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RESUMO 

 

Pereira, L. A. S. (2020). A influência de manipulações de parâmetros de estrutura musical de 

modo e andamento na percepção subjetiva de tempo. 

 

(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto-SP. 

 

Distintos parâmetros de estrutura musical, como modo e andamento, e suas respectivas 

mudanças geram diferentes percepções temporais em ouvintes. O foco maior de estudos 

envolvendo música e tempo subjetivo foi na manipulação dos modos maior (jônio) e menor 

(eólio), e nos andamentos lento e rápido. O objetivo do presente estudo foi verificar se os 

modos jônio, dórico, mixolídio e eólio, executados em três andamentos diferentes (lento, 

moderado e rápido), podem afetar diferentemente a percepção subjetiva de tempo. Foram 50 

participantes, universitários da USP- Campus Ribeirão Preto, de ambos os sexos, sem 

experiência em estudos musicais e sem problemas auditivos. O experimento ocorreu em sala 

experimental silenciosa, do Laboratório de Processos associativos, Controle Temporal e 

Memória. Através do paradigma prospectivo, foi empregado o método de reprodução, no qual 

cada participante ouviu 12 trechos musicais, um de cada vez, e após cada trecho, reproduziu 

sua duração. Os resultados não mostraram diferenças entre os modos e não mostraram 

interação entre modo e andamento. Os dados mostraram diferença entre os andamentos, sendo 

que os trechos musicais executados em andamento lento sofreram maior distorção na 

estimativa temporal em relação aos andamentos moderado e rápido, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Tempo Subjetivo. Parâmetros de Estrutura Musical. Emoção. Música. Modo. 

Andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Pereira, L. A. S. (2020). The influence of manipulations of musical structure parameters of 

mode and tempo on the subjective perception of time. 

 

(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto-SP. 

 

Different parameters of musical structure, such as mode and tempo, and their respective 

changes generate different temporal perceptions in listeners. The main focus of studies 

involving music and subjective time was on manipulating the major (Ionian) and minor 

(Aeolian) modes, and the slow and fast tempi. The objective of the present study was to verify 

if the Ionian, Doric, Mixolydian and Aeolian modes, executed in three different tempi (slow, 

moderate and fast), can affect the subjective perception of time differently. There were 50 

participants, university students from USP- Campus Ribeirão Preto, of both sexes, without 

experience in musical studies and without hearing problems. The experiment took place in a 

silent experimental room, at the Laboratory of Associative Processes, Temporal Control and 

Memory. Through the prospective paradigm, the reproduction method was used, in which 

each participant listened to 12 musical excerpt, one at a time, and after each excerpt, 

reproduced their duration. The results showed no differences between modes and did not 

show any interaction between mode and tempo. The data showed a difference between the 

tempi, and the musical excepts performed in slow tempo suffered greater distortion in the 

temporal estimate in relation to the moderate and fast tempo, respectively. 

 

Keywords: Subjective Time. Musical Structure Parameters. Emotion. Music. Mode. Tempo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas pesquisas foram feitas com o com o objetivo de mensurar a resposta emocional 

à escuta musical. Os resultados desses estudos mostraram que as emoções percebidas pelos 

ouvintes ocorrem de forma consistente para os mesmos trechos musicais (Gabrielsson & 

Juslin, 2003; Robinson, 1997; Ramos, Bueno, & Bigand, 2011; Ramos & Bueno 2012a; 

Sloboda & Juslin, 2001). Essa coerência foi encontrada em adultos e crianças (Dalla Bella, 

Peretz, Rousseau, Gosselin, Ayotte, Lavoie & 2001), participantes de culturas diferentes 

(Balkwill & Thompson, 1999) e mesmo após os participantes refazerem o experimento com 

intervalo de várias semanas (Bigand, Vieillard, Madurell, Marozeau & Dacquet, 2005). 

Algumas metodologias são empregadas para mensurar a emoção percebida em uma escuta 

musical. Dentre elas estão medidas comportamentais (análise das manifestações 

comportamentais expressadas pelo ouvinte, mensuradas por meio da exteriorização de 

padrões comportamentais), medidas cognitivas (análise de descrições verbais dos 

participantes durante ou após a escuta musical, mensurados por meio de testes de escolha 

forçada, lista de adjetivos, taxas emocionais ou relatos livres) ou medidas psicofisiológicas 

(análise das alterações fisiológicas dos participantes durante uma escuta musical ou após uma 

escuta musical, mensuradas por meio de batimento cardíaco, resposta galvânica da pele - 

medir a atividade elétrica das glândulas que produzem suor nas palmas das mãos e nas pontas 

dos dedos - ou registros gráficos das correntes elétricas geradas no encéfalo do indivíduo no 

momento da escuta musical, por meio de aparelhos como eletroencefalograma) (Ramos e 

Bueno, 2012a). 

Outras duas formas de mensuração usadas nos estudos de música e emoção são as 

abordagens categórica e dimensional. A abordagem categórica considera que as emoções 

percebidas pelos ouvintes através da música são organizadas em quatro categorias, Alegria, 

Serenidade, Tristeza e Medo/Raiva, e essas emoções são chamadas de emoções de base 

(Ramos & Bueno, 2012b; Ramos et al., 2011). Em alguns estudos foram encontradas mais de 

uma emoção percebida por diferentes participantes em um mesmo trecho musical, como 

Alegria e Tristeza (Dalla Bella et al., 2001; Juslin & Laukka, 2003; Juslin & Sloboda, 2001). 

A abordagem dimensional propõe que essas quatro categorias, Alegria, Serenidade, Tristeza e 

Medo/Raiva, são organizadas em duas dimensões: arousal e valência afetiva (Russel, 1980). 

A mensuração do arousal (ou excitação fisiológica) parte da ideia que toda escuta musical 

elicia no ouvinte um estado de pré-ativação interna, em que mecanismos neurais e cognitivos 

são ativados, levando o ouvinte a prestar atenção na música que está ouvindo. Já a 
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mensuração da valência afetiva (ou valor hedônico) é feita a partir da ideia que toda música 

carrega em si um valor afetivo e esse valor pode variar de sujeito para sujeito. A valência 

afetiva refere-se ao grau de satisfação do ouvinte em relação à música ouvida.  

  Há alguns fatores que podem estar ligados à relação música e emoção. Uma questão 

abordada é que os parâmetros de estrutura musical influenciam as emoções percebidas na 

música. Dentre eles, dois parâmetros, o modo e o andamento, foram bastante estudados 

(Ramos et al. 2011). 

Existem sete modos na música ocidental, definidos como jônio, dório, frígio, lídio, 

mixolídio, eólio e lócrio. Do ponto de vista cognitivo, a principal característica dos modos é 

que cada um é construído a partir do conjunto fixo de sete notas (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) 

e, consequentemente, no mesmo conjunto de intervalos de afinação (Ramos et al., 2011). A 

diferença crítica é que um tom diferente atua como tom de referência em cada modo. O modo 

é realmente definido pelos intervalos de afinação entre todos os outros tons e este tom de 

referência. No modo jônio (correspondente ao conhecido "modo maior"), a nota Dó atua 

como tom de referência. No modo dórico, é a nota Ré. Os outros modos (frígio, lídio, 

mixolídio, eólico e lócrio) têm as notas Mi, Fá, Sol, Lá e Si, respectivamente, como tons de 

referência. Os modos podem ser transpostos para tons diferentes, mas por conveniência 

vamos nos referir aos modos no tom de Dó maior (no piano, usando apenas as teclas brancas), 

conforme descrito acima. Os intervalos de afinação e os tons de referência contribuem para 

uma expressão musical específica para cada modo. Nos modos jônico, lídio e mixolídio, o 

intervalo entre a terceira nota e o tom de referência é de quatro semitons, o que define uma 

terça maior. Por esse motivo, costuma-se dizer que esses modos são "modos maiores". Por 

outro lado, esse intervalo é de três semitons em todos os outros modos, que são, portanto, 

considerados "modos menores" (Ramos et al., 2011). 

