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Resumo 
 
Existem fortes evidências na literatura científica de que as pessoas se apropriam da música 
para autorregular suas emoções. Nesse sentido, acredita-se que a experiência da escuta 
musical geralmente esteja acompanhada de reações emocionais - exemplo: o 
reconhecimento de uma certa nostalgia proporcionada pela escuta de uma música favorita 
enquanto se dirige um automóvel, a alegria ao presenciar uma excelente performance 
durante um concerto musical, a tristeza evocada pela trilha sonora de um filme, etc. Os 
estudos empíricos na área da psicologia cognitiva da música apresentam uma definição do 
termo emoção musical como respostas afetivas à música, de caráter relativamente intenso 
que envolvem um número de subcomponentes, ocorrentes de maneira mais ou menos 
sincronizada: (1) sentimento subjetivo; (2) estado de excitação fisiológico; (3) expressão 
da emoção; (4) tendência de ação; (5) regulação. Patrik Juslin, professor associado de 
psicologia na Uppsala University (Suécia) e um dos autores do Handbook of Music and 
Emotion: theory, research, appllications aponta oito mecanismos subjacentes pelos quais a 
indução de emoções é ativada durante uma escuta musical: (1) reflexo do tronco 
encefálico; (2) condicionamento avaliativo; (3) contágio emocional; (4) imagens visuais; 
(5) memória episódica; (6) expectativa musical; (7) pareamento rítmico e (8) julgamento 
estético. Segundo o autor, estudos que apresentam negligências em relação ao controle do 
mecanismo a ser investigado pode levar a dados inconsistentes. Juslin ainda sugere que tais 
mecanismos se diferem entre si a partir de variáveis como velocidade da indução, foco de 
informação, desenvolvimento ontogenético, regiões-chave no cérebro, impacto cultural, 
grau volitivo de influência, modularidade e dependência da estrutura musical. A partir de 
uma perspectiva epistemológica funcionalista, o objetivo do presente projeto de pesquisa é 
investigar o papel de cada um destes mecanismos no desencadeamento de emoções em 
situações de escuta musical, por meio da realização de estudos sistematizados a serem 
realizados pelos investigadores membros do Grupo de Pesquisa Música e Emoção da 
Universidade Federal do Paraná. O Expanded Lens Model será o referencial teórico a ser 
adotado para a discussão dos dados desses estudos. Trata-se de um modelo criado para a 
explicação dos processos psicológicos que regem a comunicação de emoções entre os 
personagens atuantes em uma experiência da escuta musical: os compositores, os 
performers e os ouvintes. 
 
Palavras-chave: (1) Psicologia Cognitiva; (2) Música; (3) Emoção; (4) Mecanismos 
subjacentes; (5) Expanded Lens Model. 
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1. Estrutura conceitual 
 

A figura abaixo apresenta a estrutura conceitual do presente projeto de pesquisa: 

 

 
O Expanded Lens Model. Adaptado de “Musical expression of emotions: 
modeling listeners’ judgments of composed and performed features” por 
P. N. Juslin e E. Lindström, 2010, Music Analysis, 29, p. 338. 

 

 

1.1. Hipótese: ao invés de atribuir unicamente ao parâmetros de estrutura musical 

(andamento, volume sonoro, modo, etc.) todo o processo de comunicação 

emocional entre compositor, performer e ouvinte, acredita-se que na lente do 

modelo encontram-se mecanismos subjacentes pelos quais a indução de emoções é 

evocada. São eles: reflexo do tronco encefálico, condicionamento avaliativo, 

contágio emocional, imaginário visual, memória episódica, expectativa musical, 

pareamento rítmico e julgamento estético. Acredita-se que as emoções do 

compositor ou performer sejam comunicadas a seus ouvintes por meio do 

acionamento desses mecanismos. Alguns mecanismos dependem em maior grau da 

história de escuta musical do ouvinte (exemplo: memória episódica e imaginário 

visual) enquanto outros dependem mais dos parâmetros de estrutura musical 
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(exemplo: reflexo do tronco cerebral e expectativa musical). Uma descrição mais 

detalhada destes mecanismos encontra-se neste mesmo documento, a seguir. 

 

1.2. Inserção dos pré-projetos dos estudantes 

 

Sugere-se que o estudante que queira desenvolver o seu trabalho no GRUME insira o 

seu pré-projeto de pesquisa dentro de um dos eixos que compõem a estrutura conceitual 

acima, conforme o nível de profundidade de seu trabalho (graduação ou pós-graduação). 

