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Resumo: Desde o século XVIII, com a formulação da doutrina dos afetos, um grande número de pensadores tenta 
explicar a relação emocional entre o homem e a música. A partir do surgimento da psicologia, no final do século XIX, 
surge a pesquisa empírica sobre a expressão das emoções em música. O estudo sistemático sobre as emoções 
desencadeadas pela música ainda é bastante recente no Brasil e carece de replicações de experimentos já realizados e 
validações dos modelos existentes. O objetivo desta pesquisa é investigar os processos cognitivos relacionados às 
emoções desencadeadas pela música em um contexto de escuta brasileiro. Para isso, serão feitas tais replicações, 
buscando-se verificar se os modelos já existentes na literatura científica podem ser aplicados em contextos de escuta 
brasileiro. A partir de uma proposta transdisciplinar, a busca por uma explicação sobre como e porque o ser humano 
se emociona ao compor, executar ou ouvir música poderá auxiliar a compreensão da interação entre sujeito e objeto 
em diversas áreas do saber como o cinema, o marketing, a musicoterapia, a educação musical, entre outros. Com o 
desenvolvimento desta pesquisa, procura-se, ainda, viabilizar contribuições significativas para a formação profissional 
do músico, a partir da compreensão dos processos cognitivos relacionados à emoção e à expressividade envolvidos na 
composição e na performance musical. Os dados da presente pesquisa serão discutidos à luz do Expanded Lens Model 
e do Modelo de Camadas da Expressão Emocional da Música, propostos por Patrik Juslin. 
 
Palavras-chave: (1) música; (2) emoção; (3) contexto brasileiro. 
 
 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 A música expressa emoções que os ouvintes percebem, reconhecem e são movidos por ela. 

Eles se apropriam da música para autorregular suas emoções, para se divertir ou até mesmo para 

se aliviar do estresse. Segundo Juslin e Sloboda (2010), existem evidências de que a maioria das 

pessoas ouve música (de alguma forma, em algum lugar) todos os dias em suas vidas e essas 

vivências geralmente são acompanhadas de reações emocionais (exemplo: reconhecimento de uma 

certa nostalgia proporcionada pela escuta de uma música favorita enquanto se dirige um 

automóvel, alegria ao presenciar uma excelente performance durante um concerto musical, tristeza 

evocada pela trilha sonora de um filme, entre outras). Para Cooke (1959), a música é reconhecida 

como sendo a linguagem das emoções. 

 Por que reagimos à música por meio de emoções, embora ela geralmente não traga nenhum 

tipo de recompensa relacionada aos nossos objetivos de vida? Como uma música nos chama tanta 

atenção a ponto de nos engajarmos emocionalmente com ele? A busca por responder a essas 

questões é de fundamental importância para a compreensão dos próprios comportamentos 

humanos per si, uma vez que a música pode ser empregada de inúmeras maneiras em nossa 

sociedade atual, como na composição de trilhas sonoras para filmes, no marketing, na 

musicoterapia, no contexto escolar, entre outras. Algumas evidências descobertas no século XXI 

apontam que a música traz benefícios à saúde, que podem ser explorados sistematicamente a 

medida em que alcançar-se uma compreensão aprofundada sobre os mecanismos subjacentes 

relacionados a esta questão (Juslin & Sloboda, 2010). Segundo os autores, o estudo das emoções 

também é central para a compreensão dos processos de criação envolvidos na composição ou na 

performance musical, uma vez que inúmeros músicos têm comprovado o papel crucial das 

emoções ao escreverem, aprenderem e/ou interpretarem música. De fato, muitos músicos 
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escolhem a carreira musical por conta de experiências emocionais positivas com a música desde a 

mais tenra idade. 

 Apesar de muito difundido fora do país, o estudo sistemático sobre música e emoção ainda 

é bastante recente no Brasil e carece, portanto, de investigações (sejam elas de caráter qualitativo 

ou quantitativo), bem como de mensurações, réplicas das experiências já realizadas e validações 

dos modelos existentes. A execução do presente projeto de pesquisa justifica-se por esse motivo. 

O seu objetivo é investigar os processos cognitivos relacionados às emoções desencadeadas pela 

música em um contexto de escuta brasileiro. Para isso, serão feitas replicações de alguns estudos 

empíricos já realizados fora do país sobre o tema proposto, buscando-se verificar se os modelos já 

existentes na literatura científica podem ser aplicados em nosso contexto cultural. Se forem 

aplicáveis, esses modelos poderão ser validados cientificamente à nossa realidade. Se não forem 

replicáveis, esses modelos poderão ser reformulados ou até mesmo expandidos, de forma a dar 

importante consideração ao papel do contexto musical em que o sujeito está inserido sobre o 

envolvimento emocional entre ele e a música. 

 O presente projeto de pesquisa será desenvolvido dentro do GRUME – Grupo de Pesquisa 

Música e Expertise – junto à Universidade Federal do Paraná1. Trata-se de uma oportunidade para 

que estudantes de graduação e pós-graduação possam aprofundar os seus estudos nessa área e, 

assim, aplicar os conhecimentos adquiridos em qualquer atividade relacionada à composição, 

performance ou escuta musical. 

