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1. O GRUME 

 

Bem-vindo ao GRUME – Grupo de Pesquisa Música & Expertise da 

Universidade Federal do Paraná! Somos uma equipe de pesquisadores formada por um 

coordenador e diversos estudantes distribuídos em níveis de doutorado, mestrado e 

iniciação científica, todos vinculados ao curso de música da Universidade Federal do 

Paraná. Se você está lendo este conteúdo, é porque provavelmente tem interesse em se 

tornar um de nossos pesquisadores. 

De um modo geral, atuamos no campo da ciência da expertise, que é o conjunto 

de características, habilidades e conhecimentos que distingue indivíduos que 

desempenham uma determinada atividade em nível de excelência de indivíduos novatos 

e/ou com pouca experiência nela (Ericsson, Krampe & Tasch-Römer, 1993). De um modo 

mais específico, atuamos no campo da cognição musical, que é a ciência que se propõe a 

investigar os mais variados processos psicológicos que ocorrem na mente humana em 

situações de composição/criação, performance e/ou escuta musical (Ilari, 2006). Nesse 

sentido, os pesquisadores do GRUME têm como objeto de estudo a expertise do pianista 

popular brasileiro, que é aquele profissional que lê partitura (alguns nem tanto), interpreta 

canções, tira música de ouvido, improvisa, elabora arranjos sobre temas musicais que já 

existem, harmoniza melodias para piano solo a partir de lead sheet (melodia cifrada), usa 

o piano como instrumento acompanhador de duos, trios ou formações musicais maiores, 

entre outras. Se você está buscando entender como se desenvolve a expertise desse tipo 

de profissional, você está no lugar certo. 

O GRUME promove encontros semanais, cujas reuniões são online e abertas à 

toda comunidade acadêmica. Para participar, basta escrever um e-mail para o 

coordenador do grupo 1 , demonstrando o seu interesse em se tornar um de seus 

pesquisadores, indicando, no próprio corpo do e-mail, o link de seu currículo Lattes. 

Geralmente, as atividades do grupo se concentram na realização de seminários que 

envolvem leitura, reflexão e debate de textos-referência a serem utilizados para a 

construção do lastro teórico do projeto de pesquisa do grupo, de palestras ministradas por 

professores convidados de outras universidades do Brasil e da América Latina e de 

apresentações orais das pesquisas em andamento de seus próprios estudantes. 

                                                
1 O e-mail do coordenador do GRUME é: daniloramosufpr@gmail.com 
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O GRUME é coordenado pelo professor Danilo Ramos, pianista, professor de 

música e pesquisador. Ele iniciou seus estudos musicais no Conservatório Heitor Villa-

Lobos, em Ribeirão Preto, SP (sua cidade natal). Graduou-se em piano popular pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na classe de piano de Hilton Jorge 

Valente (Gogô). É mestre e doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São 

Paulo (USP), sob orientação de José Lino Oliveira Bueno. Concluiu o seu primeiro pós-

doutoramento no campo da cognição musical em 2010 pela Universidade de Bourgogne 

(França), sob a orientação de Emmanuel Bigand, em um projeto sobre a relação existente 

entre a música e as emoções desencadeadas por ela. De volta ao Brasil, concluiu o 

segundo pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sob 

orientação de Antônio Rafael Carvalho dos Santos em um projeto de pesquisa sobre as 

emoções desencadeadas em performances de pianistas populares brasileiros. Nessa 

época, estudou piano popular com Arno von Buettner (Bebeto). Atualmente, é professor 

associado do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, lecionando 

disciplinas como Cognição musical, Piano popular, Harmonia, Prática musical em grupo 

e Metodologia de Pesquisa em Música, tanto em cursos de graduação como em cursos de 

pós-graduação. Foi coordenador do Programa de Pós-graduação em Música da 

Universidade Federal do Paraná (período: 2014-2015) e presidente da comissão 

responsável pela criação, aprovação e implantação do programa de doutorado em música 

dessa instituição. É parecerista dos seguintes periódicos científicos: Advances in 

Psicología Latino-Americana (Colômbia), Música Hodie (Goiânia, UFG), Música em 

Perspectiva (Curitiba, UFPR), Vórtex (Curitiba, UNESPAR), Percepta (Revista da 

Associação Brasileira de Cognição Musical), e Psicologia, Reflexão e Crítica (UFRGS, 

Porto Alegre). Atualmente, estuda piano clássico com a renomada pianista e concertista 

Olga Kiun e está no último ano do curso de especialização em psicologia corporal, no 

Instituto Reichiano de Curitiba. Desde fevereiro de 2020 desenvolve o projeto de pesquisa 

intitulado “A pedagogia da performance do pianista popular brasileiro pela perspectiva 

da Teoria Geral da Expertise2”. Será dentro deste projeto que você poderá desenvolver a 

sua pesquisa no GRUME como pesquisador. 

