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RESUMO 

 

Os estudos e pesquisas sobre a vida pré-natal são recentes, tiveram início há 
apenas algumas décadas. Instigada por questionamentos à se tratar do bebê 
intrauterino e sua relação com a música, este trabalho tem como objetivo investigar 
as pesquisas existentes sobre esta temática, averiguando sobre o comportamento 
do bebê, ou seja, como a música é percebida por ele, se ele pode se acalmar, 
distinguir e ainda ter preferência pelo tipo de música escutada dentro útero materno, 
depois do nascimento. No âmbito de uma abordagem qualitativa, o trabalho seguiu 
os passos de uma pesquisa bibliográfica, através da coleta de informações e da 
análise de conteúdo. A partir da interseção dos dados com os referenciais teóricos 
tanto na área do período intrauterino quanto na área da educação musical, obteve-
se os resultados desejados. A partir da pesquisa, foi possível concluir a relevância 
de um ambiente sonoro musical rico desde o período em que o ser encontra-se no 
útero materno, para que então a música faça parte da sua vida desde o princípio. 

Palavras-chave: Música. Gestação. Bebê. Audição pré-natal. Ambiente sonoro. 
Período intrauterino. 

 

 



 

 

  

 
ABSTRACT 

 

 Studies and research on prenatal life is recent, started only a few decades 
ago. Instigated by questions about the intrauterine baby and its relationship with 
music, this work aims to investigate the existing research on this theme, investigating 
the baby's behavior, that is, how music is perceived by him. If he can calm down, 
distinguish and still have a preference for the type of music heard in the mother's 
womb, after birth. As part of a qualitative approach, the work followed the steps of a 
bibliographic search, through the collection of information and content analysis. From 
the intersection of the data with the theoretical references both in the area of the 
intrauterine period and in the area of music education, the desired results were 
obtained. From the research, it was possible to conclude the relevance of a rich 
musical sound environment since the period when the being is in the mother's womb, 
so that music is part of her life from the beginning. 

Keywords: Music. Gestation. Baby. Prenatal hearing. Sound environment. 
Intrauterine period. 
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INTRODUÇÃO  

 Esta pesquisa apresenta informações acerca do bebê ainda no ventre 

materno e sua audição, especificamente sobre questões musicais. A escolha deste 

tema deu-se a partir da minha vontade de trabalhar a música com bebês. Saber 

como é este aprendizado na primeira fase da vida. Então, através de pesquisas, 

descobri algo que não havia parado para refletir: o bebê ainda na barriga de sua 

mãe tem influência do ambiente sonoro externo, como a música? A partir daí, tive 

certeza do tema que gostaria de realizar na minha pesquisa. Inicialmente, havia 

pensado em realizar uma entrevista com gestantes e algum tipo de experimento 

musical com elas, porém, tendo em vista a situação atual que estamos vivenciando 

devido à pandemia e também ao tempo insuficiente para a coleta de dados, optou-

se por não prosseguir a pesquisa desta maneira. 

 A influência da Música no desenvolvimento do bebê ainda no útero materno é 

uma temática significativa que tem sido pesquisada por muitos cientistas em todo o 

mundo, há poucas décadas. O envolvimento das crianças com o universo sonoro 

começa ainda antes do nascimento, apesar de muitas pessoas ainda pensarem que 

os sentidos do bebê, como a audição, vão se formando e exercendo suas funções 

apenas depois do seu nascimento. O presente trabalho visou também esclarecer e 

transformar este pensamento, fornecendo argumentos através da investigação de 

pesquisas já realizadas.  

 O feto recebe constantemente grande estimulação sonora dentro da barriga 

da mãe, mesmo que ela esteja em um ambiente com poucos ruídos. Isto revela que 

a ideia de que o útero é um local silencioso e isolado do mundo exterior fica 

devidamente descartada.  O ambiente sonoro ou paisagem sonora é constituída pelo 

conjunto de sons presentes em um determinado ambiente, sejam eles naturais ou 

não. 

 A audição é um dos sentidos que traz informações importantes para o 

desenvolvimento humano. A partir de um determinado tempo (entre a 20º e 24º 

semana de gestação, segundo a maioria dos autores pesquisados), o feto já 

apresenta o seu aparelho auditivo completamente desenvolvido, o que torna ele 

capaz de identificar tanto os sons internos, que são aqueles provindos da mãe, 
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como a sua circulação periférica, movimento do estômago, pulsação - a qual o bebê 

já tem seu primeiro contato rítmico - e até sua respiração e passos, quanto os sons 

externos, onde então a música desempenha um papel importante com vários 

benefícios para o bebê e também para a mãe, como o aumento da sua atividade 

cerebral, seu desenvolvimento cognitivo, promove o bem-estar da mãe e do bebê e 

estabelece vínculo entre os pais e a criança, conforme Zaeyen (2003) e Nunes 

(2009). 

 Supondo que o bebê ainda dentro da barriga da mãe desfrute de um trabalho 

afetuoso com a música, não um trabalho em educação musical formal, mas sim algo 

informal, onde ele já possa percebendo e tendo suas primeiras experiências 

auditivas, quão agradável isto para quando a criança nascer. E não refere-se para 

prepará-la musicalmente para termos musicistas excelentes, no entanto, visa 

oportunizar a participação da música desde o princípio de sua vida. 

 Com isso, torna-se essencial que os pais estejam conscientes da importância 

de se estimular musicalmente o bebê desde o período pré-natal (período que 

precede o nascimento), para que não se perca o potencial natural da aptidão 

musical, conforme Gordon (2008). 

 Foram examinadas pesquisas convergentes entre os campos da psicologia, 

medicina e educação musical, a fim de reunir e analisar os dados apresentados, 

procurando compreender os impactos e correlações da música no aspecto cognitivo 

do bebê intrauterino. 

 A partir daí, questionou-se: o que existe em termos de pesquisas que tratam 

da influência da Música para o bebê no período intrauterino? E a partir da 

investigação de pesquisas já realizadas buscar saber também sobre estas questões: 

como a música é percebida pelo bebê na fase intrauterina? Ele pode se acalmar, 

distinguir e ainda ter preferência pelo tipo de música escutada dentro útero materno, 

depois do nascimento? Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa se configurou em 

averiguar os estudos existentes sobre esta temática. 

 Para tanto, este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro refere-

se à revisão de literatura em relação aos estudos que tratam esta pesquisa. Neste 

capítulo, são apresentadas informações sobre pesquisas que tratam sobre o 
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desenvolvimento da audição do bebê no período intrauterino e pesquisas que falam 

sobre a relação/vínculo mãe-bebê na gestação. O segundo capítulo traz a 

metodologia utilizada no desenvolvimento da presente pesquisa. Neste capítulo será 

apresentada a abordagem que se optou, o método empregado na pesquisa, a 

técnica para a coleta de dados e o método para analisar os dados coletados. No 

terceiro capítulo, é apresentado o referencial teórico utilizado para fundamentar os 

critérios apresentados nesta pesquisa. O quarto e último capítulo trata dos 

resultados e análise dos dados, cruzando os artigos coletados com fundamentações 

dos referenciais teóricos. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA  

 Para que seja plausível estabelecer o vigente trabalho de pesquisa em seu 

plano, previamente se institui necessário e indispensável investigar outros trabalhos 

relacionados de certa maneira semelhante à temática central desta pesquisa, 

Música e bebê no período intrauterino. A partir de uma leitura mais aprofundada 

destes artigos, optou-se por organizá-los em duas categorias, a fim de otimizar a 

leitura deste capítulo. A primeira categoria originada nesta sistematização foi 

tratando de artigos que trazem o desenvolvimento da audição do bebê ainda no 

ventre materno; e a segunda categoria abordando pesquisas focadas na relação 

mãe-bebê na gestação.  

1.1   DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO DO BEBÊ NO PERÍODO   

INTRAUTERINO 

 Em referência à primeira categoria, o desenvolvimento da audição do bebê na 

fase intrauterina, o primeiro trabalho selecionado foi “Experiência auditiva no meio 

intrauterino”, elaborado no ano de 2009, por Patrícia Alexandra Oliveira Nunes, 

aluna do 4º ano do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal. Neste trabalho, ela 

apresenta uma breve revisão de literatura, visando os estudos já realizados e as 

suas descobertas. A autora buscou abranger vários aspectos, como, “período 

gestacional”, “percepção dos sons”, “relação mãe-bebê”, “tipos de comunicação”, 

“comunicação verbal na gestante” e “surdez no período gestacional”, nos quais ela 

então abordou o que ela objetivava, que é falar sobre a experiência auditiva no meio 

intrauterino.  