 

 2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 2.1. Emoções desencadeadas pela música 

 

 O fato de a música desencadear emoções no ser humano ainda é um mistério, que fascina 

estudiosos desde a antiguidade (Budd, 1985). Os gregos antigos já afirmavam que características 

específicas da música podiam ser associadas a algumas emoções. Essa noção recebeu uma 

formulação mais precisa na doutrina dos afetos durante os séculos XVII e XVIII. A partir de 

então, vários filósofos conceituaram as emoções por ela desencadeadas, no intuito de entender e 

explicar a relação entre a música e o indivíduo. Em seu capítulo de livro intitulado “o percurso 

histórico do pensamento científico sobre as emoções musicais”, Figueira (2014) apresenta uma 

revisão bibliográfica, apontando os princípios básicos que regiam as teorias dos filósofos da 

música. A Tabela 1 ilustra o nome desses filósofos (ou dessas teorias), o período em que elas 

                                                
1 As publicações, os estudantes (antigos e atuais) e os projetos e programas de pesquisa desenvolvidos pelo GRUME 
podem ser encontrados no blog do grupo, pelo endereço: https://grumeufpr.wordpress.com/. 
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foram criadas, bem como os princípios básicos de cada uma delas: 
  
Tabela 1. Principais teorias das emoções desencadeadas pela música (e seus criadores), períodos em que elas foram 
criadas e seus princípios básicos. 
 

Teorias / Autores Período Princípios básicos 

Doutrina dos afetos Século XVIII Baseada nas ideias de Platão, na retórica de Aristóteles e no 
simbolismo do Oriente, trata-se da primeira sistematização de 
fatores extramusicais aliados à prática composicional e da 
performance musical. 

Eduard Hanslick Século XIX Ao criticar severamente a doutrina dos afetos, entende que a 
música possui significação intrínseca e, por isso, a estética não 
deve buscar o sujeito senciente, uma vez que os sentimentos não 
são conteúdo nem tampouco a finalidade da música. 

Arthur Schopenhauer Século XX Como panaceia ao sofrimento, entende que a música possui uma 
dualidade complementar, em que o caráter racional convive 
simultaneamente com a separação do sujeito do exercício da 
vontade, diretamente na forma de sentimentos. 

Susanne Langer Século XX 
(década de 1920) 

Entende que a música não é a estimulação de sentimentos, mas a 
expressão deles, embora simbólica, das formas de sensibilidade 
senciente do compositor. Entretanto, a emoção pode ser o efeito 
da música para o ouvinte e representa juntamente com os 
sentimentos, a vida e o movimento, a sua significação. 

Carroll Pratt Século XX (década de 
1930) 

Interpreta as emoções desencadeadas pela música a partir do 
entendimento de que o ouvinte é sujeito para as emoções que 
sente, e, por sua vez, envolve processos orgânicos que 
representam movimentos análogos à música e consonante com 
algum estado psicológico. 

Leonard Meyer Século XX 
(década de 1950) 

Consolida a pesquisa conceitual das emoções por meio da análise 
das expectativas musicais. Ao considerar a música como 
estímulo, o despertar da expectativa influencia, desse modo, a 
emoção como resposta e, consequentemente, a significação 
musical. 

Antônio Damásio Século XX Considera uma nova interpretação das emoções enquanto 
processo cognitivo e neurofisiológico. Em consonância com a 
teoria emocional de James-Lange, vai além das emoções 
primárias de reações inatas, para aperfeiçoar a compreensão das 
emoções secundárias aprendidas e com respostas que variam de 
acordo com a história de cada indivíduo. 

Teoria do contorno 
de Peter Kivy 

Século XX (Década 
de 1980) 

Considera a música inexpressiva de emoções. Entretanto, suas 
características permitem que seja expressiva de emoções, a saber, 
os contornos melódicos e harmônicos. 

 

  

Com o surgimento da psicologia no final do século XIX, surge também a pesquisa empírica 

sobre a expressão das emoções em música, que tem sido conduzida durante mais de um século, 

incluindo os primeiro estudos da década de 1930, como o de Hevner (1936), que explorou 

propriedades expressivas de parâmetros musicais como altura, modo, timbre, entre outros. À partir 

de então, foi possível definir aspectos da composição musical que podem influenciar a expressão 

das emoções. Dada a importância do papel das emoções nas atividades musicais, esta área ocupou 

uma posição central nas pesquisas realizadas em cognição musical. Essa temática, no entanto, foi 

negligenciada durante a décadas de 1960, 1970 e 1980, tendo sido somente a partir da década de 

1990 recebido uma maior atenção. A partir de então, novos estudos, novas teorias e diversos 



 

 5 

modelos científicos foram surgindo, com o intuito de entender como se dá o envolvimento 

emocional entre o ser humano e a música. 

 

 2.2. Mensuração das emoções desencadeadas pela música 

 

 A questão das diferenças individuais parece ser o grande dilema que surge a respeito do 

envolvimento emocional entre o sujeito e a música. Cada indivíduo tem percepções e histórias de 

vida próprias e, portanto, diferem entre si na categorização emocional de um evento. Uma 

tentativa de mensurar respostas emocionais à música específicas de uma mesma cultura envolve 

duas possibilidades a serem consideradas: a concordância entre os ouvintes, que ocorre quando um 

número razoável de ouvintes associa uma mesma música a uma emoção específica e o nível de 

precisão entre as respostas do compositor e do ouvinte, que ocorre quando um número razoável de 

ouvintes associa determinada música à mesma emoção pretendida por um compositor (Ramos, 

2008). 

 Existem diversas metodologias adotadas pelos pesquisadores em estudos prévios sobre a 

mensuração de emoções desencadeadas pela música. Essas metodologias podem ser divididas em 

três grandes áreas, que, por sua vez, podem ainda ter suas ramificações. São elas as medidas 

comportamentais, as medidas cognitivas e as medidas psicofisiológicas (Juslin & Sloboda, 2010). 

