U MA B R E VE H I S T ÓR I A D O MI D I
Or lan do Mar cos Mar t in s Man cin i
T r adução adaptada do ar tigo de K r is topher D. Gies ing - Mus ic 154

MI DI - Mus ical I ns tr ument Digital I nter face (I nter face1 Digital
par a I ns tr umentos Mus icais )- é um pr otocolo que es pecifica
como os ins tr umentos mus icais podem s er inter conectados e
contr olados r emotamente. O pr otocolo MI DI , que for maliza
tanto a inter face do har dwar e quanto uma linguagem de
comunicação de mens agens com s ignificados mus icais , iniciou
s eu des envolvimento na década de 1980 em r es pos ta ao
aumento da s ofis ticação e cor r es pondente complex idade dos
ins tr umentos eletr ônicos , es pecialmente os s intetizador es .

O N as cim en t o do P r ot ocolo MI D I
O comér cio de s intetizador es eletr ônicos j á ex is tia antes do des envolvimento
do pr otocolo MI DI . Os pr imeir os s ó er am aces s íveis ao gr ande público atr avés de
ex ibições es peciais e da utilização es por ádica em tr ilhas s onor as de filmes . Es tes
pr imeir os dis pos itivos er am analógicos , e, antes do advento do tr ans is tor , enor mes ,
car os

e de difícil oper ação.

Rober t Moog cons tr uiu s intetizador es

análogos

cons ider avelmente menor es e mais bar atos , dir ecionados a um gr ande mer cado em
potencial. No final da década de 1960 os s intetizador es Moog er am cada vez mais
utilizados na mús ica popular . A “S witched- On B ach” de Wendy Car los foi um dos
álbuns “clás s icos ” mais vendidos de todos os tempos .

1

Em processamento de dados o termo Interface pode ser definido como “dispositivos de
hardware e software através dos quais informações são trocadas por dois sistemas” (BRAUT 1994)

Entr etanto, os pr imeir os s intetizador es eletr ônicos não for am pens ados par a
s er em inter conectados . Natur almente, a inter face de contr ole utilizada nes s es
s intetizador es er am também, elas mes mas , análogas . O s is tema envolvia duas
por tas de contr oles , uma par a contr olar a fr eqüência (altur a) e dur ação das notas
mus icais , e a outr a no s entido de pr over uma r efer ência de tempo. A pr imeir a por ta
cons is tia de dois s inais : um contr olador da var iação de voltagem (CV), pr opor cional
a nota mais um dis pos itivo dis par ador /cor tador de puls o. A s egunda por ta cons is tia
de um s incr onizador de puls o ex ter no.
Ex is tem muitos inconvenientes nes te s is tema. Pr imeir o, pela natur eza s er ial
do CV, s omente uma nota poder ia s er contr olada por vez. S egundo, não ex is tia
nenhuma concor dância com a tax a de puls os do s incr onizador ex ter no. De for ma a
contr olar múltiplos dis pos itivos com uns puls os s imples , dis pos itivos (caix as box es ) es peciais de conver s ões er am neces s ár ios par a aumentar ou diminuir os
puls os de um deter minado s inal de amos tr agem. I s s o s ignifica que conectar
diver s os ins tr umentos , es pecialmente de fabr icantes difer entes , er a uma tar efa
complex a, car a e pr oblemática par a s er empr eendida.
No final da década de 1970, o mundo dos ins tr umentos eletr ônicos análogos
e digitais iniciou o s eu des envolvimento. Encor aj ados pelo bar ateamento no cus to
dos micr opr oces s ador es e uma pr odução em mas s a de cir cuitos integr ados , os
fabr icantes de s intetizador es começar am a incor por ar os cir cuitos digitais em s eus
ins tr umentos .
Muitos componentes er am menor es , mais es táveis e mais bar atos quando
cons tr uídos a par tir de cir cuitos digitais . Os timbr es análogos , que ex igiam um
emar anhado de cor das fís icas , puder am s er s ubs tituídos por painéis de contr oles
menor es e s oftwar es es peciais . Já no final des ta década muitos s intetizador es er am
inteir amente digitais .
Com os ins tr umentos digitais vier am as inter faces digitais de contr ole.
Pr imeir amente es tas inter faces for am tão ecléticas quanto s eus pr edeces s or es
análogos , com cada fabr icante pr oj etando de acor do com o s eu pr ópr io s is tema.
Por ém, no início da década de 1980, os engenheir os da S equential Cir cuits ,
Roland Cor por ation e Ober heim Eletr onics começar am a tr abalhar num padr ão que

