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PROJETO 01 – COMUNICAÇÃO DE EMOÇÕES ENTRE COMPOSITOR, 
INTÉRPRETE E OUVINTE EM CONTEXTOS DE ESCUTA 
BRASILEIROS 

 
Um número significativo de publicações em um século de pesquisa trouxe contribuições 
importantes sobre quais emoções são possíveis ser comunicadas pelos musicistas a seus 
ouvintes em situações de performance musical. Entretanto, como essa comunicação 
acontece permanece um mistério. Acredita-se que isso se deva ao fato de que tais estudos 
negligenciaram a influência de mecanismos subjacentes sobre a ativação de emoções 
desencadeadas pela música nos ouvintes durante situações de escuta musical. O modelo 
BRECVEMA proposto por Patrik Juslin leva em conta a existência de oito mecanismos 
subjacentes pelos quais as emoções são ativadas em ouvintes em situações de escuta 
musical: reflexo do tronco encefálico, condicionamento avaliativo, contágio emocional, 
imagens visuais, memória episódica, expectativa musical, pareamento rítmico e 
julgamento estético. Este modelo compõe a Teoria Unificada das Emoções Musicais, 
elaborada pelo mesmo autor. O objetivo do presente projeto de pesquisa é, portanto, 
verificar como ocorre a comunicação de emoções entre compositor, intérprete e ouvinte 
em contextos de escuta brasileiros. Os planos de trabalho dos estudantes do GRUME-
UFPR que integrarão este projeto poderão seguir um dos eixos metodológicos a seguir: 
(1) estudos que levem em conta a influência de variáveis ainda pouco testadas à luz do 
BRECVEMA sobre respostas emocionais à música, como velocidade da indução do 
mecanismo a ser investigado, foco do ouvinte durante a escuta, influência da estrutura 
musical, do impacto cultural e do desenvolvimento ontogenético do ouvinte, entre outros; 
(2) estudos que levem em conta a influência do feedback cognitivo (CFB) sobre o 
aprendizado da habilidade de comunicar emoções por parte de compositores e intérpretes 
com seus ouvintes. Quando uma emoção pretendida pelo compositor ou intérprete da obra 
a ser executada é compreendida pelo ouvinte ocorre a acurácia emocional. O feedback 
cognitivo (CFB) é uma ferramenta que permite ao musicista a obtenção de estratégias 
expressivas conscientes para comunicação de emoções de maneira acurada com seus 
ouvintes em situações de performance musical. Para ambos os eixos metodológicos do 
presente projeto, os planos de trabalhos a serem realizados serão de natureza 
experimental, quase-experimental ou correlacional, a depender do problema a ser 
investigado. Os resultados do presente estudo serão discutidos com a Teoria Unificada 
das Emoções Musicais. Este projeto de pesquisa trará reflexões sobre a importância do 
ensino dos aspectos expressivos da performance musical em cursos de música no Brasil. 
Pretende-se, assim, contribuir para que músicos de diferentes formações instrumentais 
adquiram a habilidade de comunicar conscientemente a seus ouvintes suas próprias 
emoções a serem expressas durante suas próprias performances musicais. 
 
Palavras-chave: (1) Música; (2) Comunicação de emoções; (3) BRECVEMA. 
 
Público-alvo: (1) qualquer estudante regularmente matriculado nos cursos de 
bacharelado ou licenciatura em música da Universidade Federal do Paraná (modalidades: 
iniciação científica ou TCC) e (2) qualquer estudante de pós-graduação regularmente 
matriculado nos cursos de mestrado ou doutorado em música da Universidade Federal do 
Paraná. Para que o plano de trabalho do estudante seja aceito neste projeto de pesquisa 



do GRUME, recomenda-se que ele tenha graduação em música, psicologia, educação ou 
áreas afins. 
 
Bibliografia básica: para que o estudante de pós-graduação tenha condições de elaborar 
um plano de trabalho (subprojeto de pesquisa) que faça parte deste projeto e para que ele 
tenha condições de fazer a prova escrita da linha de pesquisa do processo seletivo do 
Programa de Pós-graduação em Música da UFPR, é necessário que ele leia e estude a 
bibliografia a seguir: 
 

1.   Figueira, B. R. M. (2014). O percurso histórico do pensamento científico sobre as emoções 
musicais. In: R. C. Araújo & D. Ramos (Eds.). Estudos sobre motivação e emoção em 
música (pp. 59-94). Curitiba: Editora UFPR. 

