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RESUMO 

 

Esta dissertação faz parte do Programa de Mestrado Profissional em Educação pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (PPGED-UERGS), teve como objetivo geral 

investigar os efeitos das vivências musicais para o desenvolvimento dos bebês, a partir dos 

relatos das famílias. Para tanto, possui interseção com o projeto de extensão desta universidade, 

o qual realizou vivências musicais para bebês de zero a dois anos e suas famílias. A escolha da 

faixa etária ocorreu devido à importância das práticas musicais desde o nascimento e pelo fato 

de esse período ser caracterizado por Piaget como Sensório Motor, momento em que o bebê 

desenvolve suas percepções e motricidade, e durante as vivências musicais estes foram os 

principais aspectos incentivados. A pesquisa teve base a abordagem qualitativa, a pesquisa 

documental como método, analisando, a partir da análise de conteúdo, documentos resultantes 

dos relatos de nove famílias participantes das ações do projeto de extensão. Como referenciais 

teóricos apoiou-se principalmente autores como Piaget e Inhelder (2002), Piaget (2019, 2020), 

Bee e Boyd (2011), Papalia e Feldman (2013), e Legendre (2018), os quais tratam sobre o 

desenvolvimento infantil; Maffioletti (2012, 2014), Kebach (2013), Gordon (2015) e Pecker 

(2017), que tratam da temática educação musical para bebês, e Pérez Gómez (2015) para 

fundamentar sobre educação digital. Como produtos educacionais, foi criado um site com 

materiais referentes à temática da pesquisa, e um e-book sobre as vivências musicais realizadas. 

Outros seis produtos estão em fase de finalização: E-book com propostas de vivências musicais 

na educação infantil, curso assíncrono de vivências musicais para bebês e famílias, ação da 

extensão envolvendo a temática do bebê e a música, “Colóquios do Grupem: o bebê e a música”, 

curso assíncrono sobre estudos do bebê e a música, e escrita no jornal digital do Grupem. Todos 

foram elaborados em parceria com o Grupo de Pesquisa “Educação Musical: diferentes tempos 

e espaços” (Grupem) e serão disponibilizados gratuitamente em nosso site aos interessados, 

sendo estes profissionais da educação básica ou às famílias participantes do projeto, com 

intenção de possibilitar estudos e a formação continuada de professores(as) da Educação 

Básica, democratizando o acesso aos conhecimentos em torno da música e da educação musical 

e sua importância desde tenra idade. Como principais resultados identificamos que, além das 

mães, os pais e irmãos também costumam cantar para os bebês, e em alguns casos, familiares 

realizam práticas com instrumentos. O fortalecimento de vínculo foi observado a partir dos 

momentos entre a mãe/pai e bebê durante as práticas musicais. Além deste, tal oportunidade 

proporcionou o aumento do repertório musical das famílias e aprendizado sobre como 

potencializar desenvolvimento infantil. A partir dos relatos, foram identificados diversos 

comportamentos dos bebês relacionados à participação no projeto e ações das famílias, 

apresentando os mesmos conforme as etapas do desenvolvimento proposto por Piaget. Além 

disso, a compreensão dos processos que foram estabelecidos a partir das relações entre as 

famílias e seus bebês contribui para a ampliação das pesquisas em torno da educação musical 

no início da vida, como sendo fundamentais para uma existência integral e feliz. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Bebês. Vivência Musical. Sensório-motor. 

Educação Musical. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is part of the Professional Master’s Program in Education at the Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (PPGED-UERGS), it has the main objective of investigating 

the effects of musical experiences on the development of babies, based on family reports. 

Therefore, it has an intersection with the extension project of the university, which performed 

musical experiences for babies from zero to two years old and their families. The choice of age 

group was due to the importance of musical practices from birth, as well as the fact that this life 

period is characterized by Piaget as Motor Sensory, in which the baby develops its perceptions 

and motricity, and during the musical experiences these were the main aspects encouraged. The 

research was based on a qualitative approach, it has documentary research as a method, 

analyzing, from the context analysis, documents resulting from the reports of nine families 

participating in the actions of the extension project. As theoretical references, were used the 

works of such authors as Piaget and Inhelder (2002), Piaget (2019, 2020), Bee and Boyd (2011), 

Papalia and Feldman (2013), and Legendre (2018), which discuss with child development; 

Maffioletti (2012, 2014), Kebach (2013), Gordon (2015) and Pecker (2017), who discuss the 

theme of music education for babies, and Pérez Gómez (2015) to support digital education. As 

educational products, a website was created with materials related to the research theme, and 

an e-book on the musical experiences done. Another six products are being finalized: e-book 

with proposals for musical experiences in early childhood education, asynchronous course on 

musical experiences for babies and families, extension action involving the baby subject and 

music, “Grupem Colloquia: the baby and music”, asynchronous course on baby studies and 

music, and written in the Grupem digital newspaper. All they were prepared in partnership with 

the Research Group “Musical Education: different times and spaces” (Grupem) and will be 

made available free of charge on our website to stakeholders, whether they are basic education 

professionals or families participating in the project, with the intention of enabling studies and 

the continuing education of Basic Education teachers, democratizing access to knowledge about 

music and music education and its importance from an early age. As main results, we identified 

that, in addition to mothers, fathers and siblings also usually sing for babies, and in some cases, 

family members perform practices with instruments. The bond strengthening was observed 

from the moments between the mother/father and the baby during the musical practices. In 

addition to this, this opportunity provides an increase in the musical repertoire of families and 

learning about how to enhance child development. From the reports, several behaviors of babies 

related to participation in the project and actions of families were identified, presenting them 

according to the stages of development proposed by Piaget. Furthermore, the understanding of 

the processes that were established from the relationships between families and their babies 

contributes to the expansion of research on music education at the beginning of life, as being 

fundamental for a whole and happy existence. 

 

Keywords: Childhood Development. Babies. Musical Life. Motor Sensory. Musical 

Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, que trata da temática “música para bebês” e investiga os efeitos das 

vivências musicais para seu desenvolvimento, foi uma construção que surgiu a partir do 

interesse ao cursar as disciplinas de Educação Musical, no Mestrado Profissional da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS. Com formação em Psicologia e 

Licenciatura em Pedagogia (em fase final), sempre tive interesse no trabalho com bebês e 

crianças, pois acredito na capacidade desses e o quanto é importante que sejam incentivados 

em suas habilidades e potencialidades, para que se desenvolvam da melhor maneira. Ao 

conhecer um pouco mais sobre Educação Musical, verifiquei que as práticas poderiam ser 

importantes para contribuir com o trabalho que eu buscava desenvolver, unindo, então, os 

conhecimentos de Psicologia, Educação e Educação Musical. 

Após ter escolhido a temática, delimitar o fenômeno a ser pesquisado não foi simples, 

porém, o processo resultou em bastante conhecimento sobre as atividades musicais em 

diferentes momentos da vida do bebê. De início, a proposta era a de pesquisar música com 

gestantes em contexto hospitalar, de modo a conhecer a relação entre música e audição 

intrauterina. Porém, essa temática, devido ao fato de não fazer parte do universo da Educação 

Básica, a qual é a proposta do Mestrado Profissional em Educação da UERGS, foi readequada 

e modificada para que fosse realizada com as crianças pequenas na escola. Contudo, por fatores 

que explico a seguir, o estudo mudou novamente, mas essa alteração foi somente de local, pois 

ao invés do ambiente escolar, a pesquisa foi baseada na investigação de documentos relativos 

aos relatos das famílias sobre as vivências musicais realizadas com seus bebês, em suas 

residências, e de maneira online. 

Em se tratando de bebês pequenos, compreender os relatos das mães é fundamental, 

pois são elas que os acompanham em grande parte do tempo. Foram elas que gestaram e 

conhecem cada um dos movimentos, balbucios e choros dos bebês. A relação mãe-bebê tem 

início na gestação e esse é um período fundamental para que se estabeleça um vínculo saudável 

entre ambos. Pensando no melhor atendimento a esse público, alguns serviços de saúde 

oferecem grupos de apoio com profissionais que objetivam contribuir na relação mãe-filho, 

utilizando técnicas e recursos diversos, sendo um deles o de vivências musicais (TABARRO, 

et al., 2010). Sabe-se que nem sempre a gravidez é desejada ou planejada, portanto, o trabalho 

realizado por esses grupos possibilita o acolhimento da gestante e proporciona o apoio 

necessário para que ela adquira consciência do período em que se encontra de modo a criar um 
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vínculo saudável com o bebê que está em formação. A efetiva participação da gestante pode 

fortalecê-la e, inclusive, evitar que ela disponha de ações que não fariam bem ao seu bem-estar, 

aprendendo a gostar de estar grávida e a esperar o bebê com afeto. Sobre este aspecto, Maydana 

e Brasil (2003, p. 139) falam sobre a “estimulação sonoro-musical, visando equilibrar, inteirar 

e sensibilizar mãe e filho” que pode ser realizada durante o período pré-natal, corroborando 

também o trabalho desenvolvido por Carvalho e Justo (2021). 

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o bebê enquanto estava no ventre materno não 

era capaz o suficiente para compreender a voz da mãe e reagir a tais solicitações do meio1. Nos 

dias atuais, a concepção mudou. Estudos demonstram que as reações aos sons são manifestadas 

pelo bebê no ventre materno a partir da 20ª semana da gestação (PARIZZI; RODRIGUES, 

2020), “por volta da 20ª a 27ª semanas, o feto responde com excitação e movimentos corporais 

para sons vibroacústicos e altos no abdômen materno” (JOSEPH, 2000, p. 81 – tradução 

nossa)2, o que sugere que ele pode ouvir e sentir. No que se refere ao período em que é possível 

começar a identificar estas reações, estima-se que ocorre a partir da 26ª semana de gestação 

(PARLATO-OLIVEIRA, 2019), nesse período, além de conversar com seu bebê, muitas vezes, 

as mães costumam cantar para eles. 

Os efeitos positivos da música para o desenvolvimento do bebê, mesmo durante a 

gestação, tem sido um tema atual nas pesquisas. Autores como Carvalho e Justo (2021) mostram 

que o ventre materno é o primeiro auditório humano, portanto, a importância dos estímulos 

musicais durante a gestação. Trabalhos como o de Oliveira et al. (2006) discorrem que a música 

é importante desde a gestação para que a construção da personalidade da criança e sua formação 

de comportamento social e, por isso, salientam a importância de proporcionar “vivências em 

um ambiente que propicie a sensibilização musical” (p. 740). Essas práticas podem iniciar 

durante a gestação e acompanhar os bebês após o nascimento. 

Quanto mais cedo a criança começa a ter contato com vivências musicais, melhor será 

o desenvolvimento de suas habilidades motoras, cognitivas e sociais. Para que esses momentos 

se concretizem, é necessária a participação da família, podendo ser da mãe ou de algum outro 

responsável pela criança. Nesta pesquisa, casualmente, as mães foram as principais 

responsáveis participantes do projeto de extensão, as quais acompanharam os bebês nas 

 
1Termo utilizado pelo Programa de Educação Infantil e Ensino Fundamental – PROEPRE, que tem como base a 

teoria de Piaget, e considera que o termo “solicitação do meio” é um processo que consiste em “oferecer à criança 

a oportunidade de se defrontar com situações-problema que geram conflitos e contradições que desencadeiam o 

processo de equilibração responsável pela construção das estruturas da inteligência” (ASSIS, 2013, p. 27). 
2“From around the 20th to 27th weeks the fetus responds with arousal and body movements to vibroacoustic and 

loud sounds delivered to the maternal abdomen” (JOSEPH, 2000, p. 81). 
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atividades propostas. Apenas um pai participou de forma regular nas vivências musicais com o 

bebê, o qual está incluído na metodologia da pesquisa, entretanto, ainda neste caso, a mãe 

também acompanhou e participou em alguns momentos. Outros dois pais tiveram uma 

participação esporádica, e neste caso, não serão citados diretamente ao utilizar os dados no 

trabalho. 