per mitir ia a integr ação de ins tr umentos de qualquer fabr icante. Es te padr ão s e
tor nou o MI DI 1.0, for malmente publicado em agos to de 1983.
O des envolvimento do padr ão MI DI não s e deu dir etamente por nenhum
acidente. A utilização de micr opr oces s ador es como contr olador es de s intetizador es
es tava no início. Os fabr icantes s e der am conta de que es ta modificação do análogo
par a o digital ofer ecia uma chance de apr ender com as ex per iências do pas s ado. A
indús tr ia do computador j á havia s olucionado vár ios pr oblemas r elacionados com o
ender eçamento de mens agens na inter conex ão de computador es em r ede. Os
engenheir os que iniciar am o tr abalho em MI DI per ceber am que poder iam adotar a
es tr utur a do pr otocolo LAN (Local Ar ea Networ k), que es pecificava tanto as
ex igências das placas (har dwar e) par a a conectividade quanto o for mato das
mens agens tr ocadas por es tas placas . Es ta abor dagem, que cr iou uma camada de
abs tr ação entr e o tr abalho inter no dos ins tr umentos digitais e a linguagem utilizada
na comunicação com o mundo ex ter no, per manece uma car acter ís tica centr al do
pr otocolo MI DI e de todas as s uas melhor ias e ex tens ões .
O tr abalho que r es ultou no padr ão MI DI 1.0 iniciou com uma conver s a de
tr ês engenheir os de áudio, em j unho de 1981, no encontr o da National As s ociation
of Mus ic Mer chants (NAMM2 ). I . K akehas hi (Roland Cor por ation), T om Ober heim
(Ober heim Eletr onics ) e Dave S mith (S equential Cir cuits ) es tavam cientes das
dificuldades dos mús icos na ques tão da conex ão de s intetizador es de difer entes
fabr icantes . Par tindo da liter atur a ex is tente de r ede de computador es , S mith
elabor ou uma pr opos ta inicial que apr es entou à Audio Engineer s S ociety (AES ), em
novembr o do mes mo ano, denominada “Univer s al S ynthes izer I nter face” (US I ).
A pr opos ta de S mith chegou aos ouvidos dos fabr icantes j apones es que j á
haviam cr iado s eu pr ópr io padr ão. O padr ão j aponês er a mais complex o do que o
US I , que s e focava, pr incipalmente, nos eventos de ligar e des ligar notas . No
pr óx imo encontr o da NAMM, em j aneir o de 1982, os j apones es , que incluíam na s ua
2

O NAMM – National Association of Music Merchants realiza, anualmente, conferências
organizadas por duas organizações: MMA – MIDI Manufacturers’ Association e JMSC – Japan MIDI
Standards Committee, responsáveis pela administração do padrão MIDI. Nestes encontros as novas
versões da linguagem são normalmente aprovadas. Por exemplo: 1986 – Sample Dump Standard; 1987
– MIDI Time Code; 1988 – MIDI files. Em junho de 1988, o IMA – International MIDI Association, decidiu
preparar uma revisão completa do documento oficial conhecido como Version 4.0 of the MIDI 1.0
Detailed Specifications. Em janeiro de 1993, a versão 4.2 General MIDI foi confeccionada (BRAUT,
1994:61).

totalidade os maior es fabr icantes de s intetizador es como, por ex emplo: a K or g,
K awai e Yamaha, unir am- s e aos fabr icantes amer icanos par a coor denar os es for ços
de unificação do pr otocolo. Cinco mes es depois (j unho), os fundamentos bás icos da
I nter face Digital de I ns tr umentos Mus icais (MI DI – Mus ical I ns tr umento Digital
I nter face)