Os modos diferem em vários outros intervalos de afinação. Por exemplo, no modo 

lídio, o intervalo de afinação entre o tom de referência (Fá) e a quarta nota (Si) é um intervalo 

muito dissonante de seis semitons, formando uma quarta aumentada. Esse intervalo é 

substituído por uma quarta justa nos modos jônio e mixolídio (C-F e G-C), respectivamente. 

O modo mixolídio difere do modo jônio por ter um intervalo de sétima menor entre o tom de 

referência (G) e a última nota (F) (Ramos et al., 2011). 

Dois destes modos são muito utilizados na música ocidental, sendo eles o modo maior 

(jônio) e o modo menor (eólio), e pesquisas mostram que o modo maior costuma ser 

associado à alegria e o modo menor costuma ser associado a tristeza (Crowder, 1984; Fritz et 

al., 2009; Peretz, Gagnon, & Bouchard, 1998; Ramos et. al., 2011, Temperley & Tan, 2013; 
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Trochidis & Bigand, 2013). Além do modo, o parâmetro andamento também contribui para a 

resposta emocional no ouvinte. As peças lentas tendem a ser percebidas como menos felizes 

do que as peças rápidas (Ramos et al., 2011, Temperley & Tan, 2013; Trochidis & Bigand, 

2013). O efeito do modo qualifica o efeito do andamento, com músicas no modo maior sendo 

julgadas mais felizes quando tocadas em andamento mais rápido e, da mesma forma, peças 

em modo menor são julgadas mais tristes quando executadas em andamento lento (Droit-

Volet, Ramos, Bueno & Bigand, 2013; Ramos et al., 2011; Trochidis & Bigand, 2013). 

Contudo, a maioria das pesquisas atuais usou um design fatorial de dois modos (maior versus 

menor) x dois andamentos (rápido versus lento) (Dalla Bella et al., 2001) e focada nos efeitos 

que esses parâmetros têm na felicidade versus tristeza. 

Ramos et al. (2011) analisaram se os sete modos musicais presentes na música 

ocidental, manipulados em três andamentos diferentes, poderiam gerar percepções emocionais 

distintas nos ouvintes. Os autores utilizaram como estímulos três trechos musicais, cada uma 

com duração de 36 segundos, composta no modo jónico para o experimento. Esses três 

trechos foram também gravados nos outros modos (dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e 

lócrio). Essas mudanças não afetaram outros parâmetros de estrutura musical, como contorno 

melódico, altura, etc. Todos os trechos musicais foram tocados em andamentos lento, 

moderado e rápido. Ao todo foram 63 trechos musicais organizados em blocos de 21 cada. 

Cada participante foi submetido a um bloco de 21 trechos musicais e a tarefa era associar cada 

trecho musical dos respectivos blocos a uma emoção de base, Alegria, Serenidade, Tristeza ou 

Medo/Raiva. Os dados da pesquisa são consistentes com outros dados que apontam que os 

modos menores são mais associados com emoções com maior valência negativa em 

comparação aos modos maiores e essa associação é modulada pelo andamento. Os trechos 

musicais com andamento mais rápido resultaram em julgamentos emocionais de maior 

excitação e valência mais positiva. Um dos resultados encontrados pelos autores é que 

pequenas mudanças na estrutura da escala, como se encontra nos modos, modulam as 

respostas emocionais. Diferenças em excitação e valência foram encontradas entre todos os 

modos maiores (jônio, lídio e mixolídio) e todos os menores (dório, frígio, eólio e lócrio). 

Conforme um trecho musical mudava, assim como seu respectivo, o julgamento emocional 

também mudava. Assim, o intervalo entre a tônica e a terça, que no modo maior é uma terça 

maior e no modo menor é uma terça menor, do modo não é o único que determina a expressão 

emocional do modo. Por exemplo, os modos dório e eólio têm o mesmo intervalo menor entre 

tônica e a terça do modo, com diferença apenas no intervalo entre tônica e sexta. No modo 

dório, o intervalo é uma 6ª maior, e no modo eólio, uma 6ª menor. Essa única diferença de 



20 
 

intervalo foi o bastante para modular a valência da emoção associada a esses modos pelos 

participantes. Esses resultados são compatíveis com os dados de Bueno e Ramos (2007), com 

sutis mudanças na estrutura de escala com um significativo efeito expressivo sobre os 

ouvintes. Outra contribuição do estudo foi a investigação das contribuições mútuas do modo e 

do andamento para a resposta emocional à música. Os dados da pesquisa são compatíveis com 

um modelo aditivo. De fato, se as emoções são percebidas como categóricas, as respostas dos 

participantes a essas variações deveriam ser de natureza categórica. Ou seja, as manipulações 

dos estímulos não deveriam ter um efeito forte na categoria de emoção percebida. Nesse 

sentido, uma pequena mudança nos estímulos deveria resultar em uma mudança na categoria 

de emoção percebida. A abordagem bidimensional da emoção musical permitiu que os autores 

previssem que as manipulações de modo e andamento provavelmente modulariam 

progressivamente as emoções percebidas ao longo da outra dimensão, de excitação ou 

valência, conforme o caso. Como tal, algumas mudanças entre categorias (Alegria para 

Tristeza ou Serenidade para Raiva) eram improváveis de ocorrer ou, pelo menos, com poucas 

chances de ocorrer do que mudanças ao longo da dimensão de valência afetiva. Os dados 

mostraram que a manipulação do modo e andamento não resultou em mudanças repentinas 

entre as quatro categorias. A música triste tendia a tornar-se serena antes de ser percebida 

como feliz, enquanto o andamento aumentava e vice-versa. 

Outro elemento que possivelmente sofre influência da emoção percebida durante a 

escuta musical é a percepção do tempo subjetivo. Além da mensuração da emoção 

desencadeada pela música, outras pesquisas tiveram o objetivo de saber se essas alterações 

emocionais podem afetar a percepção subjetiva do tempo nos ouvintes. Contudo, não há 

certeza se uma emoção, percebida ou vivenciada, pode influenciar de forma decisiva a 

percepção temporal de um evento (Ramos & Bueno, 2012b). Por um lado, alguns estudos 

demonstraram que não há um efeito da emoção na passagem do tempo (Fraisse, 1967; Shiff & 

Thayer, 1968). Por outro lado, algumas pesquisas apresentaram dados inconsistentes de 

alterações subjetivas de tempo, sendo para superestimação (Watts & Sharrock, 1984) ou para 

subestimação (Orme, 1969).  

O ser humano e outros animais tem a capacidade de perceber e extrair durações de 

estímulos externos e internos, mesmo não tendo um órgão sensorial específico para isso. 

Recentemente, foi proposto “células de tempo” nas estruturas subcorticais do estriado, 

hipocampo e cerebelo, indicando como esses sistemas distintos podem estar integrados em 

uma percepção comum do tempo (Lusk, Petter, MacDonald, & Meck, 2016). 
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Na literatura, muitos pesquisadores estudaram o tempo psicológico, tais como Fraisse 

(1984), Brown (1985), Bueno (1985), Block (1990). Os modelos de processamento sensorial 

propõem que um tipo de tempo-base, repetitivo e cumulativo, seria armazenado em forma de 

pulsos por um dispositivo que produziria sinais internos de tempo. Esse mecanismo 

constituiria um “órgão do tempo” (Block & Zakay, 1996), nomeado de “relógio interno” 

(Church, 1984; Gibbon & Church, 1984; Gibbon, Church, & Meck, 1984; Treisman, 1963).  

O relógio interno é constituído de uma estrutura que considera a percepção e a 

produção do tempo. Um marca-passo (pacemaker) produz pulsos regularmente. Quando um 

sinal de tempo externo é compreendido, um interruptor (switch) permite que os pulsos 

atravessem até um acumulador (accumulator). A quantidade de pulsos que irá determinar a 

duração compreendida é transferida para a memória de trabalho, que realiza a comparação 

com o conteúdo da memória de referência, armazenando uma quantidade aproximada de 

pulsos acumulados, por meio de experiências antecedentes. Quando os dois valores são 

correspondentes o bastante, uma estimativa do tempo é realizada. No entanto, a vivência do 

tempo pode ser dilatada ou comprimida, por meio da memória de trabalho, por componentes 

atencionais e por processos decisionais (Church, 1984; Gibbon & Church, 1984; Gibbon et 

al., 1984; Treisman, 1963). 

