (1782), nº16, 'Ach 
Belmonte! Ach mein Leben!' 
(compassos 139 a 142) 

12.6 

1786 W.A. Mozart Aria da Barbarina da ópera Le 
nozze di Figaro (As Bodas de 
Figaro) (1785-1786) K. 492, 
'L'ho perduta, me meschina', 
nº 24 (compassos 31 a 36) 

11.6 

1798 L.v. Beethoven Sonata Patética op. 13 (1798), 
(compassos de 7 a 8) 

2.0 

1802 L.v. Beethoven Sonata op. 31 nº 3 (1802), 5.2 
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(compassos de 33 a 42) 
1815 F. Schubert 'Kennst du das Land' D. 321 

(1815) de Mignon (compassos 
16 a 18) 

10.6 

1834 L. Spohr Concerto para dois violinos e 
orquestra op. 88 (1834) de 
Louis Spohr, segundo 
andamento - Andantino - 
(compassos 65 a 67) 

4.0 

1852 F. Chopin Mazurca op. 68 nº4 de 
Frederic Chopin edição de 
Auguste Franchomme 

9.2 

1855 F. Chopin Mazurca op. 68 nº4 de 
Frederic Chopin edição de 
Julian Fontana 

9.2 

1841 F. Liszt 'Die Loreley' S. 273 (1841), 
compassos de 1 a 17 

2.0 

1856 F. Liszt 'Ich möchte hingehn' (Eu 
gostaria de partir) N31 (?1844-
1856), compassos de 122 a 
125 

4.0 

1859 R. Wagner Tristan und Isolde WWV 90 
(1859), Einleitung, compassos 
0 a 3 

43.3 

1830 H. Berlioz Sinfonia fantástica op. 14 
(1830), primeiro andamento, 
compasso 5 

8.1 

1883 A. Bruckner Sinfonia nº 7, no segundo 
andamento Adagio. Sehr 
feierlich und sehr langsam, nos 
compassos 81 e 82 

3.0 

1906 A. Schoenberg Kammersinfonie op.9 (1906) 
compassos de 1 a 4 

4.0 

1908 C. Debussy 'Golliwogg's Cake-Walk' de 
Children's Corner (1908) 
compassos 61-63 

9.1 

1926 A. Berg Lyriche Suite (1926), VI, 
compassos de 26 a 27 

43.3 

1997 D. Dediu Lévantiques op.64 (1997), III L' 
angelo vecchio compassos 5 e 
6 

7.4 

1997 D. Dediu Lévantiques op.64 (1997), III L' 
angelo vecchio compasso 37 

7.5 

 

Tabela 27. I-RP na sequência cronológica 
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Gráfico 1. Unidades e seus Valores Informacionais de Replicação Musical 

(UVIRM); A longevidade, fecundidade e a saliência cognitiva da UIRM  Tristão 

desde da sua origem até ao século XX 

 

 A elaboração do gráfico 1. teve como parâmetros os valores I-RP obtidos 

na tabela 23, e foram organizados por ordem cronológica da sua ocorrência (de 

1690 a 1997, aproximadamente 300 anos), manifestando como limite valórico o 

máximo do eixo de 50 valores que equivale a 100%. O objetivo da sua elaboração 

manifesta-se relacionado em primeiro lugar, com a observação do fato de que a 

ideia musical exposta anteriormente teve relevância e evolução ao longo do 

tempo histórico, e em segundo, a clarificação e quantificação desta evolução, 

através da linha ascendente de tendência, que tem como ponto de partida o valor 

mais baixo encontrado, 2.0 valores.    

 Conforme estes resultados, revela-se o fato de que a saliência cognitiva e a 

memorabilidade da ideia musical refletida através da evolução desta UIRM 

manifesta ser instável tendo variações ao longo dos vários séculos e correntes 

artísticos. Neste sentido, partes da ideia refletida pela UIRM Tristão instanciam-se 

através das gerações de compositores, apresentando a sua própria I-RP, que foi 

calculada tendo em consideração os vários segmentos que compõem as UIRM, 

ou seja, envolvendo estruturas mais complexas e superiores às díadas (que 
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também se instanciam e quantificam), nas suas várias passagens. Neste sentido 

e através destas amostras, excertos de história escrita com símbolos musicais, 

revela-se o fato de que num período de tempo de quase 300 anos, desde da 

cadência frígia do período do barroco até a complexa sequência harmónica 

presente no Romantismo atravessa-se um espaço de tempo que engloba várias 

correntes musicais (Barroco, Clássico, Romântico, Impressionista, Pós-tonal e 

Contemporâneo), período este que constrói passo a passo um complexo 

multiparamétrico de uma memorabilidade relevante.  

 A linha ascendente representa a tendência de aumento valórico e percorre, 

acompanhando a evolução e a transformação desta ideia emblemática. Esta linha 

apresenta-se perto dos 20 valores da escala quantitativa. Richard Wagner e Alban 

Berg (que utiliza de uma forma consciente a totalidade da ideia musical mas vai 

ainda mais além da exploração dos vários timbres e articulações, como também 

uma combinatória das parâmetros relativos a métrica ao ritmo e as dinâmicas) 

fazem com que o valor evolutivo suba  de forma evidente, marcando assim a 

importância desta ideia musical.   
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II.4. Unidade de Informação Replicadora Musical ↑5↓2 

 

 O circuito memético, memótipo-femótipo e vice versa, lembra a 

problemática sobre a identidade conceptual de uma UIRM, e por extensão, dos 

produtos culturais resultantes, nomeadamente as obras musicais, que nesta base, 

consiste em coleções de UIR. Sendo relativamente recente, o memocentrismo 

manifesta-se em polos opostos à visão de Nattiez, centrada na obra musical, 

visão esta que afirma que: 

 

“the work is a purely intentional object, immutable and permanent, 

whose heteronomous existence in no more than a reflection of its being; 

the existence of the work finds its source in the ‘creative act’ of the 

performer, and its foundation in the score […] The score constitutes the 

work’s ‘schema’, which guarantees its identity over the course of 

history, even though numerous elements not fixed by the score ‘play an 

essential role for the aesthetic Gestalt of the work’ […] and even though 

the ‘schema’ allows an enormous number of possibilities for the work’s 

realization. (Nattiez, 1990:69-70). 

 

 Nattiez relembra que a música revela-se apenas enquanto manifestação 

sonora, a notação musical não representando a sua reflexão, mas apenas um 

equipamento mnemónico (1990: 71). Opostamente, do ponto de vista das UIR o 

som representa um efeito extra-somático da UIR musical - elemento replicador 

irredutível da memética - que mais além, forma ondas sonoras e artefactos do 

femótipo estendido. Aparte da visão de Nattiez, o estatuto ontológico da UIR 

musical visa as configurações neurológicas adjacentes às UIR e às suas várias 

manifestações, as quais geram um dualismo específico de memótipo-femótipo e 

cérebro-partitura/som versus a visão centrada na obra musical/discurso musical 

filosófico. Neste sentido, articula-se com a sugestão de Dawkins, de que uma UIR 

musical não é apenas um bit psíquico de informação codificada, mas é constituída 

pela totalidade de replicas de um bit particular de informação cultural distribuído 

no mundo (2009:88). Ainda diferentemente da ideia sobre “the thing that renders 
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the work performable and recognizable as an entity, and enables the work to pass 

through the centuries” (1990:71), a partitura e a sua imagem musical resultante 

são vistas do ponto de vista da replicação como artefactos de relações 

meméticas, cujas “dimensões irredutíveis” (que para Nattiez são confinadas pelo 

som) referenciam-se através de UIR memotípicas que geram artefactos 

femotípicos, de uma importância cultural obvia.  

Delius (1989: 26) expõe uma série de situações reveladoras de contágio social e 

manifestadoras de reações emocionais várias, nomeadamente "you have put a 

flea in my ear" ou "the song is a real ear-worm", "the idea was obviously 

infectious" ou "language is a virus", expostas em várias canais de propagação: um 

rádio, um jornal ou uma pessoa.  

 Em continuação desta ideia, Susane Blackmore revela uma discussão 

sobre o que determina as diferenças manifestas ao nível cultural entre as pessoas 

(1999:1, 3). Esta conclui que o traço que distingue as pessoas refere-se a 

habilidade de imitar, naturalmente e automaticamente copiar ações, 

comportamentos e ideias dos outros membros. Se a propensão para imitar 

representa a caraterística definitória para o Homo sapiens, então a transmissão 

através da imitação/cópia representa a caraterística definitória da UIR, 

relembrando que, um Mnémon apenas é uma UIR quando é copiado em pelo 

menos dois cérebros, sendo transmitido entre os indivíduos através de um 

processo de imitação. O atributo de fecundidade de uma UIRM representa a 

função da saliência preceptiva-cognitiva da UIR, a propriedade de 'se destacar´' 

do ponto de vista psicológico, da massa da informação replicadora circundante, e 

que se manifesta mais memorável.  

 Quando uma UIR é transmitida largamente dentro do fundo memético76 

(meme pool) - como quando uma marca de moda se espalha dentro de um grupo 

sócio-cultural - funciona de uma forma semelhante a um agente infecioso, tais 

como as viroses (Dawkins 1993). No entanto, alguns membros de um grupo 

sócio-cultural podem ser infetados ou não, se foram expostos. Indivíduos que 

encodam a UIR na memória engenham assim, produtos phemotipicos de uma 

                                                      

76
 Do inglês, méme pool.  
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UIR nas várias fontes de media, que acionam enquanto vetores na transmissão 

da UIR.   

 O atributo da UIR de sucesso - a sua tendência de se manifestar como um 

Ohrwurm (Delius) - significa que ambas as transmissões das UIR, 

horizontalmente (real) - dentro de uma sociedade sociocultural e verticalmente 

(virtual) - dentro da hierarquia memética-cultural pode ser entendida não apenas 

em termos de modelos sofisticados desenvolvidos na genética populacional e na 

teoria da transmissão cultural (ver Cavalli-Sforza e Fieldman 1981, Lynch 1998b e 

Witten 1991), mas também em termos dos formulários da epidemiologia, que 

mapeiam o espalhar (contágio) das infeções com base genética.  

 Tomando por primeiro o aspeto real/horizontal, Lynch concebe a replicação 

enquanto extensão do estudo do pensamento contagioso (1996): 

 

"Different models of thought contagion usually occur together. Thus, a 

single idea has a propagative profile consisting of any advantages it has 

in each mode. Memetic theory analyzes these propagative profiles in a 

manner resembling that used in epidemiology. An epidemiologist might 

conclude, for instance, that sneezing out virus particles accounts for 

much of the common cold's propagation; the virus's way of causing 

sneeze-triggering nasal irritation is what makes the cold so common. 

Similary, a memeticist might determine that the [country-suffers-from-a] 

weapons-shortage belief spreads largely as proselytism; the idea's way 

of producing proselytism - mativating fear is what makes the belief so 

common. Memetics is, in part, an epidemiology of ideias." (1996:9)    

 

 Se uma UIR comporta-se de forma semelhante a um agente infecioso, os 

indivíduos nos quais cérebros reside representam automaticamente seus 

acolhedores. A oposição UIR versus indivíduo manifesta a necessidade da UIR 

seja observada distintamente do indivíduo. Neste sentido, Delius realça uma 

analogia entre, por um lado, organismos que vivem em relações simbióticas umas 

com as outras, nas quais o organismo que invade pode funcionar como mutualista 

(beneficiário; os genes do hospede ganham da associação) ou parasita (que 
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magoa; os genes do hospede são em desvantagem) - e, por outro lado, os 

indivíduos humanos e as UIR são, em termos equivalentes, simbióticos - no 

sentido que os replicadores infeciosos podem igualmente funcionar como 

mutualistas ou parasitas em relação aos genes humanos hospedeiros (1989:48-

65; Ball 1984: 147). 