Viabilizar a música como parte da vida integral da criança possibilita que o aprendizado 

ultrapasse o ensino da música, incentivando todos os sentidos da criança, favorecendo seu 

desenvolvimento e futuros aprendizados também em outras áreas da vida, como, por exemplo, 

a educação formal, contribuindo com o processo de escrita e de aprendizagem (BORGES; 

CASTRO; BESSA, 2016), socialização, entre outros. 

Mesmo sem estar ciente de todos os benefícios, é recorrente que as mães cantem para 

os seus bebês. Este cantar, que muitas vezes acontece desde a gestação, é fonte direta de 

comunicação com o bebê, pois “a voz materna é o único estímulo sonoro propagado no útero 

com pouca ou nenhuma atenuação de intensidade, pois sua transmissão ocorre duplamente, 

tanto pelo ar (externamente), quanto pelas estruturas do corpo da mãe (internamente)” 

(PARIZZI; RODRIGUES, 2020, p. 19). As canções escolhidas porque elas têm diferentes 

funções e são utilizadas em situações diversas. E quanto a canção “Parabéns pra você?” As 

cantigas folclóricas também são bastante frequentes desde o berço e passam de geração para 

geração. Ao falar sobre a importância destas canções ou acalantos, Wolffenbüttel (2019a, p. 

206) salienta que “mesmo sem uma preocupação estético-musical” ou sem a entoação afinada, 

é relevante o ato de cantar para o bebê, pois desta forma a bagagem musical da criança começa 

a ser construída.  

Possibilitar aulas de musicalização para os bebês também é uma excelente alternativa 

para que a música faça parte da vida da criança, podendo contribuir além do que já é feito em 

casa, e, também, para que a família possa conhecer formas adequadas de práticas sonoras e 

aprendizagem musical. O subcapítulo a seguir aponta a importância desse investimento, sendo 

não necessariamente monetário, mas também de entrega, de tempo e dedicação. 

 

1.1 EDUCAÇÃO MUSICAL: INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

É notável que a cada dia cresce o consumo exacerbado, o ‘ter’ e o ‘parecer’ 

frequentemente estão sendo mais importantes do que o ‘ser’. Em pesquisa que trata sobre a 

sociedade de consumo, Santos (2011) realiza uma reflexão sobre as relações entre comunicação 
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e consumo a partir das obras iniciais de Baudrillard, relacionando o ponto de vista do sociólogo 

escritor com críticas que realiza em relação a outros autores. O autor também aborda a teoria 

dos signos que se relaciona com as críticas marxistas do capitalismo, na qual percebemos como 

“mágica dos signos” as propagandas e representações das coisas e não as coisas em si, por 

exemplo (SANTOS, 2011). 

É marcante quando discorre sobre o capitalismo e relata que os signos são a significação 

da “abundância de objetos” (SANTOS, 2011, p. 128), que servem como modo de aparentar o 

que se tem e não o que se é. Na sociedade de consumo não há saturação em relação aos objetos, 

pois estamos sempre querendo mais, incessantemente pensando no que vamos comprar em 

seguida. Esse fato é percebido muitas vezes desde criança, pois vários pais acostumam os seus 

filhos a adquirirem tudo o que desejam. Em algumas situações, o “ser” e o “status social” são 

definidos a partir do que os filhos têm, independente da sua idade, sendo dias ou meses, eles já 

possuem um arsenal de roupas, calçados e tudo mais em quantidade perceptível além do que 

poderia precisar, sendo essas, na maioria dos casos, de marcas famosas com alto valor 

financeiro. 

Mas, como a Educação Musical com bebês pode se vincular com uma sociedade 

consumista? Podemos relacionar essa prática com o pensamento de Santos (2011, p. 129), pois 

salienta que “a primeira constatação, que percebemos hoje como banal, é que os homens se 

encontram mais rodeados por objetos do que por outros homens”, e, então, pensando sobre a 

Educação Musical, especificamente, como prática que contribui no desenvolvimento da 

criança, refletimos sobre a pouca quantidade de escolas e professores que apresentam essa 

finalidade. Será que tal configuração educacional se deve à baixa valorização do trabalho 

musical? Se meu filho faz aula de música, seria que tipo de incentivo? Uma vivência 

diferenciada para o seu desenvolvimento seria visível aos meus amigos e familiares? Ou seria 

mais vantajoso investir financeiramente em sua vestimenta, por exemplo, e não precisar 

compartilhar esse tempo com ele participando de aulas de música? 

Parizzi e Rodrigues (2020) discorrem que espaços educativos de práticas artísticas 

precisam ser criados em nossa sociedade atual. Destacam que no Brasil está mais frequente a 

busca por atividades musicais para bebês, entretanto, há a necessidade da participação dos pais 

no processo, e, também, que o professor seja qualificado para realizar tal função (PARIZZI; 

RODRIGUES, 2020). 

A música faz parte do nosso dia a dia de várias formas e pode trazer benefícios diversos. 

Gordon (2015) discorre sobre o quanto é importante o ensino da música para bebês recém-
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nascidos e de crianças pré-escolares, pois se investirmos desde cedo nessa atividade cultural o 

bebê irá desenvolver aspectos cognitivos e de linguagem que serão úteis e servirão como base 

para aprendizados futuros. O autor salienta que o ensino realizado por profissionais é diferente 

daquele feito pelos pais e enfatiza a importância da prática musical realizada por profissionais 

da área. 

Sabe-se que o canto materno influencia na relação com o bebê; o mesmo pode ocorrer 

em casa ou também a partir da mediação feita durante as aulas de música. As mães possuem 

maneiras únicas de acalmarem seus bebês, utilizando cantigas de ninar (WOLFFENBÜTTEL, 

2019a), por exemplo, ou usando a música como forma de demonstração de amor e afeto. Sobre 

esse aspecto, as pesquisas mostram também que os bebês solicitados musicalmente são capazes 

de distinguir determinados tipos de sons. Nesse sentido, “as práticas musicais das crianças e 

dos adultos são relevantes porque auxiliam no desenvolvimento auditivo, motor, cognitivo e 

social, além de ajudar a fortalecer as ligações afetivas nas famílias” (ILARI, 2005, p. 1). 

Apesar de saber sobre a importância da Educação Musical para crianças pequenas, ainda 

são poucos os locais que oferecem essa modalidade de educação, e nem sempre as famílias 

estão dispostas a disponibilizarem seus recursos para esta instrução. Diante deste contexto, 

pode-se inferir que o consumo muitas vezes é mesmo como referido por Santos (2011): mais 

material do que intelectual. O investimento é feito no que aparece de imediato, e nem sempre 

no que pode demorar um pouco mais para ser percebido. Com esta pesquisa, conhecemos mais 

sobre a possibilidade de oportunizar a relação família-bebê em momentos de afetividade que 

contribuam para seu desenvolvimento futuro, incentivando suas conquistas, a partir das 

vivências musicais, bem como o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas dos 

bebês. 

 

1.2 VIVÊNCIAS MUSICAIS NA ESCOLA: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA O 

INCENTIVO A PARTIR DA MÚSICA 

 

Na escola, as atividades infantis são frequentemente permeadas por momentos musicais. 

O bebê pequeno, ao frequentar o berçário, escuta diversas canções e participa de vivências junto 

aos seus colegas e professores. Há canções para toda situação, sendo na repetição que os bebês 

aprendem (PIAGET, 2019) e desenvolvem-se cada vez que reproduzem, pois geralmente os 

movimentos estão acompanhados, seja dançando, quando já conseguem fazê-lo, ou quando se 

movimentam com auxílio de um adulto, como, neste caso, da professora. 
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Entretanto, muitas vezes não são todas as crianças que têm a oportunidade de conseguir 

vaga e frequentar uma escola desde pequeno. A população aumenta a cada dia e as escolas nem 

sempre conseguem suprir a demanda de vagas. Devido a esse fator, pode-se pensar em ações 

para que as escolas de educação básica oportunizem atividades musicais, de modo a contemplar 

a comunidade local, sendo esses filhos de seus estudantes ou até mesmo familiares. As 

vivências musicais para bebês e famílias são ações que podem ocorrer na escola, em período 

inverso ao turno escolar, e contribuir com o desenvolvimento integral das crianças, e, além 

disso, em alguns casos, oferecer suporte para as mães adolescentes que ali estudam. 

Com este intuito, o trabalho que foi desenvolvido nesta dissertação tinha tal intenção, 

ou seja, contribuir com a comunidade local de determinada escola localizada na cidade de Porto 

Alegre/RS. Entretanto, no ano de 2020 fomos pegos de surpresa com a pandemia devido à 

COVID-193, vírus que se espalhou pelo mundo e fez com que ficássemos em isolamento social, 

sendo suspensas as atividades presenciais em escolas de todo o país.  

Para realizar as vivências musicais e poder concretizar os objetivos propostos nesta 

pesquisa, encontrou-se uma alternativa, junto a um projeto de extensão da Universidade. As 

vivências musicais foram realizadas pelo projeto de maneira remota/on-line, e assim, 

contribuiriam com pessoas que não são necessariamente de um mesmo local, tendo em vista 

que neste momento seria mais difícil entrar em contato e sendo necessário garantir que esses 

sujeitos teriam acesso à internet, o que vem se mostrando uma grande dificuldade. Diante disso, 

optou-se por coletar os documentos decorrentes do público participante do Projeto de Extensão 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, podendo ser de qualquer região, desde que 

estivessem de acordo com os requisitos dispostos na proposta metodológica da dissertação. 

A música tem uma grande importância mesmo antes do nascimento do bebê. Fonseca 

(2010) relata que foi uma das formas de estabelecimento de vínculo e de interação entre a mãe 

e o bebê durante a gestação, quando a participante relata que colocava as “musiquinhas” para o 

bebê ouvir. Desta forma, considera-se que a partir do momento em que o bebê nasce é 

interessante que as mães o estimulem musicalmente, para favorecer o desenvolvimento e 

tranquilizá-lo, até mesmo brincar com ele, por exemplo. Esta pesquisa foi realizada com os 

 
3
 O COVID-19 é um tipo de Coronavírus descoberto no ano de 2019 e que se espalhou pelo mundo. A principal 

forma de contágio é por gotículas transmitidas pela pessoa infectada, podendo contaminar outras pessoas por meio 

da saliva, tosse ou espirro, por exemplo. Estas gotículas podem permanecer em objetos ou superfícies durante 

algumas horas ou alguns dias. Devido ao risco de contaminação, a recomendação atual é que todos utilizem 

máscaras para circular em ambientes externos ou internos onde tenham outras pessoas. Além disso, as aulas 

presenciais nas escolas de todo o Brasil foram suspensas, para evitar o contágio de estudantes e profissionais, 

permanecendo em alguns locais com a realização de atividades remotas/on-line.    
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documentos referentes aos relatos das famílias de bebês recém-nascidos até dois anos de idade. 