2.   Juslin, P. N. (2013). What does music express? Basic emotions and beyond. Frontiers in 
psychology: hypothesis and theory article, 4, (596), 1-14. 

3.   Juslin, P. (2016). Emotional reactions to music. In S. Hallam, I. Cross, & M. Thaut (Eds.). 
The Oxford Handbook of Psychology of Music (pp. 197-213). Oxford: Oxford University 
Press. 

4.   Juslin, P. N., Friberg, A., Schoonderwalt, E. & Karlsson, J. (2004). Feedback learning of 
musical expressivity. In A. Williamon (org.). Musical excellence: strategies and techniques 
to enhance performance (pp. 247-270). New York: Oxford University Press. 

5.   Juslin, P., Harmat, L. & Eerola, T. (2014). What makes music emotionaly significant? 
Exploring the underlying mechamisms. Psychology of music, 42(4), 599-623. 

6.   Juslin, P. N. & Sloboda, J. A. (2010). The past, the present, and future of music and emotion 
research. In: P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.). Handbook of music and emotion: theory, 
research, applications (pp. 933-955). New York: Oxford University Press. 

7.   Juslin, P. N. & Timmers, R. (2010). Expression and communication of emotion in music 
performance. In: P. N. Juslin & J. A. Sloboda (Eds.). Handbook of music and emotion: 
theory, research, applications (pp. 453-489). New York: Oxford University Press. 

8.   Ramos, D. & Bueno, J. L. O. (2012). A percepção de emoções em trechos de música 
ocidental erudita. Per Musi, 26, 21-30. 

9.   Ramos, D. & dos Santos, A. R. C. (2010). A comunicação emocional na performance 
pianística. Música em Perspectiva, 3(2), 34-49. 

10.  Zentner, M., Grandjean, D. & Scherer, K. R. (2008). Emotions evoked by the sound of 
music: characterization, classification, and measurement. Emotion, 8(4), 494-521. 

 
 
 

  



PROJETO 02 – O DESENVOLVIMENTO DA EXPERTISE DO PIANISTA 
PERFORMER-IMPROVISADOR-ARRANJADOR BRASILEIRO 

A expertise musical é o conjunto de características, habilidades e conhecimentos que 
distinguem músicos experts de novatos. Atualmente, pesquisadores se propõem a 
investigar o desenvolvimento da expertise musical, sobretudo ao considerarem o pianista 
de concerto e o pianista de jazz. Entretanto, raros são os estudos cujo foco seja o pianista 
performer-improvisador-arranjador brasileiro (PPIAB). Trata-se de um profissional que 
se apropria de um percurso musical híbrido, que geralmente tangencia entre a música de 
concerto, o jazz norte-americano e a música popular urbana brasileira, ao contrário do 
pianista de concerto e do jazzista, que geralmente seguem programas de estudo 
progressivos e bem definidos por conservatórios (como o de Moscou) ou outros centros 
de excelência (como a Berklee College of Music). Acredita-se que este percurso se deva 
ao fato de que no Brasil existam pouquíssimas escolas formadoras de PPIABs. 
Comumente encontrado na cena musical brasileira desde o início da década de 1960, este 
tipo de performer, além de ser um pianista que lê e interpreta peças musicais via partitura, 
parece desenvolver outras habilidades ainda pouco investigadas no campo da expertise, 
como a capacidade de execução de improvisação in loco fortemente enculturada no 
contexto da música popular urbana brasileira, a elaboração de arranjos altamente 
estruturados sobre standards desse mesmo repertório a partir de lead sheets, entre outras. 
O objetivo do presente projeto de pesquisa é investigar o desenvolvimento da expertise 
musical do pianista performer-improvisador-arranjador brasileiro. Os planos de trabalho 
dos estudantes do GRUME-UFPR que integrarão este projeto poderão seguir um dos 
eixos metodológicos a seguir: (1) pesquisas de cunho teórico-analítico por meio de 
estudos de natureza documental sobre a história de vida de pianistas renomados como 
Amilton Godoy, Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, André Mehmari, entre 
outros. Análises sobre depoimentos, entrevistas, autobiografias, partituras, transcrições 
musicais e performances por vídeo serão empregadas como procedimento de coleta de 
dados para os estudos centrados neste eixo; (2) pesquisas de cunho empírico por meio de 
estudos longitudinais de pequeno porte sobre as estratégias para práticas deliberadas 
empregadas por estudantes de piano matriculados na disciplina Laboratório de Prática 
Musical (turma: piano popular) do curso de música da UFPR, ministrada pelo pesquisador 
deste projeto. Técnicas como a análise de tarefas e a entrevista retrospectiva com os 
estudantes serão os principais procedimentos de coleta de dados empregados para os 
estudos centrados neste eixo. O presente projeto possui dois referenciais teóricos: a Teoria 
da Expertise proposta por Karl Anders Ericsson (no campo da cognição musical) e a 
Filosofia da Educação Musical proposta por David Elliott (no campo da educação 
musical). Este projeto trará reflexões acerca da elaboração de um programa progressivo 
de estudos voltado para a formação do pianista performer-improvisador-arranjador 
brasileiro, no intuito de contribuir para a criação de cursos de graduação em música 
voltados para a formação deste tipo de profissional no Brasil. 