 Em suas considerações finais, Nunes (2009) afirma que a audição 

desenvolve-se ainda no útero materno e que se bem estimulado desde já, pode 

desenvolver capacidades que se manifestarão no recém nascido e com suas 

relações estabelecidas com o meio.  
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 Diferentemente do que acreditava-se antigamente, de que ao nascer o bebê 

não havia vivido nenhuma experiência no útero e que os seus sentidos só 

começariam à exercer suas funções após o nascimento, de uma maneira vagarosa.   

 O segundo artigo escolhido para esta categoria foi “A audição do bebê”, o 

qual trata de um trabalho desenvolvido no ano de 2003, por Eduardo Zaeyen, onde 

ele traz algumas questões, como: “Quando devemos saber como o bebê escuta?” e 

“Por que é importante saber como o bebê escuta?” A partir destas, o autor comenta 

sobre a escuta fetal, a qual se desenvolve mais ou menos na 25º semana de 

gestação. Zaeyen (2003) menciona o ambiente acústico do bebê no ventre materno, 

o qual é constituído por ruídos internos e externos.  

 Os sons internos são aqueles provenientes da mãe, sua respiração, 

movimentos do estômago e intestinos, sua circulação periférica, seus passos e 

batimentos cardíacos (cujos já são o primeiro contato rítmico que o bebê 

experiencia). Os sons externos também já influenciam o feto, onde aí, a música 

entra desempenhando um papel importantíssimo tanto para mãe quanto para o 

bebê. 

 Posteriormente o autor do trabalho foca nas dificuldades auditivas, onde 

apresenta quadros organizados falando melhor sobre isso. No primeiro quadro, ele 

aponta o significado clínico dos níveis de audição, onde mostra o limiar de audição 

em decibel, no qual vai da audição normal até a perda auditiva profunda. No 

segundo quadro o autor apresenta o desempenho da fala e o desenvolvimento da 

linguagem nas perdas auditivas, no qual indica características de cada fase da perda 

auditiva (da leve até a profunda). Após, Zaeyen (2003) salienta dos exames que 

detectam uma possível perda auditiva, apresentando então, o terceiro quadro, onde 

fala sobre indicadores de alto risco para perda auditiva especificamente do bebê 

recém nascido. Em seu quarto quadro retrata tipos de perda auditiva de acordo com 

a localização, neste, ele apresenta o local do problema e os tipos de perda auditiva. 

No quinto quadro, ele relaciona a linguagem com a audição, demostrando as 

filosofias educacionais, sendo elas: bilinguismo, comunicação total e oralismo, cada 

uma com suas respectivas características. E por fim, no sexto e último quadro, fala 

sobre o comportamento auditivo e desenvolvimento da fala e da linguagem, onde 

aponta a idade do bebê e o seu comportamento perante a fala e linguagem.  
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 O terceiro artigo selecionado para esta categoria para a presente revisão de 

literatura é da área da medicina e se chama “Avaliação da resposta fetal à 

estimulação auditiva a partir da 13º semana de gestação: estimativa temporal da 

viabilidade neurológica fetal”, desenvolvido no ano de 2005, na cidade de Porto 

Alegre, por Sérgio Hecker Luz. Neste artigo o autor objetivou estudar os padrões de 

resposta demonstrada por fetos entre 13º e 30º semanas de gestação à 

apresentação de estímulos auditivos personalizados. Foram estudadas as respostas 

auditivas provocadas de 25 fetos uma vez por semana. A resposta auditiva fetal 

motora já se fez presente na maioria dos fetos na 13º semana de gestação. Outros 

resultados específicos também foram encontrados, estes relacionados ao sistema 

nervoso central do feto e ao sistema cardíaco. 

1.2  RELAÇÃO MÃE-BEBÊ NA GESTAÇÃO     

 Nesta segunda categoria do presente capítulo de revisão de literatura, 

abordou-se trabalhos referentes à relação mãe-bebê, que é de extrema relevância 

dedicar uma atenção para tanto, pois influi essencialmente no desenvolvimento do 

bebê intrauterino e interfere ao longo de toda a sua vida. O primeiro trabalho 

selecionado foi “Considerações acerca da relação mãe-bebê da gestação ao 

puerpério”, produzido no ano de 2007 na cidade de Porto Alegre, por Juliane 

Callegaro Borsa. Este artigo consiste em uma revisão teórica referenciando a 

relação mãe-bebê, onde a autora utilizou conceitos de autores reconhecidos, como 

Donald Woods Winnicott, que foi um pediatra e psicanalista inglês, grande influente 

na área do desenvolvimento psicológico. A autora objetivou promover reflexões 

acerca da figura materna e da formação de vínculo mãe-bebê nos primeiros 

momentos da vida da criança. O trabalho está estruturados em subtítulos, sendo o 

primeiro: “gestação: construindo uma relação de amor”, neste, aponta as várias 

mudanças que a mulher perpassa nesta fase e aborda que a relação mãe-bebê já 

começa a partir daí, no período pré-natal. No segundo subtítulo, “a chegada do bebê 

e os primeiros meses do puerpério”, trata do processo do nascimento, dos primeiros 

dias do recém nascido, da fase do puerpério e da relação da mãe nas primeiras 

semanas do nascimento do bebê, onde ainda se conhecem muito pouco. No 

terceiro, “a relação mãe-bebê e a formação do vínculo”, traz fundamentações de 

grandes autores, Winnicott, Bowlby, Spitz, Lebovici, todos agregando quanto à 

relação mãe-bebê. Em suas considerações finais, a autora aponta que os três 
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primeiros meses após o nascimento (puerpério), é fundamental para a construção e 

consolidação do vínculo e, consequentemente, para o desenvolvimento global da 

criança. 

 O segundo trabalho escolhido foi “A importância da relação mãe-bebê na 

constituição psíquica”, desenvolvido no ano de 2018, por Jéssica Suzanna da Costa 

Florencio, na cidade de Natal – RN. Seu objetivo visou a importância da relação 

mãe-bebê na constituição psíquica do sujeito. As principais referências utilizadas no 

trabalho foram estudos de Sigmundo Freud e Donald Winnicott.  

 Seu viés focou significativamente na psicanalise, onde já trata sobre o 

assunto no começo do texto. Florencio (2018) diz que a psicanálise nos ensina que 

no início da vida do bebê, as experiências vivenciadas por ele a partir dos cuidados 

contribui positivamente para que a criança se identifique e se reconheça como 

sujeito a partir da imagem do seu cuidador. Seguidamente, a autora fala sobre a 

constituição psíquica que, segundo ela, é o processo o qual o bebê necessita passar 

para que venha a se constituir enquanto sujeito. Após, o trabalho aborda o amor 

materno, o qual Florencio (2018) aponta que é uma construção de base psíquica, 

cujo faz parte de uma evolução emocional. Seguindo, a autora traz a função 

materna, onde diz que é considerada pela psicanálise, uma função indispensável 

para a estruturação e desenvolvimento do psiquismo da criança e que não precisa 

ser necessariamente desempenhada pela mãe biológica, pode ser também por um 

algum familiar, babá, entre outros.  Após, ela foca no vínculo mãe-bebê, trazendo 

conceitos dos autores citados. Por fim, ela fala brevemente sobre a rejeição 

materna. Infelizmente, conforme relata a autora, um bebê que sofreu rejeição ainda 

na barriga de sua mãe, sofrerá consequências em sua vida fora do útero. “Não há 

nada mais devastador do que a falta de vínculo materno e a falta de acolhimento nos 

primeiros anos de vida”. (FLORENCIO, 2018, p. 15). 