O aspeto virtual/vertical de uma UIRM representa uma função do aspeto 

real/horizontal - quando um Mnémon surge no nível do estilo intraopus  

apresenta-se não replicado. Neste contexto pode acontecer uma mutação de uma 

UIR existente, ou de uma entidade em fase de nascimento. Se o compositor usa o 

Mnémon numa outra obra musical, este propaga-se em outras direções para o 

nível da sua linguagem. Se imitado por outro compositor, o Mnémon não se 

transforma apenas numa UIRM mas este "infeciona" o estilo intraopus de uma 

obra do outro compositor. Pode ser ulteriormente replicada pelo segundo 

compositor em outras obras musicais, movimentando-se em outras direções da 

sua linguagem. Simultaneamente, movimenta-se para cima começando a 

colonizar o dialeto. Se suficientes compositores adotam a UIR, atingindo uma 

certa massa crítica dentro do dialeto, pode até "contaminar" o nível das regras. 

Este aspeto tem um caráter epidemiológico porque movimentando-se dos níveis 

hierárquicos mais baixos para níveis hierárquicos mais altos implica a transmissão 

de um padrão para a frente, a partir de um lugar centralizado, o locus memotípico 

( o cérebro de um compositor) que se distribui a outro indivíduo (os cérebros de 

vários membros de uma sociedade sociocultural), e de uma representação 

femotípica localizada (a partitura de uma só peça) para uma outra generalizada 

(nas partituras de vários compositores). 

 Neste sentido, obras de referência de Debussy, Stravinsky, Scriabin ou 

Crumb que revelam a manifestação e propagação das UIR, fundamentar a ideia 

de que a cultura manifesta uma dinâmica evolutiva independente, derivada da 

capacidade evoluída da genética humana, e a predisposição de replicar partículas 

culturais (Flinn:1997). Sendo que a aprendizagem social representa um traço 

psicológico desenvolvido, isto representa que temos uma predisposição de 

replicação do comportamento daqueles que nos rodeiam, ou daqueles que no 

passado manifestaram femotipicamente obras de uma influência social e cultural 
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indiscutível. Os contágios sociais de sucesso representam aqueles elementos 

culturais que operam tanto como estímulos como respostas, e que são adaptados 

a arquitetura desenvolvida do cérebro humano.  
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II.4.1 Contextos e evolução da  UIRM ↑5↓2 

 

 A UIRM ↑5↓2 será apresentada a seguir pormenorizadamente. Esta 

formalizou-se no coral 'O Haupt voll Blut und Wunder' da obra A paixão Segundo 

São Matteus BWV 244 (?1727) de Johann Sebastian Bach (Bach aproveitou a 

melodia da canção Mein G'müt ist mir vervirret (1601) de Hans Leo Hassler).   

 

 

Exemplo 78. O Haupt voll Blut und Wunder da obra A paixão Segundo São 

Matteus BWV 244 (?1727), compassos 1 a 8 de Johann Sebastian Bach. 

 

A I-RP desta frase musical calcula-se desta forma: 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

P x = 5 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 5.3  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0 VIRM = 12.5 

Tabela 28. I-RP O Haupt voll Blut und Wunder da obra A paixão Segundo São 

Matteus BWV 244 (?1727), compassos 1 a 8 de Johann Sebastian Bach 
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 Um outro exemplo relevante que realça e se relaciona com os 

apresentados anteriormente (exemplo 64) na instanciação da articulação e 

direcionalidade dos primeiros tres intervalos, é representado pelo Der Tod Jesu 

(1755) de Carl Heinrich Graun, e pertence a uma linhagem evolutiva que passou 

por vários ambientes modais, como por exemplo o ambiente de natureza 

octafónica apresentada no ponto II.3.1.      

 A cantata Der Tod Jesu de C. H. Graun que expõe a sequência 

 engloba a UIRM ↑5↓2  no seu início, desta forma: 

 

 

Exemplo 79. Der Tod Jesu (1755) , compassos 1 a 12 de Carl Heinrich Graun 

 

 O exemplo seguinte apresenta de forma evidente que a estrutura 

ideológica musical ( ) manifesta influência sobre a atividade 

criativa do compositor Felix Mendelssohn Bartoldy, estrutura esta que se releva 

contemporânea com a criação das suas seis cantatas, com a Sinfonia nº 5 op. 

107,  A Refórma, o Primeiro Concerto para Piano e a obra Primeira Noite de 

Walpurgis (1831-1833). Esta influência deve-se também em parte, devido ao 
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interesse do compositor acerca da música escrita nos períodos anteriores, 

nomeadamente a música escrita por Johann Sebastian Bach. 

 

"the cantata O Haupt voll Blut und Wunden seems directly influenced by 

Bach's St. Matthew Passion, which Mendelssohn was involved in 

reviving during the gestation of his cantata, and which also makes 

prominent use of the chorale. C H. Graun's oratorio Der Tod Jesu, 

another work featuring the chorale, may also have influenced 

Mendelssohn's composition, albeit less directly. Todd notes that 

Mendelssohn woluld have ample opportunity to study Der Tod Jesu and 

is known to have attended a performance of it less than two months 

following the completion of his cantata". (L. Larry Todd, 1983: 684-685)     

 

 

Exemplo 80. O Haupt voll Blut und Wunder (1830), compassos 13 a 24 de Felix 

Mendelssohn Bartoldy 
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 Calculando a I-RP das linhas melódicas deve-se rocorrer as estratégias de 

cálculo seguintes: 

 

Estratégias 
De cálculo 

Perfil 
Intervalar 
●x●y● 

Diferença 
Intervalar 

Valor I-RP Total 
I-RP 

Linha 
melódica do 
baixo 

    

P x = 5 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 5.3  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1 VIRM = 10.5 

Linha 
melódica do 
contra alto 

    

P x = 5 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 5.3  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1 VIRM = 10.5 

Linha 
melódica do 
tenor 

    

P x = 5 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 5.3  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 1.0 VIRM = 11.6 

Linha 
melódica do 
soprano 

    

P x = 5 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 5.3  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0  

P x = 2 e y= 1 I-RP = x.(y-x) 2.1  

P x = 1 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 1.1  

P x = 2 e y= 2 I-RP = x.(y-x) 2.0 VIRM = 12.5 

 

Tabela 29. I-RP dos naipes vocais de O Haupt voll Blut und Wunder (1830), 

compassos 13 a 24 de Mendelssohn Bartoldy 

 

 Observa-se que a instanciação da ideia musical comporta acumulação 

valórica da I-RP na medida que passa da voz do baixo para a voz do soprano 
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através da voz do contra-alto e da voz do tenor, a voz do naipe correspondente a 

voz do soprano tendo o valor mais alto, alcançando o valor identico de I-RP =12,5 

que ideia encontrada anteriormente em Bach ( ) 

manifesta.  Em Mendelssohn a ideia apresentada encontra-se reforçada pelas 

durações prolongadas das alturas sonoras que se instanciam na voz do soprano, 

num espaço de tempo duplicado através do movimento de cinco mínimas e duas 

durações de três notas semi breve. Existe ainda uma  instanciação desta ideia 

musical, no oratório Der Tod Jesu (1755) do compositor Carl Heinrich Graun, obra 

tocada frequentemente na Alemanha do século XVIII e na obra Via Crucis S. 53 

(1878-1879)  de Franz Liszt.   

 Quase cinquenta anos depois da realização da cantata O Haupt voll Blut 

und Wunder (1830) de Mendelssohn Bartoldy a ideia musical replicadora 

 instancia-se na obra Via Crucis S. 53 (1878-1879), 

'Sancta Veronica'  de Franz Liszt, que do ponto de vista harmónico apresenta um 

encadeamento acordico diferente: V-vi-iii-IV-I-IV-V. 

 

 

Exemplo 81. Via Crucis S. 53 (1878-1879), 'Sancta Veronica'  compassos 13 a 17 

de Franz Liszt 
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Exemplo 82. Requiem op. 48 'Introït et Kyrie' (1887-1890) compassos 39 a 49 de 

Gabriel Fauré 

 

Exemplo 83. Requiem op. 48 'III Sanctus' (1887-1890) compassos 25 a 28 de 

Gabriel Fauré 
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Exemplo 84.  Requiem op. 48 'VI Libera me' (1887-1890) compassos 45 a 52 de 

Gabriel Fauré 

 

Exemplo 85. Requiem op. 48 'VI Libera me' (1887-1890) compassos 64 a 68 de 

Gabriel Fauré 
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 No Requiem op. 48 de Fabriel Fauré a UIRM ↑5↓2 adaptou-se em três 

variantes ↑5↓1, ↑4↓1 e ↑4↓2 , manifestando modificações no que toca o parâmetro 

rítmico e melódico. Menciona-se que a UIRM ↑5↓2 e suas variantes alélicas 

pertencem a contextos relacionados com o sagrado, no entanto a mesma UIRM e 

suas alélas também se encontram incluídas em obras que não fazem diretamente 

referência ao sagrado e que também não se encontram relacionadas com o texto 

poético (II.3.1) de forma direta. 

 Neste sentido apresenta-se a seguir a textura da peça 'Ondine' da obra 

Gaspard de la nuit de Maurice Ravel, que manifesta no início um longo 

desenvolvimento melódico sobre sonoridades harmónicas ondulatórias. Esta obra 

faz reconhecer pelos ouvintes mais experienciados UIRM manifestas em 

materiais musicais apresentadas nos exemplos anteriores e também no repertório 

de peças para piano de Franz Schubert e Frederic Chopin, mais especificamente 

nas obras Impromtu em Solb Maior (D. 899 Nº3) e no Estudo op. 25 nº1, em Lab 

Maior77. Neste sentido, estes exemplos identificam-se e integram-se, segundo o 

Contínuo de Cope para análise referencial, numa relação de alta integração 

estilística manifesta por estes compositores, denotando qualidades manifestas por 

uma musicalidade aparte. 

 Para além das afinidades texturais manifestas entre as três obras 

mencionadas (Impromtu em Solb Maior (D. 899 Nº3) e no Estudo op. 25 nº1, em 

Lab Maior e 'Ondine' da obra Gaspard de la nuit de Maurice Ravel), uma outra 

semelhança também se revela e manifesta exatamente no momento de clímax 

das duas obras Ondine e Estudo op. 25 nº1; a citação que Ravel utiliza meio tom 

acima representa uma AEIRM, atualização esta que ativa a informação replicada 

na memória do compositor e a modifica conforme os padrões estilísticos próprios. 

É de mencionar o fato de que uma AEIRM pode comportar mutações e/ou outras 

UIR integrantes, funcionando como uma plataforma base para construção e 

formalização das atualizações de ordem replicador. Assim: 

                                                      

77
 Talvez será por esta paródia, que os últimos dois compassos  são semelhantes a uma 

gargalhada de sorrisos, no sentido de alguns quadros do Edouard Manet (um dos ídolos de Ravel) 

são conhecidos como paródias de dos grandes clássicos.    
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- a UIRM x/Chopin/Estudo_op25_Lab78, comporta três transformações de ordem 

mutacional: 

 1. x/transformação/x'/Chopin/ Estudo_op25_Lab  

 2. x/ transformação /x''/Chopin/Estudo_op25_Lab 

 3. x/ transformação /x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab 

 

 

 

Exemplo 86. Estudo op.25 nº1 (1832-1833) compassos (a) 40-41, (b) 42-43, (c) 

37-38 e (d) 30-31 de Frederic Chopin 

 

- a sua atualização em Ravel que se constrói por princípios de ordem mutacional. 

x/ transformação /x''/Chopin/Estudo_op25_Lab,e x/ transformação 

/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab compõem a atualização final x+x''1/Ravel/Ondine 

no compasso 66 da obra Ondine, e nos compassos 40-41, 42-43, 37-38 e 30-31 

do estudo de Chopin, determinam a transformação e a manifestação da evolução 

realizada através do caminho das UIR.  