  O tempo subjetivo não existe por si só, mas como característica essencial daquilo que 

continua (Fraisse, 1984). Gibson (1975) afirma que a percepção do tempo não existe, o que 

ocorre é apenas a percepção de episódios e movimentos. 

Ornstein (1969) propôs o modelo Tamanho de armazenamento. Esse modelo de 

Tamanho de armazenamento propõe que uma grande quantidade ou complexidade de 

informação implica em um espaço largo na memória e, como consequência, produz 

estimações temporais longas. Conforme o modelo Demanda atencional, de Hicks, Miller, 

Gaes e Bierman (1977), quanto mais atenção for requerida pela tarefa, maior esforço mental 

será exigido no processamento da informação na memória e, portanto, mais longa será a 

estimação temporal. O modelo Mudança contextual, de Block e Reed (1978), propôs que a 

duração lembrada implicaria em uma reconstrução cognitiva da informação ambiental, que 

circundaria o estímulo ou a tarefa. Mudanças contextuais mais retomadas causariam 

estimações temporais mais longas. O modelo Contraste ou de expectativa, de Jones e Boltz 

(1989), relacionou o tempo subjetivo a padrões de eventos. O modelo pressupõe que uma 

sequência de eventos, finalizando no “tempo certo”, confirmaria expectativas e eliciaria 

estimações quase precisas, isto é, “zero contraste”. Uma sequência de eventos, finalizando 
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antes do esperado, pareceria mais curta e eliciaria subestimações temporais, isto é, um 

“contraste negativo”. 

Fraisse (1967) avaliou que a quantidade de vezes que um indivíduo escuta a música 

pode vir a interferir na forma da escuta. Estudos afirmaram que uma importante variável, 

envolvendo a música como estímulo-padrão, se refere à familiaridade do ouvinte ao evento a 

ser apreciado (Ramos, 2008; Ramos et al., 2011). Berlyne (1974), ao abordar as pesquisas que 

envolvem a apreciação estética, afirmou que essas investigações devem ser efetuadas 

analisando a obra de arte como um padrão de estímulos colativos. Esses fatores são “formais” 

ou “estruturais”, suas proporções variam entre opostos como: esperado – surpreendente; não 

familiar – familiar; simples – complexo; estável – instável; ambíguo – claro. Berlyne (1971) 

explicou que esses fatores são muito utilizados em estudos experimentais sobre a apreciação 

da estética, levando em consideração o nível de familiaridade, o nível de novidade e de 

complexidade dos estímulos a serem abordados. Segundo Hargreaves e Castell (1987), quanto 

mais um participante for familiar a um estímulo, melhor ele o avalia, o evento se torna mais 

previsível e, consequentemente, menos complexo subjetivamente. 

A literatura apresenta quatro métodos de estimação temporal humana, nos quais os 

indivíduos não ficam sabendo da duração dos eventos a serem estimados: a) estimação verbal, 

onde o experimentador apresenta um estímulo (ou evento) com uma duração temporal (por 

exemplo, um estímulo visual ou sonoro, com duração de 10 segundos) e pede ao indivíduo 

que mensure verbalmente o a duração temporal, em unidade de tempo (segundos, minutos); b) 

produção, onde o experimentador pede verbalmente ao indivíduo que ele produza um 

determinado intervalo de tempo (17 segundos, por exemplo) e a um sinal indica o início da 

produção e outro indica o fim (por exemplo, estalar de dedos); c) reprodução, onde é 

apresentado um estímulo com determinada duração de tempo ao sujeito ele deve reproduzir o 

quanto durou o estímulo, por meio de um cronômetro, por exemplo; d) comparação, onde é 

apresentado ao participante dois estímulos com durações diferentes (por exemplo, 20 e 30 

segundos) e o participante deve comparar qual é o mais longo (para uma revisão, Allan, 1979, 

Bindra & Waksberg, 1956; Wallace & Rabin, 1960; Woodrow, 1951; Zakay, 1990). 

Existem dois paradigmas experimentais principais na literatura para o estudo da 

estimação temporal. Um desses paradigmas é o prospectivo, no qual o participante é avisado 

sobre a tarefa de estimação temporal antes da apresentação do estímulo. O outro paradigma é 

o retrospectivo, no qual o participante é avisado sobre a tarefa de estimação temporal depois 

da apresentação do estímulo (Zakay, 1990). 
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Muitos pesquisadores realizaram o estudo do tempo subjetivo com estímulos musicais 

(Bailey & Areni, 2006; Boltz, 1989; Droit-Volet, Bigand, Ramos & Bueno (2010); Droit-

Volet et al., 2013; Firmino & Bueno, 2008, 2016; Firmino, Campagnoli, & Bueno, 2020; 

Jones & Boltz, 1989; Ramos et al., 2011; Ramos & Bueno 2012b; Schmuckler & Boltz, 

1994), com estimulação tátil (Casilimas-Díaz & Bueno, 2019), manipulações de obras de arte 

(Bueno, Motta, & Tumas, 2019) e percepção de movimentos (Nather & Bueno, 2011; Nather, 

Bueno, Bigand, & Droit-Volet, 2011; Nather, Fernandes, & Bueno, 2014; Nather, Mecca, & 

Bueno, 2013). A pesquisa de Ramos e Bueno (2012b) analisou se emoções percebidas durante 

uma escuta musical poderiam influenciar a percepção subjetiva do tempo. Foram escolhidos 

12 trechos musicais do repertório erudito internacional. Os 12 trechos eram divididos em três 

trechos representativos de cada emoção de base – Alegria, Tristeza, Serenidade e 

Medo/Raiva. Cada trecho musical tinha 20 segundos de duração. Estes trechos musicais 

foram utilizados em estudo prévio de Ramos e Bueno (2012a), no qual os participantes 

ouviram 30 trechos de músicas dos períodos Clássico, Romântico e Contemporâneo e 

associaram-nos a uma das emoções de base. Os resultados indicaram três trechos musicais 

representativos de cada categoria emocional empregada onde foram agrupados nas categorias 

Alegria, Serenidade, Tristeza, Medo/Raiva (Ramos & Bueno, 2012a). Os estímulos usados na 

pesquisa de Ramos e Bueno (2012b) tinham 20 segundos de duração. A coleta foi feita por 

meio de notebook e sua tela se configurava em duas partes. Uma com imagens de alto-falantes 

coloridos, onde cada imagem tinha sua respectiva duração sonora, mas sem mostra-la. A outra 

parte mostrava 12 ícones, cada um representando um trecho musical empregado, em ordem 

aleatória. Os participantes tinham que ouvir cada um dos 12 trechos musicais e arrastá-los 

para frente de cada uma das durações previamente associadas, localizadas no outro lado da 

tela. Os resultados mostraram subestimação temporal em pelo menos um trecho musical 

associado a cada emoção. Os dados apontam tanto subestimação temporal quanto não 

distorção temporal para trechos representativos da mesma emoção (Ramos & Bueno, 2012b).  

Droit-Volet et al. (2010), investigaram o efeito dos modos maior e menor na 

percepção temporal por meio do método de bissecção temporal. Foram utilizadas quatro 

melodias executadas com som de piano, sem manipular outros parâmetros musicais, como 

andamento, contorno melódico, etc. Cada participante realizou nos experimentos 1 e 2, duas 

tarefas de bisecção temporal. Um curta, onde dois trechos musicais ouvidos pelos 

participantes (uma ancora curta de 0,5 segundos e uma ancora longa de 1,7 segundos) 

deveriam ser comparados com durações de comparação de onda senoidal de 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, 

1,3, 1,5 e 1,7 segundos. Uma longa, onde dois trechos musicais ouvidos pelos participantes 
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(uma ancora curta de 2,0 segundos e uma ancora longa de 6,8 segundos) deveriam ser 

comparados com durações de onda senoidal de comparação de 2, 2,8, 3,6, 4,4, 5,6, 6 e 6,8 

segundos. No experimento 3, os participantes fizeram o mesmo procedimento, porém as 

âncoras usadas tinham durações de oito e 27,2 segundos e as durações de comparação foram 

de 8, 11,2, 14,4, 17,6, 20,8, 24 e 27,2 segundos. Para cada âncora, os participantes 

pressionavam uma tecla para duração curta e outra para duração longa. Os trechos eram 

apresentados de forma aleatória. Os resultados mostraram que não houve diferença 

significativa entre os modos maior e menor na estimativa temporal, independente da duração. 