Esse período foi escolhido pelo projeto de extensão devido ao fato de ser o primeiro estágio do 

desenvolvimento descrito por Piaget, e, também, este trabalho apoia-se teoricamente na 

Epistemologia Genética do autor. O estágio chamado Sensório Motor abrange a primeira fase 

do desenvolvimento infantil descrita por Jean Piaget e é quando a criança aprimora 

principalmente sua percepção e comportamento motor. Estes foram os principais aspectos 

incentivados durante as vivências musicais propostas pelo projeto de extensão.  

Ainda, a escolha justifica-se porque nesta faixa etária nem todas as crianças estão 

matriculadas na escola regular; em alguns casos, por falta de vagas, em outros devido ao fato 

de que a mãe optar por ficar mais tempo com a criança em casa, ou até mesmo porque nessa 

faixa etária ainda não é obrigatória a matrícula na Educação Infantil; ela tornou-se obrigatória 

para crianças a partir de quatro anos de idade, conforme a Lei no 12.796, de 4 de abril de 2013, 

que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras 

providências” (BRASIL, 2013).  

No período em que esta dissertação foi construída, algumas instituições escolares 

estavam paralisadas, tendo suas atividades suspensas; logo, contar com o suporte da escola para 

realizar tais atividades seria mais complicado, considerando que a pesquisa precisaria cumprir 

em um período determinado. Desta forma, contemplando um público que poderia estar na 

escola, o projeto de extensão estava planejado, em vistas de ser executado um trabalho de 

vivências musicais com bebês e famílias e, para tanto, escutando as famílias destes bebês em 

entrevistas e outros momentos, conforme será explicado no capítulo da proposta metodológica 

desta pesquisa. Com base nos relatos, os documentos resultantes foram utilizados nesta 

dissertação, pois compreende-se que se trata de um trabalho que pode incentivar ações futuras, 

sabendo que precisamos cada vez mais inserir a música na escola, possibilitando, por meio dela, 

a expressão subjetiva das crianças, o seu aprendizado e o seu desenvolvimento, além de 

cantarem, dançarem e serem crianças, consolidando a importância da música para o seu 

desenvolvimento. 

Outro aspecto válido, é que as atividades realizadas pelo Projeto “Vivências Musicais 

para Bebês e Famílias” puderam beneficiar as famílias, sendo estas em que os bebês estavam 

em casa devido à pandemia, ou pela não obrigatoriedade de estarem matriculadas na escola, no 

sentido de lhes proporcionar momentos agradáveis de interação, desenvolvimento, 

aprendizagem e fortalecimento de vínculo com seus bebês, a partir das vivências musicais. 
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Ressalto que este trabalho poderá servir como base para futuras formações de professores em 

escolas de Educação Básica no período pós-pandemia, contemplando estudantes da Graduação 

e Pós-Graduação em Música, com a realização das vivências e profissionais da área da educação 

a partir dos aprendizados obtidos. 

Desta forma, esta pesquisa teve parceria com o projeto de extensão, em que os(as) 

estudantes realizaram as vivências musicais, conforme será explicado na proposta metodológica 

desta dissertação. Partindo dos pressupostos apresentados anteriormente, surgiram os 

questionamentos: Quais os comportamentos que os bebês apresentam a partir das suas 

participações nas vivências musicais on-line? Que familiares costumam realizar práticas 

musicais com os bebês? Outra questão importante é saber em quais momentos da rotina diária 

as famílias costumam realizar vivências musicais com seus bebês, segundo relato delas? Quais 

canções fazem parte do repertório musical dos bebês? A partir destes questionamentos, surgiu 

o seguinte problema de pesquisa: quais os efeitos das vivências musicais para o 

desenvolvimento dos bebês, segundo os relatos das famílias? 

Acredita-se que a maneira como ocorre essa interação possa influenciar no seu 

desenvolvimento, bem como a frequência em que acontece. Da mesma forma, é importante 

saber que as vivências musicais podem ser uma alternativa de possibilitar estreitamento do 

vínculo entre mãe e bebê, sendo que esse aspecto pode ser identificado a partir dos relatos das 

entrevistas iniciais e finais realizadas com as participantes do projeto de extensão, conforme 

descrito na análise teórica deste trabalho. 

Diante do contexto apresentado, o objetivo geral desta pesquisa foi de investigar os 

efeitos das vivências musicais no desenvolvimento dos bebês, a partir dos relatos das famílias. 

Para tanto, foram estabelecidos os objetivos específicos: conhecer o repertório musical utilizado 

na interação das famílias com os bebês durante a realização de vivências musicais; descrever 

quais comportamentos que os bebês apresentam a partir das suas participações nas vivências 

musicais on-line; identificar em quais momentos as famílias costumam realizar vivências 

musicais com seus bebês, segundo relato delas; verificar quais comportamentos ou ações dos 

bebês mais se destacaram durante a realização das vivências musicais; possibilitar estreitamento 

do vínculo entre o bebê e a família a partir das vivências musicais. 

A dissertação está estruturada em: revisão de literatura, em que apresento as pesquisas 

realizadas nos últimos anos, envolvendo esta temática, conforme busca delimitada e 

apresentada no capítulo; fundamentação teórica, elencando os principais autores que estudaram 

sobre as temáticas que envolvem este estudo; metodologia, na qual esclareço de que forma está 
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estruturado o projeto de extensão que transversaliza com esta dissertação, e como foi a 

metodologia desta pesquisa de mestrado; cuidados éticos, os quais são essenciais em qualquer 

pesquisa acadêmica; resultados e análise dos dados, apresentando os documentos utilizados e 

as categorizações realizadas a partir destes, relacionando os materiais com o referencial teórico 

deste trabalho; produtos educacionais, descrevendo os produtos resultantes do trabalho, 

importantes devido a este se tratar de um mestrado profissional; e considerações finais, em que 

apresento a escrita final do trabalho e respondo os questionamentos da pesquisa, a partir do 

trabalho feito. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a realização da escrita da revisão de literatura, inicialmente foram consultadas 

diversas bases de dados, incluindo revistas científicas, anais de eventos, teses e dissertações. 

Optou-se, como critérios de inclusão na pesquisa, por selecionar principalmente artigos 

científicos que abordem a temática presente neste trabalho, que se trata sobre quais os efeitos 

das vivências musicais para o desenvolvimento dos bebês, conforme o relato das famílias, os 

quais foram obtidos a partir de pesquisa em revistas científicas on-line, em português, de Qualis 

A1 e A2 e de anais de eventos, pela qualidade dos materiais, nas áreas da educação, psicologia 

e de música. As palavras-chave utilizadas para a seleção dos materiais foram as seguintes: 

desenvolvimento, bebê, educação musical, música e musicalização. 

A partir das pesquisas encontradas, foram selecionadas aquelas que tiveram conteúdo 

coerente com o que se pretendia pesquisar, sendo as demais, descartadas. Foram encontrados 

81 títulos e, destes, após uma análise mais criteriosa, considerando os objetivos da pesquisa e 

os artigos que tangenciavam o tema, restaram 20 títulos, os quais estão apresentados no quadro 

a seguir, por ordem de ano da publicação: 

 

Quadro 1 - Pesquisas selecionadas para a Revisão de Literatura 

Ano Autor(es) Título 

Revista/ 

Publicação Natureza 

Área do 

conhecimento 

2001 BEYER 

Interagindo com a música desde o 

berço: um estudo sobre o 

desenvolvimento musical em bebês de 

0 a 24 meses 

Anais do 

XIII 

Encontro 

Nacional da 

ANPPOM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2002 ILARI 

Bebês também entendem de música: a 

percepção e a cognição musical no 

primeiro ano de vida 

 

Revista da 

ABEM Artigo Música 

2003 BEYER 

A dança dos bebês: um estudo sobre 

os movimentos dos bebês ao ouvirem 

música 

Anais do XII 

Encontro 

Anual da 

ABEM. I 

Colóquio do 

NEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2003 

STIFFT e 

BEYER 

A relação mãe-filho no projeto música 

para bebês: um estudo sobre possíveis 

interferências no desenvolvimento 

musical dos bebês 

Periódicos 

UFSM Artigo Educação 

2004 

STIFFT e 

BEYER 

Canções de ninar – refletindo sobre o 

seu significado 

XIII 

Encontro 

Anual da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Autor(es) Título 

Revista/ 

Publicação Natureza 

Área do 

conhecimento 

2006 

OLIVEIRA 

et al. 

A criança e a música: as implicações 

da música no desenvolvimento 

intelectual e emotivo infantil entre 

zero e dois anos 

Anais XV 

Encontro 

Anual da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2007a BROOCK 

Curso de musicalização para bebês da 

UFBA 

Anais do 

XVII 

Congresso 

da 

ANPPOM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2007b BROOCK 

Influência da música no 

comportamento de crianças 

participantes do projeto de 

musicalização para bebês na UFBA 

Anais do III 

Simpósio de 

Cognição e 

Artes 

Musicais - 

Internacional 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2007 

STAHLS-

CHMIDT Do direito a uma canção de ninar 

Correio da 

APPOA Artigo Psicologia 

2009 

BEYER e 

ASSEBURG 

Música para bebês em retrospectiva: 

um estudo sobre as repercussões nas 

crianças e suas famílias.  

XVIII 

Congresso 

Nacional da 

ABEM/ 15º 

Simpósio 

Paranaense 

de Educação 

Musical 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2010 

CORREA e 

BEYER (in 

memoriam) 

Esther Beyer e o Projeto Música para 

Bebês: trajetórias e repercussões 

XIX 

Congresso 

Nacional da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2010 

RANIRO e 

JOLY 

Compartilhando um ambiente musical 

com bebês: processos educativos e 

relações afetivas entre pais e crianças 

de 8 a 24 meses 

XIX 

Congresso 

Nacional da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2010 

VAZ e 

FONSECA 

Respostas neuromotoras em crianças 

nascidas prematuras a partir da 

Educação Musical 

XIX 

Congresso 

Nacional da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2010 WILLE 

Musicalização para bebês na UFPel: 

identificando limites e possibilidades 

XIX 

Congresso 

Nacional da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2011 

PERRONE e 

OLIVEIRA 

Controle da ansiedade materna de 

bebê pré-termo via contato lúdico-

gráfico. 

Estudos de 

Psicologia 

(Campinas) Artigo Psicologia 

2012 ADDESSI 

Interação vocal entre bebês e pais 

durante a rotina da “troca de fraldas” 

Revista da 

ABEM Artigo Música 

2012 JABER 

Como o estímulo musical é percebido 

e estruturado pelo organismo humano 

do pré-natal ao segundo ano de vida 

pós-natal – resultados parciais de uma 

pesquisa em andamento 

Anais do II 

SIMPOM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

(Continua) 
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(finaliza) 

Ano Autor(es) Título 

Revista/ 

Publicação Natureza 

Área do 

conhecimento 

2015 

LAUER-

LEITE 

A música e o bebê: percepção de pais 

participantes de um projeto de 

musicalização infantil em Santarém, 

Pará 

Anais XXV 

Congresso 

da 

ANPPOM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2015 

SOUZA e 

KAISER 

O valor de afetividade no progresso 

psicomotor do bebê em aulas de 

musicalização: diálogo/proximidades 

entre Wallon e Willems 

XXII 

Congresso 

Nacional da 

ABEM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

2016 

SILVA e 

PARIZZI 

O desenvolvimento musical do bebê 

nos dois primeiros anos de vida: um 

estudo exploratório 

Anais XXVI 

Congresso 

da 

ANPPOM 

Comunicação 

de pesquisa 

em evento 

científico Música 

Fonte: Autora (2021). 