  A autora conclui que todo ser humano deve passar pelo processo de 

constituição psíquica para que se estabeleça como sujeito. Observa-se então, o 

quão relevante o vínculo e a afetividade se fazem necessários desde o período 

intrauterino, visto que influi diretamente no desenvolvimento do bebê. 
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 O terceiro e último trabalho selecionado para esta categoria foi desenvolvido 

por Bárbara Cristina Rodrigues Fonseca, no ano de 2010, intitulado “A construção 

do vínculo afetivo mãe-filho na gestação”. O presente trabalho, de revisão 

bibliográfica, tem como objetivo averiguar como as gestantes criam e vivenciam o 

contato afetivo com o feto.  

 Primeiramente, Fonseca (2010) trata sobre o contato na Gestalt-terapia, o 

qual tem como uma de suas teorias básicas, a Teoria de Campo, onde se foca na 

compreensão do desenvolvimento da relação afetiva entre a mãe e o feto. Após, a 

autora aborda o vínculo afetivo na construção do contato mãe-filho, onde fala da 

grande importância desse afeto desde a gestação para a identidade do bebê. Ela 

aponta também que o período do contato já se apresenta na gestante a partir do 

momento em que ela já sente os sintomas da gravidez, como mudanças físicas no 

corpo, enjoos, etc. Seguidamente, a autora fala sobre expectativas e sentimentos 

quanto à interação mãe-filho. Por fim, em suas considerações finais, Fonseca (2010) 

enfatiza a importância da construção do vínculo afetivo na gestação, sendo assim a 

gestante também vivencia a gestação de forma saudável, beneficiando tanto ela 

quanto o bebê. 

 Apresentada a revisão de literatura, conforme os critérios adequados, passo 

seguir a apresentar o próximo capítulo: Metodologia. 
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2. METODOLOGIA 

 Este capítulo visou apresentar o processo metodológico adotado para 

desenvolver a pesquisa deste trabalho, pretendendo a busca pelas respostas 

relativas aos questionamentos para alcançar os objetivos. 

 A função da metodologia é de extrema importância para uma pesquisa, sendo 

assim, fundamental enfatizar sobre. Toda pesquisa origina-se da inquietação de 

questionamentos, começando a partir de então uma busca por respostas. A 

metodologia é o núcleo da pesquisa, cuja segue um caminho que direciona e 

sistematiza o seu seguimento, organizando recursos para cumprir com o seu efetivo 

propósito.  

 A seguir, são apresentados os componentes desta metodologia: o tipo de 

abordagem utilizada, o método, a técnica para coletar os dados e a técnica para 

analisar dos dados. Cada componente acompanhará brevemente um contexto, 

esclarecendo sua escolha, relatando como decorreu cada processo e citando 

autores. 

2.1  ABORDAGEM 

 Para atingir seus objetivos e responder aos seus questionamentos, a 

pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, a qual não visa a quantificação em 

números, mas sim a concepção dos estudos que buscam respostas que 

proporcionam o entendimento dos fatos. Conforme Godoy (1995), tanto a 

abordagem qualitativa quanto a abordagem quantitativa identifica-se como um 

empenho de extremo cuidado para o descobrimento de novas informações e 

ampliação do conhecimento existente, contudo o caminho a ser seguido nesta busca 

pode haver de diferentes contornos. 

 Dentre algumas das características da abordagem qualitativa está a sua 

definição como subjetiva, pois descreve conceitos que são socialmente construídos. 

Também é abundante em contexto e salienta as interações de forma exploratória.  
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 De acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Em seu 

estudo, a autora diz: 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada. (GODOY, 1995, p. 62). 

 Triviños (1987) salienta também que o pesquisador norteado pelo enfoque 

qualitativo, possui uma ampla liberdade teórico-metodológica para realizar sua 

pesquisa. “Os limites de sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados 

pelas condições da exigência de um trabalho científico” (TRIVIÑOS, 1987, p. 133). 

Sendo assim, deve-se manter uma composição coerente, firme e focada nos 

objetivos que visa-se alcançar na pesquisa. 

A pesquisa qualitativa é realizada normalmente no local de origem dos fatos 
(objetos de estudo) e tem por objetivo demonstrar os resultados pelo 
sentido lógico/coerente que eles apresentam, ou seja, o sentido lógico que 
resulta do tratamento científico empenhado pelo pesquisador. Esse tipo de 
pesquisa possibilita investigar os fatos e compreendê-los no contexto em 
que eles ocorreram ou ocorrem, pois o pesquisador vai a campo para 
levantamento e coleta de dados, analisa-os e pode entender a dinâmica dos 
fatos. (PROETTI, 2004, p. 7). 

 Conforme a citação acima, é possível compreender e refletir a relevância da 

pesquisa qualitativa diante dos fatos que serão encontrados para assim descrevê-los 

com total coerência, visando um entendimento mais profundo do tema. 

 Tendo em vista, que somente dados numéricos não conseguiriam exercer a 

proposta e alcançar os resultados desejados, a definição da abordagem qualitativa 

para esta pesquisa deu-se a partir da própria natureza deste trabalho, sabendo que 

a sua determinação seja apresentar existentes pesquisas sobre a música e a 

audição do bebê no período intrauterino, a fim de trazer resultados descritivos e não 

números de pesquisas.  

2.2  MÉTODO  

 O método utilizado neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, a qual utiliza 

materiais já publicados como fonte de dados, afim do contato direto com tudo que foi 

escrito sobre o tema. 
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 Por vezes, a pesquisa bibliográfica é confundida com a pesquisa documental, 

tendo o fato da grande semelhança entre os dois métodos. De acordo com Gil 

(2008), o que difere-se uma da outra é a natureza das fontes.  

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 
da pesquisa. (GIL, 2008, p. 51). 

 Os dois métodos seguem os mesmos passos para o seu desenvolvimento, 

somente há que se levar em conta que primeiramente faz-se a exploração das 

fontes documentais. De um lado, os documentos que não receberam tratamento 

analítico, como: reportagens de jornal, cartas, diários, filmes, fotografias, gravações, 

etc. E de outro, os documentos que de alguma forma já tiveram alguma análise, 

como: relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc, 

segundo Gil (2008). 

 A pesquisa bibliográfica torna os textos fontes dos temas a serem 

pesquisados. “O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos.” (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 A partir do propósito deste trabalho, que é investigar as pesquisas existentes 

sobre a temática Música e a audição do bebê ainda no ventre materno, o método da 

pesquisa bibliográfica tornou-se o mais apropriado para atingir sua finalidade, uma 

vez que foi necessário averiguar estudos disponíveis, resultantes de pesquisas já 

realizadas. 

2.3  TÉCNICA PARA A COLETA DOS DADOS 

 A técnica para a coleta dos dados foi a pesquisa via internet. A pesquisa via 

internet proporciona, diante dos seus recursos tecnológicos, uma vasta gama de 

informações à disposição sobre todos os domínios e assuntos. Para isso, é 

necessário garimpar os conteúdos, encaminhando-se para endereços certos, 

conforme o tema de interesse. 

 Segundo Severino (2007), quando se trata do interesse para a área 

acadêmica, sugere-se o endereço das próprias bibliotecas das grandes 

universidades, que colocam à disposição, deste modo, informações de fontes 
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bibliográficas a partir de seus acervos documentais. “Igualmente, jornais e revistas, 

instituições de pesquisas e entidades culturais possuem seus endereços e podem 

ser acessados para os mesmos fins.” (SEVERINO, 2007, p. 142). 

 Gil (2008) ressalta que mais do que qualquer outro meio, na internet existe 

um excesso de informações. Utiliza-se então sistemas de busca, que podem ser de 

três categorias: mecanismos de busca, diretórios e mecanismos de metabusca. 

 Os mecanismos de busca, conforme a autora, são os sistemas baseados na 

utilização de programas de computador para a organização das páginas da Web. 

Neste sistema, a busca é feita por palavras-chave. 

Nos diretórios, a indexação das páginas da Web é realizada por humanos. 
O diretório classifica o conteúdo dos sites segundo categorias e 
subcategorias, setores de atividade econômica ou ramos do conhecimento, 
facilitando a busca por meio de filtros. Para pesquisar em diretórios, o 
pesquisador vai navegando desde um termo genérico até chegar a um 
termo mais específico. (GIL, 2008, p. 71). 

 Por fim, o mecanismo de metabusca, segundo Gil (2008), procura os 

resultados da pesquisa transitando unicamente por vários sites de busca, o que 

poupa tempo e aumenta as chances de encontrar o que se procura. 