Palavras-chave: (1) expertise musical; (2) pianista performer-improvisador-arranjador; 
(3) música popular urbana brasileira. 



Público-alvo: (1) pianistas com familiaridade no repertório de música popular urbana 
brasileira ou jazz regularmente matriculados nos cursos de bacharelado ou licenciatura 
em música da Universidade Federal do Paraná (modalidades: iniciação científica ou TCC) 
e (2) pianistas, estudantes de pós-graduação regularmente matriculados nos cursos de 
mestrado ou doutorado em música da Universidade Federal do Paraná. Para que o plano 
de trabalho do estudante seja aceito neste projeto de pesquisa do GRUME, recomenda-se 
que estes pianistas sejam performers com mais de quatro anos de experiência com o 
repertório de música popular urbana brasileira ou jazz. 
 
Bibliografia básica: para que o estudante de pós-graduação tenha condições de elaborar 
um plano de trabalho (subprojeto de pesquisa) que faça parte deste projeto e para que ele 
tenha condições de fazer a prova escrita da linha de pesquisa do processo seletivo do 
Programa de Pós-graduação em Música da UFPR, é necessário que ele leia e estude a 
bibliografia a seguir: 
 

1.   Bahiana, A. M. (1979). Música instrumental – o caminho do improviso à brasileira. In: 
A. M. Bahiana, J. M. Wisnik & M. Autran (orgs.) Anos 70 – música popular. Rio de 
Janeiro: Europa. 

2.   Bastos, M. B. & Piedade, A. T. C. (2006). O desenvolvimento histórico da “música 
instrumental”, o jazz brasileiro. Anais do Congresso da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Música (ANPPOM). Brasília, DF, Brasil, 16. 

3.   Chaffin, R. & Lemieux, A. F. (2006). General perspectives on achieving musical 
excellence. In: A. Williamon (org). Musical excellence: strategies and techniques to 
enhance performance. New York: Oxford University Press. 

4.   Chi, M. (2006). Two approaches to the study of experts’ characteristics. In: K. A. 
Ericsson, N. Charness, P. Feltovich & R. Hoffman (editors). The Cambridge Handbook 
of Expertise and Expert Performance. New York: Cambridge University Press. 

5.   Ericsson, K. (2006). An introduction to Cambridge Handbook of expertise and expert 
performance: its development, organization and content. In: K. A. Ericsson, N. Charness, 
P. J. Feltovich, & R. Hoffman (eds.). The Cambridge handbook of expertise and expert 
performance. New York: Cambridge University Press. 

6.   Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate 
practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, 363–406. 

7.   Kenny, B. J., & Gellrich M. (2002). Improvisation. In: R. Parncutt & G. Mcpherson 
(editors). The science and psychology of music performance: creative strategies for 
teaching and learning. New York: Oxford University Press. 

8.   Lehmann, A. & Gruber, H. (2006). Music. In: K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. 
Feltovich, & R. Hoffman (eds.). The Cambridge handbook of expertise and expert 
performance. New York: Cambridge University Press. 

9.   Lehmann, A., Sloboda, J. A. & Woody, R. (2007). Science and musical skills. In: A. 
Lehmann, J. A. Sloboda & R Woody (eds). Psychology for musicians: understanding and 
acquiring the skills. New York: Oxford University Press. 

10.  Ramos, D. (2016). Aquisição de expertise musical aplicada ao piano brasileiro 
improvisado. In: A. Egg (org.). Música, cultura e sociedade: dilemas do moderno. 
Curitiba: Editora CRV. 