 

                                                      

78
 As componentes da UIR estável x/Chopin/Estudo_op25_Lab são marcadas com uma sequência 

que define o nome da UIR [x], o compositor que a instanciou [Chopin], o artefacto de proveniência 

[Estudo_op25_Lab]. No caso AEIRM e das mutações são utilizados símbolos ['ou ''] e número [1 a 

9] determinando os elementos sujeitos de mutação (especialmente na utilização de processos de 

adição e substração como modificação). 
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Exemplo 87. Ondine; Gaspard de la Nuit (1908), compassos 66-67 de Maurice 

Ravel 

 

 Neste ponto explica-se que na analogia gene - UIR, enquanto os genes são 

propagados (reprodução de genes e não corpos) as UIR propagam-se 

femotipicamente através dos comportamentos e artefactos que compõem. Segue 

o facto de que apesar de que a mutação genética seja puramente o resultado de 

mecanismos que operam ao nível do genótipo não sendo assim influenciada por 

fatores fenotípicos, diferentemente, a mutação memética pode ocorrer como 

resultado de um processo de transformação manifesto entre os estados 

memotípico e femotípico. E aqui resulta, explicando as três mutações acima 

apresentadas, quando uma UIRM é transformada, tendo assim várias formas, no 

cérebro de uma única pessoa (neste caso de Chopin), estas mutações são não-

femotípicas; controversamente, a propagação femotípica necessária das UIRM 

não geram invariavelmente a mutação.   

 A pressão de ordem evolutiva exercida pela propagação femotípica das 

UIRM significa o que August Weismann propôs em 1883 como verdade 

incondicional da evolução genética - modificações na forma do corpo não 

remetem a modificações da estrutura genética - uma visão neo - darwiniana 

memética da evolução é, no entanto, obrigada de realizar uma concessão de 

natureza lamarckiana. Neste sentido: 
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"the equivalent of Weismannism is less rigid for memes that for genes: 

the may be Lamarckian causal arrows leading from phe[m]otype to 

replicator, as well as the other way around". (Dawkins, 1983:122)   

 

 

Exemplo 88. A UIRM x (Chopin, op.25,nº1 e sua mutação; x''1-x+x''1, Ravel, 

Ondine) 

  

 Observamos que no primeiro exemplo como no segundo, a instanciação da 

UIR denominada de  x/Chopin/Estudo_op25_Lab - {mib4, dó5, sol4, láb4} - que 

comporta os intervalos ascendentes e descendentes [10,5,4,2], sofre alterações, 

por modificação, tanto no parâmetro altura como ritmo na sua atualização 

x+x''1/Ravel/Ondine - {mib, réb, fáb, sib, lab} - [10,9,6,2], através de um processo 

de hibridação. O processo de hibridação explica-se usando o esquematismo de 

recombinação e troca de material replicador musical (RTMR) nas UIR  ou 

denominado na genética de 'crossing-over' que se manifesta nestes exemplos e 

nos exemplos a seguir. Este representa o análogo memético do crossing-over da 

área da genética que se manifesta durante a meiose79 quando: "bits of each 

paternal chromosome physically detach themselves and change places  with 

exactly corresponding bits of maternal chromosome" (Dawkins, 2009:27) 

 Os bits em questão podem ser os próprios génes, que se manterão exatos 

durante a RTMRM, ou partes dos genes que são consequentemente 

                                                      

79
 Refere-se ao processo de divisão celular onde cada célula resultante manifesta metade do 

número de cromossomas iniciais.  
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fragmentados e recombinados. Na próxima figura será descrito o evento de 

RTMRM, sendo utilizado um esquema de mudança de notas que ilustra este 

processo na memética, compreendendo assim UIR iniciais e UIR resultantes da 

separação e união para a criação de uma forma híbrida.  

 

          [10,5 ... 4,2]       RTMRM      
 

     [10,5 ... 6,2] 

 
          [10,9 ...6,2]        RTMRM 

 
     [10,9 ...4,2] 

 

Figura 9. Recombinação e troca de material replicador musical 

 

 No seguinte exemplo, observa-se o processo de RTMR manifesto entre a 

segunda segmentação da mutação da UIR x/ transformação 

/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab - e a AEIRM p/Schubert/Impromtu, ou seja, [6,2]  

para [5,2]80. Ainda,  a UIR p/Schubert/Impromtu sofre uma AEIRM, 

p'/Ravel/Ondine, tanto ao nível das alturas sonoras como ao nível métrico. Assim, 

a UIR p/Schubert/Impromtu - {solb3, fa3, sib3, láb3, solb3}, representada pelos 

intervalos ascendentes e descendentes [0,1,5,2,2] manifesta um processo de 

transformação (transposição) ao nível dos registos para p'/Ravel/Ondine - {ré#5, 

do#5, fa#5, mi#5, ré#5}. 

 

Exemplo 89. Instanciação e mutação em Impromtu e Ondine 

 

 A AEIRM x+x''1/Ravel/Ondine, a x/transformação 

/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab e as UIR p/Schubert/Impromtu e p'/Ravel/Ondine, 

                                                      

80
 Segundo Dawkins no domínio cultural, tais processos não se revelam tão rígidos como no 

domínio biológico.   
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nas suas segmentações replicadoras (UIR integrantes) comportam ao nível da 

sua construção final/multiparamétrica, partilhas de semelhanças, sonoras, 

gráficas, simbólicas.   

 

 
1. Segmentação (UIR) integrante do 
complexo multiparamétrico replicador 
no Impromtu compasso 15. 
Contexto harmónico V7 na nota Réb 

 
2. Segmentação (UIR) integrante do 
complexo multiparamétrico replicador 
no Ondine compasso 12. 
Contexto harmónico V7 na nota Si 
 

 
3. Segmentação (UIR) integrante do 
complexo multiparamétrico replicador 
no Ondine compasso 66-67. 
Contexto harmónico V9-I(menor), Fa#-
si 

 
4. Segmentação (UIR) integrante do 
complexo multiparamétrico replicador 
no Estudo op.25 nº1 momento de 
climax 
Contexto harmónico ii5b-I , Sib-Lab 

 

Figura 10. Segmentação das UIRM 

 

 Neste exemplo as UIR e as AEIRM formalizadas por três alturas geradoras 

de dois intervalos (ascendente e descendente), respetivamente [↑5↓2] - [↑5↓1] - 

[↑4↓2] - [↑6↓2], integram-se e instanciam-se derivadas de contextos ideológicos 

diversos, relacionados com a ideia de improviso, estudo, clímax, realizando-se 

neste sentido, uma replicação e transferência de simbolismo de uma UIR a outra 

e de um contexto de replicação a outro contexto. Neste sentido, a noção de 
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fidelidade da cópia, que carateriza estes exemplos e em geral a evolução das 

UIR, envolve o fato de que as AEIRM das UIRM, resultam de associações de 

padrões e das esquemas de substituições de notas são realizadas através do 

processo de hibridação.   

 A relação com o texto poético escrito por Bertrand (1908) que serviu de 

inspiração para a construção da obra Ondine, manifesta-se nas conexões  

intertextuais com as UIR musicais81.  

 

Ecoute! – Ecoute – C´est moi, c´est Ondine qui frôle de ces gouttes d´eau les  
losanges sonores de ta fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune; et 
voici, en  
robe de moiré, la dame chatelaine qui contemple à son balcon la belle nuit 
étoilée et  
le beau lac endormi.  
(...)  
Et comme je lui répondais qui j´aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle 
pleura  
quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s´évanouit en giboulées qui 
ruisselèrent  
blanches le long de mes vitraux bleus. (Bertrand, 1946: 71)  
  
Tradução: 
Escute! – Escute – Sou eu, sou Ondine que toca levemente com gotas de 
água os  
losangos sonoros de tua janela iluminada pelos mornos raios da lua; e eis, em 
vestido  
de ondulações brilhantes, a dama castelã que contempla de sua varanda a 
bela noite  
estrelada e o belo lago adormecido.  
(...)  
E como eu a respondi que amava uma mortal, emburrada e indignada, ela 
chora  
algumas lágrimas, solta uma gargalhada, e desmaia num aguaceiro que jorra 
ao  
longo de meus vitrais azuis. (tradução própria)  

                                                      

81
 Ravel compôs antes obras musicais baseadas em poemas: Jeux d'eau, sobre a agua, 

Noctuelles. Gaspard de la nuit é o auge do seu estilo representativo, capturando a cada minuto, 

detalhes dos poemas: um céu escuro, um lago, uma princesa sereia, um cadáver enforcado, um 

pôr-do-sol, uma cidade fantasma, um monstro anão dançarino e de uma forma ainda mais 

impressionante manifestada através do controlo dos efeitos no teclado, entidades nebulosas como 

horror místico, tristeza resignada, morte, luxúria e rizo nervoso.          
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Tabela 30. Texto de Bertrand e tradução 

 

 O texto concentra também UIR poéticas, que fazem possível a conexão 

com a UIR Lamento de Dido de Henry Purcell, presente na ópera Dido e Eneas 

(c. 1688) apresentada mais detalhadamente mais adiante e que se carateriza 

desta forma: a instanciação do conteúdo simbólico manifesto pelo lamento, 

através da realização de uma escala cromática descendente do tipo 8-#7-7-#6-6-

5, representada de forma mutacional que se sobrepõe a uma UIR fonética verbal, 

constitui a própria essência da UIR, através da construção "[re]mem[ber] me". 

Neste contexto, refere-se a capacidade de se lembrar, ou a capacidade das UIR 

funcionarem de uma forma memo/femotipica, através da sua replicação 

'[re]meme', nos cérebros dos indivíduos contextualizados e aculturados com a 

fonte inicial da UIR em causa (instanciada pela personagem Dido).   

 Sendo relacionadas por semelhança e familiaridade, a UIR "Lamento" 

poderá manifestar conexão com a construção "pleura quelques larmes" (Bertrand, 

1946:71), ou "chorar algumas lagrimas", contrapor-se imediatamente com "possa 

un éclat de rire", ou proferir uma gargalhada (rizo nervoso), a mesma que se 

revela instanciada nos últimos compassos da obra, já anteriormente descrito. 

Relativamente à contextualização harmónica encontramos dois cenários 

cadenciais semelhantes, III-V9-I menor (Re#-Fa#-Si) e V-I Maior (Mib-Láb). 

Diferindo os modos (menor, maior) e as tonalidades, observamos as duas 

diversas manifestações e as instanciações da mesma ideia.  

 Nos exemplos apresentados, observa-se uma segmentação, que constitui 

do ponto de vista das UIR a organização do contínuo sonoro em partículas 

replicadoras discretas, sendo estas percecionadas pelo ouvinte como resultado 

do efeito de várias articulações manifestas entre as partículas componentes. De 

uma forma natural e relativamente aos aspetos de perceção e cognição, o 

indivíduo automaticamente sujeita a música a operações de segmentação, 

dividindo o contínuo de informação musical em unidades discretas de forma a 

facilitar o seu processamento eficiente. Seja em contextos sincrónicos (em 

contextos analíticos) ou diacrónicos (durante a experiência audição ao vivo), este 

processo poderia ser caraterizado metaforicamente ou literalmente como o 
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desenhar de linhas horizontais ou verticais sobre o contínuo musical com o 

objetivo de marcar pontos de articulação e encerramento.  