Para maiores informações sobre o GRUME (publicações, coordenador, equipe 

atual, ex-integrantes, etc.), continue navegando por este mesmo blog. 

 

                                                
2 Este projeto de pesquisa está devidamente registrado no diretório de grupos de pesquisa do Conselho 
Nacional de Pesquisa. Você pode consultá-lo através do link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/222923.  
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2. COMO INGRESSAR NO GRUME  

 

O ingresso no GRUME pode ser feito por dois caminhos, a depender do nível 

em que o pesquisador se encontra em sua carreira acadêmica: graduação ou pós-

graduação. 

Caso você seja um estudante de graduação regularmente matriculado em 

qualquer curso da Universidade Federal do Paraná, você poderá participar do GRUME 

por meio de uma iniciação científica, popularmente chamada de IC. Para isso, você deverá 

encaminhar um e-mail ao professor Danilo (coordenador do grupo), demonstrando o seu 

interesse em realizar sua pesquisa. O professor, então, lhe passará as instruções para que 

você faça parte de um processo seletivo. Geralmente, são oferecidas duas vagas de IC por 

ano. As inscrições para esta modalidade geralmente ocorrem nos meses de fevereiro e 

março. Fique atento nas redes sociais (Facebook e Instagram) e na página do curso de 

música da UFPR: http://www.sacod.ufpr.br/portal/artes/. 

Caso você já tenha um diploma de graduação e queira realizar uma pós-

graduação na modalidade strictu sensu3, você poderá participar do GRUME por meio do 

processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Música da UFPR, que ocorre 

geralmente entre os meses de outubro e dezembro. Essa seleção é feita a partir de três ou 

quatro etapas, a depender do ano. Para 2021, o processo seletivo terá três etapas: (1) 

Análise do projeto de pesquisa; (2) Análise do portfólio acadêmico; (3) Entrevista. É por 

conta da extensão dessas etapas que o processo todo de seleção para estudantes de pós-

graduação dura mais ou menos três meses. Caso você deseje participar dessa seleção, o 

primeiro passo é verificar se o professor Danilo oferece vagas para a modalidade que você 

gostaria de se candidatar. Podem ser duas: mestrado, para estudantes que tenham diploma 

de graduação em música ou qualquer área do conhecimento (desde que possuam bons 

conhecimentos em música) e doutorado, para estudantes que tenham mestrado em 

música. Geralmente, são oferecidas duas vagas de mestrado por ano e uma vaga de 

doutorado a cada dois anos, de modo que circule dentro do grupo uma média geral de oito 

orientandos, sendo dois doutorandos, quatro mestrandos (dois de primeiro ano e dois de 

segundo ano) e dois bolsistas de IC. Todos estes pesquisadores trazem importantes 

contribuições para a execução do projeto de pesquisa do GRUME ao longo de suas 

caminhadas científicas dentro do grupo. O curso de mestrado dura 24 meses, enquanto 

                                                
3 Mestrado e doutorado acadêmicos. Maiores detalhes em Severino (2007). 
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que o curso de doutorado dura 48 meses. Fique bastante atento aos editais publicados pela 

secretaria do PPGMúsica da UFPR a partir de agosto, por meio do link: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/pb/. Lá você encontrará todas as informações 

detalhadas sobre cada etapa do processo seletivo, ano a ano. 

 

3. O PROJETO GUARDA-CHUVA DO GRUME 

 

Todo docente do magistério superior no Brasil deve possuir um projeto de 

pesquisa chamado “guarda-chuva”. Este projeto é a espinha dorsal que guia a sua pesquisa 

pessoal e também as diversas pesquisas realizadas por seus estudantes (orientandos) em 

seu grupo de pesquisa. Trata-se de um projeto amplo, cujo problema de pesquisa é muito 

complexo para ser investigado por um único pesquisador. Geralmente, os projetos 

guarda-chuva dentro da universidade levam anos para serem finalizados e, em alguns 

casos, nunca o são: o docente se aposenta da universidade e seus sucessores continuam a 

desenvolvê-lo, apropriando-se eticamente do seu legado. Conforme as novas normas da 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que é a 

agência de fomento que fornece as bolsas de estudos e avalia o desempenho dos 

programas de pós-graduação no Brasil por meio da produtividade de seus docentes, 

recomenda-se que um projeto guarda-chuva dure, no máximo, cinco anos. No caso de 

projetos com questões de pesquisa mais complexas, recomenda-se que o pesquisador as 