 

Conforme os dados apresentados no quadro 1, é possível notar que não foi encontrada 

nenhuma pesquisa, conforme os critérios explicados anteriormente, publicada antes do ano de 

2001. O gráfico abaixo ilustra a quantidade de publicações conforme os períodos separados a 

cada cinco anos. 

 

Gráfico 1 - Número de publicações desta revisão de literatura, conforme o período 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A partir das informações apresentadas no gráfico 1, evidencia-se que o período com 

maior publicação com temáticas relacionadas a esta pesquisa, em base de dados on-line, em 

português, sendo estes em anais de evento e revistas de Qualis A1 e A2 na área da educação, 

psicologia e música, foram entre os anos de 2006 e 2010, com um total de nove títulos 

encontrados. No período de 2000 a 2005, foram identificadas cinco publicações, e, de 2011 a 

2015, cinco publicações, e após este período, apenas uma publicação foi encontrada, referente 
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ao ano de 2016. Outra informação relevante é a de que as publicações referentes à temática 

pesquisada (música para bebês) datam de 2001 até o ano de 2016, indicando o quanto é 

importante a produção de material sobre este assunto, pois não foi localizada nenhuma pesquisa 

nas bases de dados coletadas, e publicadas entre os anos de 2017 e 2020. Ainda, a partir das 

informações apresentadas, também é possível perceber que o ano que contou com o maior 

número de publicações sobre o tema foi 2010, sendo que os quatro trabalhos foram apresentados 

em um mesmo evento, o XIX Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação 

Musical (ABEM). Cabe salientar que o levantamento de materiais foi realizado durante o ano 

de 2020, portanto, não foram feitas pesquisas referentes as publicações de 2021, e, também, 

que possivelmente não foram encontrados nenhum material com publicação anterior ao ano de 

2000 devido ao fato de que neste período, geralmente as publicações ainda não eram feitas de 

maneira on-line. 

No que se refere à natureza das publicações, o gráfico 2 ilustra estas informações. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de publicações encontradas na revisão de literatura desta pesquisa, 

conforme a sua natureza 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Conforme o gráfico 2, identifica-se que, dentre os 20 títulos encontrados que tratam da 

temática de música para bebês, nas bases de dados citadas, cinco deles são artigos e estão 

publicados em periódicos científicos de Qualis A1 e A2, e 15 são comunicações orais 

publicadas em anais de congressos científicos. O número dessa última categoria é o triplo da 

primeira. Esse dado significativo aponta para a importância de esses trabalhos estarem 

publicados de maneira mais completa, com formato de artigo em periódico científico, pois em 

alguns casos nos anais de eventos é permitido publicar resumos estendidos ou pesquisas em 

andamento, não possibilitando ao leitor o acesso a pesquisa na íntegra. 
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A seguir são apresentados os artigos, os quais foram categorizados de acordo com as 

temáticas abordadas em cada um deles. A partir dos 20 títulos, foram elencadas oito categorias, 

as quais foram criadas pela autora conforme as semelhanças entre as temáticas, que são: 

Contribuição dos estímulos musicais durante a gestação; Contribuição da música na redução da 

ansiedade em mães de bebês prematuros; Comportamentos dos bebês durante as práticas 

musicais; Relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais; Os efeitos da 

musicalização no desenvolvimento infantil; Significados da canção de ninar para adultos e 

crianças; A afetividade nas aulas de musicalização com bebês; e, Fatores que influenciaram o 

desenvolvimento musical de um bebê. 

O gráfico 3 ilustra a quantidade de publicações encontradas, conforme a categoria: 

 

Gráfico 3 - Quantidade de textos da revisão de literatura conforme as categorias elaboradas

 

Fonte: Autora (2021). 

 

De acordo com as informações apresentadas no gráfico 3, é possível perceber que a 

categoria com maior número de publicações relacionadas à temática foram pesquisas sobre os 

efeitos da musicalização no desenvolvimento infantil, somando um total de sete títulos. A 

segunda temática com maior número de publicações diz respeito às pesquisas sobre a relação 

mãe-bebê, influências e afeto nas práticas musicais, a qual soma quatro pesquisas. As categorias 

que tratam sobre pesquisas referentes ao significado da canção de ninar para adultos e crianças, 

contribuições da música na redução da ansiedade em mães de bebês prematuros e a respeito do 

comportamento dos bebês durante as práticas musicais tiveram duas publicações em cada uma. 

Por fim, com uma publicação cada, temos as categorias que tratam sobre os significados da 

canção de ninar para adultos e crianças, afetividade nas aulas de musicalização com bebês, e, 
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fatores que influenciaram o desenvolvimento musical de um bebê. A seguir as pesquisas estão 

descritas detalhadamente, separadas conforme cada categoria. 

 

2.1 CONTRIBUIÇÃO DOS ESTÍMULOS MUSICAIS DURANTE A GESTAÇÃO 

 

Nesta categoria há o texto Ilari (2002) e de Jaber (2012), que tratam sobre as percepções 

de bebês estimulados musicalmente durante a gestação. 

 

Ilustração 1 - Informações sobre a categoria “contribuições dos estímulos musicais durante a 

gestação” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Em sua pesquisa, Ilari (2002) proporciona uma revisão de literatura experimental a 

respeito da percepção e cognição musical que ocorre durante o primeiro ano de vida do bebê. 

O texto sugere que, embora os bebês, muitas vezes, sejam vistos como passivos em relação aos 

estímulos musicais, eles entendem de música. A autora salienta que a partir da 32ª semana de 

gestação o feto consegue escutar relativamente bem dentro do útero, esse fenômeno acontece 

porque ele já possui o sistema auditivo completo. Ainda conforme a autora, a partir da literatura 

estudada, ela salienta que o útero, por se tratar de um local rico em estímulos sonoros, onde se 

misturam barulhos internos e externos ao corpo da mãe, resulta no fato de que “curiosamente 

os bebês não são passivos aos sons do ambiente acústico uterino; muito pelo contrário, os 

mesmos estão muito atentos ao ambiente sonoro, aprendendo sons diversos, de música e de 

linguagem” (ILARI, 2002, p. 84). 

No que se refere ao tipo de sons e entonação preferidos pelos bebês, identificou-se, a 

partir de estudos, que “os contornos melódicos, presentes tanto em canções infantis quanto na 
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fala, exercem um papel importante na comunicação entre o bebê e seu responsável” (ILARI, 

2002, p. 85). Essa informação corrobora o fato de que é fundamental não somente o contato do 

bebê com sua mãe e/ou responsáveis, mas também a construção de uma interação baseada em 

sons, consolidada através da tranquilidade que surge no momento da entonação de uma canção 

de ninar.  

Outro aspecto destacado por Ilari (2002), a partir da revisão de literatura, foi o de que 

os bebês possuem o que se pode definir como uma boa memória musical. Em estudos com 

bebês de sete meses e meio, quando eles estimulados durante 10 dias a 2 semanas através do 

mesmo tipo de som, os resultados indicam que eles conseguem recordar das canções familiares 

por duas semanas seguintes.  

A autora considera o canto como importante ferramenta para fortalecer o 

relacionamento entre o bebê e seu(s) responsável(is), pois os momentos musicais vão contribuir 

para o desenvolvimento infantil. Salienta, ainda, que a percepção em relação aos bebês vem 

mudado nos últimos anos, pois as pesquisas garantem que não são apenas uma “tábula rasa”, 

conforme se pensava antigamente, “e sim, ouvintes sofisticados desde a mais tenra idade” 

(ILARI, 2002, p. 88). 

Jaber (2012) discorre sobre sua pesquisa em andamento, que foi apresentada durante o 

Mestrado em Música na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, e teve como intenção 

identificar de que maneira as estruturas musicais são utilizadas por bebês com o objetivo de 

produzir entendimento musical. Para tanto, apresentou como principal objetivo “investigar 

como o estímulo sonoro-musical é percebido e estruturado pelo organismo humano do período 

intrauterino ao segundo ano de vida” (JABER, 2012, p. 500). A autora fundamenta sua pesquisa 

utilizando os estudos de Beyer e Ilari, enfatizando o quanto ainda é restrito no Brasil tal campo 

de estudo. 

Se for comparado à corrente de pensamento atual com as crenças de antigamente em 

relação à gestação e possibilidades de interação com o bebê no ventre materno, evidencia-se 

uma grande ampliação do conhecimento a respeito de música e bebês. Jaber (2012) aborda 

sobre essa mudança, ao argumentar que o útero era visto como o primeiro local onde o bebê 

tem acesso às propriedades musicais, pois já se sabe que o mesmo, ainda no ventre materno, 

consegue escutar e até mesmo identificar a voz materna, por exemplo. Assim, segundo o 

trabalho de Jaber (2012), estudiosos iniciaram pesquisas no sentido de verificar o que o feto 

seria capaz de aprender a partir dos estímulos que recebia, entre eles o musical, e quais respostas 
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poderia fornecer, podendo ser realizado durante o pré-natal, logo, o estudo se propõe a verificar 

se essa estimulação contribuiria com o aprendizado da música após o nascimento. 

Além disso, Jaber (2012) discorre sobre o estado da audição e do reconhecimento da 

música e dos sons para o bebê após o nascimento. A visão que data o ano de 1970, em que o 

útero seria um ambiente tranquilo em que apenas alguns estímulos sonoros eram obtidos, 

segundo Jaber (2012), não está mais presente, e, então, têm-se a compreensão de que o bebê no 

ventre materno recebe e convive com estímulos diversos que podem ser ruídos, vozes, e dentre 

eles, a música. Jaber (2012) salienta que, ainda assim, nesse contexto sonoro, “o bebê não 

apenas reconhece a música como música, mas ele exerce ação sobre ela” (JABER, 2012, p. 

502). Sendo assim, em termos de cognição, a autora acredita que o bebê está apto a utilizar 

“suas estruturas mentais básicas em forma de metáforas visuais/espaciais para elaborar seu 

entendimento musical” (JABER, 2012, p. 504), de modo que o experimento que relata no artigo 

baseia-se nessa concepção. 

Durante o experimento realizado, a estimulação sonora baseou-se nos elementos 

musicais denominados movimento e textura, os quais serviram como base para uma série de 

atividades a serem desenvolvidas com os bebês. Elas foram pensadas a partir dos estímulos que 

os bebês recebem no ventre materno, um meio de identificar como utilizam o que aprenderam 

nesse período para interagirem aos estímulos musicais no mundo externo (JABER, 2012). 

O experimento denominado “antes-durante-depois” foi qualitativo e realizado a partir 

do trabalho com cinco bebês de seis a 24 meses, os quais foram submetidos a testes e estímulos 

em sessões individuais, com acompanhamento de seu responsável, tendo a duração de 30 

minutos para cada uma das duas sessões. Além disso, os responsáveis preencheriam um 

questionário antes do início dos trabalhos, e no decorrer, além dos relatos da pesquisadora, os 

participantes serão motivados a relatarem situações observadas nas sessões e que se repetem 

em casa. O plano de trabalho foi montado e apresentado no artigo, porém não foi executado até 

o momento da publicação (JABER, 2012). 