O estudo de Bueno e Ramos (2007) analisou como os modos maior, menor e lócrio 

poderiam influenciar a percepção temporal. Por meio do método de reprodução temporal, os 

participantes ouviram estímulos musicais de 64 segundos de duração com a mesma estrutura 

harmônica, executados no mesmo andamento, mudando apenas o modo em que eram 

executados – jônio (maior), eólio (menor) e lócrio – e reproduziram a duração dos estímulos 

ouvidos. Foram 108 participantes divididos em três grupos, ou seja, um grupo para cada modo 

musical. Os resultados não mostraram diferenças estatísticas significativas entre as 

estimativas temporais dos participantes entre os modos maior e menor. Ou seja, a diferença 

entre os modos maior e menor não foi saliente o suficiente para gerar diferentes estimativas 

temporais. Os resultados mostraram diferenças significativas somente para o modo lócrio e os 

autores argumentam que essa diferença pode estar associada ao caráter dissonante do modo. 

 Há muitas pesquisas com o objetivo de estudar as percepções emocionais por meio da 

escuta musical. Outros estudos analisaram como a manipulação de parâmetros de estrutura 

musical – como modo e andamento – podem influenciar na percepção subjetiva de tempo dos 

indivíduos. Contudo, a maioria dos estudos visou somente a influencia do modo maior e do 

modo menor com interação de dois andamentos diferentes (lento e rápido). Entretanto, até o 

momento não há estudos que verificaram os modos jônio, dório, mixolídio e eólio, três 

andamentos diferentes (lento, moderado e rápido) e percepção subjetiva de tempo. Sendo 

assim, a relevância e originalidade deste estudo é verificar a possível interação entre quatro 

modos e três andamentos diferentes na percepção subjetiva de tempo de seres humanos. Com 

isso, a pesquisa pode contribuir na ampliação do conhecimento sobre a interação entre modos 

e andamentos na percepção de tempo subjetivo, corroborando dados já existentes, ou pode 

contribuir com dados que não corroboram a literatura, mostrando uma nova visão de interação 

entre modos e andamentos na percepção subjetiva de tempo em seres humanos. 

 



25 
 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se manipulações musicais de diferentes modos e 

andamentos são acompanhadas de diferentes percepções temporais. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Participantes 

 

Foram 50 participantes, universitários, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que 

assinaram o TCLE e sem nenhum tipo de problema auditivo, segundo relato dos próprios 

participantes. 

 

3.2 Equipamentos e material 

 

Os equipamentos usados na gravação dos trechos musicais, para garantir a qualidade 

dos trechos, foram: uma rack tubular de alumínio Titanium, um keystation M-AUDIO 61es, I 

Mac Apple, software Pro Tools M-Powered 8.0 Digidesign, uma placa de som M-AUDIO 

Firewire 1814, um par de monitores de áudio M-AUDIO BX8a, um equalizador Ciclotron 

CGE 2312s, um distribuir de canais Behringer, modelo Powerplay PRO-XL, um microfone 

condensador M-AUDIO Luna, com pedestal, cabos P2-P10, cabos P10-P10, cabos 

balanceados Santo Ângelo M30 XLR/XLR, um aparelho de som estéreo Sony, modelo HCD-

GT444. Estes equipamentos ficam localizados na Sala de Estética Experimental do 

Laboratório de Processos Associativos, Controle Temporal e Memória (USP-Ribeirão Preto). 

A sala possui as seguintes características: 11,5 m
2
, pé direito de 3,1 m, paredes e teto 

revestidos com isolante acústico Sonex Rock 625 x 625 mm., porta com recheio isolante 

acústico de lã de rocha e Sonex na face interna, chão revestido com carpete de madeira, 

iluminação com duas lâmpadas de 40 W cada uma e um ar condicionado Split Wall 9.500 

BTU. 

O experimento foi realizado em uma sala experimental silenciosa à prova de som (com 

isolamento acústico), iluminada por lâmpadas fluorescentes e com paredes brancas lisas, sem 

outros estímulos visuais que pudessem interferir nas tarefas dos participantes. Dentro da sala 

havia uma mesa com quatro divisões, nas quais as duas primeiras divisões ficavam os 

computadores que armazenavam os trechos musicais e as respostas dos participantes. As duas 

últimas divisões foram destinadas para a tarefa de reprodução temporal dos participantes, bem 

como cadeiras para o participante sentar. Sobre a mesa dos participantes havia um teclado 

numérico adaptado, um fone de ouvido e uma prancheta com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para assinarem e uma caneta. Os participantes ouviram os trechos 

musicais de 35, 25 e 15 segundos de duração – de acordo com o andamento – e acionaram o 
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início e o fim das estimações temporais, por meio de uma caixa de botões. Essa caixa é 

confeccionada adaptando um teclado numérico de conexão USB com a tecla “enter” pintada 

de azul e escrito “ESCUTAR”, para a liberação do trecho musical; a tecla menos (-), colorida 

em verde, escrito “INÍCIO”; e a tecla mais (+), em vermelho, escrito “FIM”, para a 

reprodução temporal. Sempre que as teclas “INÍCIO” ou “FIM” foram pressionadas, os 

participantes ouviam um bip, bem curto e com volume baixo, para saberem que essas teclas 

foram acionadas. As demais teclas foram pintadas de preto. 

Foram utilizados 12 trechos musicais, de 35 segundos, 25 segundos e 15 segundos de 

duração, compostos nos modos jônio, dório, mixolídio e eólio. O formato de arquivo dos 

trechos musicais foi Wav. A intensidade na faixa de frequência média de cada trecho musical 

foi de 50 dB. 

Para a apresentação dos trechos musicais foi utilizado um microcomputador com o 

programa experimental WavSurfer (Paula, Firmino & Bueno, 2003), implementado no Visual 

Basic 6.0 for Windows, instalado para monitoramento das tarefas, armazenamento e liberação 

dos trechos musicais e dos sinais de feedback, bem como registro das reproduções temporais. 

Um fone de ouvido J55i, JBL, foi conectado ao computador para que os participantes possam 

ouvir os trechos musicais. 

 

3.3 Estímulos musicais 

 

Os trechos musicais foram selecionados do livro “O modalismo na música brasileira” 

(Paz, 2002). Cada diferente melodia foi composta especificamente para um dos modos, ou 

seja, uma melodia especifica para o modo jônio, outra para o modo dórico, outra para o modo 

mixolídio e outra para o modo eólio, totalizando quatro. Cada um desses quatro trechos foi 

executado em três andamentos (lento, moderado e rápido), totalizando 12. A posteriori, cada 

trecho específico de cada modo foi transposto para os outros modos (por exemplo, a melodia 

composta no modo jônio foi transposta para os modos dório, mixolídio e eólio, e assim por 

diante), mudando cada nota que caracteriza o respectivo modo, e executados em três 

andamentos diferentes, totalizando 48 trechos. Essas mudanças não afetaram outros 

parâmetros musicais, como contorno melódico, textura, função melódica, timbre, etc. Foi 

decidido manter a melodia e o discurso melódico completos, sem que a ideia melódica fosse 

interrompida antes de sua finalização, para que essa interrupção não influenciasse nas 

respostas temporais dos participantes. Por isso, os trechos musicais em andamentos diferentes 

de 72bpm (lento), 114bpm (moderado) e 184bpm (rápido) tinha a duração de 35, 25 e 15 
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segundos, respectivamente. Cada participante ouviu 12 trechos aleatórios e todos os trechos 

ouvidos por todos os participantes estavam nos quatro modos e nos três andamentos, visando 

controle experimental para garantir que a estimação temporal não estivesse sujeita a 

propriedades particulares de uma única melodia. 