 As medidas comportamentais consistem na análise sistemática das manifestações 

comportamentais que o indivíduo pode expressar diante de um evento musical. Essas 

manifestações podem ser medidas por meio da exteriorização de padrões comportamentais diante 

da escuta (por exemplo, expressões faciais, manifestação ritmo-corporal, exteriorização de estados 

de ânimo como o sono, etc). 

 As medidas cognitivas consistem na análise sistemática dos relatos verbais fornecidos 

pelos ouvintes durante ou após a escuta de um evento musical. Essas manifestações podem ser 

medidas por meio de: (1) Testes de escolha forçada, em que o ouvinte escolhe apenas uma 

categoria emocional contida em uma pequena lista de categorias de emoções; (2) Lista de 

adjetivos, em que o ouvinte escolhe um número de adjetivos para identificar uma ou várias 

emoções presentes no evento musical a ser apreciado; (3) Taxas emocionais, em que o ouvinte 

atribui uma nota correspondente ao grau percebido daquela emoção específica na hora da escuta 

por meio de escalas de diferencial semântico e (4) Descrições livres, em que o ouvinte descreve o 

evento musical utilizando as palavras que vierem à sua mente no momento ou após a sua 

apreciação. 

 As medidas psicofisiológicas consistem na análise sistemática das alterações fisiológicas 

dos ouvintes por meio do uso de tecnologia apropriada durante ou após uma escuta musical. A 



 

 6 

maioria dos estudos utilizando estas medidas tem procurado mensurar o batimento cardíaco, 

respostas galvânicas de pele ou mesmo as imagens cerebrais do ouvinte no momento da escuta 

musical, com o uso de aparelhos como eletroencefalograma (Peretz & Zatorre, 2003). 

 Atualmente, duas abordagens têm sido utilizadas para a mensuração das emoções 

desencadeadas pela música: uma dimensional e outra categórica. A partir de uma abordagem 

dimensional, o modelo circumplexo de Russel (1980) é aquele que mais tem sido usado em 

pesquisas da área. Trata-se de uma estrutura bidimensional em que se localizam os valores de duas 

dimensões envolvidas em qualquer escuta musical: o potencial de arousal e a valência afetiva. A 

valência afetiva (ou valor hedônico) é mensurada a partir da premissa de que toda música carrega 

em si um valor afetivo, que pode variar de pessoa para pessoa; o potencial de arousal (ou estado 

de excitação fisiológica) é mensurado a partir da premissa de que toda escuta musical provoca no 

ouvinte uma reação, em que mecanismos neurais e cognitivos são ativados, levando o ouvinte a 

prestar atenção à música que está sendo executada. O potencial de arousal está relacionado ao 

bater o pé ou as mãos para imitar o acompanhamento de uma música, à dança, à arrepios sentidos 

durante uma escuta musical, etc. Segundo este modelo, as respostas emocionais à música sempre 

estão localizadas em um dos quatro quadrantes formados por essas duas dimensões, conforme 

ilustra a Figura 1: 

 

 
Figura 1: Modelo Circumplexo. Adaptado de Russel (1980). 

 

 A partir de uma abordagem categórica, Zentner, Grandjean e Scherer (2008) propõem a 

mensuração das emoções desencadeadas pela música por meio do uso de uma lista de adjetivos 

construída em um contexto musical europeu ocidental denominada Escala Emocional Musical de 

Genebra (GEMS). Os autores afirmam que a vantagem do uso desse instrumento está no fato de 
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que ele foi desenvolvido a partir de vários experimentos que consideraram contextos musicais 

diversos (laboratório, salas de concerto, festivais de rua, etc.), com o uso de léxicos específicos 

relacionados a respostas emocionais que surgem durante uma escuta musical. Trata-se de um 

instrumento de medida que está sendo reelaborado e atualmente, encontra-se em sua versão 45, 

cuja ilustração pode ser encontrada na Figura 2: 

 

 
Figura 2. Organização dos léxicos emocionais, subfatores e fatores da Escala de Emoções Musicais de Genebra – 
GEMS. Adaptado de Zentner, Grandjean e Scherer (2008). 

 

 Conforme apresentado na figura acima, a GEMS atual possui três fatores emocional 

associado à emoções desencadeadas pela música: sublimidade, vitalidade e mal-estar. O primeiro 

fator (sublimidade), por sua vez, está associado a uma lista de estados emocionais relacionados a 

felicidade, transcendência, amor, nostalgia e paz. O segundo fator (vitalidade), por sua vez, está 

associado a uma lista de estados emocionais relacionados a poder e alegria. Finalmente, o terceiro 

fator (mal-estar), está associado a uma lista de estados emocionais relacionados a tensão e tristeza. 

 

 2.3. As emoções do compositor e do intérprete musical 

 

 Em seu tratado sobre a verdadeira arte de executar instrumentos de teclas, Carl Phillipe 

Emmanuel Bach argumenta que “um músico não é capaz de comover as outras pessoas, se ele 

mesmo não estiver comovido... Para transmitir a sua ideia musical, ele sente a necessidade de 

vivenciar o tipo de afeto que acredita ser capaz de aumentar o nível de comoção em seus 

ouvintes”. A famosa cantora Janet Backer, em uma entrevista publicada em The observer, também 

conclui que “o negócio dos musicistas é trabalhar com a emoção e a sensibilidade, qualificando-os 

como “transmissores das sensações humanas” (publicado em Crofton & Fraser, 1985). 