responda por partes, até que, com um conjunto de dados obtidos ao longo de anos, 

consigam responder questões mais amplas a longo prazo. Este é o caso do projeto guarda-

chuva do GRUME: propor uma pedagogia da performance voltada para o 

desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro é um problema de pesquisa 

muito amplo, que precisa ser investigado em partes menores. Por esta razão, o projeto 

que foi encaminhado ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em julho de 2020 pelo 

professor Danilo teve como objetivo a resolução de questões de pesquisa sobre esta 

temática a médio prazo. A resolução destas questões, ao longo de tempo, é que dará a 

base para a construção da pedagogia proposta. 

Ericsson e Pool (2016) sugerem que o caminho mais promissor para que 

pesquisadores no campo da expertise resolvam questões de pesquisa relacionadas a 

qualquer expertise ainda não investigada se dá por meio do estudo de habilidades que 

outras pessoas já descobriram por si só como desenvolvê-las, bem como o estudo sobre 
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quais técnicas de treinamento eficazes foram estabelecidas por essas pessoas. Este é o 

caso do presente projeto guarda-chuva: se a expertise do pianista popular brasileiro ainda 

não foi investigada, então é preciso se conseguir o acesso a informações sobre como 

pianistas como Egberto Gismonti, César Camargo Mariano, Hermeto Pascoal, Wagner 

Tiso, João Donato, Amilton Godoy, Cristóvão Bastos, Eliane Elias, Leandro Braga, 

André Mehmari, entre outros, praticavam o piano. Como eles se engajaram com a música, 

na infância ou na adolescência? O que contribuiu, ao longo de suas carreiras, para que 

eles se tornassem os grandes pianistas que são hoje? Como eles praticavam o piano em 

diferentes épocas de suas vidas? Como era a rotina de estudo deles? Quais conselhos estes 

grandes mestres dariam para um jovem estudante de piano de hoje? Ao se partir deste 

pressuposto estabelecido por Ericsson e Pool (2016) – que é o referencial teórico atual 

deste projeto guarda-chuva – estas questões precisam ser investigadas antes de se propor 

qualquer pedagogia pianística voltada para o desenvolvimento das altas habilidades na 

prática do piano popular brasileiro. Acredita-se que essa investigação profunda e 

sistemática feita por meio do método científico poderá dar confiabilidade à elaboração 

desta pedagogia. Nesse sentido, serão estas questões que o GRUME se proporá a 

responder nos próximos cinco anos. Somente após os resultados de muitas pesquisas 

realizadas no grupo – que trarão um conjunto de dados significativos – é que serão 

traçadas as novas etapas do projeto, a partir de 2025. 

Para que as perguntas acima possam ser respondidas de maneira profunda e 

objetiva, este projeto guarda-chuva utilizará os pressupostos do essencialismo, que é uma 

espécie de paradigma de postura pessoal diante da vida proposto por McKeown (2014). 

Segundo o autor, o essencialismo é uma “disciplinada busca por menos”, de modo que o 

indivíduo engajado neste tipo de princípio lute contra todo e qualquer tipo de dispersão 

ou distração temporal e, com isso, não desperdice nem tempo e nem energia em busca da 

realização de seu verdadeiro propósito, de modo a colocá-lo sempre como prioridade em 

sua vida. A figura 1 abaixo ilustra o princípio essencialista, proposto por McKeown 

(2014): 
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  Figura 1. O princípio essencialista de Greg McKeown (2014). 
  

 A partir da análise da figura acima, é possível perceber que o comprimento das 

setas do primeiro círculo de energia é o mesmo comprimento da seta única do segundo 

círculo. A principal conclusão que se pode chegar a partir desta análise é que a dedicação 

total do tempo e da energia de um indivíduo em uma única atividade permite que ele se 

desenvolva muito mais rápido e de forma muito mais profunda nela. Nesse sentido, este 

projeto guarda-chuva segue o princípio essencialista: pré-projetos de pesquisa a serem 

desenvolvidos no GRUME que não estiverem inseridos dentro deste projeto guarda-

chuva serão descartados, porque serão considerados perda de tempo e dispersão de 

energia. Assim, pré-projetos que não considerarem uma parte da investigação sistemática 

maior do GRUME sobre a expertise dos grandes mestres do piano popular brasileiro serão 

rejeitados em qualquer processo seletivo ou entrevista de recrutamento de pesquisadores. 