O critério utilizado para escolha dos modos jônio, dório, mixolídio e eólio foi de 

acordo com a hierarquia modal de claridade e obscuridade de Wisnik (2004). Segundo o 

autor, a hierarquia de claridade e obscuridade dos modos está ligada à quantidade de notas 

com intervalos menores e diminutos que cada modo tem em relação à nota de referência. 

Assim, a hierarquia modal, segundo Wisnik (2004), do mais claro ao mais escuro, é: lídio, 

jônio, mixolídio, dórico, eólio, frígio e lócrio. Eliminando os extremos dessa escala (lídio, 

frígio e lócrio), ficam os modos jônio, mixolídio, dório e eólio. Esses modos são comumente 

utilizados na música popular e folclórica brasileiras. 

Foi selecionado um estímulo musical para ser usado na fase de treino do estudo. O 

estímulo musical foi um estudo para piano de Carl Czerny – 101 Exercises, Op. 261, exercício 

08. O critério para seleção desse estímulo musical foi o instrumento utilizado – piano, como 

nos trechos musicais do estudo – tocado a duas mãos – como os trechos musicais do estudo – 

e com duração próxima aos demais trechos – 17 segundos. 

 

3.4 PROCEDIMENTO 

 

Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contendo 

informações sobre o experimento para aos participantes lerem e assinarem. A coleta de dados 

foi realizada em uma sala experimental, com um participante por vez. Sobre a mesa havia um 

fone de ouvido e uma caixa de botões para a coleta dos dados. Em seguida o experimentador 

passava as seguintes instruções: “Você vai apertar a tecla „início‟ para escutar uma música 

bem simples por meio do fone de ouvido. Quando a música acabar, você vai apertar a tecla 

„início‟ e vai deixar o tempo passar. Quando você achar que o tempo que está passando ficou 

igual ao tempo da música escutada, você apertará a tecla „fim‟. Coloque o fone de ouvido e 

comece quando quiser”. 

Através do paradigma prospectivo, cada participante foi submetido, na mesma sessão, 

a duas fases. Fase um: treino. Nessa fase os participantes realizaram a escuta de um trecho 

musical, previamente selecionado para a fase de treino, e depois realizaram a reprodução 

temporal do estímulo escutado, conforme descrito acima. Fase dois: coleta de dados. Após a 

fase treino, os participantes realizaram a escuta e a reprodução temporal, respectivamente, de 
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12 trechos musicais, compostos nos modos jônio, dório, mixolídio e eólio, em três 

andamentos diferentes de 72bpm (lento), 114bpm (moderado) e 184bpm (rápido). Para cada 

participante, os trechos musicais foram apresentados de forma aleatória. Os participantes 

ouviram um trecho musical armazenado em um microcomputador, por meio de um fone de 

ouvido, pressionando a tecla “ESCUTAR”. Após ouvirem esse trecho musical, os 

participantes realizaram a tarefa de estimação temporal. Nessa tarefa, os participantes 

pressionaram a tecla “INÍCIO” do teclado numérico adaptado (conforme descrito acima), para 

disparar a contagem do cronômetro. A tecla “FIM” era pressionada quando os participantes 

julgassem que o tempo que passou era igual ao tempo do trecho musical escutado. Foi ouvido 

um trecho musical por vez, seguido da tarefa de estimação temporal. Após a fase de estimação 

temporal, os participantes recebiam uma prancheta com um questionário de informações 

pessoais para preencherem e entregarem. 
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4 RESULTADOS 

 

As respostas dos participantes foram calculadas como médias para cada modo, em 

cada andamento (Tabela 1). As respostas de reprodução temporal dos trechos musicais foram 

analisadas utilizando a Análise de Variâncias (ANOVA) de medidas repetidas com dois 

fatores repetidos, ou pareados, andamento com três repetições e modo com quatro repetições. 

Os níveis de significância foram definidos para valores de p ≤ 0,05. O programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, version 22, IBM Corporation, New York) foi utilizado 

para analisar os dados. 

 

Tabela 1. Médias das repostas dos participantes nos modos jônio, dórico, mixolídio e eólio, nos andamentos 

lento, moderado e rápido, na tarefa de reprodução temporal. A duração real dos trechos musicais é de 35 

segundos em andamento lento, 25 segundos em andamento moderado e 15 segundos em andamento rápido. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre as médias das repostas 

temporais dos modos (F (3,147) = 1,04; p = 0,37). O effetc size calculado foi o Partial Eta 

Squared = 0,021. 
Os dados mostraram diferença estatística significativa entre a média das respostas 

temporais dos andamentos (F (2,98) = 27,06; p = 0,001). Foi realizada uma normalização nos 

dados para comparar os diferentes andamentos que têm diferentes durações. Pelo teste post 

hoc de Bonferroni, temos que: o andamento lento possui valores significativamente inferiores 

ao andamento moderado (p=0,05); o andamento lento possui valores significativamente 

inferiores ao andamento rápido (p<0,001); o andamento moderado possui valores 

significativamente inferiores ao andamento rápido (p<0,001). O effetc size calculado foi o 

Partial Eta Squared = 0,356. 

Foi verificado se houve interação entre as respostas dos modos e dos andamentos. Os 

dados não mostraram diferença significativa para interação entre modo e andamento (F 

(6,294) = 0,80; p = 0,57). O effetc size calculado foi o Partial Eta Squared = 0,016. Ou 

seja, a diferença entre os andamentos vale igualmente para os quatro modos e a não diferença 

entre os modos vale para os três andamentos. 
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O teste t para uma amostra comparou as médias de cada andamento, em cada modo, 

com o valor real dos trechos musicais. Todos os modos em andamento lento apresentaram 

valores significativamente diferentes à duração real dos trechos (p>0,05). Todos os modos em 

andamento moderado apresentaram valores significativamente diferentes à duração real dos 

trechos (p>0,05). Todos os modos em andamento rápido não apresentaram valores 

significativamente diferentes à duração real dos trechos (p<0,05). 

Foi realizada uma análise de regressão para verificar a relação entre a duração real dos 

trechos musicais e o percentual de distorção (figura 1). A variável dependente foi o percentual 

de distorção (para cada indivíduo obteve-se a média de cada modo, dentro de cada 

andamento) e a variável independente foi a duração real dos trechos em cada andamento. 

Modelo estimado: percentual de distorção (%) = 14,32 – 0,7936/tempo real do andamento 

(segundos) (p<0,001). O modelo foi significativo, ou seja, há uma relação linear entre as 

variáveis. Quanto maior o tempo real, maior a distorção negativa (subestimação temporal). 

Cada segundo a mais do tempo real aumenta negativamente, em média, -0,79 da distorção. R
2
 

= 12,1%. A variabilidade do tempo real está relacionada a variação de 12,1%  da distorção. 
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Figura1. Percentual de distorção das respostas dos participantes em relação à duração real (em segundos) dos 

trechos musicais em cada andamento. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O modo musical, quando aplicado a trechos musicais executados ao piano não afetou o 

julgamento temporal dos ouvintes, ou seja, não houve diferença estatística significativa na 

estimativa temporal na comparação entre os modos jônio, mixolídio, dórico e eólio quando 

comparados entre si, independente do andamento em que foram executados. Isso indica que 

esse parâmetro de estrutura musical – o modo – por si só não foi saliente o suficiente para 

alterar a estimativa temporal dos ouvintes.  O estudo de Droit-Volet et al. (2010) analisou se 

valência afetiva presente nos modos maior e menor, percebidos como modos alegre e triste, 

respectivamente, afetariam diferentemente a percepção subjetiva de tempo de ouvintes em 

uma tarefa de bissecção temporal. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

modos, o que indica que a percepção dessas emoções comumente associada a estes modos não 

foi saliente o suficiente para afetar a percepção temporal dos participantes. Bueno e Ramos 

(2007) encontraram resultados similares. Estes autores analisaram se melodias executadas nos 

modos jônio (maior), eólio (menor) e lócrio afetariam a percepção temporal dos ouvintes. Os 

dados do estudo não mostraram diferenças significativas entre os modos jônio e eólio em 

relação a percepção temporal. As diferenças apareceram somente no trecho musical executado 

no modo lócrio. Os resultados do presente estudo corroboram Droit-Volet et al. (2010) e  

Bueno e Ramos (2007) e ampliam o entendimento do efeito do modo sobre a percepção 

temporal, mostrando que outros modos empregados neste estudo, como mixolídio e dórico, 

que são classificados como modos maior e menor, respectivamente, também não têm efeito 

robusto o suficiente para gerar diferentes distorções temporais em ouvintes. Esse efeito do 

modo sobre o tempo subjetivo foi obtido empregando-se diferentes métodos de mensuração 

temporal, como bissecção (Droit-Volet et al., 2010) e reprodução temporal (Bueno & Ramos, 

2007). 