 Person (1993) realizou um estudo com o objetivo de verificar os aspectos emocionais 
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envolvidos no significado atribuído à performance musical de 15 pianistas. Para isso, utilizou  o 

Prelude, Opus 31, n° 1, de Reinhold Glière, desconhecido por todos os seus participantes. O 

procedimento envolvia a retirada de todas as pistas relativas à interpretação musical (dinâmicas, 

andamento, ornamentos, etc.) fornecidas pelo compositor na partitura da obra. A tarefa dos 

pianistas consistia de, após estudarem o prelúdio por duas semanas, executá-lo, gravá-lo e discuti-

lo com o pesquisador. Antes, porém, foi-lhes dito para lidar com a interpretação da peça da forma 

como eles acreditavam senti-la, ao invés de considerar as convenções relacionadas à interpretação 

de qualquer estilo musical. Além disso, os participantes deveriam atribuir um título ao prelúdio, 

que serviria de base para o início da discussão com o pesquisador. Os resultados mostraram que os 

participantes foram capazes de interpretar a obra sem o fornecimento das pistas convencionais 

relacionadas à interpretação musical. Os dados revelaram títulos das obras escolhidos conforme 

quatro critérios classificatórios: critério de aparência, referentes à associações extramusicais, como 

uma imagem (Lazy Sunday by the river, por exemplo); critérios de estado de humor, referentes à 

associações de significado emocional (Melancholy por exemplo); critérios de idioma, referentes à 

associações que permitiram a identificação de algum estilo musical (Song without words, por 

exemplo) e, finalmente, critérios estruturais, referentes à associações musicais à idiomas de 

linguagem não musicais (I wonder why? Warum? Pourquoi? Pourquoi?, por exemplo). Concluiu-

se, com este estudo, que é de extrema importância e utilidade compreender sobre os processos 

emocionais, sentimentais e afetivos envolvidos na expressão musical, pois são eles que permitirão 

que musicistas comuniquem e entendam “suas próprias músicas”.  

Tanto a pesquisa empírica (Persson, 1993; Woody, 2000) como a pesquisa biográfica 

(Blum, 1977; Schumacher, 1995; Menuhin, 1996) confirmam que musicistas sempre conceituam 

as suas performances musicais em termos de emoções e estados de humor. Boyd e George-Warren 

(1992) classificam a expressividade como o aspecto mais importante da performance musical. 

Apesar disso, esses estudos sugerem que os aspectos expressivos da performance musical têm sido 

negligenciados em educação musical. Especificamente na década de 1990, em muitos 

conservatórios e escolas de música da Europa e dos Estados Unidos, professores de piano tendiam 

a gastar muito mais tempo, esforço e energia em aspectos técnicos em detrimento aos aspectos 

expressivos presentes na música (Tait, 1992; Person, 1993). Como resultado, jovens pianistas 

vinham adquirindo um alto nível técnico sem, no entanto, se sentirem capazes de induzir uma 

experiência emocional agradável em seus ouvintes (Reimer, 1989). A mudança da ênfase 

“técnica” para a “expressiva” tende levar a um crescimento real no uso de estratégias de 

habilidades expressivas empregadas no ensino das performances musicais dos estudantes. O 

ensino dessas estratégias envolve, além de vocabulário próprio, formas de moldagem entre a 

cultura do compositor e a cultura do intérprete e o gerenciamento de diversos procedimentos a 
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serem empregados (Tait, 1992). 

  

2.4. Influências da expertise do músico e do feedback cognitivo sobre as emoções 

desencadeadas pela música. 

 

Ericsson (2006) conceitua o termo expertise como um constructo que se refere a 

características, habilidades e conhecimentos que distinguem experts de novatos e pessoas com 

menos experiência e define uma performance em nível de expert como aquela que reflete um 

desempenho humano em nível de excelência em tarefas representativas que captam a essência de 

uma respectiva área. Para o autor, um expert pode ser definido como alguém muito habilidoso que 

possui conhecimento diferenciado em alguma atividade específica. Trata-se de alguém 

amplamente reconhecido como confiável fonte de conhecimento, técnica ou habilidade, cujo 

julgamento concedido é feito por autoridade e status pelo público ou por seus pares, que 

geralmente possuem extensa e/ou intensa experiência por meio da prática e do estudo em um 

determinado campo de atuação. 

A aquisição de expertise em tarefas relacionadas à performance musical é normalmente 

compreendida como uma síntese de habilidades técnicas e expressivas (McPherson & Gabrielsson, 

2001). Entretanto, em educação musical, os aspectos técnicos são geralmente considerados como 

“aprendíveis”, enquanto os aspectos expressivos são considerados como sendo de caráter 

meramente intuitivo. Nesse contexto, muitos professores costumam dizer a seus alunos: “Não há 

técnica para que você toque de forma expressiva. Para isso, é necessário que você utilize sua 

alma”. Essa visão pode criar mitos sobre a expressividade artística. Um deles se resume em 

acreditar que a expressividade é inteiramente subjetiva e não pode ser aprendida e aprimorada 

(Howard, 1989), sendo ela consistente com a noção romântica de arte, no qual artistas são 

comumente considerados como pessoas que possuem dons misteriosos e divinos, e que, portanto, 

qualquer músico que não tenha este dons nunca irá aprender a desenvolver sua expressividade no 

instrumento musical de sua escolha. Isso se deve ao caráter social da performance musical. Em 

nenhum outro lugar isto se torna tão aparente quanto no contexto educacional (Sloboda, 1996).  