Dentro de cada eixo, os pré-projetos de pesquisa dos estudantes do GRUME deverão ter 

como foco um dos objetos de investigação conforme tabela abaixo: 

 

 

 Em relação ao eixo 01, serão considerados compositores os músicos ou estudantes de 

música que criam material sonoro inédito, a partir de ferramentas técnicas e expressivas 

adquiridas ao longo do percurso de suas carreiras musicais (exemplo: Egberto Gismonti, 

Villa-Lobos, Tom Jobim e estudantes matriculados em cursos de composição musical). 

 Em relação ao eixo 02, serão considerados performers ou músicos ou estudantes de 

música que, em situações de performance musical, interpretam material sonoro criado por 

outros músicos (exemplo: Amilton Godoy, Arthur Moreira Lima, Maria Bethânia e 

estudantes matriculados em cursos de bacharelado em instrumento). Intérpretes de música 

improvisada são fortemente recomendados, dada a escassez de estudos sobre música e 

emoção que considerem esse perfil de performer. 

 Em relação ao eixo 03, serão considerados ouvintes qualquer pessoa que se proponha 

a vivenciar uma experiência de escuta musical durante o desenvolvimento dos estudos 

propostos. 

 

 

 

Eixos Objeto de 
investigação 

Natureza dos estudos 

 

01 

 

O compositor 

Estudos sobre a influência da expertise musical do compositor sobre a 
comunicação de emoções a seus ouvintes 
Estudos sobre estratégias de aprendizado para a comunicação de emoções 
entre compositor e ouvinte 

 

02 

 

O performer 

Estudos sobre a influência da expertise musical do performer sobre a 
comunicação de emoções a seus ouvintes 
Estudos sobre estratégias de aprendizado para a comunicação de emoções 
entre performer e ouvinte 

03 O ouvinte Estudos sobre respostas emocionais à música 
 

IMPORTANTE ! ! ! Pelo fato de grande parte dos estudos empíricos sobre as emoções 

musicais ter sido desenvolvida no contexto da música de concerto europeia, os pré-projetos de 

pesquisa do GRUME deverão contemplar o repertório musical brasileiro ! ! ! 
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Após a escolha dos eixos, dos respectivos objetos de investigação e da natureza do estudo a 

ser desenvolvido, o estudante que queira desenvolver o seu trabalho no GRUME deverá 

escolher um ou mais mecanismos subjacentes pelos quais a indução de emoções será 

mensurada em seu estudo. Estes mecanismos compõem a Teoria Unificada das Emoções 

Musicais, estruturada por Patrik Juslin (2013). São eles:  

 

• Mecanismo 01 (reflexo do tronco encefálico): ocorre quando uma emoção é 

induzida pela música porque uma ou mais de suas características acústicas 

fundamentais são acionadas pelo tronco cerebral para sinalizar um evento 

potencialmente importante ou urgente (exemplo: levar um susto durante uma escuta 

musical); 

• Mecanismo 02 (condicionamento avaliativo): ocorre quando uma emoção é 

induzida pela música porque este estímulo foi pareado repetidamente com outros 

estímulos positivos ou negativos ao longo do tempo (exemplo: associar a emoção 

ao fato de constantemente se ouvir uma música juntamente com outro evento que o 

deixa feliz – uma viagem agradável, por exemplo); 

• Mecanismo 03 (contágio emocional): ocorre quando uma emoção é induzida por 

uma música porque o ouvinte percebe a expressão da música e a “imita” 

internamente (exemplo: reproduzir o gesto de um cantor durante a sua performance 

musical);  

• Mecanismo 04 (imagem visual): ocorre quando uma emoção é induzida ao 

ouvinte por meio da música porque ela traz à tona imagens visuais em sua mente 

(exemplo: uma bela paisagem) enquanto escuta música; 

• Mecanismo 05 (memória episódica): ocorre quando uma emoção é induzida a um 

ouvinte porque a música evoca uma memória de um evento particular da vida do 

ouvinte (exemplo: a morte de um ente querido);  

• Mecanismo 06 (expectativa musical): ocorre quando uma emoção é induzida em 

um ouvinte em momentos em que alguma característica da música é violada, 

retardada ou quando confirma a expectativa do ouvinte em relação à sua 

continuação (exemplo: ausência de resolução de música tonal na função “tônica”); 