Portanto, se o seu pré-projeto de pesquisa não estiver alinhado a este propósito maior, 

sugere-se que você procure outro orientador que seja especialista na área em que você 

pretende pesquisar. Lembre-se sempre que é o seu pré-projeto de pesquisa que precisa se 
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adaptar ao projeto guarda-chuva do seu orientador e não o contrário. Essa é uma 

recomendação da CAPES a todos os programas de pós-graduação do país.  

Ademais, é bem provável que não seja nem na iniciação científica, nem no 

mestrado e nem no doutorado que você poderá desenvolver a pesquisa dos seus sonhos, 

mas sim, quando você já estiver desenvolvendo suas atividades profissionais como 

docente do magistério superior, provavelmente, já vinculado a alguma instituição de 

ensino. Entretanto, você pode perfeitamente adquirir conhecimentos científicos 

significativos e grandes habilidades de pesquisa dentro do projeto guarda-chuva do 

GRUME e levá-los para sua vida, de modo a aplica-los em sua atividade musical, 

qualquer que seja ela, mesmo que você não seja um instrumentista ou mais 

especificamente, um pianista.  

Assim, o desenvolvimento deste projeto guarda-chuva não está restrito somente 

aos pianistas. O que o GRUME busca (e acredita ser uma experiência rica e inovadora) é 

que ele se torne um grupo de pesquisa transdisciplinar, que conte com profissionais de 

diversas áreas como pianistas, instrumentistas (não pianistas), professores de música, 

psicólogos, jornalistas, etc. Para explicar como isso pode se tornar possível, será 

apresentado a seguir: (a) o resumo do projeto-guarda-chuva do GRUME submetido ao 

CNPq em meados de julho de 2020; (b): algumas instruções para a confecção dos pré-

projetos de pesquisa para os candidatos para as vagas de mestrado e doutorado; (c) uma 

tabela com sugestões sobre temas de estudos a serem desenvolvidos em pré-projetos para 

ambas as modalidades de cursos; (d) algumas informações sobre o processo seletivo do 

PPGMúsica/UFPR para a turma do ano de 2021. 
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A expertise refere-se ao conjunto de características, habilidades e conhecimentos que distinguem indivíduos 
que desempenham uma determinada atividade em nível de excelência de indivíduos novatos e/ou com 
pouca experiência nela. Pesquisas recentes apontam a prática deliberada como a regra de ouro para o 
desenvolvimento da expertise em qualquer campo do conhecimento. Trata-se de uma prática proposital, 
que tem como características: (a) o uso de estratégias e técnicas de treinamento eficazes criadas e 
estabelecidas por outras pessoas; (b) a ocorrência fora da zona de conforto, exigindo com que o praticante 
constantemente se lance a desafios que estão além de suas habilidades atuais; (c) o estabelecimento de 
objetivos bem definidos que visam a melhoria de algum aspecto alvo desse desempenho; (d) o uso da 
atenção total e focada durante a prática; (e) o uso de feedback e modificação de esforços em resposta à ele, 
geralmente fornecido por um professor ou treinador; (f) o uso de representações mentais adequadas durante 
a prática; (g) a construção ou modificação de habilidades adquiridas anteriormente. O objetivo desta 
pesquisa é investigar o desenvolvimento da expertise do pianista popular brasileiro. Trata-se de um 
profissional cujo ofício envolve atividades relacionadas à leitura de partitura, interpretação e escuta 
musical, improvisação, elaboração de arranjos sobre temas musicais pré-existentes, harmonização de 
melodias para piano solo a partir de lead sheet, uso do piano como instrumento acompanhador de duos, 
trios ou formações musicais maiores, entre outras. Para isso, serão desenvolvidas quatro etapas: (1) 
Pesquisa de natureza bibliográfica, que envolverá a busca por trabalhos acadêmicos produzidos no Brasil 
cujo objeto de estudo tenha sido qualquer pianista popular brasileiro renomado, como Egberto Gismonti, 
César Camargo Mariano, Hermeto Pascoal, Wagner Tiso, João Donato, Amilton Godoy, Cristóvão Bastos, 
Eliane Elias, Leandro Braga, André Mehmari, entre outros. Os resumos dos trabalhos serão categorizados 
a partir de eixos de pesquisa, com o intuito de se mapear quais pianistas e como eles foram estudados no 
Brasil; (2) Pesquisa de natureza documental, que envolverá a busca por informações em partituras, diários 
de estudo, depoimentos, entrevistas, fotografias, encartes de discos, entre outros, sobre as estratégias 
relacionadas à prática deliberada dos pianistas encontrados na etapa anterior. Uma análise de conteúdo 
proposta por Klaus Krippendorff será aplicada sobre todo o material encontrado, com o auxílio do software 
N-Vivo; (3) A partir dos padrões de comportamento musical estabelecidos pela análise da etapa anterior, 
serão realizados diversos estudos de caso longitudinais com a participação de estudantes de piano popular 
do curso de música da Universidade Federal do Paraná, no intuito de verificar como ocorre o 
desenvolvimento da expertise musical desses estudantes, a partir da aplicação das estratégias de prática 
deliberada propostas pelos pianistas investigados; (4) Repetição das duas etapas anteriores envolvendo 
outros pianistas não encontrados na primeira etapa. Os resultados da pesquisa serão discutidos com a Teoria 
Geral da Expertise proposta por Karl Anders Ericsson. Ao final da execução deste projeto pretende-se 
propor uma pedagogia da performance voltada para o desenvolvimento da expertise do pianista popular 
brasileiro4. Palavras-chave: (1) Cognição musical; (2) Expertise musical; (3) Pedagogia do piano popular 
brasileiro. 