 Parte do problema que os professores de música enfrentam se deve à tensão causada entre 

o mundo subjetivo do instrumentista e as necessidades sociais e objetivas das instituições 

educacionais. Ou seja, o ensino formal de música geralmente não corresponde às necessidades e 

vontades musicais pretendidas por esses estudantes (Kingsbury, 1988). Desse modo, um 

importante objetivo de qualquer estratégia de aprendizado deveria ser o de conduzir o 

desenvolvimento das habilidades expressivas relacionadas ao mundo subjetivo do instrumentista 

(por exemplo: imagens, metáforas, emoções) ao desenvolvimento de habilidades mais objetivas da 
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performance musical (por exemplo, a articulação das notas). Nesse sentido, os pesquisadores que 

têm se dedicado a essa questão têm demonstrado que habilidades expressivas podem ser 

aprendidas e desenvolvidas por meio de treino e estas habilidades podem ser ferramentas 

poderosas no sentido de unir as necessidades emocionais dos estudantes às necessidades 

institucionais musicais (Marchand, 1975; Juslin & Laukka, 2000; Woody, 1999). 

 Baseados em uma extensa revisão de um século de pesquisa sobre a aquisição de 

habilidades musicais e não musicais, Ericsson, Krampe e Tesch-Römer (1993) propuseram três 

elementos a serem requeridos em tarefas de aprendizagem envolvendo qualquer prática 

deliberada: clareza na definição das tarefas, feedback informativo e oportunidades para a repetição 

e correção de erros. A vantagem da aplicação do uso dos feedbacks informativos em tarefas 

envolvendo performances musicais, é a de que eles podem proporcionar ao músico as 

oportunidades para uma nova realização da tarefa, no sentido de corrigir os erros inicialmente 

apresentados. Tecnicamente, o termo feedback pode ser definido como “o processo pelo qual um 

ambiente retorna ao indivíduo parte da informação produzida em uma resposta, necessária para 

comparar as estratégias utilizadas no presente com a representação das estratégias ideais” (Balzer, 

Doherty & O'Connor, 1989). Nesse sentido, professores de música necessitam de um modelo 

pedagógico que, por meio de um feedback informativo, eles consigam “guiar” o desenvolvimento 

da expressividade de seus estudantes, enfatizando uma significância científica na obtenção de uma 

comunicação emocional bem sucedida das performances musicais deles a um público específico. 

 Juslin e Laukka (2000) realizaram um estudo cujo objetivo era o aprimoramento de 

habilidades relacionadas à expressividade de oito violonistas amadores. Na primeira etapa do 

estudo, os músicos foram convidados a gravar trechos musicais que pudessem induzir emoções 

específicas a seus ouvintes. Cada performance foi gravada e analisada em termos de características 

acústicas. Em seguida, esses trechos foram apresentados a ouvintes, que deveriam preencher 

escalas de diferencial semântico relacionadas às emoções intencionadas. Então, análises 

estatísticas foram utilizadas para moldar as relações entre as intenções emocionais e o uso dos 

parâmetros de estrutura musical empregados pelos músicos em suas performances e as respostas 

emocionais dos ouvintes. Finalmente, as moldagens dos instrumentistas e dos ouvintes foram 

quantitativamente correlacionadas, por meio de algoritmos e equações matemáticas. Em uma 

segunda etapa do estudo, metade dos violonistas voltaram ao laboratório para receberem feedback 

cognitivo (CFB), que consistia de uma descrição detalhada do código acústico que eles 

empregaram, da utilização deste código pelos ouvintes para guiar suas respostas emocionais e do 

grau de acurácia com que as emoções intencionadas pelos músicos foram assimiladas pelos 

ouvintes. As diferenças em relação aos níveis de acurácia alcançados foram ditas aos 

instrumentistas individualmente. Em outras palavras, direções específicas relacionadas às 
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equações matemáticas empregadas nas análises dos dados da etapa anterior do estudo foram dadas 

aos violonistas, de maneira que informassem o modo pelo qual eles poderiam alterar a utilização 

do código acústico musical (andamento, dinâmica, acentuação, contorno melódico, entre outros), 

no intuito de tornar o uso do material musical de maneira mais similar possível em relação àquele 

código acústico com que os ouvintes se apropriaram para associar os trechos musicais gravados a 

emoções específicas. Na fase final do estudo, todos os instrumentistas retornaram ao laboratório 

para repetir a primeira tarefa (gravação de trechos musicais que pudessem induzir emoções 

específicas em seus ouvintes). O objetivo da pesquisa era o de verificar se os instrumentistas que 

tinham recebido o CFB poderiam melhorar a acurácia no processo de comunicação emocional aos 

ouvintes, em relação ao grupo controle. Dois critérios foram usados para a avaliação da eficácia do 

CFB: (1) critérios comportamentais (o feedback cognitivo melhorou a acurácia da performance?); 

(2) critérios de reação (como os instrumentistas reagem ao CFB?). Os resultados da pesquisa 

mostraram que antes do CFB, não houve diferenças estatísticas significativas entre os dois grupos 

de guitarristas na comunicação das emoções a seus ouvintes. No entanto, após o CFB, diferenças 

estatísticas apareceram em relação à acurácia do código acústico empregado pelos instrumentistas 

e os julgamentos emocionais dos ouvintes: o CFB aumentou 50% desta acurácia após somente 

uma sessão de treino. Além disso, os instrumentistas reagiram positivamente ao CFB e 

acreditaram que ele realmente aumentou a capacidade de comunicar emoções específicas a seus 

ouvintes. Em contraste, o grupo controle não melhorou sua acurácia, sugerindo que uma simples 

tarefa repetida leva a um pequeno aumento da acurácia na comunicação emocional. O estudo, 

portanto, comprovou que o CFB aumenta a capacidade de o músico comunicar as emoções que ele 

deseja a seus ouvintes. Esse estudo conduzido por Juslin e Laukka (2000) representou um auxílio 

importante para o ensino de estratégias relacionadas ao aprimoramento de habilidades 

relacionadas à expressividade, em música. 