• Mecanismo 07 (pareamento rítmico): ocorre quando uma emoção é evocada por 

uma peça musical quando um ritmo poderoso (e externo) da música influencia um 

ritmo corporal (interno) do ouvinte (exemplo: frequência cardíaca), de modo que o 
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último ritmo ajusta-se ao primeiro para eventualmente fixar uma periodicidade 

comum; 

• Mecanismo 08 (julgamento estético): ocorre quando uma emoção é evocada no 

ouvinte por causa de sua avaliação do valor estético da música (exemplo: julgar 

uma peça musical como agradável ou desagradável). 

 
2. Confecção dos pré-projetos de pesquisa 

 
Escolhidos os eixos, os respectivos objetos de investigação, a natureza do estudo a 

ser desenvolvido e o(s) mecanismo(s) subjacente(s) a ser investigado, então o futuro 

estudante do GRUME já terá condições de redigir o seu pré-projeto de pesquisa.  

Estudantes de pós-graduação deverão confeccioná-los obedecendo ao seguinte formato:  

- Máximo de 10 páginas, tamanho A4; margens de 3 cm, fonte Times New Roman 

12; espaço entre linhas de 1,5; 

- Folha de rosto contendo: título e linha de pesquisa no qual o projeto está vinculado; 

nome do orientador pretendido; resumo de no máximo 500 palavras. No caso dos 

alunos de pós-graduação, o nome do candidato não deve ser mencionado do projeto, 

seja de forma direta ou indiretamente (os candidatos serão identificados por 

números designados na ocasião da inscrição); 

- Introdução apresentando tema, contextualização/problematização da pesquisa; 

- Objetivos (geral/específicos); 

- Justificativa teórica para a execução da pesquisa;  

- Breve fundamentação teórica, construída a partir da leitura e fichamento dos textos 

sugeridos na bibliografia (a seguir); 

- Metodologia, por meio da descrição detalhada do seguinte conteúdo: 

(a) tipo de pesquisa a ser feita (experimental, estudo de caso, documental, etc).  

(b) população alvo (em caso de pesquisa empírica): quantidade, faixa etária, 

características em relação a proveniência dos participantes da pesquisa; 

(c) materiais/equipamentos: local onde será realizada a coleta de dados, bem como o 

uso detalhado do material envolvido na pesquisa (softwares, instrumentos musicais, 

questionários, roteiros de entrevista, etc.); 

(d) material musical: confecção de uma tabela que aponte os títulos, autores, 

versões, álbuns e data do material musical a ser investigado na pesquisa. No caso da 

utilização de material musical inédito (composições do próprio autor do pré-

projeto), descrever o processo composicional a ser executado; 
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(e) procedimentos: em caso de pesquisa empírica, descrição detalhada das instruções 

que os participantes receberão no ato da coleta de dados. Em caso de pesquisas 

envolvendo análise de partituras, transcrições ou levantamentos bibliográficos, 

descrição detalhada sobre a origem e sobre cada etapa do manuseio desses 

documentos por parte do pesquisador; 

(f) análise de dados: descrição detalhadas sobre como os dados serão analisados 

(testes estatísticos, análise de conteúdo, análise descritiva, etc.).  

- Cronograma, apresentado em forma de tabela 

- Referências. 

 

Na avaliação dos pré-projetos serão considerados os seguintes aspectos, por ordem 

de prioridade: (1) Inserção do projeto dentro da estrutura conceitual do GRUME;  (2) 

Qualidade da redação do projeto, dentro da norma culta da língua portuguesa; (3)  

Viabilidade de execução do projeto dentro do prazo máximo 24 meses para mestrado e 48 

meses para doutorado. 

Os pré-projetos para a realização de trabalho de conclusão de curso de graduação 

(TCC) deverão corresponder à uma versão idêntica àquela apresentada como trabalho final 

da disciplina Seminários de Projetos de Pesquisa, cursada no semestre anterior à realização 

de seu estudo no GRUME. 

Os pré-projetos para a realização de iniciação científica no curso de graduação (IC) 

não envolvem a preparação prévia de planos de trabalho por parte dos estudantes, uma vez 

que nesta modalidade eles investigam questões de pesquisa encaminhadas pelo próprio 

orientador. 