 A segmentação representa um tema frequentemente debatido na literatura 

musical analítica e musical psicológica, sob os aspetos de estruturas agrupadas, 

que descrevem como a mente articula o fluxo de eventos musical cronológicos, 

associando eventos em grupos que parecem juntar-se a mesma construção82. 

Tais associações são frequentemente geradas pela separação da unidade do 

material que o circunda através de meios de articulações fortes iniciais e 

terminais. Numa perspetiva memética, uma unidade musical de informação deve 

manter estas caraterísticas, senão terá identidade particular insuficiente para 

funcionar como unidade e modelo de imitação83.  

                                                      

82
 Ver Pople, 2004: 133. 

83
 O modelo de transmissão memética poderá ser desenvolvido mais adiante, para identificar o 

que é que poderá ser interpretado de replicação forte e fraca. Estas duas dependem em grande 

parte de um potencial complexo de interações entre a consciência e a adoção e manifesta entre as 

formas me[m]otípicas e fe[m]otípicas de uma UIR. Assim, o sentido de forte remete ao mecanismo 

em que uma replicação memética atribui um estado memético a um mnemon, no sentido de que a 

sua forma fe[m]otípica numa ou mais obras musicais de um compositor de origem determina a 

criação de uma forma me[m]otípica no cérebro de uma ou mais membros da comunidade cultural 

desse compositor de origem; neste sentido , a consciência é seguida pela adoção. Sem uma tal 

adoção (ou seja, a produção de formas fe[m]otípicas por um ou mais indivíduos; ou expressão 

dentro de um dialéto) não será possível verificar a consciência como constituinte do processo de 

memetização do mnemon. O sentido de replicação memética fraca remete a conversão de um 

mnemon para uma UIR com base em: existir enquanto forma fe[m]otípica nas obras de uma 

compositor ou não, e assim, envolve apenas a componente da consciencialização e não uma 

ulterior adoção por parte dos membros dessa comunidade. A replicação forte manifesta nesta 

investigação mais relevância, no sentido da prática comum nas comunidades musicais europeias, 

focando as obras das maiores figuras do domínio musical que acabaram por exercer uma clara 

influência sobre as suas comunidades culturais, cujas UIR integrantes são extensamente copiadas 

nos cérebros e manifestadas consequentemente em obras musicais dos contemporâneos e dos 

sucessores imediatos. Neste contexto a ideia de replicação fraca atribui-se a composições 

musicais pertencentes a figuras menos significantes que imitaram musica dos seus maiores 

participantes musicais mas, no entanto, a sua própria criação e inovação, não será adotada no seu 

meio cultural. 
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 Nestes exemplos (50, 52, 53, 54 e 78 a 89) observa-se que partes da ideia 

musical  se encontram replicadas em vários contextos 

musicais.  Considerando o VIRM = 12,5 como unidade percentual de referência, 

esta replica-se nos seguintes contextos:   

 

O Haupt voll Blut und 
Wunder da obra A 
paixão Segundo São 
Matteus BWV 244 
(?1727), compassos 1 a 
8 de Johann Sebastian 
Bach 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=12,
5 

Der Tod Jesu (1755) , 
compassos 1 a 12 de 
Carl Heinrich Graun  

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=12,
5 

UIR 
n/Beethoven/Nona/oct 
(1818-1824) 

 
 

- Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P; 
Valor=12.
2 

UIR 
p/Schubert/Impromtu 
(1827) 

 
 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P; 
Valor=8,7 

O Haupt voll Blut und 
Wunder (1830), 
compassos 13 a 24 de 
Mendelssohn Bartoldy 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=12,
5 

 
(1832-1836)  

Método 
de 
cálculo - 
R; Valor 
= 6,4 

Método 
de 
cálculo - 
R-R-P; 
Valor = 
26,9 
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(1832-1836)  

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=4,
2 

Método 
de 
cálculo R-
P-P; 
Valor = 
19,18 

Via Crucis S. 53 (1878-
1879), 'Sancta Veronica'  
compassos 13 a 17 de 
Franz Liszt. 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=12,
5 

AEIRM - 
Debussy/L'enfant/oct 
(1884)  

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=17.
5 

Requiem op. 48 'Introït et 
Kyrie' (1887-1890) 
compassos 39 a 49 de 
Gabriel Fauré 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
4 

Método 
de 
cálculo - 
P-P-P-P-
P; 
Valor=15,
2 

Requiem op. 48 'III 
Sanctus' (1887-1890) 
compassos 25 a 28 de 
Gabriel Fauré 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
4 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,4 

Requiem op. 48 'VI 
Libera me' (1887-1890) 
compassos 45 a 52 de 
Gabriel Fauré 

 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=4,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=4,3 

AEIRM [X+X'']' - 
Debussy/Fleur/oct/pen_a
nh 
(1881) 

 
 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,
3 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=5,3 

p'/Ravel/Ondine 
(1908)  

 

Método 
de 
cálculo - 

Método 
de 
cálculo - 
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P; 
Valor=5,
4 

P-P-P; 
Valor=8,8 

AEIRM [x+x''1]'  
Debussy/L'extase/pen_a
nh 
(1913) 

 
 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=4,
2 

Método 
de 
cálculo - 
P; 
Valor=4,2 

Tabela 31. I-RP Parcial e I-RP total das UIRM que manifestam semelhança 

intervalar 

 

Gráfico 2. UVIRM 2; A memorabilidade e a saliência percetual e cognitiva ao nível 

da I-RP Parcial e ao nível da I-RP Total da UIRM dos exemplos (50, 52, 53, 54 e 

78 a 89), por ordem cronológica 

  

 Os valores I-RP parciais refletem uma estabilidade que se deve 

principalmente a existência de poucas modificações manifestas ao nível da ideia 

principal exposta através do movimento das três notas (de direcionalidade 

ascendente e descendente). Esta ideia musical, sobreviveu através do atributo de 

longevidade e fecundidade que caraterisa as UIR, tendo uma subida ligeira em 

termos valóricos, o que significa que beneficiou de uma saliência percetual e 

cognitiva bem fruida ao nível contextual das ideias manifestas nestas obras 
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musicais,  tendo transversalmente e cronologicamente marcado o seguinte 

percurso: 1727 (Bach); 1755 (Graun); 1824 (Beethoven - neste caso instancia-se 

uma UIRM em contexto de preparação da AEIRM  Debussy/L'enfant/oct que 

replica material musical da UIRM n/Beethoven/Nona/oct, a própria constituindo-se 

num prefixo, enquanto em Beethovem esta se manifesta como UIRM 

independente, tendo a sua identidade muito bem fortalecida); 1827 (Schubert); 

1830 (Mendelssohn); 1833 (Chopin); 1879 (Liszt); 1881,1884,1887 (Debussy); 

1887-1890 (Fauré) e1908 (Ravel). Sendo parte de uma ideia musical maior, esta 

ocupa uma posição variável (no início, no meio ou no fim da frase musical) e 

aperesenta relação com um eventual texto poético e sagrado. Os contextos 

sociais e ideológicos que contextualizam esta UIRM parcial, parte de um 

complexo multiparamétrico superior, são vários e englobam certas correntes 

distintas como: O Preclassicísmo musical (Bach e Graun), o Classicísmo musical 

(Beethoven), o Romantísmo (Schubert, Chopin, Mendelssohn), o Impressionísmo 

(Debussy e Ravel). Neste sentido, as diferentes contextualizações ideológicas 

manifestam-se musicalmente ao nível da construção multiparamétrica dos 

parámetros em permanente interação ao nível dos vários tipos de linguagem e 

estilos musicais do intraopus. Assim manifesta-se naturalmente uma diferença na 

utilização dos modos e escalas empregues pelos vários compositores em análise.  

 Ao nível da I-RP Total manifestam-se valores mais variados e não tão 

estáveis. O responsável por este acontecimento são as mutações realisadas ao 

nível das UIRM que se enquadram cada uma na determinação e constituição dos 

vários estilos musicais, os prefixos que antecedem a ideia musical exposta 

anteriormente como também as prolongações, variações e transformações do 

material musical mais estável. No exemplo de Chopin que teve um valor I-RP 

mais elevado de  26,9 manifestou-se uma modificação ao nível do parámetro 

alturas sonoras que extendeo o número de meios tons tanto ascendentemente 

como descendentemente. Isto fez com que o valor da I-RP aumentasse também o 

que criou um pico que carateriza a sua ideia musical e que fez com que a 

saliência percetual e cognitiva tenha assegurado uma linha mais ou menos 

estavel ao nivel do desenvolvimento desta ideia musical ao longo da sua "viagem" 

pleas várias épocas de composição musical.  Uma observação mais aprofundada 
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sobre o processo de transmissão memética e o mecanismo da transmissão 

memética, com base nas análises já efetuadas determina que os produtos 

culturais são transmitidos de um produtor para um recetor através de uma forma 

intermediária (femotípica), uma efetivação destes sendo  a representação do 

processo no sistema tripartido de Molino, na sua aplicação semiológica realizada 

por Nattiez. Assim, consegue-se exemplificar o movimento da UIR através de 

quatro compositores anteriormente analisados (Frederic Chopin, Franz Schubert, 

Maurice Ravel e Claude Debussy) passando pelos polos poético, neutro e estético 

e pelo limite somático (memotípico) - extrasomático (femotípico).         

  

1. Franz Schubert: 
- p/Schubert/Impromtu 
2. Frederic Chopin : 
- x/Chopin/Estudo_op25_Lab84; 
   - três mutações, 
- x/mutação/x'/Chopin/ Estudo_op25_Lab  
- x/mutação/x''/Chopin/Estudo_op25_Lab 
- x/mutação/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab 
3. Claude Debussy: 
- [X+X'']'/Debussy/Fleur/oct  
- [x+x''1]'/Debussy/L'extase/pen_anh 
4. Maurice Ravel: 
- x+x''1/Ravel/Ondine 
- p'/Ravel/Ondine 
 
Aparte: 
a. Ludwig van Beethoven: 
- n/Beethoven/Nona/oct 
Relaciona-se com, 
b. Claude Debussy: 
- [X+X'']'/Debussy/Fleur/oct  
 

 

Figura 11. A continuidade e atualização da UIRM 
                                                      

84
 As componentes da UIR estável x/Chopin/Estudo_op25_Lab são marcadas com uma sequência 

que define o nome da UIR [x], o compositor que a instanciou [Chopin], o artefacto de proveniência 

[Estudo_op25_Lab]. No caso AEIRM e das mutações são utilizados símbolos ['ou ''] e número [1 a 

9] determinando os elementos sujeitos de mutação (especialmente na utilização de processos de 

adição e substração como modificação). 
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 Explicando o processo da evolução da UIR, o Mnémon Mn 

(p/Schubert/Impromtu) está localizado no cérebro do indivíduo de origem (Franz 

Schubert) e situado no nível poético. O processo de conversão para uma forma 

fe[m]otípica, gráfico ou de ondas sonoras, movimenta o Mnémon pelo estrato 

somático-extra somático do nível poético, sendo que que o fe[m]ótipo existe nesta 

fase enquanto esboço de composição; forma-se no nível neutro onde se encontra 

como parte de uma composição notada e executada.  

 Na seguinte figura será apresentada a transmissão das UIRM e suas 

AEIRM, transmissão esta organizada segundo a tripartição semiológica de Molino 

e sob a influência do modelo de constrangimentos meyeriano.  