 

 2.5. Emoções do ouvinte: o código acústico e o Expanded Lens Model 

 

 Juslin e Person (2002) definem a comunicação emocional como situações em que uma 

emoção específica pretendida pelo compositor ou pelo intérprete é entendida pelo ouvinte. Os 

autores afirmam que, quando esta compreensão é adquirida pelo ouvinte, ocorre, então, a acurácia 

emocional. Juslin, Friberg, Schoonderwaldt e Karlsson (2004) afirmam que é possível obter uma 

acurácia emocional quando o intérprete manipula o código acústico da obra a ser executada 

(combinação entre modo, andamento, timbre, contorno melódico, recursos de dinâmica, 

articulação, entre outros), no intuito de transmitir a emoção desejada. 

 Segundo Juslin (1995), existe uma bidirecionalidade na comunicação emocional entre 
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intérprete e ouvinte: enquanto o primeiro influencia as reações emocionais do segundo durante a 

sua performance por meio de um código acústico utilizado, o ouvinte também interfere na 

performance do intérprete, porque o seu julgamento modifica a execução do intérprete na busca 

pela comunicação emocional acurada. Desse modo, o conhecimento sobre a utilização de um 

código acústico a favor da comunicação emocional torna-se um elemento constitutivo da 

aprendizagem do intérprete, o que salienta a necessidade deste tema estar presente no contexto de 

seu aprendizado musical. 

 Alguns estudos produzidos nas últimas décadas (Gabrielson & Juslin 1996; Juslin 1997b; 

Juslin, 2000; Juslin & Sloboda 2010; Juslin & Lindström, 2010) foram realizados no contexto 

musical europeu, com o objetivo de descrever o código acústico utilizado na comunicação de 

emoções entre intérprete e ouvinte e o aprimoramento desta habilidade por meio da aplicação do 

CFB. A tabela 2 ilustra um resumo geral dos principais parâmetros de estrutura musical 

empregados pelos compositores e intérpretes para a obtenção da acurácia na comunicação 

emocional com seus ouvintes, a partir de uma ampla revisão da literatura científica realizada por 

Juslin (2001): 
 
Tabela 2: principais parâmetros de estrutura musical empregados pelos compositores e intérpretes para a obtenção da 
acurácia na comunicação emocional com seus ouvintes no contexto musical europeu. Adaptado de Juslin (2001): 
 

Emoção Pistas acústicas utilizadas pelos músicos 

Alegria 
Andamento rápido e com pouca variabilidade, uso de staccato, grande variabilidade de articulação, 
alto volume sonoro, timbre brilhante, rápido ataque das notas, pouca variação temporal, crescimento 
dos contrastes de duração entre notas curtas e longas, uso de microintonação para o agudo, pequena 
extensão de vibrato 

Tristeza 
Andamento muito lento, uso excessivo do legato, pouca variabilidade de articulação, baixo volume 
sonoro, contrastes reduzidos entre as durações das notas curtas e longas, ataques lentos entre as notas, 
microintonação para o grave, final ritardando e frases decelerando 

Raiva 
Alto volume sonoro, timbre agudo, ruídos espectrais, andamento rápido, uso do staccato, ataques 
tonais abruptos, crescimento dos contrastes de duração entre notas curtas e longas, ausência do 
ritardando, acentos súbitos, acentos sobre notas harmonicamente instáveis, crescendo, uso de frases 
em accelerando, grande extensão de vibrato   

Amor 
Andamento lento, ataques lentos, baixo volume sonoro, com pequenas variações, uso do legato, 
timbre leve, moderadas variações do “timing musical”, uso intenso do vibrato, contrastes reduzidos 
entre as durações das notas curtas e longas, final ritardando, acentos em notas harmonicamente 
estáveis   

Medo 
Uso do staccato, volume sonoro muito baixo, com muita variabilidade, andamento rápido, com 
grande variabilidade, grandes variações do “timing musical”, espectro brilhante, rápido, superficial, 
vibrato irregular, uso de pausas entre as frases e de sincopas súbitas 

 

 No intuito de verificar a acurácia entre a comunicação emocional do compositor, intérprete 

e ouvinte durante uma performance musical por meio da manipulação do código acústico da obra 

a ser executada, Juslin e Timmers  (2010) desenvolveram, na Suécia, o Expanded Lens Model, 

ilustrado na Figura 3:  
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Figura 3: Expanded Lens Model. Adaptado de Juslin e Timmers  (2010). 

 
  

Como é possível observar, no Expanded Lens Model, a identificação da emoção por parte do 

ouvinte pode ser afetada pelas interações entre as pistas acústicas do intérprete e do compositor. 

Assim, ao executar uma música, o intérprete utiliza-se de parâmetros musicais oferecidos pelo 

compositor (tais como a tonalidade, o modo, o ritmo, o contorno melódico, entre outros) que, 

somados a outros parâmetros musicais, cujo uso depende de si mesmo (como por exemplo a 

intensidade, o tipo de articulação, as dinâmicas, entre outros), executa sua performance musical 

em sua versão final. 