for am

apr es entados

na

NAMM,

e

os

fabr icantes

iniciar am

a

comer cialização de ins tr umentos mus icais em confor midade com es s e mes mo
padr ão.
Com a ex per iência das pr imeir as implementações , o padr ão foi r efor mado e
r efinado; em agos to de 1983 o pr otocolo MI DI 1.0 foi for malmente publicado.
O padr ão MI DI é um pr oduto de fabr icantes comer ciais e o contr ole s obr e
es s e padr ão é mantido por duas or ganizações : MI DI Manufactur er s As s ociation
(MMA), e s ua contr apar te j apones a, Japan MI DI S tandar ds Committee (JMS C).
Qualquer pr opos ta de mudança deve s er apr ovada por ambas or ganizações . Ex is te
também um gr upo or ientado aos us uár ios que iniciou como I MUG – I nter national
MI DI Us er ’s Gr oup e, pos ter ior mente, tr ans for mou- s e no I MA – I nter national MI DI
As s ociation
A H is t ór ia de S u ces s o do pr ot ocolo MI D I
O pr otocolo MI DI obteve um s uces s o ins tantâneo no comér cio eletr ônico
mus ical.

S omente dois anos após s ua intr odução, Gar eth Loy es cr eveu: “o

pr otocolo MI DI flor es ceu e é, de fato, um ver dadeir o modelo par a a indús tr ia” (LOY
1985). Dois anos depois , nos anais da Quinta Confer ência Anual da S ociedade de
Engenhar ia de Áudio (AES

–

Audio Engineer ing S ociety),

as

comunicações

r es s altam o es tado da ar te da mús ica eletr ônica ex plor ando o MI DI e s eus impactos
(MI LANO 1987).
No s entido de compr eender por que o MI DI foi r ecebido tão bem por gr ande
par te da indús tr ia da mús ica eletr ônica, deve- s e r ecor r er ao pr ópr io modelo de
univer s o do pr otocolo MI DI .
O pr otocolo es pecifíca que os dis pos itivos MI DI devem pos s uir uma por ta de
entr ada (MI DI I N), uma por ta de s aída (MI DI OUT ) e, opcionalmente, uma por ta de
pas s agem ou r epetição de infor mações (MI DI T HRU). T odas as es pecificações
elétr icas des tas por tas s ão apr es entadas no pr otocolo de tal for ma que a conex ão

de quais quer dis pos itivos MI DI pos s am s er utilizadas com um s imples cabo. A por ta
MI DI I N per mite que o dis pos itivo aceite e ex ecute mens agens em uma linguagem
eletr ônica que também é par te do pr otocolo MI DI . A por ta MI DI OUT per mite que o
dis pos itivo envie tais mens agens a outr os dis pos itivos . A por ta opcional MI DI T HRU
per mite que o dis pos itivo r epas s e ou r epita as mens agens r ecebidas pela por ta
MI DI I N, per mitindo que diver s os dis pos itivos MI DI (mais de dois e, teor icamente,
indefinidamente) s ej am inter conectados conj untamente (Dais y- chained).
Além des s as es pecificações de har dwar e, o pr otocolo MI DI pr ovê a des cr ição
da infor mação que é pas s ada pelos tr ês tipos de por tas . Os comandos MI DI
cons is tem de um ou mais bytes de dados e incluem cois as tais como ligar e des ligar
notas , s incr onização de puls os , etc. Os comandos s ão tr ans mitidos s er ialmente
numa tax a es pecífica de 31.250 bits por s egundo e ender eçadas par a um
deter minado canal. I s to per mite a s imulação de um contr olador par alelo: os
dis pos itivos MI DI podem s er configur ados par a aceitar em s omente mens agens
ender eçadas a um deter minado canal ou a um gr upo de canais . As configur ações
pos s íveis s ão es pecificadas no pr otocolo e denominadas de modos (modes ).
Enquanto que os as pectos técnicos do pr otocolo MI DI s ão “empr es tados ” do
campo que tr abalha com as r edes de computador es , a es tr utur a do padr ão MI DI é
cons tr uída implicitamente s obr e dois modelos : o per for mático e o acús tico- mus ical.
Cada um des s es modelos é s imples e poder os o, e embor a s uas r amificações não
tenham s ido inteir amente pr ognos ticadas pelos s eus autor es , cada uma delas teve
um lar go impacto na popular idade do MI DI (tanto pos itivamente quanto, como s er á
abor dado adiante, negativamente).
Antes do pr otocolo MI DI

s er intr oduzido nos s intetizador es , eles er am

cons tituídos de dois componentes num s is tema integr ado. O pr imeir o componente,
o