 

Como você pôde perceber pelo resumo acima apresentado, a questão principal 

da pesquisa atual do GRUME será dividida por partes (etapas), sendo elas uma pesquisa 

bibliográfica, seguida por uma pesquisa documental, seguida por estudos de caso, além 

de também haver possibilidades de uma quarta etapa, que dependerá do resultado das 

etapas anteriores.  

É importante que o novo ingressante saiba que a primeira etapa do projeto já foi 

concluída. A pesquisa bibliográfica em questão já foi feita pelo primeiro estudante 

bolsista de iniciação científica do GRUME que atuou diretamente neste projeto guarda-

chuva (gestão: 2019-2020). Esta IC trouxe o “estado da arte atual” das principais 

pesquisas já realizadas no Brasil sobre os pianistas populares brasileiros. Um artigo 

                                                
4 Este resumo pode ser encontrado no CV Lattes do professor Danilo Ramos, o coordenador do GRUME.  
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referente aos resultados desta primeira etapa deste projeto já foi submetido a um periódico 

nacional da área de música e será publicado, provavelmente, em 20215. 

 

4. COMO MONTAR O SEU PRÉ-PROJETO NO GRUME 

 

Por conta de a primeira etapa deste projeto guarda-chuva já ter sido praticamente 

concluída, é bastante recomendado para os estudantes de iniciação científica e mestrado 

que os seus respectivos pré-projetos sejam inseridos na segunda etapa deste projeto 

guarda-chuva. Um problema muito comum encontrado em nossos processos seletivos é 

a dificuldade que os candidatos encontram em adequar os objetivos gerais de seus pré-

projetos com o tempo disponível para executá-los. Nesse sentido, se os candidatos ao 

processo seletivo da IC ou do mestrado do GRUME já seguirem essa recomendação, eles 

não terão problemas quanto a isso, uma vez que o “recorte” da pesquisa já estará 

determinado e dessa maneira eles provavelmente terão potencial para serem 

desenvolvidos em 24 meses. A única diferença entre estes dois níveis (IC e mestrado) é 

que os pré-projetos de IC (chamados de plano de trabalho) já terão seus problemas de 

pesquisas delimitados pelo próprio orientador, conforme normas da Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação da UFPR, enquanto que a criação e redação dos pré-projetos 

de pesquisa para o mestrado são de responsabilidade total dos próprios candidatos. 

Portanto, para que aumente as chances dos candidatos de mestrado a ingressar no 

Programa de Pós-graduação em Música da UFPR via GRUME, o caminho é bem simples: 

(1) escolher um pianista popular brasileiro cuja obra seja de interesse do candidato; (2) 

realizar uma pesquisa de natureza documental sobre ele, que envolverá a busca por 

informações em partituras, diários de estudo, depoimentos, entrevistas, fotografias, 

encartes de discos, entre outros, sobre as estratégias relacionadas à sua prática deliberada. 

Em relação aos candidatos às vagas de doutorado, sugere-se que seus pré-

projetos se insiram na segunda e na terceira etapa do projeto guarda-chuva do GRUME, 

uma vez que estes candidatos terão quatro anos para desenvolvê-los. Dessa forma, é 

possível que o futuro doutorando realize a pesquisa documental, que envolverá a busca 

por informações sobre as estratégias relacionadas à prática deliberada de qualquer 

pianista de sua escolha nos dois primeiros anos do curso e os estudos de caso longitudinais 

com a participação dos estudantes de piano da UFPR a partir da aplicação das estratégias 

                                                
5 (Ramos & Nascimento, submetido) 
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de prática deliberada propostas pelo pianista que investigou nos dois últimos anos de seu 

curso.   