 

2.6. O modelo de percepção das emoções desencadeadas pela música proposto por Juslin 

(2013) 

  

 Pesquisas recentes apontam que as emoções desencadeadas pela música sofrem influência 

de diversas variáveis, como as culturais (Laukka, Eerola, Thingujam, Yamasaki & Beller, 2013; 

Stevens, 2012; Morrison, Demorest & Stambaugh, 2008), preferência musical dos ouvintes 

(Berlyne, 1974; Kreutz, Ott, Teichmann, Osawa & Vaitl, 2008), idade e expertise musical do 

ouvinte (Scherer, 2004), os parâmetros de estrutura musical empregados na performance 
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(Gabrielsson & Lindström, 2001), entre outras.  

 No intuito de levar em conta essas variáveis, Juslin (2013) apresenta um modelo que 

sugere a existência de três camadas distintas de percepção da expressão emocional da música em 

situações de escuta. Cada camada corresponde a um tipo específico de codificação do significado 

emocional. A Figura 4 representa uma adaptação desse modelo à língua portuguesa.  

 

 
Figura 4. Camadas da expressão emocional da música. Adaptado de Juslin (2013). 

 

 

Na figura acima, observa-se um espaço bidimensional no qual o eixo das abcissas 

corresponde a transculturalidade, partindo dos aspectos universais para os aspectos culturais 

específicos da comunicação emocional e o eixo das ordenadas se refere às emoções, descritas das 

mais básicas para as mais complexas. Segundo o autor, cada uma das três camadas corresponde a 

um tipo específico de codificação do significado emocional. A camada núcleo seria constituída 

por emoções básicas como alegria, tristeza, tranquilidade, medo e raiva que são inatas e 

independem de influências culturais, uma vez que existem em todos os mamíferos. Segundo o 

autor, essas emoções são do tipo icônicas. Esse núcleo pode ser estendido, qualificado e 

modificado por camadas adicionais em termos de códigos intrínsecos e associativos de 

codificação, que permitem aos ouvintes perceber emoções musicais mais complexas. Segundo o 

autor, estas camadas adicionais de expressão dependem significativamente do contexto social e/ou 

do ouvinte individual.  No núcleo de emoções básicas, a expressão verbal e musical são bastante 

semelhantes. As camadas adicionais corroboram emoções mais complexas e a expressão verbal e 

musical começam a divergir umas das outras, devido ao uso da música em diferentes contextos 

sociais e às diferenças individuais de envolvimento entre música e sujeito.  

 A hipótese do presente projeto de pesquisa foi formulada a partir dos resultados 
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apresentados nos estudos de Juslin e Timmers (2010) sobre o Expanded Lens Model e nos estudos 

de Juslin (2013) sobre o modelo de camadas da expressão emocional da música. Essas pesquisas 

apontam para a presença de dois componentes que parecem reger a natureza das respostas 

emocionais do ser humano diante de atividades de escuta musical:  

- Um componente natural, baseado em evidências sobre a existência de um programa 

cerebral inato para a expressão das emoções desencadeadas pela música por meio de um código 

acústico em comum a todas as culturas (variável universal). Alguns estudos transculturais 

mostram que há alta acurácia entre emoções expressas por músicos e as emoções percebidas por 

ouvintes, independentemente da cultura musical em que os indivíduos fazem parte (Juslin, 2001; 

Johnstone & Scherer, 2000); 

- Um componente cultural, baseado em evidências de que a expressão das emoções 

desencadeadas pela música ocorra a partir de um aprendizado social, por meio da fala, em um 

processo que se inicia com a relação do (futuro) músico com a sua mãe desde o pré-natal e que 

pode durar uma vida inteira. Esse parâmetro foi averiguado no estudo de Papoušek (1996), em que 

mães expressaram as suas desaprovações aos seus filhos por meio de contornos melódicos da fala 

relacionados ao staccato. Nesse sentido, as experiências de vida extramusicais do indivíduo 

aprendidas em sua relação com o meio em que vive parecem ser fundamentais para a 

aprendizagem da expressão das emoções em música (Woody, 2000). 

 

 Segundo Mariz (2005), três foram as raças que, combinando entre si, formaram o povo 

brasileiro: a branca (europeia), a negra (africana) e a vermelha (indígena). Segundo o autor, a 

influência branca foi a mais relevante: os portugueses fixaram o nosso tonalismo harmônico, nos 

dando uma quadratura estrófica; os espanhóis, por intermédio dos boleros, fandangos, seguidilhas, 

habaneras e zarzuelas; latino-americana, por meio do pericón e, mais recentemente, do tango; 

italiana, extremamente importante desde o século XVIII, em virtude da popularidade da ópera no 

Brasil; francesa, exercida pelos cantos infantis e pelas operetas com textos em vernáculo; austríaca 

e polonesa, respectivamente, pela valsa e a polca; e, finalmente, americana, pela música de jazz. 

Segundo o autor, a influência negra na música brasileira se deu por meio do tráfico de escravos 

vindos da África a partir do final do século XVI, e, nesse sentido, os negros tiveram um papel 

importante na rítmica, imprimindo à música brasileira acentuada lascívia à nossa dança e 

introduzindo nela um caráter dramático ou fetichista. Finalmente, apesar de o autor acreditar que a 

menor contribuição dentre as raças acima mencionadas para a concretização da música nacional 

brasileira tenha sido a do elemento ameríndio, considero de fundamental importância o fato de que 

essa raça habitava o continente antes da chegada do colonizador.  