 

2.2 CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA NA REDUÇÃO DA ANSIEDADE EM MÃES DE 

BEBÊS PREMATUROS 

 

Na categoria citada foram identificados os artigos de Vaz e Fonseca (2010) e de Perrone 

e Oliveira (2011), os quais identificaram que a música gerou, como um dos efeitos, a redução 

da ansiedade em mães de bebês prematuros. 
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Ilustração 2 - Informações sobre a categoria “contribuição da música na redução da  

ansiedade em mães de bebês prematuros” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Considerando que os bebês prematuros, ou seja, bebês que nascem antes da 37ª semana 

de gestação, nem sempre recebem os estímulos adequados durante o período que ficam na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, além do agravante de estarem longe dos pais, na 

maior parte do tempo (VAZ; FONSECA, 2010), desenvolver um trabalho que estimule essas 

crianças, se faz necessário. Figueiredo et al. (2003, apud VAZ; FONSECA, 2010, p. 2122) 

destacam que “as privações sensoriais aliadas ao fator prematuridade e a complicações advindas 

do extenso período de internação hospitalar podem ocasionar atraso no desenvolvimento 

motor”. Apesar disso, as autoras salientam que no primeiro ano de vida há a plasticidade do 

Sistema Nervoso Central, e intervenções precoces podem ter sucesso para a melhora das 

atividades motoras. 

Com base nesse pressuposto, as autoras - sendo uma fisioterapeuta e a outra professora 

de música - acompanharam durante 6 meses bebês prematuros que nasceram com idade 

gestacional ≤ 34 semanas e peso ≤ 1500 gramas. Foram selecionados 24 bebês de 3 a 6 meses 

(com idade corrigida) e divididos em dois grupos, um deles experimental e o outro não, os quais 

foram acompanhados semanalmente pelas profissionais. O objetivo foi o de “investigar os 

efeitos das respostas neuromusculares em crianças nascidas prematuras e com risco de atrasos 

neuromotores, a partir da educação musical” (VAZ; FONSECA, 2010, p. 2122). 

As autoras apresentam estudos que mostram a importância do canto materno para os 

bebês prematuros recém-nascidos, os quais pode auxiliar na alta hospitalar e contribuir para a 

redução da ansiedade sentida pelos pais. Sendo o corpo do bebê o “seu primeiro instrumento 

musical” (ALBINATI, 2008, p. 17), as autoras destacam essa linguagem corporal como uma 
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forma do bebê se comunicar com o mundo e relacionam essa expressão com a música, que é 

considerada como uma linguagem perceptual (VAZ; FONSECA, 2010). 

Além disso, Vaz e Fonseca (2010) salientam que a música tem sido utilizada e 

recomendada para que ocorra com demais atividades desde o nascimento, pois sua função e 

benefício são inúmeros, tais como: refinamento sensorial, melhora na capacidade expressiva, 

habilidades motoras, elas ainda citam pesquisas que indicam que, a partir de apontamentos 

feitos pelo campo de estudo da neurociência, a música é uma das atividades que mais estimula 

as conexões cerebrais. Sendo assim, a pesquisa com prematuros justifica-se, uma vez que é a 

fase em que eles mais têm plasticidade cerebral e a estimulação a partir da música pode trazer 

benefícios para o bebê. Nesse estudo, Vaz e Fonseca (2010) apresentam somente a proposta de 

pesquisa, a qual parece se tratar de um tópico interessante com base na fundamentação 

apresentada por elas.  

Ainda trabalhando a música em âmbito hospitalar, o trabalho desenvolvido por Perrone 

e Oliveira (2011) contou com a participação de 30 mães com idades entre 16 e 40 anos, as quais 

apresentavam escolaridade até o 2º grau, e estavam internadas em um hospital, devido ao parto 

prematuro. Enquanto o bebê permanecia na UTI neonatal, as mães participaram dos encontros 

que aconteceram semanalmente, com duração de 60 minutos cada. A partir do trabalho sobre 

depressão materna, utilizando-se técnicas lúdico-gráficas, as autoras escreveram essa pesquisa, 

de caráter qualitativo, exploratório e descritivo. 

Ao se tratar de estratégias utilizadas em grupos hospitalares, as autoras Perrone e 

Oliveira (2011) citam as lúdicas como sendo as frequentemente utilizadas tanto para interação 

familiar. Nesse contexto, a pesquisa iniciou com entrevistas semiestruturadas com as 

participantes, bem como a aplicação de escala de Ansiedade, Depressão e Irritabilidade (IDA), 

além do inventário de Percepção Neonatal (IPN-I) “que avalia o grau de percepção da evolução 

psicofuncional que a mãe tem de seu bebê em comparação com outros bebês” (PERRONE; 

OLIVEIRA, 2011, p. 271). 

Como resultados da pesquisa, no que se refere ao perfil gestacional das mães, as autoras 

identificaram que a maioria das mães teve o parto por volta da 31ª semana. Ainda, 75% das 

participantes já haviam sofrido aborto espontâneo ou óbito fetal anteriormente, fato que 

segundo pesquisas, pode afetar com que outro filho possa nascer prematuramente. Dados 

apontam que sua internação hospitalar se estendeu, em média, durante 68 dias, e grande parte 

das mães, durante o período após o parto, expressou o sentimento de medo (PERRONE; 

OLIVEIRA, 2011). 
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A partir dos testes, pode-se verificar que 75% das mães apresentaram níveis de 

ansiedade e de depressão que podem ser considerados como patológicos. Também, 75% delas 

se mostraram positivas em relação à evolução psicofuncional de seus bebês, a partir dos dados 

obtidos no IPN-I (PERRONE; OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com as autoras,  

 

A integração flexível das três modalidades lúdicas (sensório-motoras, simbólicas e de 

regras) contribuiu para favorecer a manifestação de temas ansiógenos e a 

externalização de sentimentos e emoções daí decorrentes. De forma complementar, 

verificou-se que as atividades grupais levaram à formação de um espírito de equipe, 

no qual, com progressiva coesão, havia espaço e escuta para as mães dizerem 

livremente o que sentiam e pensavam, temas que, muitas vezes, eram compartilhados 

e compreendidos pelas demais (PERRONE; OLIVEIRA, 2011, p. 273). 

 

Assim, a partir de mudanças de posturas que aconteceram no decorrer dos encontros, 

bem como do acolhimento do grupo e de atividades realizadas, as mães tiveram espaço para se 

expressar em relação a diversos sentimentos, discorrendo a respeito de diferentes temáticas. A 

dificuldade de entrar em contato físico com seu bebê e a ambivalência entre o bebê recém-

nascido do idealizado durante os meses de gestação, foram alguns dos aspectos trabalhados, 

sendo que obtiveram resultados positivos, como a melhora na comunicação e postura das mães. 

Ainda, foi percebido que as mães que estavam no grupo há mais tempo serviam de suporte para 

as mães quem ingressavam no grupo, promovendo auxílio para que tivessem coragem de 

participar e se expressar (PERRONE; OLIVEIRA, 2011). 

O aumento da confiança acontece, conforme Perrone e Oliveira (2011), quando as mães 

se encontram próximas do momento de alta do bebê, elas sentem-se mais seguras com o retorno 

ao lar e mais equilibradas emocionalmente, com diminuição da depressão e ansiedade que 

apresentaram inicialmente. O caso de uma das mães participantes foi descrito de forma 

resumida para ilustrar o artigo. Por fim, consideraram que o trabalho realizado a partir das 

sessões em grupos, utilizando técnicas “lúdico-gráfica”, possibilitou uma re-equilibração 

emocional ao longo da internação do recém-nascido, podendo, portanto, ser considerada uma 

situação benéfica para ambos, favorecendo a interação necessária para um desenvolvimento 

integral e saudável do bebê” (PERRONE; OLIVEIRA, 2011, p. 276). Estudos que contemplem 

esse tipo de acolhimento e que desenvolvam um tipo de trabalho como relatado no artigo são 

recomendados, tendo em vista os resultados que produzem.  
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2.3 COMPORTAMENTOS DOS BEBÊS DURANTE AS PRÁTICAS MUSICAIS 

 

Na referida categoria, destacam-se os textos escritos por Beyer (2001 e 2003), nos quais 

são apresentados os resultados a partir de seu projeto de Música para bebês. 

  

Ilustração 3 - Informações sobre a categoria “comportamento dos bebês durante as práticas 

musicais” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

O trabalho desenvolvido no Departamento de Música da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS foi relatado nos dois artigos, os quais datam do ano de 2001, sobre a 

Interação do bebê com a música desde o berço, e do ano de 2003, a respeito da dança dos bebês. 

Nessas produções, a autora apresenta informações sobre como foram realizados os grupos, nos 

quais os bebês de zero a 24 meses, divididos em dois grupos, realizavam atividades musicais 

semanalmente com sua mãe ou responsável. 

Diante da coleta de informações, durante os quatro semestres de atividades, utilizando 

como técnica, além da observação, gravações em vídeos e fotografias, a autora percebeu o 

quanto os bebês passaram a se movimentar de diferentes maneiras durante as aulas; por isso 

chamou o texto de “dança para bebês”. A pesquisa procurou elencar os diversos tipos de 

movimentos realizados pelos bebês durante as aulas de música, relacionando com a faixa etária 

de cada um, tal a frequência e ocorrência conforme a atividade proposta. 

Foi identificado que os bebês menores (3 a 4 meses) apresentavam movimentos lentos, 

mexendo as pernas e os braços de maneira semelhante ao momento que estavam no útero 

materno. Também, foi percebido que o tipo de atividade interferia na movimentação, por 

exemplo, ao contarem histórias, os bebês tendiam a não se movimentarem, permanecendo 

“imóveis, como pedras” (BEYER, 2003, p. 295). Com as crianças maiores, por sua vez, 

identificou-se que realizam os movimentos enquanto os outros também os executavam, 
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dançando, mexendo em instrumentos, interrompendo a movimentação no momento esperado e 

controlando seus movimentos. Diversos outros comportamentos foram relatados e, segundo a 

autora, contribuem para que os bebês estimulados musicalmente possam ser mais extrovertidos 

no futuro. 

 

2.4 RELAÇÃO MÃE-BEBÊ, INFLUÊNCIA E AFETO NAS PRÁTICAS MUSICAIS 

 

Foram selecionados quatro artigos que estão de acordo com essa categoria, os quais 

foram escritos pelos seguintes autores: Stifft e Beyer (2003), Stahlschmidt (2007), Raniro e Joly 

(2010) e Addessi (2012).  

 

Ilustração 4 - Informações sobre a categoria “relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas 

musicais” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A partir de um trabalho desenvolvido com grupos de bebês no Departamento de Música 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, em que um total de 60 bebês de zero 

a 24 meses de idade, separados em seis grupos, receberam semanalmente atividades musicais 

juntamente com seus pais e/ou responsáveis, Stifft e Beyer (2003) realizaram uma pesquisa com 

intenção de verificar como se configurava a relação mãe-filho nesse trabalho e, além disso, se 

a mesma influenciava de maneira positiva ou negativa no desenvolvimento musical da criança. 

Cabe salientar que o termo mãe foi utilizado de modo generalizado pelas autoras, abrangendo 

também pais, babás, avós e/ou mãe sendo ou não biológica. 