s is tema

ger ador

de

s ons

s intetizados ,

cons is tia

peças

eletr ônicas

que

ver dadeir amente ger avam os s ons . O s egundo componente er a o contr olador ,
nor malmente um teclado, que captur ava as intenções do mús ico e as tr ans for mava
em voltagens e cor r entes que o pr imeir o componente pudes s e entender e r ealizar .
Es te pr oces s o é nor malmente chamado de captur a do ges tual per for mático.
O pr otocolo MI DI fez a dis tinção ex plícita des tes dois componentes e, por
is s o, es s encialmente quebr ou s ua dependência mútua, pois , como qualquer

contr olador poder ia contr olar qualquer s is tema ger ador de s ons , os mús icos
poder iam cons tr uir s is temas de componentes modular es , es colhendo de uma vas ta
gama de pr odutos dis poníveis comer cialmente. Além dis s o, o pr otocolo fez com que
os componentes modular es pudes s em s er adquir idos mais livr emente, pois o medo
da obs oles cência – o fantas ma dos cons umidor es eletr ônicos de qualquer lugar – foi
minimizado pela natur eza univer s al da linguagem contr olador a.
O impacto des te modelo per for mático não pode s er minimizado. Por ex emplo,
o MI DI finalmente abr iu as compor tas par a o contr ole e s íntes e por computador . Os
computador es

começar am

compos ições algor ítmicas

a s er

utilizados

tanto como contr olador es ,

com

manipuladas dir etamente pelos s intetizador es MI DI ,

quanto como dis pos itivos per for máticos , com um teclado MI DI bar ato acoplado no
s is tema. Além dis s o, contr olador es cus tomizados poder iam s er cr iados (ver [ MOOG,
1987] ); T ais contr olador es poder iam s er ins tr umentos de per cus s ão, violinos ,
telefones etc.
O modelo mus ical do pr otocolo MI DI es pelha dir etamente a natur eza do
teclado dos s intetizador es a par tir do qual foi des envolvido. Os eventos mus icais
s ão des ignados por tr ês car acter ís ticas : altur a [ pitch] (que tecla foi aper tada),
intens idade [ velocity] (com que for ça foi aper tada), e dur ação [ tempo do evento]
(quanto tempo per maneceu aper tada). Por caus a da natur eza digital da inter face,
todos os tr ês par âmetr os s ão codificados em quantidades dis cr etas , por ex emplo,
ex is tem 128 intens idades pos s íveis .
O modelo mus ical do pr otocolo MI DI r eflete os pr ocedimentos da notação
mus ical

ocidental.

Embor a ex is tam

alguns

as pectos

que não s ej am muito

congr uentes (por ex emplo, não ex is te no pr otocolo r efer ência as paus as ), o
contr ole de infor mações MI DI pode s er pens ado como um tipo de “par titur a”
mus ical eletr ônica. Por es ta r azão, os métodos de ar mazenamento dos dados MI DI
for am r apidamente des envolvidos . Es tes incluem s eqüenciador es , que gr avam e
ex ecutam uma s eqüência de comandos , e modelo padr ão de ar quivos MI DI , que é o
for mato adotado pela MMA par a o ar mazenamento de dados MI DI .
A idéia de MI DI como um s is tema de notação mus ical pr eencheu a lacuna do
entendimento mus ical entr e o humano e o computador . I s to ins pir ou as idéias de
ger ação de par titur as automáticas com a colabor ação eletr ônica de compos itor es

humanos . Na Quinta confer ência da AES , por ex emplo, ex is tiu uma gr ande
ex citação s obr e um novo s is tema MI DI de cor r eio eletr ônico (LEOPOLD, 1987).
Com tantas novas idéias ger adas , ins pir adas dir eta ou indir etamente pelo
pr otocolo MI DI , muitos vêem o MI DI como o des envolvimento mus ical dos anos
1980. Entr etanto, pelo fato de que o pr otocolo MI DI r apidamente neces s itou s er
r evis to e ampliado, o que contr ibuiu par a o s eu s uces s o, demons tr ou s uas pr ópr ias
limitações e os pr oblemas de s eu des ign or iginal.
P or qu e o MI D I n ão é a s alvação do m u n do
O MI DI