 Primeiro, os constrangimentos são caraterísticas internas dos 

compositores, tais como traços de personalidade e temperamento e externas, que 

agem diretamente ou indiretamente sobre as escolhas de composição. Neste 

sentido, Meyer (1996: 152) explica que nocaso em que as conexões entre as 

circunstâncias externas e as escolhas de composição não requerem um 

determinado código,  o constrangimento aque de forma direta. No entanto, os 

constrangimentos são vários e podem ser identificados através meios disponíveis 

para a transmissão da música e da sua tradição, meios estes que afetam a 

natureza da mudança de um estilo musical, como por exemplo o caso da notação 

musical.  

   

"Like any constraint, notation may either encourage or discourage 

innovation. By making the preservation, replication, and actualization of 

musical patterns less dependent upon memory, notation facilitates the 

composition of complex harmonic and polyphonic relationships and of 

extended works with markedly arched hierarchies. Notation also makes 

the music of the remote past accessible. (Meyer, 1996:120)   

 

 Segundo, a conceção tripartide foi originada e proposta por Jean Molino 

mas desenvolvida por Jean-Jeacques Nattiez (1990, 2002). Nattiez considera que 
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uma forma simbólica é formada por três níveis que este chama de dimensão ou 

trisecção: poética, estética e neutra.  

 

"[...] Ninguém é obrigado a dar conta de uma obra em sua integridade, 

e sob todos os aspectos. Uma análise musical, semiológica ou não, 

será sempre parcial. Uma das contribuições do projeto da semiologia 

musical é de provocar uma tomada de consciência em relação a 

diferentes dimensões que, no seio da obra, possam ser objeto de uma 

análise - cada uma das seis situações analíticas aqui mostradas podem 

se aplicar às remissões taxonômicas ou lineares, bem como aos 

diferentes tipos de significações. Cabe a cada um decidir sobre suas 

prioridades, tendo em mente que, afinal de contas, um certo número de 

aspectos da obra sempre permanecerá na obscuridade". (Natiez, 

2002:39) 

 

 Na seguinte figura serão escolhidos quatro exemplos anteriormente 

apresentados, para ilustrar, passando pela tripartição semiológica e a luz da teoria 

das UIRM a transmissão e modificação das UIRM.   
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Figura 12. Transmissão das UIRM e suas AEIRM, organizado segundo a 

tripartição semiológica de Molino e sob a influência do modelo meyeriano 

  

 O segundo indivíduo (Frederic Chopin) encontra o Mnémon no polo 

estético, através da exposição dos produtos fe[m]otípicos. Neste caso, o Mnémon 

sofre transformações ainda antes de se converter numa forma fe[m]otípica, tendo 

três formas dos quais a final é a x/mutação/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab. O 

movimento do polo estético para o poético no segundo indivíduo, corresponde 

com os dois estágios da transmissão memética identificada por Cavalli-Sforza e 

Fieldman: consciência (identificando a ideia musical; armazenamento 

me[m]otípico) seguida pela adoção (o uso da informação em contextos 
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compositivos reais; significa armazenamento me[m]otípico mais a sua conversão 

para uma forma fe[m]otípica) (1981:62-5). Um compositor pode estar consciente 

da existência de uma UIR, no entanto, pode não adotá-la, sendo que o estado de 

consciência através da imitação internalizada, representa uma condição 

necessária para converter um Mnémon numa UIR. Depois da adoção, a UIR base 

- enquanto unidade de informação cultural recém formalizada - reside nos 

cérebros dos dois indivíduos continuando a ser transmitida e inalterada para 

outros. Dado o processo natural de que uma UIR raramente é transmitida de uma 

forma completa para outros indivíduos dentro de um período de tempo, algumas 

modificações são quase inevitáveis durante este processo.  

 Assim, um terceiro indivíduo (Claude Debussy) poderá ir ao encontro da 

UIR M (x/mutação/x''1/Chopin/Estudo_op25_Lab) e da UIR M1 

n'/Schubert/Impromtu, e sujeitá-las a certas alterações num determinado estágio 

no caminho do seu progresso para as seções estética-me[m]otípica, poética-

me[m]otípica, poética-fe[m]otípica e neutra-fe[m]otípicas.  A zona de mutação 

indicada na figura 7, representa a área onde a transmutação pode acontecer. 

Neste estado, a forma mutante Mn1 representa uma forma mnemónica e ainda 

não memética, tal como o precedente Mn, existindo nesta fase da sua génese 

enquanto entidade única e não replicada. Se esta partícula for imitada por um 

quarto indivíduo (Maurice Ravel), torna-se uma UIR mutante M1 que pode ser 

sujeita a novas imitações, e possíveis mutações através de uma quinto indivíduo, 

e outros ad infinitum.  

 Deviações da exacta fidelidade da cópia que afetam a UIRM individual 

foram até este ponto consideradas através do conceito de mutações. Para 

entender a evolução cultural e estilística é necessário subir o nível hierárquico: 

num sistema cultural como o dialeto musical existem pleura de UIRM e de 

complexos multiparamétricos musicais num contante estado de mudança 

mutacional. O efeito cumulativo e interativo das mudanças das UIRM conduzem a 

uma mudança continua no perfil de um "fundo de UIRM" e consequentemente 

num nível superior conduzem a transformações sistemicas da evolução cultural. 

 Meyer descreve que embora a natureza - os constrangimentos da cognição 

humana - estabeleça as condições para a realização de uma progressão 
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cadencial 6/4 [I6/4-V-I] que implica e define um centro tonal, a frequência com que 

a progressão foi replicada dependeu em grande parte de constrangimentos 

culturais, ou seja da nurture (1992:490). Considerando estes aspetos na evolução 

das UIRM analisadas é necessário entender quais elementos de um sistema 

cultural e evolutivo são invariantes e quais são mutáveis, ou seja, é necessário 

ser claro em relação a distinção manifesta entre a natureza e a nurture na 

evolução das UIRM. Pode-se afirmar que processos que operam nos níveis das 

leis vinculadas por Meyer determinam o meio ambiente para a propagação das 

UIRM, e então os resultados dos processos de seleção que opera nos termos 

destas leis determinam a complexidade das regras, que incluem os sistemas de 

organização, que surgem. Esta situação poderia ser elaborada da seguinte forma. 

Na evolução das UIRM o nível das leis abrange dois horizontes, o horizonte psico-

acustico e o horizonte psicológico. Em primeiro lugar, o psico-acustico, determina-

se a existência de certos costrangimentos psiquicos e acusticos do som no 

universo, tais como rácios matemáticos simples de alguns intervalos - intervalos 

de oitava, 1:2 e da quinta perfeita, 2:3 -  em comparação com outros - tais como 

segunda maior, 8:9 e segunda menor, 10:11. Do ponto de vista psicológico o 

nosso sistema percetual e cognitivo evoluiu o mais eficientemente possível, da 

seleção natural baseada no gene para o processo de informação que inclui 

também informação acústica. Em última análise levantou-se enquanto mecanísmo 

de sobrevivência, no entanto as suas consequências são recrutadas no 

processamento musical. Pode ocorrer através de uma organização 

neuropsicológica de tipo modular ou non-modular85 ou mais subtilmente, através 

da identificação de outros constrangimentos do sistema compositivo, que varia da 

necessidade da própria música de ser afável numa discretização sequencial para 

outra necessidade de suportar um espaço de altura sonora hierárquico que 

consiste em passos e saltos (Ledarh, 1992: 104, 114).  

 Assim, o meio ambiente de uma UIRM consiste em duas componentes que 

se determinam através de um meio ambiente estável psíco - acústico e 

                                                      

85
 Ver Fodor, 1983.  
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psicológico e um meio ambiente instável e competitivo criado na interação 

manifesta entre as UIRM. Bharucha acrescente que: 

  

"the brain abstracts recurrent commonalities from the environment and 

encodes them in the form of schematic representations as a basis for 

future categorization and comprehension" (1987:2).  

 

 Estas semelhanças são as configurações das UIRM que passaram do filtro 

psiquico e psicológico e que são realizadas na imagem do filtro. Enquanto estas 

UIRM sofrem mutações o cérebro tem que abstrair novas esquematas baseadas 

nas semelhanças das novas UIRM. A noção de constrangimento constitui um 

tema importante nos trabalhos que incidem sobre as teorias da schemata, sendo 

representada mais proeminentemente por Meyer e Gjerdingen. Na visão de 

Meyer, os constrangimentos são "learned and adopted as part of the 

historicas/cultural circumstances of individuals or groups" (1996:3), sendo que 

para este os constrangimentos se revelam mais através de um modelo de 

adoção, sugerindo-se assim que são de uma certa forma dissociáveis da música, 

um guião externo ou determinados pelos atos conscientes de um compositor.      

     Analisando os exemplos anteriores do ponto de vista das hierarquias 

musicais é importante esclarecer a que níveis funciona neste caso a evolução das 

UIRs e das suas AEIRM, ou seja, a nível da obra individual, ao nível da 

linguagem, género ou tipo de estrutura, ou mesmo em níveis mais elevados, 

como por exemplo ao nível do dialeto e das regras. Neste sentido, e servindo-nos 

da correspondência entre os níveis naturais e culturais, revela-se propício tentar 

relacionar aspetos da hierarquia genética com a hierarquia estilística proposta por 

Leonard Meyer. Assim, fazendo referência a Leonard Meyer não se pode deixar 

de observar também nas íntimas conexões análogas com o modelo fornecido por 

J.J. Nattiez, conexões estas reorganizadas em função do seguinte esquema quasi  

digital/hierárquico. 
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Meyer 1996 
 
Laws86 
Rules87 
Dialect88 
Idiom89 
Intraopus Style Dialect90 

Nattiez 1990 
 
Universals of Music 
System (style) of Reference 
System of a Genre or an Epoch 
Style of a Composer 
Style of a Work from this Period by 
Composer X 

 

Tabela 32. Equivalêncas ao nível do estilo musical 

 

 Indo pelo caminho indicado por Meyer, caminho este que se revela mais 

adequado para a explicação e consolidação da metáfora que passa da genética 

para a memética e para a análise musical, descobre-se que a ideia de estilo que 

se reporta ao comportamento humano e aos artefactos consequência deste 

comportamento, resulta de uma série de escolhas realizadas sob a ação de 

determinados constrangimentos, eventos estes que acionam a todas as 

trissecções indicadas na figura 7, nomeadamente a trissecção poética, a 

trissecção neutra e a trissecção da consciência.  

 

“style is a replication of patterning, whether, in human behavior or in the 

artifacts produced by human behavior, that results from a series of 

choices made within some set of constraints”. (Meyer, 2006:3) 

                                                      

86
 Leis - Princípios que sustentam o funcionamento e construção de uma pluralidade de disciplinas 

e trabalhos de arte. 

87
 Regras - Sistemas de organização musical como o sistema modal ou o sistema tonal.  

88
 Dialeto - Representa um estilo de uma comunidade cultural (vienense, francês, etc) ou 

cronológico (Renascença, Barroco, Clássico, etc.).   

89
 Linguagem - O estilo de um compositor numa comunidade particular. Na lógica dos arquétipos e 

das UIR o estilo representa a soma dos arquétipos e das UIR de períodos de criação de um 

determinado compositor. Assim, a linguagem de um compositor pode ser ordenada por vários 

períodos de criação.  

90
 O estilo de uma determinada obra - representa a totalidade dos arquétipos e UIR encontrados 

nesta obra.  



216 
 

 

 Do ponto de vista da perceção das UIR, a organização hierárquica 

meyeriana do estilo musical integra-se por níveis, sobre os quais operam 

constrangimentos que interferem na replicação de padrões (ao nível das leis91, 

das regras92 e das estratégias93 onde as regras e as estratégias proporcionam 

ainda a criação de mais três níveis hierárquicos: o dialeto94, a linguagem95 e o 

estilo intraopus96) do menos complexo ao mais complexo.  