 Na presente pesquisa, utilizou-se o sistema de mecanismo de busca, visto 

que a pesquisa via web possibilita diversas vantagens, como a agilidade em 

encontrar o que interessa e o baixo custo, seja na hora de adquirir os dados e até 

publicar os resultados. As palavras-chave utilizadas foram: música, gestação, bebê, 

audição pré-natal, ambiente sonoro, período intrauterino.  

2.4  TÉCNICA PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 A técnica para analisar os dados foi por meio da análise de conteúdo. A 

técnica de análise de conteúdo estabelece uma metodologia utilizada na 

interpretação e descrição de qualquer tipo de texto, auxiliando para uma 

compreensão diferenciada dos dados. 

 Moraes (1999) diz que a análise de conteúdo faz parte de uma busca teórica 

e prática, cuja integra muito mais do que uma comum técnica para analisar os 

dados, configurando uma abordagem metodológica com suas próprias 

características e possibilidades. 
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A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 
material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, 
cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, 
gravações, entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. 
(MORAES, 1999, p. 2) 

 Conforme o autor, os dados provenientes das fontes citadas acima, chegam 

até o pesquisador de forma bruta, sendo assim, precisa ser processada, para então 

tornar mais fácil a compreensão e interpretação, a qual absorve a análise de 

conteúdo. Ela “fornece informações complementares ao leitor crítico de uma 

mensagem, seja ele linguista, psicólogo, sociólogo, educador, crítico literário, 

historiador ou outro.” (MORAES, 1999, p. 2). 

 Para Bardin (1977), a análise de conteúdo organiza-se em três fases, são 

elas: a pré-análise, que é a exploração do material e o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

 A pré-análise, segundo a autora, é justamente a fase da organização. Tem 

por objetivo sistematizar as ideias iniciais, conduzindo um esquema concreto do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Refere-se de 

determinar um programa que, sendo capaz de ser flexível “(quer dizer, que permita a 

introdução de novos procedimentos no decurso da análise)”, tem de contudo, ser 

preciso. (BARDIN, 1977, p. 95). 

 A exploração do material, como já se faz entender, conforme Bardin (1977), é 

a administração sistemática das escolhas que foram tomadas. É colocar em prática 

o que foi definido na fase antecedente. É a fase mais longa, a de muitas leituras, às 

vezes até várias leituras de um mesmo material. 

 Por fim, o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, nesta fase “os 

resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos”. 

(BARDIN, 1977, p. 101). Em geral, sucede-se de estatísticas e porcentagens, 

levando aos princípios de um tratamento quantitativo. Porém, como estamos 

tratando de análise qualitativa, deve-se tentar desvendar o conteúdo pressuposto ao 

que está sendo declarado. Buscando voltar-se para ideologias, tendências e 

determinações representativas ao que estamos analisando, ressalta o autor. 
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 Durante o processo de análise de dados, foram encontrados informações, as 

quais foram classificadas em dois grupos para melhor compreensão: 

 O primeiro grupo formado por informações sobre a audição do bebê na fase 

intrauterina e suas percepções sonoras. 

 O segundo grupo contendo informações propriamente sobre o bebê na fase 

intrauterina e a sua relação com a música. 

As respostas fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais 
variadas. Para que essas respostas possam ser adequadamente 
analisadas, torna-se necessário, portanto, organizá-las, o que é feito 
mediante o seu agrupamento em certo número de categorias. (GIL, 2008. p. 
157).  

 Em sequência, nos resultados e análises de dados, ocorre a interpretação dos 

dados, o qual objetiva a procura do sentido mais abrangente das respostas, a partir 

do material descrito que servirão de base para esta etapa.  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 



25 
 

  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Como o objetivo desta pesquisa foi investigar as pesquisas existentes 

relacionadas à música e o bebê no período intrauterino, foi necessário abranger 

referenciais teóricos que buscam apresentar de forma efetiva a influência que a 

música concebe para o desenvolvimento do bebê quando ainda está no útero 

materno. O intuito foi averiguar as pesquisas que trazem sobre o comportamento do 

bebê, ou seja, como a música é percebida por ele. É importante conhecer as fases 

do seu desenvolvimento para então compreender seu comportamento e suas 

reações e respostas em relação com a música.  

 Pensava-se que ao nascer o bebê não entendia de nada, não possuía 

nenhuma experiência, como se fosse uma folha em branco que só vivenciaria 

experiências após o nascimento. Achava-se que seus sentidos, como visão e 

audição, só começariam realizar suas funcionalidades pouco a pouco. Acreditava-se 

também que o útero era um lugar silencioso, independente do mundo fora dele. Isso, 

porque na época não haviam recursos tecnológicos que possibilitavam um maior 

aprofundamento do conhecimento ligado ao feto, como o ultrassom. Porém, com o 

passar dos anos, pesquisadores de todo o mundo têm se dedicado à pesquisa 

experimental, mostrando assim que o bebê ao nascer já traz consigo uma bagagem 

de experiências vividas no útero materno. “Depois do quarto mês, o feto já reage a 

sons e ao toque e começa a criar o vínculo afetivo profundo com a mãe” 

(BURGIERMAN, 1998, p.31).  

 Levando este ponto em consideração, a pesquisa apresenta como referência 

teórica reflexões da psicóloga e psicanalista Joanna Wilhelm (2002), através de seu 

livro “O que é psicologia pré-natal”, o qual apresenta os principais aspectos que 

influenciam no desenvolvimento e formação do bebê na fase intrauterina durante 

toda a sua trajetória, onde neste trabalho focou-se mais especificamente no 

desenvolvimento de sua audição. 

 A autora traz o relato de uma experiência realizada no ano de 1982 pelo 

pesquisador Anthony DeCasper sobre o desenvolvimento da audição do feto. O 

pesquisador propôs à um grupo de gestantes, que lessem duas vezes por dia, em 
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voz alta, por cinco semanas antes do nascimento do bebê, determinada história 

infantil. Três dias após o parto, a mesma história e uma outra desconhecida foram 

lidas para os recém-nascidos. Suas reações foram registradas através de um 

dispositivo ligado a um aparelho que mede a sucção. A experiência revelou que os 

bebês tiveram preferência pela história que já conheciam, sugando com maior 

frequência quando esta era lida para eles. Isto nos mostra que o recém-nascido traz 

consigo já uma memória ativa. 

 Wilhelm (2002) aponta outra experiência, a qual fora realizada em uma 

maternidade inglesa. Esta revelou que fetos de quatro a cinco meses acalmavam-se 

quando escutavam músicas dos compositores Vivaldi e Mozart, e ficavam agitados 

ao ouvirem Brahms, Beethoven e músicas de rock, pareciam mostrar desagrado à 

estes sons. 

 A psicóloga aponta “a existência de condicionamento pré-natal para a música” 

(WILHELM, 2002 p. 15), onde mães cantavam determinada cantiga popular durante 

todo o período de gestação que posteriormente seria passado por testes depois do 

nascimento. Constatou-se que estes bebês demonstraram preferência pela melodia 

que já conheciam. Outra pesquisa, desempenhada com bebês que foram expostos 

periodicamente enquanto ainda estavam no útero materno a certo tema musical 

tocado na televisão, evidenciou que estes bebês ao ouvirem novamente aquele som, 

ficavam no estado de alerta tranquilo. 

 Segundo a autora, gestantes perceberam que seus bebês comportavam-se 

com pulos a sons de buzina, fogos de artificio, aplausos em concertos, som de 

tambor e até filmes violentos. O que nos comprova que os sons externos são 

percebidos e reagidos pelo feto, resultando neste seu comportamento. 

A equipe de pesquisadores encontrou outra evidência de linguagem no feto: 
recém-nascidos, de mães mudas, que não choram ao nascer, ou que, tendo 
chorado, apresentam choro estranho como se lhes tivessem faltado aulas 
no útero. (WILHELM, 2002, p. 16)  

 De acordo com estudiosos do assunto, o feto já consegue escutar a voz de 

sua mãe no quarto mês de gestação, e esta comunicação tem grande poder de 

influenciar no desenvolvimento e no futuro do bebê. Conforme Wilhelm (2002), em 

caso de a voz da mãe estar zangada, poderá ser uma experiência desagradável e 

afetar posteriormente sua comunicação e escuta.  
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 Anthony DeCasper, pesquisador que a autora menciona, descobriu que os 

recém-nascidos conseguem distinguir e têm preferência pela voz de sua mãe, 

“conhecimento que devem adquirir durante sua experiência intra-uterina” (WILHELM, 

2002, p. 16).  