es pecifíca conex ões

tanto no nível

do har dwar e quanto da

comunicação entr e o har dwar e (s oftwar e). T alvez s ej a des neces s ár io que es tes dois
níveis es tej am ligados pelo padr ão na for ma de valor es numér icos abs olutos par a
vár ios par âmetr os . Devido à natur eza do r ápido des envolvimento no campo da
eletr ônica, muitos des s es valor es abs olutos , as s umidos tempor almente em função
do es tado da tecnologia do momento em que for am cr iados , es tão agor a
começando a impor limitações fr ente às novas pos s ibilidades , neces s idades e
ex igências .
Es tas limitações – incluindo a tax a de tr ans mis s ão de 31,25 K B aud, os 16
canais nos contr olador es dos ins tr umentos e a natur eza da conex ão dir ecional
(s omente uma dir eção) – podem s er vis tas afetando a utilidade e ex tens ibilidade da
per for mance que o modelo MI DI ofer ece. Por ex emplo, F. Richar d Moor e ar gumenta
que a demor a iner ente de ~ 1 ms eg do pr otocolo MI DI inter fer e no que denomina
de “contr ole íntimo” do mús ico ex ecutante, ou s ej a, a r elação de caus a - efeito que
todo mús ico ex per imenta, não s omente no nível cons ciente, mas também de for ma
incons ciente, vis cer al (MOORE, 1988). Além dis s o, os s intetizador es comer ciais s ão
ins táveis , mes mo na tax a de tr ans mis s ão que dever iam r es ponder , o que des tr ói a
dir igibilidade dos contr oles per for máticos (LOY, 1985). Loy também afir ma que no
pr otocolo MI DI a tax a de tr ans mis s ão da captur a do ges tual per for mático e o da
ex ecução pelo s intetizador é as s umida como idêntica, o que na pr ática não é
ver dade, pr incipalmente quando o MI DI é utilizado par a aumentar ou s uplantar
uma per for mance mus ical.

Mais s ér ia do que as limitações no modelo de contr ole s ão as pr opos ições
s implificadas iner entes do modelo mus ical MI DI . Como foi dito anter ior mente, o
modelo MI DI pode s er pens ado como uma “par titur a” mus ical, ou s ej a, uma f or ma
de r epr es entar uma peça mus ical eletr onicamente. Vamos então ex plor ar as
implicações des ta afir mação.
O pr otocolo MI DI une a for ma como os s intetizador es s ão contr olados
ex ter namente, ou s ej a, todo ins tr umento ex ecutante MI DI pode s er contr olado pela
mes ma implementação r ealizada a par tir do MI DI contr olador . No entanto, o que o
ins tr umento ex ecutante faz com as mens agens r ecebidas não é es pecificado no
pr otocolo. Da mes ma for ma que is s o per mite flex ibilidade na utilização de um
ins tr umento – o pr otocolo não r econhece o tipo de s om es ta s endo pr oduzido – é
as s umido que uma deter minada infor mação MI DI

ger a s ons

completamente

difer entes , dependendo da “qualidade” do ins tr umento que é utilizado.
As s im, a camada de abs tr ação entr e o contr olador de s inal e o s om do
s intetizador ger a uma ver dadeir a aventur a. Par a os compos itor es que quer em
utilizar o MI DI como um padr ão par a editor ação eletr ônica mus ical, o MI DI mes mo
não é s uficiente. Não ex is te for ma no pr otocolo or iginal par a difer enciar , por
ex emplo, uma par te de violino de uma outr a da flauta. Os fabr icantes r apidamente
s e der am conta da neces s idade de algum nível de unifor midade na es tr utur a dos
s intetizador es e implementar am um padr ão chamado de GENERAL MI DI , na
tentativa de s olucionar es tas neces s idades . O padr ão GENERAL MI DI es pecifíca a
r elação entr e os timbr es (ins tr umentos ou patchs ) e os númer os dos ins tr umentos
MI DI . Es tes númer os es pecificam lis tas de 128 pos s ibilidades , onde uma pr imeir a
lis ta é unifor mizada pelas es pecificações do padr ão GENERAL MI DI e uma s egunda
lis ta é utilizada pelo fabr icante (ou, em alguns cas os , pelo us uár io). O padr ão
Gener al MI DI foi adotado pela MMA e JMS C em 1991. Ainda as s im ex is tem s ér ias
limitações nes ta tentativa de unifor mização j á que os timbr es dever iam incluir não
s ó as pr opr iedades acús ticas iner entes de deter minados ins tr umentos , mas também
as car acter ís ticas per for máticas . Alguns ins tr umentos for am duplicados nes ta lis ta
enquanto que outr os inteir amente es quecidos .
Outr o empecilho do pr otocolo é ger ado por as s umir a es cala ocidental
temper ada de doze s emitons (uma pr opr iedade iner ente em s eu modelo mus ical).