 Realizando-se este processo, distinguem-se dois tipos de hierarquias 

replicadoras, estrutura de tipo genético/memético e genético/memético-cultural; as 

duas formam um continuo que parte do ponto mais baixo ao ponto mais alto da 

hierarquia, sendo o mais baixo o gene/UIR e o mais alto correspondente as leis.   

                                                      

91
 Leis - representam ainda, constrangimentos transculturais São princípios que governam sobre a 

perceção e a cognição dos padrões musicais.  

92
 Regras - São intraculturais e non universais, constituindo o nível mais elevado de 

constrangimentos estilísticos. 

93
 Estratégias - são escolhas compositivas realizadas de acordo com certas possibilidades 

estabelecidas pelas leis de um determinado estilo. 

94
 Dialeto - definidos como sub-estilos diferenciados pelas escolhas semelhantes dos 

compositores. 

95
 Linguagem - efetua constrangimento sobre um compositor que escolha dentro de um dialeto -  

representa o estilo de um determinado compositor dentro de uma comunidade cultural particular -  

representa o estilo de um determinado compositor dentro de uma comunidade cultural particular. 

96
 Estilo Intraopus -determina aquilo que é replicado numa obra musical -  representa o estilo de 

uma determinada obra. 
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Tabela 33. A evolução estilística na replicação de UIRM 

 

 

 

 

Figura 13.97 Correspondências e relações de inclusão nas hierarquias naturais e 

culturais. 

                                                      

97
 Nesta figura, relativamente às correspondências genéticas/meméticas - culturais, as leis 

psíquicas que determinas alguns sistemas bioquímicos na Terra (na qual bioquímica baseada no 

carbónio é predominante) são análogas com as leis psicológicas que suportam certos sistemas 

como no caso da modalidade ou da tonalidade. Considerando que uma espécie é definida pelo 
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 Relativamente à área das correspondências genéticas e meméticas 

estruturais, enquanto coleções delimitadas e discretas de genes e dos seus 

efeitos fenotípicos, o organismo individual corresponde a um complexo produto 

cultural (andamento ou obra musical), e sendo os efeitos femotípcos de um 

complexo funcional de UIR. Ao nível do replicador individual, sendo o centro desta 

tese, uma UIR é análoga de um gene.  

 Estes mapas são significantes por duas razões principais: primeira, 

sugerem que a replicação em diferentes substratos comportar-se-á em 

modalidades análogas respeitando a organização hierárquica. Em segundo lugar, 

e garantida pela autoridade do darwinismo universal, estes oferecem a 

oportunidade de sistematicamente aplicar o corpo teórico de conhecimentos da 

natureza das hierarquias genéticas tanto ao nível intra como inter para as UIR.    

 Neste sentido, sumarizando os conceitos de particularidade, segmentação 

e co indexação - corolários das noções de longevidade, fecundidade e fidelidade 

da cópia - representam o nucelo da definição das UIR na música. Decorrentes 

dos princípios da psicologia Gestalt, e particularmente na formalização no modelo 

implicação-realização criado por Narmour, estes criam um espaço útil para o 

entendimento de como é que as UIR se configuram para facilitar a sua passagem 

pelo filtro percetual e cognitivo humano e na segurança relativa gerada pela 

memória. Apesar da sua tendência de concisão relativa, as UIR na música retêm 

a sua identidade digital mesmo formando redes multiparamétricas nas vários 

níveis estruturais e hierárquicos. Considerando o espetro destas hierarquias - 

num contínuo que se movimenta do nível de padrões uniparamétricos, através de 

complexos multiparamétricos, para interações complexas que constituem os 

dialetos musicais - a presença de certas afinidades sugestivas com as hierarquias 

                                                                                                                                                                 

perfil semelhante geno/femotípico de uma coleção de organismos circunscritos cronologicamente 

e geograficamente, um dialeto pode ser visto como um perfil semelhante memo/femotípico de um 

grupo de compositores semelhantemente constrangidos. Grupos dentro de uma espécie 

direcionam para a linguagem de compositores individuais e como também para géneros e tipos de 

formas e estruturas, possuindo já suficiente individualidade genética e memética para 

conseguirem diferenciar-se das espécies/dialeto enquanto todo.  
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orgânicas permitem identificar paralelismos estruturais entre sistemas 

replicadores genéticos e meméticos. 
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II.5. Unidade de Informação Replicadora Musical Baixo Lamento  

II.5.1. Contexto da relação octafónico - pentatónico 

 

 Numa base musical observa-se que elementos meméticos e simétricos de 

natureza octafónica e pentatónica manifestam-se como replicadores que "viajam" 

pelas diversas zonas geográficas e pelos compositores. Este tipo de relações 

manifesta especificidades únicas, de interpenetração de UIRM:  

 

Figura 14. Interpenetrações do octafónico com o pentatónico anhemitonico 

 

 

Exemplo 90. Ce qu'a vu le vent d'Ouest (1909-1910), compassos 1 a 4 de Claude 

Debussy 
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 O começo da obra Ce qu'a vu le vent d'Ouest, de Debussy, do livro de 

Préludes, ilustra uma interpenetração entre duas construções  replicadoras. Os 

primeiros catorze compassos consistem em três segmentos: o primeiro, 

começado com arpejos sobre uma dominante de Ré maior (Fá#, Lá, Dó, Ré) ou 

[0,2,5,8], que sofre uma mutação para o tricórdio [0,2,5] ou (Mib, Solb, Láb), no 

compasso três. O Mib no segundo tempo e no quarto tempo coincide e incorpora 

a nota Dó do arpejo anterior de forma a compor a estrutura [0,1,3,6,7,9], um 

hexacordo de sonoridade e especificidade octafónica, com a omissão da nota Fá.  
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Exemplo 91. Início da Cena da Coroação da opera Boris Godunov, compassos 1 

a 13, (com da parte de piano, violinos, violoncelos e contrabaixos); Orquestração 

por N.A. Rimsky-Korsakov (1908). 

 

 A Cena da Coroação da opera Boris Godunov de Modest Musorgsky 

manifesta um conteúdo idêntico com o exemplo Ce qu'a vu le vent d'Ouest, de 

Debussy, em termos de alturas pitch class, como também a partição das duas 

sonoridades tetracórdais de [0,2,5,6] que partilham uma nota (Dó) e um trítono, 

torna a relação epidemiológica entre as duas manifestações femotípicas e 
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replicadoras, plausível. A principal distinção destas duas instanciações meméticas 

é que na obra  Ce qu'a vu le vent d'Ouest as duas construções replicadoras 

octafónicas interpenetram-se, sendo duas manifestações sobrepostas, que 

partilham uma nota, enquanto no princípio da Cena da Coroação da opera Boris 

Godunov as duas construções octafónicas de ordem replicador alternam sobre a 

nota pedal (Dó) constituinte do trítono partilhado. 

 Também na obra Klonos98 (1993) de Piet Swerts, para saxofone e piano, 

existe interação entre os modos octafónico e pentatónico, representando um dos 

casos confortáveis para analisar a inteira estrutura orgânica, de extensão propícia 

de 229 compassos. Assim, estruturas replicadoras octafónicas e pentatónicas 

tomaram uma forma A-B-A, com uma coda de 35 compassos, dividindo-se em 

andamentos que se interrelacionam do A para o lírico B e novamente o A + coda. 

Cada secção é subdividida: assim, a secção A de noventa compassos divide-se 

por a) (trinta e sete compassos), b) (trinta e um compassos) e c) (vinte 

compassos); a secção B é dividida por d) (dez compassos) e e) (dez compassos); 

a secção A' é dividida por a1) (vinte e oito compassos), a2) (trinta e cinco 

compassos) e a3) (quinze compassos), e coda de trinta e cinco compassos.   

 Nesta  obra a imitação é o procedimento principal de organização, 

manifestando-se nas instanciações das melodias e das harmonias do 

acompanhamento da secção A  para a secção A'. As duas secções apresentam-

se como replicações idênticas do acompanhamento no piano, no entanto a 

replicação da melodia produzida num timbre de saxofone alto revela 

mutações/variações ornamentais, tanto ao nível da organização das alturas como 

também ao nível da susceção temporal/rítmica:  

                                                      

98
 A obra Klonos para Saxofone Alto o Piano foi composta por Piet Swerts em 1993, sendo a 

primeira composição do compositor com esta organização instrumental. Foi uma obra 

encomendada pela Competição bienal Tromp Music Competition na Olanda como obra imposta, 

no ano 1994. A palavra grega "klonos" significa contrações musculares intensos.   
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Exemplo 92. Klonos, (1993) parte de saxofone (compassos 1-13 e a replicação 

mutacional; 113-122) de Piet Swerts, 

  

 Neste caso, a mutação refere-se ao caso a) - a1), ou à manifestação de 

elementos cromáticos que surgem com maior frequência nesta obra. Os 

compassos 30 a 35 surpreendem uma linha que consiste exclusivamente de 

elementos cromáticos, revelando do ponto de vista tonal e harmónico, 

ambiguidade. Do ponto de vista da replicação, a cromatização manifesta-se na 

decomposição e diluição dos elementos octafónicos e/ou pentatónicos que 

surgirão mais adiante, apresentando momentos de transição do octafónico para o 

pentatonico anhemitonico, através da UIR que poderá incorporar o significado do 

"lamento", significado este presente por exemplo no lamento de Dido (de Dido e 

Aeneas - c. 1689- de Henry Purcell) 
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Exemplo 93.  Klonos, (1993) parte de saxofone (compassos 30-35 e a 

manifestação exaustiva de elementos cromáticos) de Piet Swerts 

 

 

Exemplo 94.  Klonos, (1993) parte de piano (compassos 36-37, replicação de 

Baixo Lamento) de Piet Swerts 

  

 Fundamentando a ideia de replicação de significado do lamento, revela-se 

que Saussure afirma que o signo linguístico não une uma coisa ou um nome mas 

um conceito e uma imagem sonora. Este último não representa o som material, 

ou seja uma coisa puramente psíquica, mas a impressão psicológica do som, a 

impressão que esta faz no nosso sentido (in Nattiez, 1990:3).  

 No sentido que será visto a seguir, as UIR musicais revelam-se 

subordinadas em relação às UIR verbais e conceptuais, sendo estas, ideias, 

noções e conceitos que sustentam as nossas vidas, as nossas interações e 

ultimamente a nossa consciência; não é por acaso que Denett afirme que "human 

consciousness is itself a huge complex of UIR (of more exactly, UIR-effects in 

brains)" (1993: 210). Tomando a frase célebre de Hamlet "To be or not to be, that 
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is the question" (III, i, 56) um exemplo de uma UIR verbal e conceitual, pode-se 

afirmar que esta unidade constitui na sua totalidade uma UIR. As palavras 

individuais são significantes de sentido, sendo que a palavra question (pergunta) 

não representa apenas uma sequencia replicadora de letras mas também um 

marcador de um conceito que regista no nível mais profundo da nossa 

consciência.  

