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APRESENTAÇÃO 

O Núcleo de Pesquisa em Performance Musical e 

Psicologia – NUPSIMUS iniciou suas atividades em 

1992 na UFBA, tendo sido cadastrado no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq em 1995. Desde sua 

criação, procura contribuir para o crescimento da 

pesquisa em música em nosso país, abordando-a de 

forma inovadora, com um olhar para os processos 

psicológicos do fazer e do aprender/ensinar música, 

numa época em que estudos da performance 

musical no Brasil centravam-se, em geral, nos 

aspectos históricos e analíticos. Os interesses de seus 

pesquisadores, portanto, estendem-se às diversas 

áreas da cognição musical, abrangendo priorita-

riamente estudos em performance musical e 

educação musical, mas incluindo investigações em 

percepção e composição. Tendo apresentado 

trabalhos em eventos científicos regionais, nacionais 

e internacionais desde sua criação, tem como sede o 

Laboratório de Performance Musical e Psicologia, 

estabelecido em 2006 na Escola de Música da UFBA 

graças a recursos obtidos da FAPESB por meio de um 

Projeto PPP (recém-doutor) elaborado pela Profa. 

Diana Santiago (projeto individual), e a recursos da 

FINEP que, na época, favoreceram a criação dos 

Laboratórios de Pesquisa do PPGMUS. Nestes 20 

anos, o NUPSIMUS contou com a participação de 

pesquisadores doutores de diversas instituições do 

país, bem como formou pesquisadores que estão no 

quadro de várias universidades e escolas superiores 

brasileiras, tais quais a UFS, UFAL, UFPA, UFMT, 

UFBA, UNEB, EMBAP, UEFS e UCSal.  



 

          O Simpósio “Música e Memória” aprofunda temas 
que foram inicialmente discutidos no Colóquio Música e 
Cognição: Estudos sobre a Memória Musical, realizado 
na Universidade Federal de Alagoas nos dias 5 e 6 de 
maio de 2014, com a participação de pesquisadores da 
UFBA e da UFAL. Ambos os encontros são decorrentes 
do Projeto Leitura à primeira vista e memória musical  
em crianças de 7 a 12 anos em Salvador (BA) e Maceió 
(AL), concebido e realizado por pesquisadores de ambas 
as universidades e contemplado com recursos do Edital 
Universal CNPq/2013. Esse Projeto encontra-se em 
andamento e tem previsão de conclusão no segundo 
semestre de 2016. No Simpósio são apresentados e 
discutidos resultados de experimentos decorrentes do 
projeto e outros trabalhos de pesquisa decorrentes da 
temática Música e Memória, que vem sendo estudada 
pela Dra. Diana Santiago e alguns de seus orientandos  
nos últimos anos. O Dr. Milson Fireman, também 
pesquisador no NUPSIMUS, tem como área central de 
interesse a pesquisa sobre a Leitura Musical, que agora 
investiga em crianças. No Simpósio, contamos ainda com 
a presença especial da Dra. Sonia Albano (UNESP), 
convidada para proferir uma palestra sobre memória 
emotiva, tema de um de seus livros, e do Prof. Jairo 
Brandão (UFBA), que acabou de concluir seu doutorado 
sob a orientação do Dr. José Mauricio Brandão, em um 
tema de especial importância para a área: a saúde do 
músico. A sua é a única apresentação que foge ao tema 
central do Simpósio, mas, dada a sua originalidade, ao 
fato de ser um trabalho recém defendido e ao fato de 
serem, ele e seu orientador, integrantes do NUPSIMUS, 
foi convidado a participar. Também os dois artistas, 
Maria Thereza Gondim e Saulo Gama, já integraram o 
grupo de pesquisa NUPSIMUS, no qual concluíram seus 
mestrados em piano, obtidos no PPGMUS há alguns 
anos. É uma grande satisfação podermos celebrar 20 
anos de atividades do Núcleo com este evento, que 
desejamos seja produtivo para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO  

26 DE NOVEMBRO DE 2015  

08:30 Recepção aos participantes  

09:00 Cerimônia de Abertura.  
Dr. José Maurício Brandão – Vice-
Diretor EMUS/Chefe Departamento; 
Representante da PROPCI; Dra. Diana 
Santiago – Líder do NUPSIMUS. 
 

 

9:15 
 
 

Apresentação: Ms. Saulo Gama, piano 
Saulo Gama – Chuva 
Zito Gama – Manga espada 

 

9:30 
 
 
 

Conferência: Prof. Dr. Milson Fireman 
(UFAL) 
“Medidas de Leitura Musical: Construção 
do Teste de Flashes” 

10:30 Intervalo 

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Painel de Produções Científicas 
(Comunicações): 
“Memória autobiográfica, conhecimento 
prévio e atividades de criação em turma 
de Teclado em Grupo” – Mônica 
Vasconcelos (UFBA/UEFS) 
“Memórias da goiabeira: quando o sonho 
ajuda a lembrar“ – Carla Suzart Thomaz 
(UFBA) 

12:00 
 

Almoço 
 

14:00 
 

14:45 
 
 

Palestra I: “Música e Memória Emotiva” – 
Sonia Albano (UNESP) 
Palestra II: “Interfaces entre Música e 
Memória Autobiográfica” – José Davison 
da Silva (UFBA/IFPE) 

15:30 Intervalo 

16:00 
18:00 

Lançamento de livros 
Encerramento  

          

PROGRAMAÇÃO 

27 DE NOVEMBRO DE 2015 

08:30 Apresentação Artística:  
Dra. Maria Thereza Gondim, piano – 
Obras de Maria de Lourdes Gondim 

9:00 Relato de Pesquisa: “Terapia Manual 
Tailandesa e a Saúde do Músico” – Jairo 
Brandão (UFBA) 

  9:45 Mesa Redonda: 
“A memória na prática musical 
instrumental infanto-juvenil” – Larissa 
Padula Ribeiro da Fonseca* 
Debatedores: 
Dr. Milson Fireman (UFAL) 
Dr. Luiz César Magalhães (UFBA) 
Dra. Diana Santiago (UFBA) 

12:00 
 

Encerramento das atividades do 
Simpósio 

14:00 
às 

16:00 

 
Reunião dos pesquisadores do projeto 

         

     *A doutoranda estará defendendo sua tese de mesmo 

título em sessão pública do colegiado do PPGMUS, no dia 

03.12.2015 às 9 horas. 

 

 

 PRÓXIMO EVENTO DO NUPSIMUS 
WORKSHOP “SAÚDE DO MÚSICO” 

 02 de dezembro de 2015, 9:00 às 17 horas 
                           EMUS 

Dra. Liliana Araújo (Royal College of Music, 

Inglaterra) e Dr. Jairo Brandão (UFBA) 