Com base na teoria do apego, trouxeram no texto alguns elementos que favorecem esta 

interação, pois, segundo estudos citados pelas autoras, a teoria do apego é importante para o 



39 

 

 

 

estabelecimento do vínculo mãe-bebê desde os primeiros minutos após o nascimento. Além 

disso, salientam o quanto é fundamental que o parto aconteça em um ambiente tranquilo e 

aconchegante, para contribuir com a formação do apego (STIFFT; BEYER, 2003).  

Os momentos das atividades em grupos foram divididos entre aspectos da mãe em 

interação com o bebê, tais como: toque, contato olho a olho, voz da mãe, emparelhamento e 

outros; bem como situações de contato que partem do bebê para a mãe, que são: o choro, contato 

olho a olho, oxitocina, prolactina, odor e emparelhamento (STIFFT; BEYER, 2003). 

Entretanto, as autoras comentam: 

 

Alguns elementos dessa interação inicial permanecem por mais algum tempo: o toque, 

o contato olho-a-olho, a voz em tom agudo, o emparelhamento, a função de aguardar, 

o odor, o calor. Desta forma poderia se utilizar esses elementos para intensificar o 

vínculo mãe-bebê nos encontros de Música para Bebês resultando em maior 

aproveitamento das atividades e desenvolvimento musical (STIFFT; BEYER, 2003, 

p. 96). 

 

Com base nesse contexto, a pesquisa foi realizada a partir da inspeção da filmagem de 

13 bebês e seus responsáveis, os quais participaram das aulas de música do projeto ministrado 

pela professora Dr.ª Esther Beyer. A partir da análise das imagens, foram sintetizados alguns 

modos de interação entre as duplas de mães (ou responsáveis) e bebês, tais como: mãe retraída 

ou distraída, mãe hiper participante, mãe perfeita, mãe equilibrada, (STIFFT; BEYER, 2003) e 

apresentaram exemplos de ocorrências para cada uma dessas interações. Entretanto, salientaram 

que as interações não ocorreram de maneira regular, e que as mães não se comportaram sempre 

da mesma forma durante as atividades. Contudo, elas destacaram que a postura mais coerente 

foi a da mãe equilibrada, pois quando assumiam essa postura possibilitavam que seus bebês se 

sentissem mais livres, inclusive para errar, se mostrando disponível para auxiliá-los quando 

necessário (STIFFT; BEYER, 2003).  

A partir da análise dos dados, de acordo com as autoras, ficou evidente “que se a mãe 

tem um comportamento no sentido de estimular o bebê, conversar com ele, olhar para ele, estar 

sensível às suas necessidades, o bebê responde com maior interesse e tem um aproveitamento 

mais satisfatório da aula” (STIFFT; BEYER, 2003, p. 99). 

O artigo escrito por Stahlschmidt (2007) está inserido na área de articulação entre o 

direito e a psicanálise, o qual relata a situação vivenciada por duas meninas, ainda bebês, as 

quais não conheciam suas mães biológicas, e participavam de um projeto que oferecia 

experiências musicais para bebês e seus acompanhantes. Nesse projeto, uma das meninas, 

chamada pelo nome fictício de Vânia, não apresentava muitas respostas comportamentais 
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durante as atividades; ela participava do projeto acompanhada por uma monitora da instituição 

em que se encontrava, a qual se chamava Júlia (nome fictício). A outra bebê, chamada pela 

pesquisadora de Lúcia, era acompanhada por sua mãe adotiva, a qual realizou o processo logo 

após seu nascimento. Embora com a mesma idade, ambas com 10 meses, as expectativas em 

relação à Vânia não eram boas (STAHLSCHMIDT, 2007). 

Entretanto, “Júlia resolve tentar como recurso, com este bebê que sofria, entre outros 

problemas, de um importante distúrbio oftalmológico, o que lhe pareceu mais eficiente para 

convocar sua atenção: o toque, a voz e as canções” (STAHLSCHMIDT, 2007, p. 28). Aos 

poucos, a partir do contato maior com a criança, sendo uma oportunidade junto de seu marido, 

o casal optou por adotar a menina. Dessa forma, o projeto passa a fazer parte de um momento 

agradável entre mãe e filha, o qual também passam a compartilhar experiências musicais com 

seus familiares em casa. A música torna-se elemento importante na relação e significação da 

família (STAHLSCHMIDT, 2007). 

O relato da pesquisadora Stahlschmidt (2007) ilustra alguns momentos em que a música 

esteve presente na constituição dessa família. Inicialmente, a música escolhida pelas mães para 

ser trabalhada na oficina foi “Se essa rua fosse minha”, e, em momentos posteriores, foi possível 

perceber que Vânia apresentava tantas respostas positivas e as atribuiu à participação no projeto 

musical, sendo visto também, pelo olhar materno, como uma espécie de terapia.  

Dentre outras considerações importantes, a autora destaca: 

 

Para usar de uma metáfora evocada pela letra da canção escolhida pelas mães de Lúcia 

e Vânia, é preciso lembrar que, assim como brilhantes não são extraídos da rocha já 

em sua forma final, um sujeito não “nasce pronto”, seja inserido em uma família ou 

no contexto dos cuidados institucionais. Para que venha a constituir-se como tal, é 

fundamental que alguém o tome em seu desejo. Assim como para que um diamante 

tome a forma de uma joia, é preciso que alguém, ao observá-lo em seu estado bruto, 

possa antecipar o efeito proporcionado pela lapidação. Acreditando no processo e em 

suas possibilidades, dispondo-se a se implicar subjetivamente e, desta forma, 

permitindo sua transformação em algo singular e especial (STAHLSCHMIDT, 2007, 

p. 33). 

 

O texto ilustra não somente a satisfação referente ao processo de adoção da menina, mas 

o quanto a música interfere positivamente no desenvolvimento da criança e nas relações 

construídas. A partir da música, houve a atribuição de outros significados, além disso, a menina 

deu respostas positivas, a partir do carinho e afeto a ela dedicados (STAHLSCHMIDT, 2007). 

A pesquisa desenvolvida por Raniro e Joly (2010) tratou de analisar as relações afetivas 

que se estabeleceram entre pais e bebês, a partir das aulas de musicalização infantil. O trabalho 

foi desenvolvido semanalmente, com duração de 50 minutos pela professora pesquisadora, e 
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contou com o auxílio de observadoras especialistas em educação musical e estagiários do curso 

de graduação, os quais contribuíram com os registros fotográficos, entre outros materiais, para 

posterior análise dos dados. Participaram da pesquisa 10 crianças de oito meses de idade e 13 

acompanhantes, sendo estes, dez mães e três pais. Além dos registros fotográficos, a coleta foi 

feita a partir de conversas realizadas após as aulas. As autoras informaram que se basearam em 

estudiosos na área da educação, tais como Paulo Freire, Fiori, Dussel e Brandão, para elaborar 

a pesquisa, bem como aqueles que se dedicam a educação musical, como, por exemplo, Beyer, 

Ilari, Joly, Wood e Feres (RANIRO; JOLY, 2010).  

Em seu artigo, apresentam algumas das fotografias que ilustram momentos de afeto 

entre as mães e os bebês, durante as aulas de música.  

 

O olhar para os resultados obtidos nas imagens mostrou uma variedade significativa 

de aspectos determinantes nas relações afetivas, como a interação, o toque físico, o 

direcionamento do olhar, entre outras atitudes que demonstravam o prazer dos 

participantes de estarem compartilhando de momentos de aproximação e aconchego 

(RANIRO; JOLY, 2010, p. 592). 

 

Elas consideram, ainda, as aulas como uma possibilidade para que os pais possam 

ampliar seu repertório cultural e, assim, incentivar a criança a enfrentar os desafios cotidianos 

e estabelecer relações sociais significativas (RANIRO; JOLY, 2010). 

Com base no referencial teórico da pesquisa, foi percebida a possibilidade de ampliação 

do repertório de gestos afetivos que ocorre entre pais e filhos, e o quanto esses laços são 

fundamentais para que se constitua um ambiente saudável para a criança, sendo feito construído 

a partir das canções, aproximando pais e filhos durante os diversos momentos em seus 

cotidianos. As autoras destacam, ainda: 

 

Os processos educativos presentes nesta prática social parecem contribuir para a 

formação social e pessoal de seus participantes, educando e sensibilizando cada um, 

pais e bebês, através do compartilhar de atitudes afetivas. Sendo assim, podemos 

concluir, que através do ato de cantar e brincar com o corpo, o fortalecimento do 

vínculo afetivo, como o abraço, o aconchego, o acolhimento e o colo foram 

desenvolvidos de forma significativa, e provavelmente, ficaram na memória dos 

envolvidos na pesquisa (RANIRO; JOLY, 2010, p. 594). 

 

Além disso, a música como parte da formação da identidade das crianças foi citada como 

um aspecto a ser levado em consideração, reforçando a importância da realização desse trabalho 

em escolas, e, também, em outros ambientes, possibilitando de tal forma a aproximação entre 

bebês e seus responsáveis, bem como os inúmeros benefícios decorrentes desse trabalho 

(RANIRO; JOLY, 2010). 
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Uma experiência realizada por estudantes de Pedagogia de uma universidade de 

Bolonha (Itália) foi relatada por Addessi (2012), em que observaram a interação vocal de bebês 

durante a rotina de troca de fraldas, jogos e brincadeiras, alimentação e hora de dormir, 

interação feita com seus pais em casa, com os professores na creche. Tendo em vista que a 

autora argumenta que a rotina é “a repetição cíclica dos acontecimentos diários com variações 

e mudanças” (ADESSI, 2012, p. 23), ela escolheu esses momentos para observação, por 

considerar que eles se repetem ciclicamente em nossas vidas desde o nascimento, embora 

possam variar, e ocorrem em interações diversas, principalmente com os pais.  

Os pesquisadores também se basearam nos estudos que tratam de sintonização afetiva e 

de musicalidade comunicativa e apresentam sobre as experiências vocais do bebê como uma 

das formas de esquema corporal. Nesse sentido, a voz materna e suas repetições seriam como 

um espelho sonoro para essa criança, reforçando assim, seu eu musical (ADDESSI, 2012). 

Considerando o momento da troca de fraldas como ideal para perceber a interação face 

a face entre os pais e o bebê, os pesquisadores utilizaram protocolos para as observações 

realizadas por meio de gravações na casa do casal pesquisado, os quais tem idades de 31 e 32 

anos e o bebê tem 9 meses. Os registros ocorreram durante duas semanas, com foco nas 

condutas musicais. Foram identificados momentos de troca de fraldas somente com o pai, 

somente com a mãe e com ambos os pais. Foi observado que o tempo para cada troca varia, 

sendo maior quando o bebê está com o pai. Também diferenciaram os tipos de atividades 

vocais, sendo classificadas em: fala, canto e vocalização (ADDESSI, 2012). 

Foi possível observar que, vocalmente, a criança era mais passiva nos momentos com a 

mãe, sendo que essa costumava cantar e vocalizar mais. No que se refere ao pai, que apresentou 

mais momentos de fala, e por consequência, as vocalizações realizadas pelo bebê tiveram maior 

duração. Em relação a imitar a criança, esse comportamento foi mais observado quando o pai 

estava realizando a troca de fraldas (ADDESSI, 2012). 