A tabela 1 abaixo ilustra possibilidades para o desenvolvimento de pré-projetos 

para mestrandos e doutorandos pianistas e não pianistas que poderão contribuir para esta 

etapa da construção da pedagogia da performance voltada para o desenvolvimento da 

expertise do pianista popular brasileiro, proposta no projeto guarda-chuva do GRUME: 

 
Tabela 1. Possibilidades de temas de pré-projetos de pesquisa possíveis de serem desenvolvidos pelos 
candidatos de mestrado e doutorado dentro do projeto guarda-chuva do GRUME (processo seletivo do 
PPGMúsica/2021). 
   

Modalidade de 
curso 

Tipo de candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESTRADO 

PIANISTAS NÃO PIANISTAS 
Projetos que procurem investigar a expertise do pianista de escolha do candidato por 
meio de pesquisa documental. O referencial teórico mais adequado para estes 
estudos é a Teoria Geral da Expertise, proposta por Karl Anders Ericsson. 
 
 
 
Projetos que procurem investigar 
estratégias de ensino do piano popular 
brasileiro na atualidade, com foco 
específico em qualquer aspecto 
relacionado à prática deliberada do 
estudante. A metodologia adequada 
para este tipo de pesquisa é o estudo de 
caso, com a participação de estudantes 
de piano popular do curso de música da 
UFPR. O referencial teórico mais 
adequado para estes estudos é a Teoria 
do Fluxo, proposta por Mihaly 
Csikszentmihalyi. 

Projetos que procurem investigar a 
relação entre a expertise e a 
expressividade do pianista popular 
brasileiro, por meio de pesquisa de 
natureza experimental. O referencial 
teórico mais adequado para estes estudos 
é a Teoria Unificada das Emoções 
Musicais, proposta por Patrik Juslin. 
 
Projetos que procurem analisar aspectos 
cognitivos envolvidos na interpretação, 
na criação de arranjos ou na improvisação 
de pianistas populares brasileiros 
renomados aplicada ao desenvolvimento 
da linguagem dos mais variados estilos 
musicais brasileiros. Trata-se de uma 
pesquisa que envolve transcrição e 
análise musical. O referencial teórico 
mais adequado para estes estudos também 
é a Teoria Geral da Expertise, proposta 
por Karl Anders Ericsson. 
 

 
 
 
DOUTORADO 

Projetos que procurem investigar a 
expertise do pianista de escolha do 
candidato por meio de pesquisa 
documental, seguida por estudos de 
caso envolvendo estudantes de piano 
popular do curso de música da UFPR. O 
referencial teórico mais adequado para 
estes estudos é a Teoria Geral da 
Expertise, proposta por Karl Anders 
Ericsson. 

Projetos que procurem investigar 
aspectos relacionados a aplicação de 
estratégias de ensino voltadas para o 
desenvolvimento da linguagem pianística 
nos mais variados estilos e ritmos 
brasileiros. Trata-se de uma pesquisa que 
envolve análise musical, seguida por 
estudos de caso com estudantes de piano 
popular da UFPR. O referencial teórico 
mais adequado para estes estudos também 
é a Teoria Geral da Expertise, proposta 
por Karl Anders Ericsson. 
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O processo seletivo do PPGMúsica da UFPR/2021, tanto para mestrado como 

para doutorado, envolverá três etapas: (1) análise de pré-projetos; (2) análise de portfólio 

musical; (3) entrevista6 . A informação pode parecer redundante, mas não é menos 

importante: qualquer pré-projeto que não estiver inserido em pelo menos uma das 

possibilidades de pesquisa acima será rejeitado logo na primeira etapa do processo. 

Portanto, se o seu interesse for investigar um tema de pesquisa que não esteja 

contemplado na tabela acima, sugere-se que você procure outro orientador, dentre os 

vários disponíveis no PPGMúsica da UFPR. 

Todos os temas de pesquisa contemplados na tabela 1 trazem consigo um 

referencial teórico. Tratam-se daquelas obras que servirão de base para a construção da 

fundamentação teórica dos relatórios de iniciação científica, dissertações de mestrado ou 

teses de doutorado desenvolvidas pelos estudantes membros do grupo. Assim, quando os 

candidatos escolherem o tema de suas pesquisas, é importante que eles fiquem atentos ao 

referencial teórico sugerido. Eles os utilizarão em dois momentos do processo seletivo: 

(a) na primeira etapa. Exemplo: se o tema escolhido pelo candidato for “a expertise de 

Egberto Gismonti”, por exemplo, então a Teoria Geral da Expertise deverá, 

obrigatoriamente, ser minimamente explicada e desenvolvida na breve fundamentação 

teórica do pré-projeto do candidato. O mesmo deverá ocorrer com todos os outros temas 

e seus respectivos referenciais teóricos; (b) na terceira etapa (entrevista). Neste caso, 

serão feitas perguntas diretamente ao candidato, no intuito de verificar se ele 

compreendeu minimamente a teoria contemplada em seu pré-projeto de pesquisa, 

conforme o tema de seu interesse. 

