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PROJETO 01 – Feedback cognitivo aplicado à comunicação de emoções entre 
pianista e ouvinte pela perspectiva do BRECVEMA 
 
O feedback cognitivo (CFB) é uma ferramenta que permite ao pianista a obtenção de estratégias expressivas 
conscientes para comunicação de emoções de maneira acurada com seu ouvinte em situações de performance 
musical. Um grande número de publicações em um século de pesquisa trouxe contribuições sobre quais 
podem ser comunicadas pelos musicistas em situações de performance musical. Entretanto, como essa 
comunicação ocorre ainda é um mistério. Acredita-se que isso se deve ao fato de que grande parte desses 
estudos negligenciaram a influência de mecanismos subjacentes que influenciam a ativação de emoções 
desencadeadas em situações de escuta musical. O modelo BRECVEMA proposto por Patrik Juslin leva em 
conta a existência de oito destes mecanismos: reflexo do tronco encefálico, condicionamento avaliativo, 
contágio emocional, imagens visuais, memória episódica, expectativa musical, pareamento rítmico e 
julgamento estético. O objetivo do presente projeto de pesquisa é verificar a influência do CFB sobre a 
comunicação de emoções entre pianista e ouvinte pela perspectiva do BRECVEMA. Para isso, será realizado 
um experimento dividido em três etapas. Na primeira, cinco estudantes de piano regularmente matriculados 
no curso de graduação em música da Universidade Federal do Paraná serão convidados a gravar trechos 
musicais no intuito de comunicar emoções a um público alvo específico de ouvintes. Na segunda etapa, eles 
sofrerão a influência do CFB por parte do pesquisador para logo em seguida realizarem nova gravação dos 
mesmos trechos musicais da etapa anterior. A última etapa consistirá de um experimento em que 250 
ouvintes de um público-alvo específico deverão escutar cada um dos trechos musicais gravados pelos 
pianistas em ambas as etapas anteriores e, em seguida, responder o GRUMEC-SCALE – um formulário 
contendo diversas questões sobre a ativação de mecanismos subjacentes e emoções sentidas em situações de 
escuta musical. O teste ANOVA será utilizado para a comparação de cada resposta da GRUMEC-SCALE 
em função do delineamento experimental 5 (pianistas) x 2 (condições: com ou sem CFB). O coeficiente de 
Pearson será utilizado para verificar possíveis correlações entre cada item do formulário em questão. Os 
resultados serão discutidos com o modelo BRECVEMA. 
 
Palavras-chave: (1) Música; (2) Emoção; (3) Feedback cognitivo. 
 
Público-alvo: estudantes graduados em música, psicologia ou áreas afins. 
 
Bibliografia: para este projeto guarda-chuva, sugere-se que os pré-projetos de pesquisa a serem elaborados 
pelos pleiteantes às vagas de mestrado e doutorado junto ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação 
em Música da UFPR contemplem a seguinte bibliografia: 
 
Juslin, P. N. (2019). How does music arouse emotions? In: P. N. Juslin (Org). Musical emotions explained. 

Oxford: Oxford University Press, pp. 247-264. 
 
Juslin, P. N. (2013). What does music express? Basic emotions and beyond. Frontiers in Psychology, 4, 1-

14. 
 
Juslin, P. N., Harmat, L. & Eerola, T. (2014). What makes music emotionally significant? Exploring the 

underlying mechanisms. Psychology of music, 42(4), 599-623. 
 
Juslin, P. N., Karlsson, J., Lindström, E., Friberg, A. & Schoonderwalt, E. (2006). Feedback learning of 

musical expressivity. In: A. Williamon (Org.). Musical excellence: strategies and techniques to enhance 
performance. New York, Oxford University Press, pp. 247-270. 

 
Juslin, P. N. & Timmers, R. (2010). Expression and communication of emotion in music performance. In: P. 

N. Juslin & J. A. Sloboda (Orgs). Handbook of music and emotion: theory, research, applications. New 
York: Oxford University Press, pp. 453-489. 
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PROJETO 02 – Técnica Pomodoro como estratégia de prática deliberada para o 
aprimoramento da expertise do pianista popular brasileiro 
 