  Segundo a autora,  

 

as trocas vocais com o pai foram caracterizadas por uma maior fluidez temporal. As 

vocalizações foram distribuídas uniformemente ao longo do tempo e tiveram maior 

variedade melódica e rítmica, que é o resultado de um padrão composto de dois 

acentos rítmicos sendo elaboradas pelo pai. No caso da mãe, há um maior número de 

vocalizações culturalmente codificadas e repetitivas (Ba Ba Ba, Ta Ta Ta, Ma Ma Ma) 

do que com o pai, e estas são quase sempre propostas pela mãe. [...] 

Uma das explicações que temos dado para essas duas diferentes interações musicais 

foram as diferentes intencionalidades dos adultos: a intenção do pai era jogar 

(nomeadamente o prazer do jogo musical), a intenção da mãe era funcional 

(nomeadamente com o objetivo de mudar a fralda e ensinar canções e palavras) 

(ADDESSI, 2012, p. 27). 
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Quando observada a criança na creche, no momento de troca de fraldas, foi possível 

notar que os educadores mantinham brincadeiras com a criança, alternando com momentos em 

que tentavam ensinar algumas palavras ou músicas, mesclando, assim, o que fora analisado em 

casa na presença dos pais. Ainda seria feita observação com avós, mas até a publicação do 

artigo os resultados ainda não haviam sido divulgados. Como considerações finais salientou 

que deixar a criança encontrar um equilíbrio entre as vocalizações, buscando a satisfação e 

prazer pela música a partir da interação e pelo fazer musical, é essencial para o seu 

desenvolvimento (ADDESSI, 2012). 

 

2. 5 O EFEITO DA MUSICALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Esta foi a categoria em maior número de artigos selecionados. Os autores que 

pesquisaram a temática foram os seguintes: Oliveira et al. (2006), Broock (2007a; 2007b), 

Beyer e Asseburg (2009), Correa e Beyer (2010), Wille et al. (2010), e, Lauer-Leite (2015). 

 

Ilustração 5 - Informações sobre a categoria “o efeito da musicalização no desenvolvimento 

infantil” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Com intenção de conhecer os efeitos da música no desenvolvimento infantil quando 

estimuladas musicalmente de zero a dois anos de idade, Oliveira et al. (2006) realizaram uma 

pesquisa em que os 16 participantes eram crianças de seis e sete anos de idade, sendo que desses, 
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quatro não haviam sido estimulados musicalmente na infância e 12 tinham participado de 

atividades musicais quando pequenos. A coleta de dados foi feita a partir de questionários 

respondidos pelas professoras dessas crianças e posterior análise das informações obtidas. 

Embora os autores tenham apresentado apenas os dados preliminares, ficou evidente 

que, em geral, tanto as crianças que receberam incentivos musicais na infância quanto as que 

não receberam, apresentavam, em aula, bons níveis de atenção, concentração e memória. 

Entretanto, no que se refere às questões de música, as crianças estimuladas musicalmente 

quando pequenas, 

 

No que trata a recepção musical, 21% mostram domínio das faculdades, e o mesmo 

número expressa afetividade. 7% demonstram bom nível de resposta sensorial. Em 

relação à expressão musical, apresentam maior riqueza quanto aos traços expressivos 

da música (melódico, rítmico e tímbrico), entretanto, a motricidade não aparece como 

característica marcante. Possuem, ainda, grande capacidade de interpretar e imitar 

(OLIVEIRA et al., 2006, p. 741). 

 

Outros aspectos que não estavam presentes na postura das demais, foi que, em “relação 

à expressão musical sobressaíram apenas os sentidos rítmico e tímbrico, e a sociabilidade ou 

integração de variados campos não aparece como característica marcante” (OLIVEIRA et al., 

2006, p. 742).  

Sendo assim, o estudo evidencia a importância do estímulo musical desde o nascimento, 

ao possibilitar o refinamento de algumas habilidades, auxiliando também no que se refere à 

afetividade e concentração das crianças durante o seu desenvolvimento. O trabalho ainda sugere 

a concretização da prática da educação musical nas escolas de educação básica, visando à 

efetividade destas ações com as crianças (OLIVEIRA et al., 2006). 

A partir da realização de um curso de musicalização infantil, para crianças de zero a 

quatro anos de idade, com um total de 50 alunos, que aconteceu durante um semestre na 

Universidade Federal da Bahia - UFBA, Broock (2007a) desenvolveu uma pesquisa para 

conhecer e analisar os efeitos dessas aulas, analisando os questionários preenchidos pelos 

responsáveis dos participantes do curso. A pesquisa resultou na escrita de dois artigos 

encontrados nas buscas de revistas que Qualis A1 e A2, citadas na revisão de literatura desta 

dissertação: o primeiro deles tem o título de “Curso de musicalização da UFBA” (BROOCK, 

2007a), e o segundo, em que Broock (2007b) discorre sobre a influência da música no 

comportamento de crianças participantes do projeto de musicalização para bebês na UFBA. Os 

textos foram agrupados nesta revisão de literatura para melhor compreensão, tendo em vista 

que o conteúdo foi apresentado da mesma forma nas duas versões publicadas. 
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O curso teve como pressuposto que a música é importante para o desenvolvimento 

infantil, tendo em vista que, até mesmo durante a gestação, o bebê consegue escutar e 

diferenciar a voz materna. A autora salienta que os estímulos auditivos, assim como o contato 

físico, são extremamente importantes para o recém-nascido. Discorre, ainda que “é certo que 

há uma comunicação muito forte entre o bebê e sua mãe e esta relação deve ser trabalhada e 

bem estruturada” (BROOCK, 2007a, p. 1). 

Dentre as diversas formas existentes de comunicação entre mãe e bebê, a música é uma 

comunicação que apresenta vários benefícios para a fase infantil. Além de o bebê conseguir 

escutar quando está no ventre materno, um mês após o nascimento o bebê consegue identificar 

as canções que ouviu anteriormente. A voz materna continua sendo a preferida pelo bebê e, 

portanto, é preferível que a mãe cante para ele, ao invés de colocar músicas em um CD, por 

exemplo. As preferências do bebê podem ser manifestadas a partir da mudança nos batimentos 

cardíacos, bem como em seu movimento corporal (BROOCK, 2007a). 

De acordo com Broock (2007a), o canto e a fala que são dirigidos ao bebê influenciam 

na interação e comunicação entre eles. Além disso, a mãe possui maneiras particulares de 

utilizar a música para acalmar seus bebês, fazendo uso de cantigas de ninar, por exemplo, mas 

também se utilizam da música como forma de demonstrar afeto e amor. As pesquisas mostram, 

também, que os bebês estimulados musicalmente são capazes de distinguir determinados tipos 

de sons. Apesar de saber sobre a importância do ensino da música para crianças pequenas, ainda 

são poucos os locais que oferecem essa modalidade de ensino, de modo que foi realizado o 

curso para crianças de zero a quatro anos na UFBA, e que teve a duração de um semestre do 

ano de 2006. As aulas do curso consistiram em  

 

[...] sensibilização musical através de atividades práticas envolvendo canto, 

movimento, improvisação, execução musical, jogos e brincadeiras, resgatando o 

nosso patrimônio cultural através de rimas, lendas, parlendas, cantigas folclóricas, 

canções de ninar e de várias partes do mundo, obras de música erudita e canções 

inventadas, respeitando sempre o quadro de desenvolvimento físico, motor e 

cognitivo-musical das crianças em questão (BROOCK, 2007a, p. 4). 

 

Segundo a autora, a partir do retorno dos questionários que continham questões relativas 

à investigação sobre o desenvolvimento da criança durante o curso de musicalização, 

respondidos por 23 pais/responsáveis, foi possível identificar a mudança positiva dos 

participantes, principalmente no que se refere à afetividade, psicomotricidade, fala, 

coordenação motora, sensibilidade musical e socialização. De acordo com as famílias,  
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as crianças começaram a cantar e dançar mais no ambiente familiar, alguns tiveram 

uma melhora significativa na atenção, socialização, coordenação motora, autonomia, 

iniciativa, expressão corporal, improvisação, ritmo, vontade de tocar instrumentos 

para acompanhar o que estão cantando, curiosidade, melhora na aquisição da 

linguagem e do vocabulário e, principalmente e de um modo geral, as crianças se 

mostraram mais felizes (BROOCK, 2007a, p. 5). 

 

A autora ainda destaca que houve participantes com deficiência, e, para esses, o efeito 

foi positivo, principalmente ao observar sua socialização e coordenação motora, possibilitando 

uma melhora na qualidade de vida de todos os envolvidos. De maneira geral, embora não seja 

possível afirmar que a música tenha sido a única propulsora de tais mudanças, o curso foi visto 

de maneira positiva pelos pais/responsáveis, ao manifestarem o interesse de continuarem com 

as atividades realizadas (BROOCK, 2007a).  

O artigo de Beyer e Asseburg (2009) trata-se de uma retrospectiva realizada com 

familiares de crianças que participaram do projeto Música para Bebês, datado do ano de 1999, 

como atividade de extensão no Departamento de Música da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS, e coordenado por Esther Beyer, mas contando com o envolvimento 

de bolsistas e voluntários, entre graduandos, mestrandos e doutorandos na área de educação 

musical. As autoras, Beyer e Asseburg (2009), apresentam a pesquisa e relatam que o projeto 

iniciou com poucas crianças, mas chegou a atender 70 bebês de zero a dois anos de idade por 

mês, os quais eram divididos em grupos de até dez bebês, e participavam de atividades de 

musicalização uma vez por semana, durante uma hora, acompanhados por seus pais ou 

responsáveis. O projeto atendeu um total de 700 bebês. 

Sobre a proposta de trabalho, segundo Beyer e Asseburg (2009): 

 

Nossa preocupação na época, cientes da importância da música nos primeiros anos de 

vida da criança, foi então pensar em uma forma de trabalho que possibilitasse: 1) 

chegar aos bebês em um período anterior à entrada destes nas creches e centros de 

Educação Infantil; 2) chegar aos pais dos bebês, de modo a integrá-los nas atividades 

de música que seriam realizadas. (...) 

Assim, entremeiam-se atividades de cantar, dançar, massagear, e estimular a criança 

em vários sentidos. Há alguns momentos mais abertos na rotina, onde mães participam 

trazendo músicas que as crianças gostam e também comentando sobre a reverberação 

das aulas em casa, com a família (BEYER; ASSEBURG, 2009, p. 787). 

 

Para coleta de dados, com objetivo de descobrir se as crianças participantes continuavam 

envolvidas em atividades musicais, primeiramente foi feito um levantamento dos participantes, 

e posterior contato telefônico com os pais/responsáveis, em que foram feitas algumas perguntas 

a respeito da criança, como por exemplo, se ela continuou realizando atividades relacionadas à 

música e quais seus interesses atuais. Uma terceira etapa, que não havia acontecido antes da 
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publicação do trabalho, seria o agendamento de entrevistas com os responsáveis pelas crianças, 

e a quarta etapa, consistiria em uma entrevista com a própria criança (BEYER; ASSEBURG, 

2009). 