 Podemos perceber então, que o envolvimento do ser humano com o universo 

sonoro começa antes do nascimento, ou seja, ainda no útero de sua mãe. A 

capacidade auditiva do feto já está completamente desenvolvida mais ou menos 

pela 21º semana de gestação, onde então começa-se a escutar tanto os sons 

internos, que são aqueles vindos da mãe, como sua circulação periférica, 

movimentos do aparelho digestivo, sua respiração, seus passos e sua pulsação – a 

qual então, o bebê já tem seu primeiro contato rítmico –, quanto os sons externos, 

onde a música entra com um papel importante, trazendo diversos benefícios para a 

mãe e para o bebê. Sugerindo assim que a educação musical começa muito cedo, 

ainda no útero de nossa mãe. 

 Diante disto, é indispensável trazer fundamentos da educação musical 

perante ao tema, para esta pesquisa. Sendo assim, utilizei também como referência 

teórica para este trabalho, reflexões do grande investigador Edwin E. Gordon, 

registradas em seu livro intitulado “Teoria de aprendizagem musical para recém-

nascidos e crianças em idade pré-escolar”, o qual traz o desenvolvimento musical 

nesta fase da infância, trazendo também a ligação e influencia quando aprimorada 

antes do nascimento. 

 De acordo com Gordon (2008), o nível de aptidão musical com o qual um 

bebê nasce, isto é, o seu potencial natural, pode resultar até determinado ponto da 

sua relação e experiência com a música no período intrauterino, “assim como da 

qualidade do ambiente musical que as mães encontraram durante a gravidez” 

(GORDON, 2008, p. 16).  

 Gordon (2008) fala sobre a aptidão musical de uma criança, a qual diz ser 

afetada conforme a qualidade do meio em que habita. Visto que na maioria dos 

recém nascidos, seu ambiente musical não é tão rico como deveria ser, 

consequentemente o nível de aptidão musical com o qual nasce, decresce passado 

pouco tempo ou até mesmo de imediato após o nascimento e segue a diminuir até 
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que o ambiente musical da criança melhore. No instante em que este ambiente 

musical começa a ser satisfatório, a aptidão musical da criança deve-se começar a 

aumentar até obter os valores que possuía quando nasceu. Entretanto, 

[...] independente da qualidade do ambiente musical, a aptidão musical 
duma criança nunca pode atingir níveis superiores aos do nascimento. 
Infelizmente, a aptidão musical da maior parte das crianças, se não de 
todas, nunca atingirá o nível do nascimento, embora possa vir a aproximar-
se dele. (GORDON, 2008, p. 16). 

 Gordon (2008) ressalta que quanto mais cedo uma criança começar a se 

prover de um ambiente musical farto, antes também ela irá aumentar sua aptidão 

musical em direção ao nível do nascimento e mais aproximada estará de atingi-lo e 

permanecer através da vida. O pesquisador apresenta um exemplo: duas crianças 

nascem com o mesmo nível de aptidão musical, destas, a que possuir um ambiente 

musical rico aos sei meses de idade, por conseguinte, manifestará um nível de 

aptidão musical superior ao da criança que tenha sido exposta em contato com um 

ambiente parecido somente aos dezoito meses de idade.  

 Sendo assim, é possível perceber a grande importância que o ambiente 

musical abundante exerce sob a aptidão musical de cada ser. Tendo em vista 

também, que a aptidão diminui conforme a idade da criança vai se passando, o que 

revela ser imensurável a relevância desde muito cedo de um ambiente musical 

satisfatório. Tudo isto apontado refere-se não para preparar o bebê/criança 

musicalmente para que tenhamos musicistas excelentes, mas sim para que a 

música faça parte da sua vida desde sempre. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo dedicou-se, essencialmente, à apresentação e análise dos 

dados durante a análise de conteúdo, onde foram coletados os materiais, conforme 

o segundo capítulo, Metodologia. Seguidamente, de acordo com a categorização 

apontada na técnica para analisar os dados, são apresentados os dados 

encontrados organizados e respectivamente suas análises. 

4.1  AUDIÇÃO E PERCEPÇÕES SONORAS NO PERÍODO UTERINO   

 Faz-se necessário abranger uma determinada noção da audição do bebê 

ainda no ventre materno, para então chegar no ponto que pretende-se, aqui em 

questão, a relação da música com o bebê na fase intrauterina.  

 Nesta primeira categoria, através da pesquisa via internet, foram coletados 

diversos artigos, os quais durante o processo de leitura foi-se selecionando e 

descartando cujos dessemelhavam deste conceito em específico. Assim, cinco 

artigos apresentaram-se adequados para análise final e foram incluídos, tendo como 

ano de início 1999 e final em 2009. 

Tabela 1: Artigos com temáticas sobre a audição e percepções sonoras no 

período uterino 

Título Autor / Autora Ano de 

Publicação 

O feto como ser ouvinte. Lindner (1999) 1999 

A audição do bebê. Zaeyen (2003) 2003 

Avaliação da resposta fetal à estimulação 

auditiva a partir da 13º semana de gestação: 

estimativa temporal da viabilidade 

neurológica fetal. 

Luz (2005) 2005 

Sons e gestação: implicações do ambiente 

sonoro sobre a saúde da gestante e do feto. 

Cabrera (2007) 2007 
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Experiência auditiva no meio intra-uterino. Nunes (2009) 2009 

Fonte: Autora. 

 Lindner (1999), no artigo “O feto como ser ouvinte”, apresenta o 

desenvolvimento e o processo maturacional do órgão auditivo. Em seguida, fala 

sobre os estudos da audição fetal, onde diz que o recém-nascido já ouve sons por 

pelo menos quatro meses. Dentre as experiências com fetos e recém-nascidos que 

a autora cita em seu trabalho, está a observação do feto através do ultrassom, onde 

ele responde a sons secos e rápidos produzidos do lado de fora do abdômen da 

mãe. Com vinte e oito semanas, um som seco de fora da barriga produz uma 

resposta imediata através do piscar do olho do bebê (o piscar, em alguns fetos, 

começa até antes da vigésima sexta semana de gestação). Lindner (1999) também 

fala da experiência de um obstetra francês que colocou um pequeno microfone 

dentro do útero quando a mãe estava em trabalho de parto e registrou a intensidade 

que o som chegava até o bebê através do útero. Ele pôde notar várias respostas 

distintas, como os batimentos cardíacos e os seus movimentos, a cada tipo diferente 

de som que chegavam até ele.  

A maioria dos sons penetrava na parede uterina e abdominal. Nesta 
experiência, ele podia ouvir claramente os sons inconfundíveis e níveis de 
vozes na sala, os sons físicos internos da mãe e a Nona Sinfonia de 
Beethoven sendo tocada na sala de parto. (LINDNER, 1999, p. 27). 

 Segundo Wilhelm (2002), uma experiência realizada em maternidade inglesa 

constatou que fetos de quatro a cinco meses se acalmavam ao escutar músicas 

clássicas e ficavam agitadas ao ouvir música do estilo de rock.  

 É possível observar a partir destes relatos que experiências musicais 

começam desde a gestação, ou seja, o feto não é um ser passivo, assim sendo 

fundamental a sua estimulação auditiva.  

 Os bebês expostos à música durante a gravidez exibem mudanças em 

batimentos cardíacos e movimentos corporais quando a mesma música é tocada 

após o nascimento (Ilari, 2002). 

 Zaeyen (2003), em “A audição do bebê”, fala sobre o ambiente sonoro do 

bebê no ventre materno e foca nos problemas e dificuldades auditivas, onde 
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apresenta tabelas explicando mais afundo. Como sabe-se, o feto a partir de um 

determinado momento já tem seu sistema auditivo ativo, deste modo o autor 

destaca: “como esse feto já está recebendo informações, e muito provavelmente 

registrando-as, é importante saber se ele escuta para que as janelas de 

oportunidade de aprendizado não se percam” (ZAEYEN, 2003, p. 131). Este trabalho 

reforça o quão importante é estar atento desde período o pré-natal quanto a audição 

do bebê, pois às vezes é algo que infelizmente passa despercebido por algum 

tempo. 