Tanto para a elaboração do pré-projeto de pesquisa, como para a entrevista, 

sugere-se que o candidato estude pelo menos quatro obras da bibliografia básica abaixo. 

Dentre elas, pelo menos uma a seguir deve ser a escolhida: Csikszentmihalyi (1990), 

Ericsson e Pool (2016) ou Juslin (2019). O que definirá qual delas o candidato deverá 

estudar será o tema de pesquisa da seu interesse. Sendo assim, a bibliografia básica a ser 

utilizada nos pré-projetos de pesquisa e nas entrevistas dos candidatos às vagas de 

mestrado e doutorado do GRUME no processo seletivo do PPGMúsica/2021 é constituída 

pelos seguintes textos: 
 

                                                
6 Maiores detalhes no edital do processo seletivo do PPGMúsica/2021 da UFPR, encontrado na página do 
PPGMúsica através do link: http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgmusica/pb/2020/08/31/processo-seletivo-
2021-mestrado-e-doutorado/ 
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• Bahiana, A. M. (1979). Música instrumental – o caminho do improviso à brasileira. In: A. 
M. Bahiana, J. M. Wisnik & M. Autran. Anos 70 – música popular (pp. 77-89). Rio de 
Janeiro: Europa. 

• Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: 
Harper and Row. 

• Ericsson, K. A. & Pool, R. (2016). Peak: secrets from the new science of expertise. New 
York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 

• Hamamoto, P. A. A. (2012). Os procedimentos didáticos de Hilton Jorge “Gogô” Valente: 
o ensino de piano no campo da música popular brasileira. Dissertação de mestrado, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil. 

• Juslin, P. (2019). Musical emotions explained. London: Oxford University Press. 

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

• Kenny, B. J. & Gellrich, M. (2002). Improvisation. In: R. Parncutt & G. Mcpherson. The 
science and psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning 
(pp.117- 134). New York: Oxford University Press. 

• Rodrigues, K. D. (2006). Música popular instrumental brasileira (1970 - 2005): uma 
abordagem subsidiada pelo estudo da vida e obra de oito pianistas. Dissertação de 
mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

Todos os textos acima poderão ser adquiridos por meio de solicitação via e-mail 

para a secretaria do PPGMúsica/UFPR: secretaria.ppgmusica@ufpr.br. 

 

5. DICAS IMPORTANTES 

 

Costuma ser bastante comum que candidatos “marinheiros de primeira viagem” 

cometam equívocos em processos seletivos para mestrado ou doutorado, seja na hora de 

elaborar o pré-projeto, seja na hora de montar o portfólio acadêmico, seja na hora da 

entrevista. Para que se evitem estes equívocos, sugere-se que os candidatos prestem muita 

atenção nas dicas abaixo: 

1. O primeiro conselho e talvez o mais importante de todos é que você se atente 

para a importância de inserir o seu pré-projeto de pesquisa dentro do projeto guarda-chuva 

de seu orientador. Caso isto não ocorra, você provavelmente será eliminado já na primeira 

etapa do processo seletivo, pois essa inserção é obrigatória, conforme normas da CAPES. 

Pense bem: como um docente poderá orientá-lo em um pré-projeto de pesquisa que ele 

não tenha o menor domínio do referencial teórico a ser adotado pelo estudante ao longo 

de sua pós-graduação? Isso torna o pré-projeto impossível de ser desenvolvido, uma vez 
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que se pressupõe que qualquer projeto de pesquisa deva orientado por um especialista no 

assunto a ser investigado. Portanto, “não invente moda”, “não viaje na maionese”. Não 

submeta nenhum pré-projeto com temática ampla e/ou fora dos interesses de pesquisa 

explicitados neste projeto guarda-chuva. Caso ele não tenha lhe despertado nenhum 

interesse, procure outros orientadores do PPGMúsica UFPR e siga o mesmo caminho: 

conheça a temática de pesquisa de cada um deles e, após escolhê-lo, elabore o seu pré-

projeto dentro dos interesses de pesquisa dele, ou seja, você terá que fazer esta adequação 

independentemente do orientador que escolher; 