 A ideia de um UIRM enquanto complexo multiparamétrico, aciona-nos para 

perceber de como é que a padronização replicadora adquire um significado 

simbólico/referencial. Assim, dentro das duas escolas mais importantes de 

semiologia identificados por Keiler (1978), a escola taxonómica e empirista 

representada por Jean-Jacques Nattiez e a escola semantista representada por 

Ferdinand de Saussure, Agawu (1991: 11f) aproxima-se mais do segundo, no seu 

trabalho de explicação das funções semiológicas dos tópicos. Para a tradição 

semantista, configurações de padrões de notas adquirem significado verbal e 

conceitual através de meios que Leonard Meyer denomina de conotação: 

"associations are made between some aspect of the musical organization and 

extramusical experience" (1956: 258) 

 No entanto, para obterem força cultural, este tipo de associações têm que 

ser replicadas por meios da replicação. Agawu (1991: 23) tenta identificar padrões 

estruturais subjacentes aos tópicos, alternando entre noções englobadas no 

modelo de funcionamento semiológico, nomeadamente estrutural/introverso e 

referencial/extroverso. Este tenciona definir caracteristicas de alturas e ritmos de 

tópicos particulares, adotando a terminologia de Saussure:   

 

"A topic, T, may be defined as a musical sign. Each T ebbodies the 

union od a signifier and a verbally mediated signified. Signifiers are 

purely musical dimensions such as texture, timbre, rhythm, melody, and 

harmony in a particular disposition... The signified or concept is 

represented by an arbitrary level drawn from U[niverse] T[opic]. 

Signifieds normally point to dimensions of historical or sociocultural 

specificity, including the elements of a contemporary compositional 

code" (1991: 128-9)  
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Exemplo 95.  Começo da Aria "When I am Laid" da ópera Dido e Eneas (c. 1688) 

de Henry Purcell 

  

 A sucessão da escala 8-#7-7-#6-6-5 (existindo enquanto parte de um UIRM 

que também poderá conter UIR rítmicas, textuais e dinâmicas) forma o elemento 

definitório da dimensão musical (Agawu, 1991: 128-9) do tópico da UIRM 

"Lamento de Dido" que foi largamente propagado no século XVII e XVIII, 

continuando a sua viagem até hoje nas obras contemporâneas. Este significante 

musical também foi sustentado por outro significante extramusical manifesto no 

texto escrito por Nahum Tate, texto utilizado para a elaboração do Lamento de 

Dido da ópera Dido e Aeneas de Purcell. Este significante, uma UIR verbal e 

conceitual compreende conceitos específicos socioculturais, como a lamentação e 

a morte, formando "the union of a signifier and verbally mediated signifier" 

(Agawu, 1991: 128-9).   

 Jan (2007) elabora uma teoria e um gráfico elucidador adaptando-se a 

conceção de Gjerdinger (1988) relativa a existência e organização de dois tipos 

de memória, concessão essa que tende abafar a distinção semiótica entre os 

significantes e os significados. Assim, e relativamente ao lamento de Dido, este 

explica que a padronização falada (verbal e fonético) e o escrita (verbal-gráfico) 

contida no tetracórdio cromático representa produtos femotípicos de UIR 

memotípicas que, enquanto classe, agem como significantes num nível 1 de 

semiose99. A esta categoria será adicionada a padronização escrita do tetracórdio 

                                                      

99
 Processo de significação; produção de significados. Ver Charles Sanders pierce.  
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cromático (musical-gráfica). As duas juntas, e numa coadaptarão com outras UIR, 

estas várias representações estruturam a nossa cognição verbal e conceitual 

deste padrão, formando uma rede de interpretações.        

 

Tabela 34. UIRM "Lamento de Dido" (Jan, 2007: 104) 

  

 Jan explica que nos sistemas de significação verbais e conceituais, as UIR 

do tipo significante memotípico - o verbal-fonético e/ou verbal-gráfico antecedem 

a linguagem falada e/ou a palavra escrita - enquanto o significante memotípico - a 

ideia interpretada ou o conceito (Saussure) com as quais se manifestam unidas, 

dão surgimento a uma manifestação unitária femotípica. Assim, no nível 

femotípico o conceito revela-se inseparável da sua manifestação verbal-fonética 

ou verbal-gráfica. Este acrescenta que na música, por contraste, esta separação 

mantem-se, e assim, o significante memotípico - as UIR antecedem-se a 

representação verbal-fonética, verbal-gráfica ou musical-gráfica - e o significante 

memotípico - as UIR antecedem uma sonoridade psíquica - dando surgimento a 
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manifestações separadas que preservam o dualismo significante-significado no 

nível do femotípo.      

 

 

Exemplo 96.  Klonos (1993), (compassos 36-37) de Piet Swerts 

  

 Da mesma forma, na obra Klonos (1993), o que à primeira vista parecia 

uma diluição de material memético, numa análise mais profunda manifestou uma 

conexão válida com a UIRM manifesta pelo Lamento de Dido (c.1688). Esta 

revela a caraterística evolucionista da longevidade da UIR do lamento que 

sobreviveu e replicou passando mais de trezentos anos. Neste caso, encontramos 

quatro instanciações, em quatro planos sonoros, que manifestam cada uma as 

suas diversas caraterísticas, tanto ao nível das alturas sonoras como ao nível do 

parâmetro rítmico. Assim, o "lamento" manifesta-se na instanciação x que 

comporta a sucessão descendente da escala Dob, Sib, Lá, Láb, Sol. Do ponto de 

vista rítmico, encontra-se uma catena de quatro síncopas, colcheia seguida por 

semínima com ponto. A replicação x - x1 acontece ao nível da direccionalidade, 

manifestando-se entre as notas Solb, Fá, Mi, no entanto ao nível rítmico 

manifesta-se uma mutação pelo alargamento de durações, sendo que a UIR x1, 

relembra o "lamento" de Dido temporalmente mais pausado. A UIR x2 comporta a 

sucessão descendente Mib, Ré, Réb, Dó, Si, utilizando uma padronização rítmica 

semelhante a de x, a diferença consiste no momento do começo das catenas de 

sincopas, que neste caso inicia um tempo após a instanciação da UIR x.  Por fim, 



230 
 

sinaliza-se a mutação mais evidente, presente na quarta voz, mutação esta que 

manifesta grandes intervalos disjuntos, que levados como um todo representam o 

"lamento" da Dido, exacerbado através da textura e do ritmo de tercinas de 

semínimas, que vão até Lá(1).     

 É importante salientar que a UIR do "lamento" também se encontrou 

evidenciada em textos anteriores ao descrito, e mais precisamente na literatura 

romântica para piano a solo. Sendo do âmbito natural as suas modificações e 

atualizações, e às vezes exacerbadas pelo próprio espírito e manifestação de 

natureza romântica, por exemplo, na segunda balada op. 38 de Frederic Chopin e 

precisamente na secção da coda, encontramos um ambiente propício para a 

instanciação da UIR do "lamento"; os compassos de 168 a 203 são de fato a 

representação de um ambiente com certeza do mais trágico que se pode 

encontrar nas baladas chopinianas, compondo-se de vários elementos 

concomitantes que compõem e denotam esta ideia.     

 

 

Exemplo 97. Balada op. 38, compassos de 168 a 203 de Frederic Chopin 

  

 O elemento de natureza cromática (compassos 176 a 178) no registo grave 

[8-#7-7-#6-6-5] começa transposto uma segunda maior ascendente (tonalidade de 

lá menor) em relação ao original (sol menor) e denota, neste tratamento do tipo 

romântico, as características essenciais do lamento de Dido (c.1688), exceto 

alguns parâmetros: o parâmetro referente ao ritmo e duração das notas; neste 

caso a variante memética i mutante, referente ao modelo L, também utiliza um 
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espaço de três compassos, nos quais a UIR se instancia através da operação 

mutante de adição100 de elementos de acordes que se compõem por dois 

movimentos de colcheias no segundo e no terceiro tempos (lá-fá e lá-dó etc.) e no 

quinto e no sexto tempos, adição esta que se manifesta regular e entre cada nota 

essencial do "lamento". As notas essenciais são instanciadas sob forma de 

colcheia nos tempos fortes do compasso binário de 6/8. Uma outra mutação mais 

substancial verifica-se no registo superior, onde a ideia cromática transmitida pelo 

"lamento" é desenvolvida em notas mais rápidas (semicolcheias) nos segmentos 

i1, i2 e i3 (cada um existindo à distância de um tom descendente), enfatizando 

ainda o elemento trágico.  

O tratamento da ideia continua nos compassos seguintes (179 a 180) no registo 

mais grave ainda, seguindo num desenvolvimento ascendente cromático (182 a 

185), que mais uma vez contribui para a criação e sustentação do elemento 

trágico, específico do "lamento".  

 

Exemplo 98. Balada op. 38, compassos de 182 a 185 de Frederic Chopin 

 

 Neste ponto, a análise realizada merece uma nota explicativa e crítica, 

dado a importância histórica e cultural do evento relativo ao "lamento". Mesmo 

comportando caraterísticas da fidelidade da cópia manifestas entre [L (modelo), i 

                                                      

100
 Elemento rítmico ou de altura sonora extra interpola-se entre dois elementos adjacente formais 

de uma UIR (a-b-c e a-b-d-c). 
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(mutante), x (mutante) - Balada op. 38] e suas inerentes variações mutantes 

[i1,i2,i3] e respetivamente [x1,x2,x3 - Klonos], não se pode afirmar que se trata 

exatamente do mesmo lamento no sentido da vivência humana de cada indivíduo 

ou dos grupos de indivíduos que interagem com estas UIR, devido ao diferente 

enquadramento histórico e cultural manifesto em relação à elaboração do 

artefacto e da escrita e linguagem musical utilizadas. O Lamento de Dido (c.1688) 

diferencia-se como vimos, das suas instanciações mutantes que igualmente 

tentaram e conseguiram com sucesso representar e defender a ideia e o sentido 

de um lamento - na Balada op. 38 (1836-1839) e na obra Klonos (1993) -, pela  

exploração e pelo desenvolvimento específico de cada compositor dos vários 

parâmetros e ferramentas de composição que dominam cada um, naquele 

momento único de criação. Isto não significa que se perde da essência e da 

autenticidade do modelo, ou que se apaga ou dilui o sentido primário da ideia e 

seu efeito femotípico, como no caso extremo de uma cópia efetuada numa 

fotocopiadora atual, este transforma-se ganhando novas formas existenciais e 

vivências femotípicas e psicológicas humanas, de atualidade para as épocas 

referentes a cada um destes e para gerações seguintes, vivências e 

transformações essas que acrescentam algo de novo de interessante e de inédito 

ao domínio da cultura e da criatividade humanas, prefigurando-se sempre num 

ponto de confluência manifesto entre um passado e um presente criativo que 

carateriza os compositores nas suas épocas, e ulteriormente gerações de novos 

indivíduos que interagem e se expõem às ideias e significados destes excertos 

culturais de um valor único e quase indizível.  
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Exemplo 99. Lévantiques op. 64, VI 'Bêtes nostalgiques - LAMENTO' (1997) de 

Dan Dediu 

 

 Na obra Lévantiques op. 64, VI 'Bêtes nostalgiques - LAMENTO' (1997) do 

compositor romeno Dan Dediu, compassos 1 a 3 configura a linha do baixo 

lamento com interpolações de alturas sonoras em diversos registos. Este 

encontra-se contrariamente simétrico na primeira linha melódica que surge, 

desenvolvendo o discurso numa extensão de uma oitava.  

 Retomando e continuando a ideia precedente relacionada com a obra 

Klonos (1993), menciona-se que o som Lá1 presente no início da obra, representa 

a base da construção rítmica manifesta no início da obra como na sua replicação 

presente na secção A', sendo considerada de nota organizadora tanto ao nível 

rítmico como da sequência da escala octafónica. 

Exemplo 100.  Klonos (1993), compassos 1 a 6 de Piet Swerts 

 

 Também se observa desde do início a tendência de organização dos 

elementos octafónicos, no registo superior e numa dinâmica de forte, começando 

na nota Lá2, com a omissão do Láb, substituído por intervenções cromáticas (ré, 

fá), material já revisto anteriormente, e o qual se descreverá por constar na base 

da transição entre elementos octafónicos e elementos pentatónicos 

anhemitonicos.  