A expertise musical refere-se ao conjunto de características, habilidades e conhecimentos que distingue os 
músicos de elite dos músicos novatos em relação à preparação e execução de um determinado repertório 
musical. Segundo a Teoria das 10.000 horas, ela pode ser aprimorada por meio da prática deliberada. Trata-
se de uma atividade altamente estruturada cujo objetivo explícito é almejar uma melhora contínua da 
performance. A Técnica Pomodoro é uma ferramenta de gerenciamento do tempo que pode contribuir para o 
aumento da atenção, da concentração, do foco e da motivação durante sessões de prática deliberada em 
diversos domínios do conhecimento. O objetivo desse projeto de pesquisa é investigar a eficácia do uso da 
Técnica Pomodoro como estratégia de prática deliberada para o aprimoramento da expertise do pianista 
popular brasileiro. Este tipo de pianista é aquele cuja figura do performer é indissociável da figura do 
arranjador e do improvisador, uma vez que ele desenvolve tanto a destreza técnico/motora para manipulação 
de elementos musicais não sintáticos da performance relacionados à expressividade (como dinâmicas, 
timbre, andamento, etc.) quanto a capacidade de manipulação de elementos sintáticos relacionados à 
estrutura musical (como melodias, acordes, etc.), muitas vezes em tempo real. O estudo será realizado em 
quatro etapas. Na primeira, cinco pianistas regularmente matriculados no curso de música da Universidade 
Federal do Paraná gravarão um arranjo musical dentro do repertório brasileiro para piano popular, que 
deverá ser criado a partir de um lead sheet (melodia cifrada). Na segunda etapa, cada pianista receberá um 
plano de estudo deliberado que contemplará atividades relacionadas à prática do piano popular, que deverá 
ser realizado no período de 60 dias por meio da Técnica Pomodoro. Na terceira etapa, os pianistas gravarão 
um novo arranjo sobre os mesmos temas gravados na primeira etapa do estudo. A última etapa consistirá em 
um experimento de escuta que contará com 20 juízes experts na prática do piano popular. Após a escuta de 
cada arranjo musical eles deverão responder o GRUMEXPERT-FORM – um formulário contendo diversas 
questões sobre habilidades relacionadas ao desenvolvimento da expertise no domínio da música popular. O 
teste ANOVA será utilizado para a comparação de cada resposta do GRUMEXPERT-FORM formulário em 
função do delineamento experimental 5 (pianistas) x 2 (condições: antes versus pós Pomodoro). O 
coeficiente de Pearson será utilizado para verificar possíveis correlações entre cada mensuração obtida. Os 
resultados serão discutidos com a Teoria das 10.000 horas proposta por Karl Anders Ericson. 
 
Palavras-chave: (1) Expertise musical; (2) Piano; (3) Técnica Pomodoro.. 
 
Público-alvo: pianistas graduados em cursos de música (bacharelado ou licenciatura) que tenham 
experiência razoável no estudo sistematizado do piano popular. 
 
Bibliografia: para este projeto guarda-chuva, sugere-se que os pré-projetos de pesquisa a serem elaborados 
pelos pleiteantes às vagas de mestrado e doutorado junto ao processo seletivo do Programa de Pós-graduação 
em Música da UFPR contemplem a seguinte bibliografia: 
 
Cirillo, F. (2018). The Pomodoro Technique: the acclaimed time-management system that has transformed 

how we work. New York: Penguin Random House. 
 
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. 
 
Kenny, B. J., & Gellrich, M. (2002). Improvisation. In: R. Parncutt & G. Mcpherson (Orgs). The science and 

psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning. New York: Oxford 
University Press. 

 
Lehmann, A., Sloboda, J. & Woody, R. (2007). Science and musical skills. In: A. Lehmann, J. A. Sloboda & 

R. Woody (Orgs.). Psychology for musicians: understanding and acquiring the skills. New York: Oxford 
University Press, pp. 5-24. 

 
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, pp. 231-260. 
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ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
 

O pleiteante a uma vaga de mestrado ou doutorado junto ao GRUME no Programa de Pós-graduação 

em Música da Universidade Federal do Paraná deverá escolher o projeto de pesquisa guarda-chuva no qual 

irá se embasar para a elaboração de seu respectivo pré-projeto de pesquisa, tendo em vista o seu perfil 

acadêmico (ver público alvo). Esse pré-projeto deverá ser redigido 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 do PPGMúsica UFPR no qual o pré-

projeto está vinculado; nome do orientador pretendido; resumo de no máximo 500 palavras. 

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 apresentada, conforme o projeto escolhido 

•   Metodologia, por meio da descrição detalhada do seguinte conteúdo, em tópicos: (a) tipo de 

pesquisa a ser feita (experimental, estudo de caso, documental, etc); (b) população alvo 

(quantidade, faixa etária, proveniência dos participantes, etc.); (c)  materiais/equipamentos 

(local onde será realizada a coleta de dados, descrição do material envolvido na pesquisa 

como softwares, instrumentos musicais, questionários, roteiros de entrevista, etc.); (d) 

descrição do material musical a ser utilizado na pesquisa (título, autor, versão, álbum e data); 

(e) procedimentos  de coleta de dados, contendo 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, inserir a descrição detalhada sobre 

a origem e sobre cada etapa do manuseio desses documentos por parte do pesquisador); (f) 

análise de dados, contendo descrição detalhada 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 pré-projeto no projeto guarda-chuva do GRUME no qual ele está embasado; (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. 
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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 do TCC. 

 Sugere-se ainda que o estudante siga à risca as instruções acima apresentadas em relação ao nível de 

profundidade das pesquisas, 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. 
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PERGUNTAS FREQUENTES 
 
 

1.   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 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 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. 

 

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. Para a 

realização de iniciação científica (IC), não é necessário que o estudante elabore o seu pré-projeto de 

pesquisa, uma vez que os planos de trabalho são elaborados, fornecidos e encaminhados pelo próprio 

orientador. 

 

 Para ambos os níveis, a realização de pesquisas dentro do GRUME está condicionada ao número de 

vagas disponíveis pelo orientador, que varia ano a ano. 

 
2.   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 sua 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 à filosofia de trabalho do grupo serão sempre observadas.  

 Todos os candidatos pleiteantes a uma vaga no PPGMúsica UFPR deverão passar por processo 

seletivo dentro das mesmas condições de avaliação, tanto aqueles que frequentam as reuniões do GRUME 

quanto aqueles que são de fora de Curitiba. Nesse sentido, o fato de você frequentar as reuniões do grupo não 

garante o seu ingresso nele. São seus próprios méritos pessoais e intelectuais que garantirão o 

desenvolvimento de sua pesquisa junto ao grupo. 