 Em “Avaliação da resposta fetal à estimulação auditiva a partir da 13º semana 

de gestação: estimativa temporal da viabilidade neurológica fetal”, Luz (2005) estuda 

os padrões de respostas manifestadas por fetos entre a 13º e 30º semanas de 

gestação, a partir de estímulos auditivos. Como resultados, Luz (2005) observou que 

a resposta auditiva provocada aumentou com a maturação neurológica, havendo 

quatro pontos de descontinuidade, os dois primeiros para menos e os outros dois 

para mais.  

O primeiro, na 16ª semana foi na resposta motora, o segundo, na 22ª 
semana, na resposta cardíaca. Os outros dois pontos ocorreram na 
resposta cardíaca entre 24ª – 25ª e as 27ª – 28ª semanas de gestação, 
respectivamente. A resposta motora fetal já estava presente em 70,4% na 
13ª semana de gestação. Na 27ª semana e após a resposta motora fetal 
esteve sempre presente. A resposta fetal cardíaca inicial teve um padrão 
sinusoidal entre 21ª e 30ª semanas de gestação, com uma tendência de 
aumento direto com a idade gestacional. A resposta fetal cardíaca máxima 
teve uma tendência de aumentar com a idade gestacional. A resposta tardia 
teve uma flutuação até alcançar a 29ª semana quando se tornou sempre 
presente. O cardiotocógrafo produziu traçados interpretáveis em >50% 
depois de 21ª semana de gestação. (LUZ, 2005. p. 91). 

 Luz (2005) conclui que o feto em desenvolvimento já é capaz de responder à 

estímulos auditivos na 13º semana de gestação e que a maturação do sistema 

nervoso do feto é manifestada nitidamente pela mudança na resposta auditiva 

provocada nas diferentes idades gestacionais.  

 Cabrera (2007), em “Sons e gestação: implicações do ambiente sonoro sobre 

a saúde da gestante e do feto”, diz que o ato de escutar inicia-se por volta da 21ª 

semana de gestação. A autora apresenta os sentidos do feto quanto a sua 

percepção e reação ao meio e a construção do ambiente sonoro, o qual ela ressalta: 

“o ambiente sonoro, também chamado de paisagem sonora é composto por todos os 

sons que nos rodeiam, sejam eles agradáveis ou não” (CABRERA, 2007, p. 15). 
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 Neste trabalho, foi criado um grupo com a utilização da internet e da rede 

social Orkut (muito utilizado na época), com mulheres de diversas localidades do 

Brasil, de distinta classe social, idade e formação, as quais estavam dispostas a 

compartilhar sobre sua gestação e percepção do ambiente sonoro. Durante o 

trabalho, a autora vai apresentando os relatos, cujo alguns serão citados aqui com a 

intenção de otimizar a compreensão do tema do presente trabalho relacionando à 

essas experiências.  

 Em um relato, a mãe diz que é cantora e canta bastante para a filha dentro da 

barriga. Ela dá aula de canto e conta que a bebê se mexe ao ouvir vocalizes e ao 

som da bateria. Diz que sente que sua bebê tem muita sintonia com a música e que 

de alguma forma ela se comunica com ela e seu marido através dos movimentos e 

dos sons externos. Conta também que quando dá aula para crianças, a bebê não 

para de se mexer, ainda mais quando as músicas são acompanhadas por 

instrumentos de percussão.  

 Em outro, a mãe relata que canta canções de ninar para seu bebê quase 

todas as noites e diz perceber que nos dias que não canta ela fica mais inquieta. 

 Conforme Cabrera (2007), os movimentos do bebê na barriga da mãe são 

interpretados como uma maneira de comunicação entre ela e o bebê, e também 

como um modo de expressar o seu agrado ou desagrado perante aos sons. 

 Houveram também depoimentos ilustrando o reconhecimento de sons 

ouvidos durante a gestação e a associação entre reações pré e pós-natal, onde uma 

mãe inventou uma pequena música onde citava o nome da bebê, Gabi, e cantava 

sempre que ela estava agitada na barriga e ela se acalmava; quando ela nasceu a 

mãe percebeu que quando ela cantava aquela música, a bebê também ficava bem 

calma. “Hoje ela está com 1 ano e 3 meses e quando está muito agitada na hora de 

dormir, é só começar a cantar a música dela e ela dorme rapidinho!”, relata a mãe. 

Outra experiência da mesma, foi com a música de Mozart. Desde que descobriu a 

gravidez, decidiu passar a escutar todos os dias e tentar relaxar com músicas de um 

cd que comprou especialmente para bebês, de Mozart. Quando sua filha nasceu, a 

mãe lembra de um dia em que ela estava chorando muito e então ela sentou com 

ela e colocou a música e a bebê simplesmente parou de chorar e ficou alerta, 
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olhando em seu redor como se estivesse reconhecendo aquilo. A mãe conta que foi 

muito emocionante para ela, ver que sua filha reconhecia aquilo que já havia 

escutado muitas vezes, onde ela estava à vontade. Quando o período ruim das 

cólicas chegou, o mal-estar melhorou muito quando ela colocava a música, era 

nítido como a bebê relaxava, relatou. 

 Diante deste último depoimento, percebe-se que o útero não é um lugar 

silencioso, como alguns ainda pensam que é. É nítido notar a capacidade do bebê 

de reconhecer os sons ouvidos no útero, através destes exemplos que traz o estudo 

de Cabrera (2007). 

 Nunes (2009), em “Experiência auditiva no meio intra-uterino”, aborda sobre o 

período gestacional, a percepção dos sons, a relação mãe-bebê e também a surdez 

no período gestacional.  

 Sobre a percepção sonora, Nunes (2009) diz que a audição já está 

funcionando a partir do quarto mês de gestação, quando o tímpano está 

definitivamente desenvolvido. A autora ressalta que os sons são importantes na vida 

intrauterina, bem como a comunicação das vibrações emocionais e os pensamentos 

da mãe para o bebê. 

É necessário trabalhar a criança desde a gestação com a palavra, com a 
música. O acompanhamento das mães e dos bebês desde o início da 
gestação possibilita a verificação da influência dos sons – harmonia, ritmo, 
melodia – e da importância da voz, do canto e da fala até as crianças 
completarem dois anos, mesmo tratando-se de crianças que nasçam 
surdas. (NUNES, 2009, p. 4). 

 Segundo Gordon (2008), todos os bebês nascem com pelo menos alguma 

aptidão para a música, a qual pode-se manter nivelada dependendo do ambiente 

musical que ele estiver inserido, quanto mais estimulado musicalmente, mais 

colocará em prática sua aptidão musical. 

4.2  O BEBÊ NA FASE INTRAUTERINA E SUA RELAÇÃO COM A MÚSICA 

 Nesta categoria, assim como na primeira, buscou-se através da pesquisa via 

internet, artigos referentes à este segundo conceito. Encontrou-se uma quantidade 

inferior de artigos, os quais durante o processo de leitura necessitou uma seleção e 

muitos não estavam de acordo com o tema, por se tratarem mais especificamente de 
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bebês pós-natal, 1 ano, 2 anos ou mais. Assim, apenas quatro artigos satisfizeram 

os critérios desejados e então fizeram parte dos resultados dos dados, tendo como 

ano de início 2004 e final em 2017. 

Tabela 2: Artigos com temáticas sobre o bebê intrauterino e sua relação com a 

música 

Título Autor / Autora Ano de 

Publicação 

Percepções de gestantes sobre a 

contribuição da música no processo de 

compreensão da vivência gestacional. 

Ravelli (2004) 2004 

O bebê e a música: sobre a percepção e a 

estruturação do estímulo musical, do pré-

natal ao segundo ano de vida pós-natal. 

Jaber (2013) 2013 

Musicoembriologia: qual o impacto no 

neurodesenvolvimento infantil. 

Oliveira; Moura; 

Carvalho; Peixoto 

(2016)  

2016 

Canto pré-natal: alquimias sonoras para 

gestantes. 

Martins (2017) 2017 

Fonte: Autora. 