Ramos et al. (2011) analisaram se diferentes modos e diferentes andamentos podem 

eliciar diferentes percepções emocionais em ouvintes ocidentais. O estudo foi mais amplo na 

análise dos modos musicais e de andamentos, pois os autores utilizaram os sete modos 

musicais – jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio – e três andamentos diferentes - 

lento, moderado e rápido. Os dados mostraram que alguns modos podem gerar percepções 

emocionais diferentes nos ouvintes. Porém, essas percepções emocionais mudavam conforme 

o andamento aumentava, indicando um forte efeito do andamento sobre a percepção 

emocional dos trechos musicais. Assim, o efeito de diferentes modos gerarem diferentes 

percepções emocionais em ouvintes ocidentais, obtido por Ramos et al. (2011), não é sempre 
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acompanhado de efeitos sobre a percepção temporal, pelo menos nos modos classificados 

como maiores (jônio e mixolídio) e menores (dórico e eólio). Entretanto, essas diferenças de 

percepção temporal são obtidas quando os modos foram apresentados, como neste estudo, em 

diferentes andamentos. 

Estudos mostram que o modo maior costuma ser associado à alegria e o modo menor à 

tristeza (Crowder, 1984; Fritz et al., 2009; Peretz et al., 1998; Ramos et. al., 2011, Temperley 

& Tan, 2013; Trochidis & Bigand, 2013). O andamento também influencia a percepção 

emocional do ouvinte. Músicas lentas tendem a ser percebidas como menos alegres do que as 

músicas rápidas (Ramos et al., 2011, Temperley & Tan, 2013; Trochidis & Bigand, 2013). 

Nesse sentido, músicas no modo maior costumam ser julgadas mais alegres quando tocadas 

em andamento mais rápido e músicas em modo menor costumam ser julgadas mais tristes 

quando executadas em andamento lento (Dalla Bella et al., 2001; Droit-Volet et al., 2013; 

Ramos et al., 2011; Trochidis & Bigand, 2013). 

O modelo BRECVEMA de Juslin (2016, 2019) considera oito mecanismos que 

costumam ser acionados em situações de escuta musical. O acionamento destes mecanismos 

eliciam emoções nos ouvintes. Eles são: Reflexo do tronco encefálico (quando uma emoção é 

evocada por uma ou mais características acústicas simples que excedem certo limite de 

volume); Pareamento rítmico (quando uma emoção é evocada por uma música porque um 

ritmo externo poderoso na música influencia algum ritmo corporal interno do ouvinte, por 

exemplo, frequência cardíaca); Condicionamento avaliativo (quando uma emoção é induzida 

porque um determinado aspecto da música (por exemplo, a melodia) serve para desencadear 

uma resposta condicionada no ouvinte; Contágio emocional (quando uma emoção é induzida 

por uma peça musical porque um “módulo cerebral” independente responde a certas 

características do estímulo, como se viessem de uma voz humana que expressa uma emoção, 

que leva o ouvinte a imitar a expressão do movimento internamente); Imagens visuais 

(quando uma emoção é evocada no ouvinte porque evoca imagens internas na mente do 

ouvinte); Memória episódica (quando uma emoção é induzida em um ouvinte porque a 

música evoca uma memória pessoal de um evento específico em sua vida); Expectativa 

musical (quando uma emoção é induzida em um ouvinte porque uma característica específica 

da música viola as expectativas do ouvinte sobre a continuidade da música); e Julgamento 

estético (quando uma emoção é evocada no ouvinte em função de sua avaliação do valor 

estético da música). Segundo Juslin, para que um ouvinte sinta alguma emoção durante a 

escuta musical pelo menos um desses mecanismos deve ser ativado. É possível que, no 

presente estudo, a não diferença na resposta temporal entre os modos musicais esteja 
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associada ao fato de que os trechos musicais utilizados neste estudo não foram criados com o 

objetivo de acionar estes mecanismos. A consequência disso é que pode ser que eles não 

tenham desencadeado emoções sentidas nos participantes e, por esta razão, não ativaram 

nenhum dos mecanismos propostos por Juslin (2016, 2019). Pode ser que por não terem 

evocado emoções sentidas nos ouvintes, os modos em si não foram salientes o suficiente para 

gerar diferenças nas estimativas temporais. Entretanto, ainda que os trechos musicais 

empregados no presente estudo pareçam não ter evocado emoções sentidas nos participantes, 

a mera percepção do aumento ou da diminuição do andamento foi suficiente para distorcer a 

percepção temporal dos ouvintes. Juntamente com outros enunciados obtido em estudos 

prévios sobre a influência de parâmetros de estrutura musical sobre a percepção subjetiva do 

tempo (Bueno & Ramos, 2007; Droit-Volet et al., 2010; Droit-Volet et al., 2013) os 

resultados deste estudo indicam que, independentemente da emoção sentida ou percebida, o 

principal parâmetro de estrutura musical relacionado a alterações na percepção subjetiva do 

tempo em ouvintes ocidentais é o andamento. 

Os resultados deste estudo mostram que músicas executadas em diferentes andamentos 

afetaram diferentemente a percepção temporal dos ouvintes, independentemente do modo, 

demonstrando que o andamento tem efeito saliente o suficiente para afetar a percepção 

temporal. Conforme o andamento aumentava, a distorção temporal diminuía. No estudo de 

Ramos et al. (2011) houve um efeito interativo entre modo e andamento sobre a valência 

afetiva percebida nos trechos musicais. O andamento teve um efeito significativo sobre a 

valência. Quando negativa, a valência foi associada a um andamento lento, passando a valores 

positivos somente quando o andamento passou de moderado a rápido. A valência afetiva 

aumentava conforme o andamento ficava mais rápido e os três modos maiores (jônio, lídio e 

mixolídio) foram mais associados à valência positiva do que os quatro modos menores 

(dórico, frígio, eólio e lócrio. 

Alguns estudos sobre reprodução temporal, cujos procedimentos metodológicos 

empregaram cliques simples na tarefa do indivíduo, mostraram que andamentos mais rápidos 

levam a estimativas temporais mais longas do que andamentos mais lentos (Treisman et al., 

1990, 1992; Penton-Voak et al., 1996; Droit-Volet e Wearden, 2002; Ortega e López, 2008). 