As dis tinções enar mônicas (e.g. fá# ou s olb) não s ão ex pr es s as no for mato MI DI ,
as es calas micr o- tonais ou outr as não ocidentais , ignor adas . T ais pos s ibilidades
mus icais podem mes mo nem s er pos s íveis , dependendo da implementação do
fabr icante.
Em r es pos ta a es s a deficiência, entr e 1988 e 1991, s ete membr os da Jus t
I ntonation Networ k for mular am uma pr opos ta no s entido de es tender o pr otocolo
MI DI incluindo não s omente outr as afinações como pos s ibilidades de aj us tar as
afinações em tempo r eal. Es ta pr opos ta, que utiliza um comando de “s ys tem ex clus ive” (s is tema ex clus ivo) par a enviar os dados da afinação, foi adotada pelo
MMA/JMS C novamente em 1991. Entr etanto, devido ao fato de que o comando
pode s er cons ider ado ou ignor ado dependendo da implementação do fabr icante,
es ta es pecificação é encar ada como uma r ecomendação ao invés de um padr ão
es tr ito.
Mes mo com es tas modificações adicionais no pr otocolo inicial do MMA, o
for mato MI DI não é s uficiente, por ele mes mo, par a pr oduzir uma par titur a mus ical
completa, nem mes mo no s entido de um mecanis mo confiável de ar mazenamento
de

tais

infor mações

utilizadas

eletr onicamente.

Vár ios

autor es

elabor ar am

pr opos tas par a es tender o padr ão MI DI no s entido de abar car alguns conceitos
como notas enar mônicas , fór mula de compas s o, ar madur a de clave, cr es cendos e
diminuendos , ligadur as etc. (ver [ S ELFRI DGE- FI ELD, 1997] ). Es s as ex tens ões ,
mes mo que compatíveis com o modelo padr ão MI DI , não for am adotadas pelo
MMA.
Devido, por um lado, à popular idade do MI DI , e, por outr o, às s uas
limitações , tais ex tens ões s ão for ços amente as s umidas tanto nas implementações
dos fabr icantes quanto em pr opos tas aber tas de car áter ger al. Na medida em que o
númer o de ex tens ões cr es ce, elas ameaçam debilitar as vantagens comer ciais do
MI DI como um padr ão, por ex emplo, r e- intr oduzindo obs oles cência e r eduzindo a
modular idade (“Oh não, meu s intetizador não s upor ta a ex tens ão MegaMI DI que
meu contr olador utiliza. S er á que ter ei de compr ar um novo?”). Ainda as s im, o
pr otocolo MI DI pr oveu um enor me poder com o padr ão – o s uficiente par a ter
r evolucionado a apar ência da mús ica eletr ônica em um cur to es paço de tempo.

Con clu s ão
Des de s ua acepção em 1983, MI DI – Mus ical I ns tr ument Digital I nter face
(I nter face Digital de I ns tr umentos Mus icais ) tr ans for mou o mundo da mús ica
comer cial eletr ônica. O cr es cimento da inter conectividade entr e os componentes
mus icais tor nou os equipamentos mais bar atos o bas tante, e fácil o s uficiente par a
manter , que mes mo os mús icos amador es puder am cons tr uir home- s tudios ,
impos s íveis anter ior mente, com ex celentes r es ultados .
O MI DI não es tá is ento de limitações , es tas s e tor nam mais pr oblemáticas na
medida em que não s ão acidentes de implementação – as limitações s ão iner entes
e ger adas a par tir do modelo em que es tão embas adas . T ais limitações s e tor nam
apar entes quando o MI DI é utilizado em aplicações que, embor a ex tens ões lógicas
de s eu poder ex pr es s ivo, não per tenciam ao pr opós ito inicial do pr otocolo.
Além dis s o, o pr otocolo é quas e que ubíquo na indús tr ia da mús ica
eletr ônica. Qualquer s is tema futur o que obj etivar s ubs tituí- lo dever á s er compatível
r etr os pectivamente com os s is temas ex is tentes . I s to dá a entender que o novo
s is tema dever á conter o MI DI como uma es pécie de s ubs is tema. Com 20 anos de
idade, o pr otocolo MI DI par ece que per manecer á como uma par te do r eper tór io dos
mús icos ainda por muitos anos .
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