 

Exemplo 101. Escala octafónica, variante - Meio Tom/T, na nota Lá2, com a 

omissão do Láb 
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 Elementos de típo octafónico manifestam-se numa escala completa nos 

compassos 67 a 70 e na replicação desta construção descendente na secção A', 

nos compassos  174 a 177, englobando dois timbres distintos, nomeadamente na 

passagem do saxofone alto para o piano.   

 

 

 

Exemplo 102. Klonos (1993), compassos 1 a 6 de Piet Swerts; escala octafónica 

descendente. 

  

 O compasso 93 marca o começo da secção B da peça. Esta secção 

manifesta uma construção sobreposta do modo pentatónico anhemitonico, 

formalizado a partir da nota Fá e respetivamente Mi, e concretizado em arpejos 

aumentados com a nota inicial repetida e expandida no alcance de um registo 

mais agudo.     
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Exemplo 103. Klonos (1993), compassos 93 a 100 de Piet Swerts 

  

 A sobreposição dos elementos de natureza pentatónica anhemitonica dá 

origem a uma coleção memética e simétrica que comporta intervalos de  

[1,3,1]:[1,3,1] formando um padrão melódico replicador, nomeadamente com base 

nas notas mi e respetivamente fa#, com sensação de desenvolvimento ad 

infinitum, tendo em vista a direccionalidade de circularidade ascendente e 

descendente numa extensão de nove compassos. Isto cria um centro tonal 

ambíguo, como também uma métrica ambígua devido a sobreposição e 

justaposição de dois ritmos diferentes, 12 colcheias sobre 8 colcheias com ponto.  

 

  

Exemplo 104. Coleção e simétrica 

  

 Na primeira pauta, os sons mi, fá, sol#, lá, dó, do#, referente à sintetização 

do material musical dos compassos 93 a 97 e que se encontra replicada um tom 

acima, na segunda pauta, resulta num composto musical que através da sua 
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inserção no meio musical orgânico-musical da secção B, manifesta efeitos 

mutacionais no desenvolvimento musical seguinte. Pode ser considerado um 

composto memético devido a sua formalização, composição e ação/efeito 

memotipico (nos cérebros dos indivíduos que o acolhem) e uma formalização, 

composição, ação/efeito femotípico (o resultado da ação femotípica no exterior de 

um indivíduo através das suas atividades culturais) nas manifestações musicais 

materiais de tipo orgânico-musical, nomeadamente cristalizações de partituras, 

CD, ondas sonoras, etc. Para os indivíduos aculturados e habituados com o meio 

sonoro e compositivo que emprega manifestações femotípicas, nomeadamente 

soluções em forma hipotética de compostos meméticos octafónicos/pentatónicos, 

os efeitos poderão ser relacionados, como antes descrito, com a ideia de ad 

infinitum, suspensão, ou até ad eternum. Por esta razão, e porque a nossa 

existência biológica se manifesta num determinado momento finita, o compositor 

manifesta a necessidade e a instanciação de uma nota projetada através do 

saxofone, nomeadamente a nota Mi (real) - Do# (escrito) no compasso 94 (pp - 

crescendo - decrescendo), que marca o regresso ao materialismo, a continuação 

do discurso sonoro, efeito do composto memético aplicado no início da secção.   

 Levando a análise memética do ponto de vista dos agentes infeciosos e 

expandindo para a obra de um compositor, Claude Debussy, focaliza-se a 

investigação para as informações replicadoras de tipo octafónico. Assim, sabendo 

que o próprio Debussy manifestou interesse pelo enriquecimento das escalas 

tonais com outro tipo de escalas, surgem as seguintes perguntas: quão espalhado 

se encontra o agente replicador memético de ordem octafónico  nas construções 

musicais de Debussy, e no nível da linguagem; quando é que surge a primeira 

ocorrência do elemento replicador octafónico e qual a sua natureza replicadora; 

de que forma a natureza do elemento octafónico sofre modificações na esfera da 

linguagem do compositor; quando é que surgiu pela primeira vez o agente 

replicador de ordem octafónico.  

 Estas perguntas revelam em primeiro lugar, dois tipos de utilização dos 

elementos octafónicos. O primeiro tipo manifesta-se através de formações 

octafónicas não organizadas que se desenvolvem através de combinatórias de 

elementos harmonicos, e formações organizadas conscientemente sub forma de 
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tríadas que constróem progressões que vão para além das normas tradicionais. 

Por exemplo, duas tríadas maiores formalizadas a distância de uma terceira 

menor ascendente ou descendente.  

 

 

Exemplo 105. Recueillement (1887-1889), compassos 13 a 15 de C. Debussy 

 

 

Exemplo 106. Feuilles mortes (1912-1913), compassos 24 a 27 de C. Debussy 

 Dado o número vasto de obras de C. Debussy que manifestam estas 

caraterísicas propõe-se uma continuação investigativa num próximo estudo.  
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Conclusão 

  

 

Nesta parte final do trabalho serão sintetizadas as principais conclusões 

que marcam os princípios que caraterizam as unidades de informação replicadora 

musical. Também são discutidos uma série de tópicos que incidem sobre a 

relação de coevolução manifesta entre o gene e a unidade de informação 

replicadora musical, na qual as UIRM são vistas como responsáveis pelas 

transformações manifestas ao nível da capacidade cerebral e também pelo 

aumento das constelações neuronais dos indivíduos. 

  

A investigação inicia com a Introdução, que apresenta os principais pontos 

desenvolvidos no corpo do texto. As perguntas iniciais constituem uma rampa de 

lançamento de noções iniciais que desenvolverão o discurso, sendo seguidas 

pela apresentação dos critérios de seleção das obras musicais e da sua 

fundamentação, como também, pela problemática e pela justificação da 

abordagem.  Uma parte considerável de noções e autores são expostos e 

explicados nesta secção da investigação, no sentido de apresentação e reflexão 

do estado de arte que se cristalizou acerca dos objetivos propostos, no entanto, 

deixa-se para o Capítulo I. a fundamentação teórica relacionada com o 

enquadramento teórico estruturado por letras alfabéticas: a.) A natureza da 

investigação. Noções e autores relevantes, b) Contextualização da natureza do 

trabalho e dos conceitos propostos, c.) Contextualização da natureza do trabalho 

do ponto de vista psicológico e da consciência humana.  

  

Neste capítulo manifesta-se a necessidade de contextualizar tudo que foi 

proposto do ponto de vista da Teoria da Evolução e das novas teorias sobre a 

consciência humana, concluindo que existe uma relação possível e identificável 

entre estas teorias e a criação das obras musicais, relação esta que se defende 

na perspetiva baixo-cima (que carateriza os estudos de Meyer e Narmour), oposta 

ao seu contrário, cima-baixo (as teoria Ursatz de Schenker). Neste sentido, o 

debate baixo-cima versus cima-baixo decorre na realização do subcapítulo I.1.b.) 
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Contextualização da natureza do trabalho e dos conceitos propostos, tendo a sua 

aplicação prática no subcapítulo I.3.3.  

 

Sequências de Elementos de Identificação nas Unidades Estruturais de 

Informação Replicadora Musical que apresenta uma conceção clara sobre a 

composição e criação musicais que vai para além da visão schenkeriana, 

contestando-a veementemente. No entanto, as análises schenkerianas 

contribuem para esta investigação enquanto modelos replicativos a níveis 

hierárquicos macro-estruturais, níveis estes que revelam organizações cadenciais 

arquetípicas que sustentam o procedimento da exaptação musical (I.3.3. 

Unidades Estruturais de Informação Replicadora Musical). Neste sentido, conclui-

se o fato de que se identificaram quatro pontos principais compatíveis e 

relevantes para com Teoria das Unidades de Informação Replicadora Musical.  

  

Do ponto de vista ontológico, as UIRM existem somaticamente enquanto 

constelações de interconexões neuronais. O seu conteúdo informacional revela-

se ser extra somático, manifestando-se através de diversos padrões, nos vários 

tipos psíquicos de media; - o paralelismo geno/me(m)ótipo-feno/fe(m)ótipo relata 

a ontologia do gene e da méme, suportando as evidências das afinidades 

manifestas entre as várias formas de replicação biológica e cultural - uma UIRM é 

um padrão replicador ou um elemento sintático/digital da música (Meyer: 1956, 

1973, 1996) -  principalmente ao nível da altura sonora e do ritmo - transmitido 

entre os indivíduos através da imitação, no processo da transmissão e evolução 

cultural; existem alturas e ritmos sonoros que não são UIRM, estas são mónadas 

e díadas - uma obra musical representa uma manifestação temporária de junções 

de UIRM.  

Os atributos das UIRM são as UIRM, que manifestam os atributos de 

longevidade, fecundidade e fidelidade da cópia. Estes atributos interagem de 

formas complexas no entanto, algumas das UIRM beneficiam de maior 

longevidade como resultado da preservação das suas formas femotípicas. Outras 

UIRM são mais fecundas que suas alelas e manifestam altos níveis de fidelidade 

da cópia que suas contrapartes genéticas - as UIRM normalmente consistem em 
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pelo menos três componentes. A segmentação do contínuo musical em 

componentes capazes de funcionarem enquanto UIRM é determinado 

parcialmente pelos atributos humanos (baixo-cima) da perceção e da cognição e 

pela presença de co indexes (cima-baixo). Os co indexes descrevem o mapa de 

pelo menos duas UIRM que manifestam semelhanças.  

 

As hierarquias estruturais e culturais das UIRM existem em vários níveis 

estruturais e hierárquicos dentro de uma obra musical, desde do estrato musical 

imediato até níveis estruturalmente mais profundos, como por exemplo a 

sequência -. Uma determinada UIRM representa um complexo 

multiparamétrico de atura sonora e do ritmo. No nível da superfície, certos 

complexos multiparamétricos podem funcionar como esquemas percetuais e 

cognitivos, agindo como quadros de organização de UIRM que pertencem ao 

nível do primeiro plano - as hierarquias estruturais formadas pelas UIRM nos 

contextos intraopus são expandidas pelas hierarquias culturais replicadoras que 

abrangem os contextos interopus.  

  

A transmissão, a mutação, a seleção e a evolução das UIRM é o modelo 

fundamental da dinâmica das UIRM é o mesmo que descreve as dinâmicas do 

gene, o algoritmo tripartido - variação, hereditariedade/replicação e fitness 

diferencial. A transmissão das UIRM dentro das comunidades culturais é análoga 

a transmissão de agentes infeciosos manifesta entre os organismos. Possibilita-se 

assim a utilização de conceitos, vocabulários e metodologias da epidemiologia. As 

UIRM que manifestam ter maior saliência percetiva e cognitiva tenderão ser 

propagadas mais amplamente no fundo memético101 em detrimento das UIRM 

que se manifestam menos salientes. O potencial de implicação-realização (I-RP) 

é um meio para a quantificação da fecundidade, oferecendo um necessário índex 

da saliência. As metáforas de egoísmo e da visão memética (meme´s eye view) 

articulam a inevitabilidade tautológica que representa a teoria replicadora. 

                                                      

101
 Meme pool.     
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O futuro desta investigação estará relacionado com o encontro e a 

identificação de novas Unidades de Informação Replicadora Musical que se 

revelarem bem-sucedidas ao longo da história musical. Esperamos que a 

presente reflexão investigativa desperte o interesse por continuar este tema e 

assim ver que caminhos novos levam a música no futuro, como marco da 

identidade cultural e histórica dos povos. 
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