Droit-Volet et al., (2013) investigaram se diferentes andamentos podem influenciar 

diferentemente a percepção temporal em trechos musicais de diferentes durações. Os 

participantes foram submetidos à tarefa de bisseção temporal sobre estímulos musicais de 1,1 

e 4,4 segundos. Os resultados mostraram que estímulos musicais executados no andamento 

rápido foram percebidos como mais longos em relação aos estímulos musicais executados em 
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andamento lento. Os dados do presente estudo não corroboram outros estudos, uma vez que o 

andamento rápido não gerou distorção sobre a estimativa temporal dos ouvintes em relação 

aos andamentos moderado e lento, apresentados com durações mais longas do que o 

andamento rápido. Os dados do presente estudo mostram uma distorção na estimativa 

temporal nos trechos musicais executados em andamento moderado e lento, sendo que o 

andamento lento foi aquele que gerou maior distorção temporal. Essa divergência dos dados 

do presente estudo pode ter relação com o estímulo empregado. Alguns estudos (Treisman 

Faulkner, Naish, & Brogan, 1990; Treisman, Faulkner, & Naish, 1992; Penton-Voak, 

Edwards, Percival, & Wearden, 1996; Droit-Volet e Wearden, 2002; Ortega e López, 2008) 

empregaram cliques simples para verificar a influência do andamento sobre a percepção 

temporal, com durações curtas de milissegundos até poucos segundos. Outros autores (Droit-

Volet et al., 2013) utilizaram estímulos musicais de curtas durações (1,1 e 4,4 segundos) com 

manipulação de andamento para verificar a influência dessa variável sobre a percepção 

temporal de ouvintes. Portanto, parece que o estímulo sonoro e a duração empregados em 

estudos com tempo subjetivo podem influenciar de maneiras diferentes a estimação temporal.  

Vale salientar que o presente estudo utilizou trechos musicais e esses trechos eram 

longos, 15, 25 e 35 segundos, em comparação com as durações de outros estudos que 

examinam o efeito de estímulos sonoros sobre a estimação de tempo subjetivo, como citado 

acima. A diferença na duração dos trechos musicais apresentados nos diferentes andamentos 

pode estar relacionada à distorção da estimativa temporal, uma vez que os trechos com 

duração mais longa empregados neste estudo foram estimados como mais curtos. O 

andamento lento foi mais subestimado em relação ao moderado e rápido e o andamento 

moderado foi mais subestimado em relação ao rápido. De fato, a duração de eventos, de 

diferentes tipos, influencia na estimativa temporal de poucos minutos a vários minutos, em 

que durações mais curtas tendem a ser superestimadas e as longas a serem subestimadas (Rau, 

Pen, & Yang, 2006; Tobin & Grondin, 2009; Lewis & Miall, 2009). Esse enunciado parece 

ser consistente com a lei de Vierordt, em que durações curtas são julgadas como mais longas e 

durações longas como mais curtas (Droit-Volet, Monceau, Berthon, Trahanias, & Maniadakis, 

2018). Portanto, esse fenômeno de distorção na estimativa temporal pode não estar associado 

apenas a durações de minutos, pois também ocorre em durações de intervalos de segundos 

(Droit-Volet et al., 2018), como os resultados do presente estudo demostram. 

A música e seus parâmetros composicionais são desenvolvidos dentro de um período 

de tempo e precisam de certa duração para esses parâmetros serem minimamente processados 

para que façam sentido. Uma música dificilmente é composta para durar poucos segundos, 
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como quatro ou oito segundos, pois se desenvolve para que faça sentido. Sendo assim, a 

utilização de estímulos musicais curtos, menores que oito segundos pode não ser a escolha 

mais adequada para investigar os efeitos musicais, tanto no aspecto emocional quanto no 

aspecto de percepção temporal, o que pode explicar os resultados do presente estudo. Os 

trechos musicais aqui empregados permitem um processamento que parece ser mais adequado 

dos parâmetros de estrutura musical na mente dos ouvintes. Outro ponto importante a se 

discutir para a compreensão dos efeitos dos trechos musicais empregados neste estudo é que a 

manipulação de apenas dois parâmetros musicais – modo e andamento – para analisar a 

influência da música na percepção temporal pode não ter sido a mais adequada. No contexto 

tonal ocidental, geralmente a música é composta por vários parâmetros musicais (por 

exemplo, modo, andamento, harmonia, melodia, contorno melódico, textura, ritmo, dinâmica, 

timbre, entre outros). As diferentes interações entre estes parâmetros resultam em uma obra 

musical. Como visto em Ramos et al. (2011), o fato de alterar o andamento da música foi 

suficiente para alterar a percepção emocional do trecho musical executado em um mesmo 

modo. Ramos e Bueno (2012b) usaram trechos de músicas de concerto europeia sem 

manipular parâmetros composicionais, para verificar qual a relação das emoções percebidas 

nesses trechos musicais na percepção temporal. Os autores encontraram diferenças na 

percepção subjetiva de tempo para trechos musicais classificados com a mesma emoção, por 

exemplo: trechos associados à emoção tristeza resultaram tanto em subestimações temporais 

quanto em não distorções temporais. Os resultados de Ramos e Bueno (2012b) não 

corroboram Droit-Volet et al. (2010) e Bueno e Ramos (2007). Nos estudos desses autores, 

diferentes modos, como maior e menor, não afetaram a estimativa temporal. Contudo, no 

estudo de Ramos e Bueno (2012b), mesmo com andamentos e modos semelhantes, os 

participantes apresentaram, em alguns casos, subestimações temporais e em outros, não houve 

distorções na percepção temporal. Portanto, o andamento não foi o parâmetro determinante 

sobre a estimação temporal deles, uma vez que trechos musicais na mesma condição de 

andamento (lento, moderado ou rápido) influenciaram diferentemente na estimativa temporal. 

O fato de Ramos e Bueno (2012b) terem empregado composições musicais genuínas sem 

alterações de parâmetros musicais específicos e sem redução da obra musical à apenas ao 

modo e ao andamento pode ter gerado essa discrepância nos resultados. Pode ser que, por 

preservarem os parâmetros musicais, trechos de obras musicais genuínas tenham 

processamento cognitivo diferente de trechos musicais que manipulam alguns parâmetros de 

estrutura musical (por exemplo, modo e andamento) em relação à percepção temporal. 
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De acordo com o modelo do relógio interno, um marca-passo produz pulsos 

regularmente e um evento externo aciona um gatilho quando a atenção é direcionada ao 

evento. Isso permite que os pulsos atravessem até um acumulador (Church, 1984; Gibbon & 

Church, 1984; Gibbon et al., 1984; Treisman, 1963). Quanto mais pulsos acumulados, mais 

longa a estimativa temporal. Quando o estímulo externo é musical, a velocidade dos pulsos é 

alterada pelo andamento musical. Quanto mais rápido é o andamento, mais pulsos são 

acumulados e maior é a estimação temporal do ouvinte. Os resultados do presente estudo 

mostram que quanto mais rápido o andamento, menor a distorção temporal. O modelo do 

Relógio Interno se ajusta bem ao julgamento temporal quando os estímulos usados têm 

durações curta, na faixa de milissegundos (Buonomano, 2007). Quando os estímulos estão na 

faixa de segundos, os mecanismos envolvidos no processamento de durações são diferentes 

dos mecanismos envolvidos no processamento de milissegundos. Assim, mais atenção e 

processos de memória de trabalho precisam ser dedicados a durações mais longas, ou seja, de 

segundos (Lewis & Miall, 2006; Rammsayer, Borter, & Troche, 2015). Em estudo de tempo 

subjetivo que envolve estímulos não sonoros, Nather, Fernandes e Bueno (2014) encontraram 

diferenças na estimativa temporal durante a exposição de pinturas de bailarinas em durações 

de três segundos e nove segundos. Os autores argumentam que estimativas temporais de 

estímulos de curta duração (entre três e quatro segundos) são influenciadas pelo arousal. 

Estimativas temporais de estímulos com durações superiores a nove segundos envolvem 

processamentos cognitivos, como atenção (ver também Droit-Volet et al., 2018). Portanto, o 

modelo do relógio interno parece não se ajustar bem aos resultados desta pesquisa. 

O modelo de tamanho de armazenamento (Ornstein, 1969) prediz que quanto maior a 

quantidade ou complexidade de informação, maior é o espaço utilizado na memória e, como 

consequência, produz estimações temporais longas. Esse modelo não se ajusta bem aos dados 

do presente estudo, pois os resultados apontam que quanto mais lento o andamento do trecho 

musical, portanto com menor armazenamento na memória, mais curta a estimação temporal.  

