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CURSO: MÚSICA 
Turno: Integral 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Currículo 

2009 
Unidade curricular 

Práticas de Formação: Oficina de Performance II 
Departamento 

DMUSI 

Período 
II 

Carga Horária 
Código CONTAC 

MU141 Teórica 
15 

Prática 
15 

Total 
30 

Tipo 
OBR 

Habilitação / Modalidade 
 Todas / Licenciatura 

Pré-requisito 
Oficina de 

Performance I 

Co-requisito 
 

 
EMENTA 

 
Vivências de performance musical em classe e em apresentações públicas, com orientação do 
professor e participação dos demais alunos, visando o desenvolvimento de competências - e seus 
componentes - para a realização de performances motivadores e satisfatórias. 
 

OBJETIVOS 
 
 Oferecer oportunidade de desenvolvimento de competências para a realização de 

performances musicais satisfatórias e motivadoras, com abordagem interdisciplinar, partindo 
de referenciais teóricos diversos;  

 Desenvolver uma compreensão sistêmica dos aspectos intrínsecos (cognitivos, afetivos, 
psicomotores e comportamentais) e extrínsecos (sociais, culturais, antropológicos, acústicos 
e ergonômicos) do processo de preparação e geração da performance musical; 

 Oferecer oportunidades para superação de fatores limitantes da espontaneidade e da 
concentração, possibilitando uma integração dos aspectos da performance e a construção de 
uma identidade positiva como sujeito e como músico performer. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
 Definição e antecedentes históricos e antropológicos de performance musical; 
 A psicologia cognitiva da música e a performance musical 
 Técnicas e exercícios de meta-cognição para percepção e modificação consciente dos 

processos mentais de produção eauto- regulação da performance musical;  
 Conceituação e antecedentes da Teoria do fluxo de Mihaly Csikzentmihalyi.  
 Elementos estruturais da experiência de fluxo (1) equilíbrio desafio/habilidades, (2) união de 

ação/consciência, (3) metas claras, (4) retorno inequívoco, (5) concentração na tarefa 
imediata, (6) senso de controle, (7) perda da auto-consciência, (8) alterações da noção de 
tempo, (9) e experiência autotélica.   

 Relação dos elementos do fluxo com processos cognitivos geradores e reguladores da 
performance musical;   

 Elementos fenomenológicos do fluxo - (2) união de ação/consciência, (6) senso de controle, 
(7) perda da auto-consciência, (8) alterações da noção de tempo, (9) e experiência autotélica. 

 O Jogo interior da performance: Self 1, /Self 2 e Self 3 
 Técnicas do Jogo interior para concentração e aproveitamento do potencial máximo; 
 Relações o a teoria do fluxo e o jogo interior da performance. 
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Metodologia e Recursos Auxiliares 

 
 Vivências de performance musical em classe com orientação do professor da disciplina e 

participação colaborativa e avaliativa dos demais alunos; 
 Vivencias de performance musical em apresentações publicas realizadas nos âmbitos interior 

e exterior à univesidade. 
 Leitura de textos e discussão em classe dos referenciais teóricos da disciplina;  
 
 Apreciação crítica de videotapes das vivências e das performances realizadas. 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 6 pontos para 3 apresentações durante o semestre. (performances)  
 2 pontos para trabalho escrito individual sobre referenciais teóricos da disciplina; 
 2 pontos em relatório final sobre aproveitamento pessoal na disciplina. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 CSIKSENTMIHALYI, M. A Descoberta do Fluxo: a psicologia do envolvimento com a vida 

cotidiana. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. Capítulos 2 e 3 
 _____________________ Gestão Qualificada: a conexão entre felicidade e negócio. Porto 

Alegre: Bookman, 2004. Capítulos 3 e 4 
 CUSTODERO, L. A. Buscando desafios, encontrando habilidades: a experiência de fluxo 

e a educação musical. In ILARI, Beatriz. Em Busca da Mente Musical: ensaios sobre os 
processos cognitivos em música – da percepção à produção. Curitiba: Ed. da UFPR, 2006. 

 SANTIAGO, Diana. Construção da Performance Musical: uma investigação necessária. 
www.performanceonline.org 

 GALVÃO, Afonso. Cognição, Emoção e Expertise Musical. Revista Psicologia: Teoria e 
Pesquisa. Mai-Ago 2006, Vol 22 n.2, pp. 169-174 

 MORAES, Abel. Performance Musical, Fluxo e Cognição: um estudo introdutório dos 
elementos estruturais da experiência de fluxo nas performances musicais. Artigo não 
publicado. 

 CHAFFIN, Roger; LEMIEUX, Anthony. Perspectivas gerais sobre como atingir a excelência 
musical. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 BLOOM, Arvid J. Facilitating flow experience among musicians 
 JACKSON, S.A., & CSIKSENTMIHALYI, M. Flow in sports: The Keys to optimal experience 

and performances. IL: Human Kinetcs, 1999 
 WILLIAMON, Aaron. Musical Excellence: Strategies and techniques to enhance 

performance. Oxford University Press, 2004. 
 _____________________   Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & 

Row. 1990 
 _____________________  Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and 

Play. 25th anniversary edition. São Francisco: Jossey-Bass P. 2000. 
 CSIKSENTMIHALYI, M. & CSIKSENTMIHALYI, I.S. Optimal experience: psychological 

studies of flow in consciousness. New York: Cambridge University Press. 1998. 
 

 