 Ravelli (2004), em “Percepções de gestantes sobre a contribuição da música 

no processo de compreensão da vivência gestacional”, teve como objetivo conhecer 

como a gestante experiencia a utilização da música no processo de 

ensino/aprendizado no período pré-natal. Houve um estudo com sete gestantes, as 

quais, todas vivenciando sua primeira gravidez, a maioria adolescentes, e estavam 

no terceiro trimestre de gestação. A pesquisadora utilizou a entrevista semi-

estruturada e a observação para realizar o trabalho. As participantes foram 

representadas sonoramente pelas sete notas musicais, ao decorrer do estudo 

solfejaram suas percepções harmonicamente, criando uma canção, com arranjos 

sonoros que deixara-a reluzente de aprendizado e realização. Foram utilizadas 
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também paródias de cantigas infantis para melhorar o entendimento das gestantes 

durantes as orientações no pré-natal sobre a gestação.  

 Conforme a participante Ré, relatou que sentia que sua bebê se acalmava 

quando ela começava a cantar as músicas do grupo. “Ás vezes ela estava bem 

agitada e eu começava a cantar, passar a mão na barriga, que é nela também, aí 

ficava calminha, tranquila sabe, parece que ia dormir”, contou a participante. 

 Segundo Ravelli (2004, p. 102 apud Silva, 1999, p.34),  

a música está presente na experiência humana antes mesmo do nosso 
nascimento, pois ela pode estimular ou relaxar os bebês ainda no útero 
materno. A música nos entretêm, relaxa, estimula. Mexe com as nossas 
emoções, ajuda-nos a expressar os nossos sentimentos, pode ser uma 
experiência compartilhada, que une as pessoas e ajuda a recuperar a 
contemplação. (RAVELLI, 2004, p. 102 apud SILVA, 1999, p.34) 

 Ravelli (2004), falou sobre a experiência de musicoterapeutas, onde utilizou-

se a música com gestantes a partir do 4º mês de gestação, onde estimulou-se elas a 

cantar, dançar, entre outras atividades musicais, instituindo um meio de 

comunicação pré-verbal com o seu bebê. Os resultados mostraram que o estado 

emocional da mãe se torna brando e tranquilo, influenciando diretamente o bom 

desenvolvimento emocional do bebê. 

 Neste contexto, Wilhelm (2002) ressalta que a voz da mãe e a qualidade da 

comunicação com o bebê tem total influência no futuro, no que diz respeito ao 

próprio desejo do bebê de comunicar-se. Conforme Gordon (2008), a melhor 

orientação musical que a criança pode ter é a que os próprios pais oferecem, sendo 

assim, esta orientação pode começar desde o período pré-natal, através da 

comunicação e da estimulação musical. 

 Em “O bebê e a música: sobre a percepção e a estruturação do estímulo 

musical, do pré-natal ao segundo ano de vida pós-natal”, Jaber (2013) objetivou 

investigar o modo como o estímulo sonoro-musical é percebido e estruturado pelo 

indivíduo, do período intrauterino ao segundo ano de vida pós-natal. Assim, aborda 

informações sobre o feto e a vida intrauterina quanto ao seu ambiente, seu 

desenvolvimento, sua vida emocional, sua experiência sonora e sua memória 

auditiva, e também trata do desenvolvimento pós-natal do bebê.  
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 De acordo com Jaber (2013), o estudo da vida pré-natal é recente, teve início 

à poucas décadas. Com o decorrer dos avanços tecnológicos da medicina, a partir 

da década de 1970, através de equipamentos, como o aparelho de ultrassom, 

passou-se a revelar um feto vivo. O aparelho revolucionou os estudos sobre o feto e 

sua vida pouco conhecida, pois permitiu uma observação sua, sem invadir seu 

ambiente natural, possibilitando assim monitorar seu comportamento, seus sinais 

vitais e suas percepções e reações. 

 Jaber (2013) diz que inicialmente, antes de o feto adquirir a sua capacidade 

auditiva, toda a estimulação sonora chega até ele através da vibração, por meio do 

líquido amniótico, no qual ele se encontra imerso. Essas vibrações são sentidas pelo 

feto em sua pele e também retrocedem em seus ossos.  

De fato, existem muitos elementos que compõem essa “sinfonia uterina”: 
além do pulso e dos sons internos provenientes do corpo materno, a voz da 
mãe falada ou cantada, o som de outras vozes demais sons do ambiente 
externo, a música que a mãe escuta. Porém, de todos esses sons, existe 
um que se mantém predominante e cujo movimento é constante durante 
toda a gravidez: o som do coração da mãe. (JABER, 2013, p. 28). 

 Jaber (2013, p. 31 apud Lamont, 2001) relata o experimento de Alexandra 

Lamont (2001), onde gestantes foram convidadas a escolher uma peça musical e 

colocá-la para tocar várias vezes para o seu bebê desde o 7º mês de gestação até o 

final do 9º mês. As peças musicais escolhidas foram músicas eruditas e popular. 

Após o nascimento dos bebês, essas mesmas peças não poderiam ser tocadas para 

eles durante, no mínimo, um ano. Depois desse período, os bebês foram expostos 

àquelas mesmas peças que haviam escutado nos três últimos meses de gestação e 

também a outras semelhantes daquele estilo e andamento. O experimento ocorreu 

em laboratório, da seguinte forma: 

o bebê foi posicionado no meio de dois autofalantes. Cada um estava 
programado para tocar uma das duas músicas e era ativado pelo 
movimento de cabeça do bebê (dependendo de para qual dos dois 
autofalantes ele olhasse). Lamont observou que os bebês olhavam por mais 
tempo para o autofalante que tocava a música que havia sido escutada no 
útero materno. Bebês de um ano que não haviam sido submetidos à 
estimulação musical intrauterina foram também submetidos ao experimento 
e não revelaram qualquer preferência por alguma das duas canções. 
(JABER, 2013, p.31 apud LAMONT, 2001). 

 Estes resultados nos mostra que o bebê ao nascer possui uma memória 

musical de longo prazo. Neste ponto, Wilhelm (2002) traz os testemunhos dos 
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psicanalista franceses Olivier e Varenka Marc, onde dizem que tudo é memória, que 

o organismo não esquece nada, que a criança sabe tudo sobre o seu passado, 

sobre suas vivencias celulares, embrionárias, fetais e que nosso corpo não esquece 

nada do que tenha experimentado e vivenciado. 

 Em “Musicoembriologia: qual o impacto no neurodesenvolvimento infantil”, os 

autores Oliveira; Moura; Carvalho; Peixoto, (2016), trazem este termo, 

“musicoembriologia”, o qual engloba a audição de música durante a gravidez, 

visando melhorar a relação materno-fetal e o neurodesenvolvimento infantil. 

Segundo eles:  

As condições ambientais pré-natais afetam o desenvolvimento do feto. O 
desenvolvimento do sistema auditivo é um processo complexo que ocorre 
precocemente no desenvolvimento embrionário. Entre as 23 e as 25 
semanas estão formadas as principais estruturas do ouvido, sendo este 
capaz de ouvir desde a 25ª semana. Às 30 semanas, é capaz de distinguir 
os fonemas. (OLIVEIRA; MOURA; CARVALHO; PEIXOTO, 2016, p. 160). 

 Conforme os autores, a estimulação musical no período pré-natal, traz como 

consequência o aumento da neurogenesis do hipocampo. “O hipocampo é uma área 

do cérebro com plasticidade que está envolvida na aprendizagem, memória, 

ansiedade e regulação de stress” (OLIVEIRA. MOURA; CARVALHO; PEIXOTO, 

2016, p. 160).  

 Para Gordon (2008), nosso potencial para aprender, em nenhum momento da 

vida é tão elevado como no momento em que nascemos. O período mais importante 

para a aprendizagem ocorre desde o nascimento e até antes dele, ou seja, no 

período intrauterino. Levando isto em consideração, percebe-se a importância da 

estimulação musical precoce, no pré-natal. 

 Os autores falam da evidência da capacidade do feto, no terceiro trimestre de 

gestação, de discriminar o discurso da mãe e de um estranho, distinguir a língua 

materna de outra língua e reagir de forma diferente à música e ao discurso.  