Conforme o modelo de demanda atencional (Hicks et al., 1977), quanto mais atenção 

for requerida pela tarefa, maior esforço mental será exigido no processamento da informação 

na memória e mais longa será a estimação temporal. Esse modelo também não se ajusta aos 

dados, uma vez que os trechos musicais mais longos, em andamento lento, que 

consequentemente produziriam maior atenção, geraram estimações temporais mais curtas. 

De acordo com o modelo de mudança contextual proposto por Block e Reed (1978), a 

duração lembrada implica em uma reconstrução cognitiva da informação ambiental, ligada ao 

estímulo ou a tarefa. Mudanças contextuais mais lembradas causam estimações temporais 
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mais longas. Esse modelo também não se ajusta aos dados do presente estudo, pois os trechos 

musicais não apresentam mudanças contextuais dentro do próprio trecho, como modulação 

tonal, instrumentação, dissonância, mudanças na fórmula de compasso, por exemplo, e os 

trechos mais longos que necessitariam de maior reconstrução cognitiva foram os que tiveram 

estimações temporais mais curtas em relação à duração real do trecho musical. 

O modelo de contraste ou de expectativa, proposto por Jones e Boltz (1989), relaciona 

o tempo subjetivo a padrões de eventos. O modelo pressupõe que uma sequência de eventos, 

finalizando no “tempo certo”, confirma expectativas e elicia estimações quase precisas, isto é, 

“zero contraste”. Se uma sequência de eventos for finalizada antes do esperado, parecerá mais 

curta, gerando estimações temporais mais curtas, um “contraste negativo”. O contorno 

melódico dos trechos musicais utilizados no presente estudo não foi interrompido antes de sua 

finalização. Portanto, de acordo com esse modelo não haveria distorções temporais. No 

entanto, houve distorções temporais na percepção dos ouvintes conforme o andamento 

mudava. Portanto, esse modelo não explica os dados do presente estudo. 

Os dados do presente estudo e de outros estudos da literatura parecem não permitir 

afirmar seguramente que as manipulações musicais de modo e andamento influenciam sempre 

da mesma maneira a percepção temporal de ouvintes. Uma hipótese a ser levantada é que 

manipular apenas alguns parâmetros musicais pode não ser a melhor escolha para se entender 

suficientemente como a música influencia tanto a percepção emocional quanto a percepção 

subjetiva de tempo. É possível que os trechos musicais do presente estudo podem não ter sido 

salientes o suficiente para gerar percepções emocionais nos ouvintes e, portanto, influenciar 

de maneira diferente a percepção temporal dos participantes. 

Outros estudos podem ser feitos para uma melhor compreensão da influência de 

parâmetros musicais como modo e o andamento sobre a percepção temporal, com o emprego 

de trechos musicais de diferentes durações, empregando mais do que três modos musicais e 

três andamentos distintos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você foi convidado (a) a participar do estudo intitulado “A influência de manipulações 

de parâmetros musicais de modos e andamentos na percepção subjetiva de tempo”, 

conduzido pelo mestrando Leandro Augusto Santos Pereira, orientado pelo Prof. Dr. José 

Lino Oliveira Bueno, professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP) e diretor do laboratório de Processos Associativos, Controle 

Temporal e Memória. Este estudo tem o objetivo de investigar se diferentes músicas causam 

possíveis distorções na percepção subjetiva de tempo dos ouvintes. 

O estudo que você participará é bastante simples e consiste em escutar músicas bem 

simples e mensurar quanto tempo durou essas músicas de acordo com sua percepção. Você 

vai apertar a tecla “escutar” para escutar uma música bem simples por meio do fone de 

ouvido. Quando a música acabar, você vai apertar a tecla “início” e vai deixar o tempo passar. 

Quando você achar que o tempo que está passando ficou igual ao tempo da música escutada, 

você apertará a tecla “fim”. É muito importante que você não utilize nenhum recurso para 

contar a duração da música, como contar, bater os pés, bater as mãos, etc. Isso pode interferir 

nos resultados do estudo. 

O experimento ao qual você será submetido não apresenta riscos previsíveis à sua 

saúde física ou mental, não envolvendo qualquer procedimento invasivo. Você permitindo sua 

participação como voluntário (a) nesse experimento, saiba que é livre para interromper a sua 

participação a qualquer momento durante o procedimento experimental, não havendo 

prejuízos de qualquer ordem em função desta decisão. A participação no experimento tomará 

aproximadamente 15 minutos. 

Após a sua participação, é garantido a você o recebimento de esclarecimentos 

atualizados sobre qualquer etapa deste trabalho. Os resultados da pesquisa serão divulgados 

em congressos e revistas científicas, porém a sua identificação será mantida sob sigilo, isto é, 
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não haverá chance de ser identificado o seu nome e imagem, assegurando seu completo 

anonimato.  

Embora não haja gastos previsíveis nem remuneração, caso haja gastos ou eventuais 

despesas decorrentes da participação nesta pesquisa, eles serão reembolsados. Este Termo de 

Consentimento foi elaborado em duas vias, sendo que uma das vias ficará com você, enquanto 

a outra será arquivada pelo pesquisador. 

Qualquer dúvida com relação à participação e aos procedimentos dessa pesquisa, 

poderá ser esclarecida antes, durante e após a realização do estudo, tanto com o pesquisador 

quanto com o professor que orienta este estudo, Prof. Dr. José Lino Oliveira Bueno. Para 

eventuais dúvidas sobre questões éticas do projeto, entrar em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, cujos 

dados para contato são: Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01, Sala 07 - 14040-901 - 

Ribeirão Preto - SP – Brasil. Fone: (16) 3315-4811 / Fax: (16) 3633-2660 - Atendimento de 2ª 

a 6ª das 13h30 às 17h30. E-mail: coetp@ffclrp.usp.br.  

 

 

Obrigado pela sua atenção e colaboração! 
 

 

 

Eu,____________________________________________________, portador (a) do 

RG, _________________________, aceito participar voluntariamente da pesquisa “A 

influência de manipulações de parâmetros musicais de modos e andamentos na percepção 

subjetiva de tempo”.  

 

 

 

 

Ribeirão Preto, _______ de ________________ de 201___. 
 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 
 

 

 

    ____________________________                             ______________________________ 

      Leandro Augusto Santos Pereira                               Prof. Dr. José Lino Oliveira Bueno  

      Mestrando em Psicobiologia                                                    Docente responsável 

(16) 992165646/leaugustospereira@usp.br                          (16) 33153697/jldobuen@ffclrp.usp.br 

 

mailto:coetp@ffclrp.usp.br
mailto:leaugustospereira@usp.br
mailto:jldobuen@ffclrp.usp.br
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome do Arquivo de Dados:______________________ 

Identificação do Sujeito:_________________________ 

Participante:____________________________________________ 

Data:____________________  

Início:_______________ Término:________________ 

 

1. Dados pessoais 

a. Nome:___________________________________________________________________ 

b. Data de nascimento:________________________________________________________ 

c. Telefone para contato:______________________________________________________ 

d. E-mail para contato:________________________________________________________ 

e. Sexo:____________________________________________________________________ 

f. Nascionalidade:____________________________________________________________ 

g. Cidade onde residiu a maior parte da vida:______________________________________ 

h. Formação acadêmica:_______________________________________________________ 

i. Profissão:________________________________________________________________ 

j. Considera sua audição boa?__________________________________________________ 

 

k. Você já teve alguma prática com música como aulas de instrumentos musicais ou de canto, 

coral de igreja ou coral de ONGs, tocou em Maracatu, Workshop de percussão, etc? Se sim, 

quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

l. Caso a resposta à pergunta anterior for positiva, por quanto tempo? Semanas? Meses, 

Anos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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m. Você contou o tempo das músicas de alguma forma? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

n. As músicas que você escutou fizeram você lembrar alguma coisa? O quê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

o. Como você se sentiu durante o experimento? Foi tudo bem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

p. O que mais lhe chamou a atenção no experimento que você fez? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

q. Em sua opinião, qual o objetivo deste estudo?  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

r. Você tem algum comentário ou sugestão a fazer sobre o experimento que participou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