2. Não submeta o seu projeto de pesquisa ao orientador escolhido antes do 

processo seletivo em hipótese alguma! Neste caso, você será automaticamente 

desclassificado do processo seletivo por questões éticas. Um dos objetivos pelo qual este 

documento foi elaborado tem exatamente esta finalidade: esclarecer possíveis dúvidas 

por parte do candidato, de modo a evitar que isso aconteça. Nada impede, entretanto, que 

você converse com os membros do GRUME, que poderão fornecer dicas preciosas sobre 

a elaboração de pré-projetos, sobre o próprio processo seletivo e sobre como funciona a 

dinâmica de trabalho dos integrantes do grupo; 

3.  Se você estiver em dúvida sobre como elaborar um pré-projeto de pesquisa 

e/ou como se comportar durante um processo seletivo de pós-graduação, existem no 

Brasil inúmeros livros destinados a este fim. Particularmente, recomenda-se, para a 

iniciação científica a obra de Scorsolini-Comin (2014) e para a pós-graduação a obra de 

Creswell (2010). A obra de Severino (2007) também costuma ser um excelente guia para 

a elaboração de trabalhos científicos e vem sendo empregada há muito tempo em diversos 

cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. Todas elas estão devidamente citadas nas 

referências utilizadas para a confecção deste manual, logo abaixo. 

4.  As reuniões do GRUME ocorrem em formato remoto (geralmente através da 

plataforma Jitsi) e são abertas à toda a comunidade. Portanto, você pode participar delas 

como ouvinte quando quiser. Esta tem se mostrado uma prática que tem auxiliado muito 

os futuros ingressantes. Entretanto, é importante ressaltar que o fato de o candidato 

frequentar as reuniões do GRUME não garante em absolutamente nada a sua aprovação 

no processo seletivo; 

5. Recomenda-se fortemente (mas sem obrigatoriedade) que o candidato 

submeta, junto com o seu portfólio, uma performance sua executada em seu instrumento 

de escolha, solo ou em conjunto, com aproximadamente três minutos de duração. Esta é 

uma estratégia importante para que você expresse sua musicalidade, uma vez que o 
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projeto guarda-chuva do GRUME está inserido no domínio da pedagogia da performance 

musical.  Trata-se de uma excelente oportunidade para que o GRUME te conheça um 

pouco melhor. Você pode gravar uma performance caseira, em estúdio ou mesmo 

submeter qualquer performance que executou durante alguma apresentação musical. Ela 

pode ser submetida por link ou em formato mp4. Sugere-se que sua performance 

contemple, preferencialmente, qualquer peça musical do repertório da música popular 

instrumental brasileira, que é o tipo de repertório investigado no projeto guarda-chuva do 

GRUME; 

6.  Não coloque o seu interesse em uma possível bolsa de estudos à frente do seu 

interesse em sua própria pesquisa. Pense bem: o ensino na UFPR já é gratuito e de 

qualidade e já é um privilégio você fazer parte do corpo discente desta universidade. 

Ademais, a bolsa de estudos não é um salário, mas um auxílio que poderá ser recebido ou 

não. Caso você não receba a bolsa de estudos, existem inúmeras formas de você poder 

realizar os seus estudos no GRUME, entre elas o encaminhamento de pedidos de bolsa 

de estudos a outras agências de fomento (como o CNPq ou a Fundação Araucária), 

formação e orientação à distância e até mesmo boas possibilidades de trabalho no campo 

da música em Curitiba de 2021 em diante; 

7. Antes de submeter o seu pré-projeto para o processo seletivo em questão, 

submeta-o a um revisor ortográfico gramatical ou a uma pessoa de sua confiança. Pontos 

perdidos com relação a este item, muitas vezes, definem critérios de desempate entre dois 

ou mais candidatos. Ademais, não há nada menos profissional do que um projeto de 

pesquisa em que a falta de qualidade da redação acadêmica impeça a discussão e análise 

dos conteúdos do texto. 

 

Esperamos que este pequeno manual tenha lhe provocado reflexões importantes 

sobre o seu futuro acadêmico e, principalmente, que ele tenha sido útil para que você 

consiga encontrar estratégias bem-sucedidas para o seu ingresso no GRUME, seja como 

estudante de graduação ou de pós-graduação. Será um prazer recebê-lo(a) e poder 

acompanhar a sua trajetória acadêmica conosco. Tenha a certeza de que você fará parte 

de uma equipe robusta e sistemática na maneira de fazer pesquisa, mas calorosa e humana 

na dinâmica deste trabalho. Boa sorte!  

 

Coordenador e equipe do GRUME 
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