 Em relação ao nível de profundidade das pesquisas, sugere-se que o estudante siga à 

risca as sugestões acima apresentadas para que se evite problemas futuros que envolvam 

recortes profundos em seus pré-projetos, o que costuma acarretar atrasos significativos no 

cumprimento dos cronogramas propostos. 

 
3. Perguntas frequentes 

 

(a) Posso mostrar o meu pré-projeto de pesquisa ao meu futuro orientador? 

 

Alunos de pós-graduação: Não. Em hipótese nenhuma. O futuro orientador será um dos 

três docentes membros da banca de avaliação dos projetos submetidos pelos estudantes 

ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Música da UFPR. Por questões 

éticas, o primeiro contato do orientador com os pré-projetos dos estudantes deverá ser 
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apenas nessa etapa de seleção, de modo que todos os candidatos inscritos pleiteiem uma 

vaga no GRUME dentro das mesmas condições. Caso você necessite de alguma ajuda 

para a confecção de seu pré-projeto de pesquisa, sugere-se que o candidato faça contato 

com algum estudante do GRUME já matriculado no curso. Como estes estudantes não 

participam do processo de seleção, eles podem fornecer dicas úteis sobre como 

confeccionar um projeto, bem como informações sobre a filosofia de trabalho do grupo. 

A participação dos estudantes de pós-graduação no GRUME está condicionada mediante 

o número de vagas disponíveis pelo orientador, que varia ano a ano. 

 

Alunos de graduação: Sim, desde que com pelo menos 60 dias de antecedência antes do 

início da execução da pesquisa, uma vez que a inscrição desses estudantes não se faz por 

meio de processo seletivo. Planos de trabalho de IC não envolvem a preparação prévia 

de pré-projetos por parte dos estudantes, uma vez que nesta modalidade eles investigam 

questões de pesquisa encaminhadas pelo próprio orientador. A participação dos 

estudantes de graduação no GRUME está condicionada ao número de vagas disponíveis 

pelo orientador, que varia ano a ano e serão preenchidas por ordem de chegada. 

 

(b) Que tipo de comportamento se espera de um estudante que queira participar 

do GRUME?  

 

As reuniões do GRUME são abertas a qualquer pessoa, seja ela da UFPR ou da 

comunidade em geral. Nesse sentido, espera-se que o estudante interessado em 

participar do GRUME comece a frequentar as reuniões do grupo, no intuito de se 

familiarizar com nossa filosofia de trabalho. Tanto em nível de graduação quanto em 

nível de pós-graduação, espera-se que o estudante demonstre comportamentos que 

condigam com a maturidade pessoal e profissional a serem desenvolvidos no âmbito 

acadêmico. Nesse sentido, comportamentos como pró-atividade, interesse e motivação 

dentro da temática da pesquisa, demonstrações de prioridade em relação às atividades 

do grupo, pontualidade, respeito no tratamento para com o professor e para com os 

colegas e respeito à filosofia de trabalho do grupo serão sempre observadas. Lembre-se 

que no caso dos alunos de pós-graduação, todos os candidatos deverão passar pelo 

processo seletivo dentro das mesmas condições de preparação. Sendo assim, o fato de 

você frequentar as reuniões do grupo não garante o seu ingresso nele. Portanto, caso 

você more fora de Curitiba, são os seus próprios méritos pessoais e intelectuais que 

garantirão o desenvolvimento de sua pesquisa junto ao grupo. 
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O estudante do GRUME que queria desenvolver a sua pesquisa em nível de pós-

graduação (mestrado ou doutorado) deverá realizar a leitura dos trabalhos contemplados 

pela bibliografia acima previamente à elaboração do pré-projeto de pesquisa. De um modo 

geral, essas leituras dão forma às ideias relacionadas aos objetivos e à metodologia dos 

pré-projetos do estudante, fornecendo, assim, condições favoráveis para a elaboração de 

bons pré-projetos. Além disso, essa bibliografia deverá ser utilizada pelo estudante para a 

realização da prova específica da linha de pesquisa do orientador, conforme normas dos 
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editais de processo de seleção publicados pelo Programa de Pós-graduação em Música da 

Universidade Federal do Paraná a cada ano. 

O estudante do GRUME que queira desenvolver a sua pesquisa em nível de graduação 

(TCC ou IC) utilizará a bibliografia acima sugerida durante o desenvolvimento de sua 

pesquisa, a partir de encaminhamentos fornecidos nas reuniões de orientação. 