 Pelo fato de o autor ressaltar um destaque para a raça branca na formação do povo 
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brasileiro, cuja população é oriunda dos mesmos países da Europa em que os modelos de 

expressão das emoções em música foram criados, é possível inferir que existe uma probabilidade 

grande de que eles possam ser replicados com sucesso no contexto musical brasileiro. O que não 

se sabe, entretanto, é como a inserção de elementos musicais advindos de outros povos que 

migraram para o Brasil no curso de sua história e  que formam hoje a pluralidade cultural do povo 

brasileiro poderão ser incorporados nos modelos cognitivos acima mencionados. É o que a 

realização do presente projeto de pesquisa poderá esclarecer. 
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3. METODOLOGIA 
 

 A tabela 3 abaixo indica os eixos, os objetivos e os tipos de pesquisa em que os planos de 

trabalho dos alunos serão inseridos no presente projeto, bem como o público-alvo direcionado: 
 
Tabela 3. Eixos, objetivos, tipos de pesquisa e público alvo do presente projeto de pesquisa. 
 

Eixos de 
pesquisa 

Objetivos dos subprojetos dos 
alunos 

Metodologias de 
pesquisa a serem 

empregadas2 

Público alvo 

Eixo I 
 
Atualizações 
bibliográficas 

Realizar revisões periódicas da 
literatura científica sobre as 
emoções desencadeadas pela 
música 

Pesquisa bibliográfica Estudantes de graduação 

Eixo II 
 
As emoções do 
compositor e do 
performer 
 

Investigar os aspectos cognitivos 
envolvidos no significado 
emocional que compositores e/ou 
intérpretes brasileiros atribuem às 
suas obras 

Estudos de caso Estudantes de graduação e/ou 
de pós-graduação3 

 
 
 
 
Eixo III 
 
Comunicação 
emocional entre 
compositor, 
performer e 
ouvinte 

Por meio de gravação e 
transcrição musical, analisar o 
código acústico empregado por 
compositores e/ou intérpretes 
brasileiros para comunicar 
emoções específicas a seus 
ouvintes 

Pesquisas em análise 
musical 

Estudantes de graduação e/ou 
de pós-graduação 

Investigar os aspectos cognitivos 
envolvidos no processo de 
comunicação de emoções entre 
compositor, intérprete e ouvinte 
no contexto de escuta brasileiro4 

Pesquisa experimental Estudantes de pós-graduação 

Eixo IV 
 
As emoções do 
ouvinte 

Investigar os aspectos cognitivos 
envolvidos no desencadeamento 
de emoções em situações de 
escuta musical em contextos de 
escuta brasileiros 

Pesquisa experimental Estudantes de graduação e/ou 
de pós-graduação 

 

  

4. CRONOGRAMA 

 
 Atualmente, o projeto já vem sendo desenvolvido na Universidade Federal do Paraná, 

dentro do GRUME – Grupo de Pesquisa Música, Emoção e Expertise, vinculado ao curso de 

música dessa universidade, nos níveis de pós-graduação (mestrado e doutorado) e graduação 

                                                
2 Maiores detalhes sobre métodos, técnicas e delineamentos de pesquisa podem ser encontrados em Gil (2010) e 
Creswell (2010). 
3 Os estudantes de graduação podem ser integrados no projeto por dois caminhos: por meio de projetos de iniciação 
científica ou trabalhos de conclusão de curso (bacharelado ou licenciatura em música), enquanto que os estudantes de 
pós-graduação podem ser integrados no projeto por dois caminhos: mestrado ou doutorado. Os públicos-alvo foram 
definidos a partir da profundidade da natureza das pesquisas dentro de cada eixo, em função do tempo de investigação 
a ser considerado e do nível de maturidade acadêmica dos estudantes. 
4 Trata-se de replicações de estudos já realizados fora do país à luz do Expanded Lens Model, buscando-se verificar se 
os modelos já existentes na literatura científica podem ser aplicados no contexto de escuta musical brasileiro. 
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(iniciações científicas e trabalhos de conclusão de curso). O grupo está cadastrado no Conselho 

Nacional de Pesquisa, conforme normas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação desta universidade5.  

 Os cronogramas de trabalhos dos alunos em seus diferentes níveis são estabelecidos a 

partir dos programas de pesquisa encontrados na página do GRUME6. Tais programas são 

rigorosamente seguidos a partir de supervisões por parte do orientador nas reuniões semanais do 

grupo de pesquisa. Nessas reuniões, geralmente discutem-se textos de autores renomados na área 

de cognição musical. Além disso, o grupo oferece espaços abertos para que todos os alunos 

apresentem os resultados de suas pesquisas, visando a discussão e o aprimoramento de seus 

trabalhos, bem como a preparação desses alunos para situações de exames de qualificação, defesas 

dos trabalhos e participações em congressos da área. Trata-se de uma oportunidade para a 

promoção do diálogo direto os cursos de graduação e pós-graduação. Por fim, algumas reuniões 

são destinadas à apresentação de palestras seminários ministrados por convidados externos, isto é, 

professores e estudantes de pós-graduação de outros grupos de pesquisa da UFPR e de outras 

universidades brasileiras e estrangeiras que possuam pesquisas que envolvem temáticas afins.  

 Por se tratar de um projeto de fluxo contínuo e por sua natureza interdisciplinar, que 

envolve um delineamento metodológico nem puramente quantitativo, nem qualitativo (mas misto), 

ele não apresenta um cronograma específico. Trata-se de uma pesquisa que é parte integrante do 

plano de carreira do docente dentro da UFPR. Conforme normas da instituição, o presente projeto 

de pesquisa será renovado e atualizado a cada quatro anos. 
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