 Segundo Oliveira; Moura; Carvalho; Peixoto (2016), há também o ruído 

ambiental, o qual afeta de forma negativa o desenvolvimento do bebê, causando 

problemas psicológicos e psicossomáticos. O stress ao longo da gravidez relaciona-

se com problemas emocionais, psicológicos, cognitivos, autismo, hiperatividade e 

défice de atenção. Sendo assim, a estimulação vibroacústica conveniente por 
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exposição musical modifica o comportamento. “A música é uma intervenção não-

invasiva, culturalmente aceite, que modifica as emoções humanas” (OLIVEIRA; 

MOURA; CARVALHO; PEIXOTO, 2016, p. 160). 

 Por fim, Martins (2017), em “Canto pré-natal: alquimias sonoras para 

gestantes”, visou focar em seu trabalho o canto pré-natal, trazendo os benefícios da 

música e do canto durante a gestação. Traz também a audição do feto no ventre e a 

escuta da gestante do seu corpo. 

 Com cantos femininos em um círculo de mulheres, as aulas de canto pré-

natal fizeram parte das atividades de um projeto de extensão, onde aconteceram 

encontros semanalmente com 2 horas de duração, de maio à julho do ano de 2016. 

Nas aulas haviam em média, cerca de 12 gestantes, com idades entre 20 e 42 anos 

e idades gestacionais diferentes, variando entre 12 e 37 semanas de gestação. Nas 

práticas de canto trabalhou-se músicas para o corpo feminino e para o bebê no 

ventre. 

 “As vibrações sonoras da voz materna são compostas de frequências que 

carregam em suas ondas as sensações, os afetos, os sentimentos” (MARTINS, 

2017, p. 635). Quanto a escuta do bebê intrauterino, algumas gestantes 

participantes das aulas de canto pré-natal, escreveram alguns relatos, os quais a 

autoras traz em seu trabalho.  

 Uma mãe conta que durante o período em que ela participou do projeto, no 

início sua idade gestacional era de 10 semanas, ela diz que mesmo que o feto ainda 

não estivesse na fase em que ouve a sua voz, ela sentia que a vibração da sua voz 

vibrava, através dos cantos, e escoava até ele, enviando-lhe sensações e 

sentimentos que tinha certeza que ele sentia. 

 Outra gestante falou sobre a força que as gestantes juntas puderam construir, 

a qual fez ela sentir mais preparada para o momento do parto, dando mais coragem 

à ela. Ela relatou que na hora do parto pôde cantar as músicas que aprendeu no 

projeto e que canta até hoje para tranquilizar sua filha. 

 Outra mãe, relatou que quando iniciou no grupo, ela estava em uma fase 

muito boa, pois a audição da sua bebê já estava bem desenvolvida, 
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consequentemente foi possível sentir bem as suas reações dentro do seu ventre. A 

mãe diz que viu no canto um estímulo para uma aproximação ainda mais satisfatória 

entre as duas, algo além do útero, uma oportunidade de ficarem ainda mais íntimas 

também de modo espiritualmente. 

 Levando em consideração estes relatos, Gordon (2008) afirma que a mãe e o 

pai não precisam serem músicos amadores ou profissionais para instruir os filhos no 

desenvolvimento da compreensão musical; todo ser humano tem alguma 

capacidade para compreender a música. E através deste trabalho, vê-se que estas 

gestantes estão neste caminho, de estimular musicalmente seus bebês do jeito 

delas, ainda em seu ventre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa bibliográfica realizada na presente pesquisa e aqui apresentada 

buscou responder as questões referentes à música e a sua relação com o bebê no 

período intrauterino. Os questionamentos apontados neste trabalho diz respeito às 

pesquisa existentes relacionadas ao tema, levando em consideração o 

comportamento do bebê, ou seja, como a música é percebida por ele. Se ele pode 

se acalmar, distinguir e ainda ter preferência pelo tipo de música escutada dentro do 

útero materno depois do nascimento. 

 Referente à primeira questão da pesquisa, a busca por trabalhos que 

abrangem especificamente o bebê e a sua relação com a música ainda no útero 

materno, observou-se, infelizmente, que a literatura em português é bastante 

escassa. Houveram muitos estudos encontrados com relação ao tema, porém em 

outros idiomas. Pesquisando acerca da influência da música para o ser humano, a 

grande maioria dos trabalhos que foi-se lendo durante a realização deste, foram 

desenvolvidos com adultos, adolescentes, bebês no berçário e até com crianças 

acima de dois anos, verificando assim que com bebês intrauterinos as pesquisas 

são em quantidade bastante inferior. 

 Durante o trabalho, podemos constatar que a ideia de que o útero é um local 

silencioso e isolado do mundo lá fora está completamente desconsiderada. Devido 

aos avanços tecnológicos da medicina, foi possível analisar o feto dentro do útero 

materno. Quanto à audição do bebê na fase intrauterina, evidenciou-se que por volta 

da 20º semana de gestação, ele já mostra indícios de audição, entretanto, nesta fase 

ainda com pouca discriminação, processando até então, sons de baixa frequência, 

começando pelos sons que são provenientes do corpo da mãe. Essa função começa 

a se aperfeiçoar ao longo dos meses restantes da gravidez, onde então, o feto 

começa a manifestar que a sua audição esta desenvolvida a partir do seu 

comportamento, onde ele já possui uma audição mais clara tanto dos sons internos 

quantos dos sons externos.   

 Quanto ao comportamento e reação do bebê ainda no ventre perante a 

música, foi possível evidenciar diante de depoimentos de gestantes em alguns 

trabalhos analisados, através de estímulos sonoros, que os bebês reagem de forma 
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distintas em relação à música ou som que ouve, exibindo mudanças em batimentos 

cardíacos e movimentos corporais. Como exemplo, vimos que a música erudita é 

capaz de acalmar o bebê na barriga da mãe e ele ainda tem a capacidade de 

lembrar daquela mesma música ouvida no útero materno, após o nascimento. 

Percebemos assim, o poder da memória musical citada no trabalho. Vimos também 

que sons com frequências muito altas fazem o bebê ficar agitado, mostrando 

desagrado de sua parte. 

 Quanto ao desenvolvimento do feto, destacou-se que a audição de música 

durante o período pré-natal apresenta benefícios no neurodesenvolvimento infantil. 

Quanto mais a audição do feto é estimulada, melhor será o seu desenvolvimento 

cognitivo. Observou-se que além de preparar o indivíduo para a sua atividade 

musical futura, a estimulação musical, pode levá-lo a extrair da experiência musical 

recursos cognitivos que poderá empregar em todos os campos de sua vida prática e 

intelectual. 

 Tendo como referência teórica Edwin E. Gordon e trazendo para a pesquisa 

seus pensamentos perante à educação musical desde os primórdios, torna-se 

evidente a importância do estímulo musical para o ser humano, seja ele formal ou 

informal. 

 Saber entender que a relevância do conhecimento da capacidade fetal, 

relacionando com suas respostas e reações perante aos sons, para conscientizar 

mães e pais que, sim, o bebê tanto pode, como deve ser estimulado desde a vida 

intrauterina, se mostrou essencial. E para isso, os pais não necessitam serem 

músicos ou tocarem algum instrumento para orientarem seus filhos no 

desenvolvimento da compreensão musical, pois de certa forma, todo o ser humano 

tem aptidão para entender a música em sua essência. E se de algum modo não 

assumirem essa responsabilidade, os filhos desenvolverão apenas uma limitada 

compreensão e apreciação da música. “Pois nunca lhes terá sido dada a 

oportunidade de descobrir que a arte é vida e que a vida é arte” (GORDON, 2008, p. 

6).  
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 Assim, considerando o fato de que foi possível, através da pesquisa, 

responder aos questionamentos levantados ao início deste trabalho, pode-se 

concluir que o seu objetivo foi alcançado. 

 Contudo, é importante lembrar que tudo aqui apresentado nesta pesquisa faz-

se necessário não para formarmos músicos exímios, mas sim, para que a música 

faça parte de sua vida desde o princípio. Pois conforme Gordon (2008), a música é 

única para os seres humanos, é tão básica quanto a linguagem para a nossa 

existência e desenvolvimento. Através dela, as crianças aprendem a conhecer a si 

próprias, aos outros e à vida. E é mais capaz de desenvolver e de sustentar a sua 

imaginação e criatividade ousada. 
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