Ainda em fase de coleta de informações por telefone, as pesquisadoras relataram que 

até o momento da publicação da pesquisa, como resultados preliminares, a maioria das crianças, 

segundo os pais, iniciaram o vínculo com a música a partir da sua participação no projeto, uma 

vez que seus familiares não tinham nenhuma relação com a música, anterior ao projeto. Os 

participantes citaram como pontos positivos da participação a melhoria na afetividade, 

socialização, concentração, desenvolvimento linguístico, além de terem mais ritmo e 

musicalidade (BEYER; ASSEBURG, 2009). Cabe salientar que foi encontrado, também, outro 

artigo vinculado a essa pesquisa, o qual foi escrito por Correa, juntamente com Beyer (in 

memoriam), pois trata-se de uma publicação de 2010, em que Beyer já havia falecido. Devido 

à semelhança na escrita e duplicidade das informações, embora com títulos e ano de publicações 

diferentes, optou-se por condensar o resumo somente ao texto de 2009. 

Outro trabalho realizado envolvendo música para bebês foi escrito por Wille et al. 

(2010), que apresentou informações sobre um projeto de extensão, no qual foi feito um trabalho 

de musicalização com bebês de oito meses a três anos de idade acompanhado por seus 

responsáveis, desenvolvido no Laboratório de Educação Musical na Universidade Federal de 

Pelotas/RS, e ministrado por estudantes do curso de Licenciatura em Música para a comunidade 

local. A intenção foi a de que pudessem colocar em prática os conhecimentos adquiridos na 

universidade, aprimorando as mesmas, para sua futura atuação profissional como professores 

de música. A partir de estudos dos autores que são referências nessa área, tais como Beyer, Ilari, 

Feres, Martins, os encontros foram desenvolvidos conforme os seguintes aspectos: canto de 

chegada, hora do canto, expressão corporal, percussão corporal, brinquedo projetivo, 

movimentos, socialização, danças e cirandas, percussão, despedida (WILLE et al., 2010). 

Apesar dos limites resultantes do espaço físico, os autores consideraram que o trabalho 

de musicalização realizado de maneira lúdica para os bebês “contribui sobremaneira para a 

formação de um ser sensível, exercita sua concentração, a organização de ideias, o raciocínio 

lógico, e ainda colabora no desenvolvimento do falar, escrever, agir e reagir” (WILLE et al., 

2010, p. 2387). Além disso, salientam a importância de que outros trabalhos de pesquisa sejam 

realizados seguindo essa temática, de forma que as reflexões obtidas possam fortalecer a 

atuação profissional. 
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Ainda sobre a temática dos efeitos da musicalização no desenvolvimento infantil, o 

texto apresentado por Lauer-Leite (2015) trata de um relato a partir de uma pesquisa realizada 

com os pais de bebês participantes do projeto “Musicaliza Bebê”, o qual faz parte da 

Universidade Federal do Oeste do Paraná - UFOPA. O projeto foi criado no ano de 2012 com 

objetivo de proporcionar o aprendizado e a estimulação, bem como “estimular desenvolvimento 

cognitivo, motor e musical das crianças envolvidas” (LAUER-LEITE, 2015, p. 2) a partir das 

práticas musicais realizadas. 

Ao total, participaram oito familiares, os quais acompanhavam seus bebês com idades 

entre três a 18 meses, que realizavam as aulas de musicalização com duração de 45 minutos, 

uma vez por semana, no referido projeto. A percepção dos pais em relação ao bebê e a música, 

foi objeto de estudo a partir da realização de grupo focal com eles, e este material foi analisado 

utilizando a técnica do “discurso do sujeito coletivo” (LAUER-LEITE, 2015, p. 1). 

A partir dos questionamentos realizados no grupo de familiares, o qual foi composto 

por seis mães e dois pais, com faixa etária entre 23 e 39 anos de idade, relataram alguns 

comportamentos dos bebês a partir das aulas de musicalização, tais como: consideraram que as 

aulas contribuíram para a socialização das crianças; relataram que os bebês agiram mais 

tranquilamente durante e após as aulas, prestando mais atenção em algumas coisas e se 

concentrando; disseram que os bebês reconheciam algumas canções utilizadas durante as 

práticas musicais, e em alguns momentos, relacionavam a música ao movimento ensinado 

durante as aulas; e, também, relataram que os bebês estando mais tranquilos, dormiram mais 

rápido quando tinham frequentado as aulas de musicalização (LAUER-LEITE, 2015). 

No que se refere as questões relacionadas aos sons, os pais participantes do projeto 

falaram que os bebês começaram a realizar distinção entre as músicas e outros sons presentes 

no cotidiano, e, também, que lembravam as músicas que foram utilizadas nas aulas, em alguns 

momentos, replicando comportamentos que haviam sido sugeridos durante as atividades 

musicais (LAUER-LEITE, 2015). 

Perceberam também, o desenvolvimento da fala, a partir de balbucios ou vocalizações, 

assim como a fala das primeiras palavras conforme as idades dos bebês, em alguns momentos 

variando sons ou vocalizando enquanto brincam sozinhos. Também disseram que “as crianças 

vocalizavam após as atividades de cuidados, como banho, almoço, dentre outros” (LAUER-

LEITE, 2015, p. 7). Nesse sentido, perceberam que a participação nas aulas de musicalização 

teve efeitos positivos com os bebês participantes, as quais auxiliam no desenvolvimento infantil 

bem como nas práticas de cuidado dos pais com os bebês (LAUER-LEITE, 2015). 
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2.6 SIGNIFICADOS DAS CANÇÕES DE NINAR PARA ADULTOS E CRIANÇAS 

 

Um único artigo compõe a categoria com o texto escrito por Stifft e Beyer (2004).  

 

Ilustração 6 - Informações sobre a categoria “significados das canções de ninar para adultos e 

crianças” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Levando em consideração que o trabalho de musicalização infantil geralmente remete 

também ao uso de canções de ninar, com a intenção de conhecer mais sobre os significados que 

adultos e crianças atribuem à essas canções, bem como a que recursos musicais elas estão 

atrelados, Stifft e Beyer (2004) entrevistaram dez adultos (mães ou cuidadores de bebês de um 

a cinco meses de idade) e sete crianças (de quatro anos de idade), os quais faziam parte de 

projetos de música realizados pelas pesquisadoras, no Departamento de Música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.  

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas e momentos em grupo, realizados 

separadamente entre adultos e crianças. As respostas obtidas na coleta de dados foram gravadas 

e se referiam ao momento depois da escuta de duas músicas de diferentes CDs, com canções de 

ninar, os questionamentos foram: “O que esta música te sugere? Em que tu pensas ao ouvir esta 

música?” (STIFFT; BEYER, 2004, p. 561). 

Analisando as respostas das mães, inferiu-se que elas atribuem significados vinculados 

a aspectos imagéticos, músicas, sentimento, lembrança e função. Já com as crianças, os 

significados mais presentes foram de imaginação, função, sentimentos e situações significativas 

(STIFFT; BEYER, 2004). As autoras citam alguns exemplos, a partir das respostas obtidas e 

salientam que “a expressão musical através da audição das canções de ninar levou algumas 

mães a pensar na sua gestação, ou seja, no início da sua relação com o outro, o bebê, remeteu 
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outras mães a paisagens visuais ou sonoras carregadas de lembranças” (STIFFT; BEYER, 2004, 

p. 565). 

Finalizam com as considerações de que a música, enquanto elemento universal, abrange 

não somente a linguagem verbal, mas também a não-verbal. A partir das canções de ninar há a 

promoção de momentos de reflexões, sensoriais e subjetivos, fatores que sugerem sua ampla 

utilização para as crianças ao considerar que elas vivenciam mais experiências no mundo das 

linguagens não-verbais (STIFFT; BEYER, 2004). 

Estas pesquisas apresentadas mostram o quanto é importante o trabalho de música com 

bebês, bem como demonstra que ainda há muito o que se pesquisar sobre esta temática. Desta 

forma, esta pesquisa de mestrado se propõe a investigar mais sobre este assunto, fundamentando 

sua prática conforme autores apresentados no capítulo de Fundamentação Teórica a seguir. 

 

2.7 A AFETIVIDADE NAS AULAS DE MUSICALIZAÇÃO COM BEBÊS 

 

Um artigo compõe esta categoria, com o texto escrito por Souza e Kaiser (2015).  

 

Ilustração 7 - Informações sobre a categoria “a afetividade nas aulas de musicalização com 

bebês” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

O texto de Souza e Kaiser (2015), intitulado “O valor da afetividade no progresso 

psicomotor do bebê nas aulas de musicalização”, relacionando com as teorias propostas por 

Wallon e de Willems, o texto apresentado trata de uma pesquisa em andamento, a qual será 

realizada a partir das aulas de musicalização com bebês de 0 a 2 anos que estuda no Centro 

Educacional Infantil Arte do Saber, localizada no Município de Serra/ES. 
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Os autores compreendem que no ambiente escolar há atividades pedagógicas com 

vistas a proporcionar momentos de prazer e bem-estar para os estudantes, sendo a música como 

uma dessas alternativas em que se pode proporcionar tais estímulos (SOUZA; KAISER, 2015). 

Acreditam, também, na importância da relação entre os sujeitos que fazem parte deste processo 

na vida dos bebês, no caso desta pesquisa, tais como: “professor x aluno e professor x família” 

(SOUZA; KAISER, 2015, p. 2). Nesse sentido, elaboraram alguns questionamentos, como por 

exemplo: “a relação afetiva professor x aluno influencia no aprendizado da música?” (SOUZA; 

KAISER, 2015, p. 2). 

No decorrer do trabalho, apresentam diversos autores nos quais se basearam 

teoricamente para compreender a importância da música com os bebês bem como embasar a 

teoria dos autores escolhidos para fundamentar a pesquisa, Wallon e Willems.  Conforme os 

estudos apresentados, destacam que “conhecendo o bebê e como ele se relaciona, o educador 

musical pode tornar possível o preparo consciente de uma sequência de aulas para trabalhar 

aspectos psicomotores específicos” (SOUZA; KAISER, 2015, p. 72). Sendo assim, enfatizam 

que para elaborar uma aula de música para os bebês, não basta que o educador esteja apto e 

preparado para tal função, mas que goste do trabalho com os bebês, promovendo momentos de 

afetividade (SOUZA; KAISER, 2015). 

Os autores também discorrem que as atividades em conjunto entre a família, o 

professor e a escola, no trabalho de música com os bebês, favorece com que a música esteja 

presente tanto em casa quanto nos momentos de prática pedagógicas (SOUZA; KAISER, 

2015).  

Com base no exposto, a pesquisa será desenvolvida conforme os pressupostos 

apresentados, pois acreditam que “as atividades musicais destinadas aos bebês de zero a dois 

anos e desenvolvidas em um ambiente afetivo, podem contribuir no aprimoramento de suas 

habilidades psicomotoras” (SOUZA; KAISER, 2015, p. 9). Para tanto, será feita uma pesquisa 

bibliográfica, bem como uma pesquisa de campo envolvendo seis bebês de zero a dois anos, e, 

também, será coletado dados por meio de questionários enviados aos cuidadores, professores e 

aos pais dos bebês participantes (SOUZA; KAISER, 2015). 

 

2.8 FATORES QUE INFLUENCIARAM O DESENVOLVIMENTO MUSICAL DE UM 

BEBÊ 

 

A categoria é composta por um texto escrito por Silva e Parizzi (2016).  
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Ilustração 8 - Informações sobre a categoria “fatores que influenciaram o desenvolvimento 

musical de um bebê” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Na pesquisa de Silva e Parizzi (2016), as autoras realizam um estudo exploratório com 

finalidade de “identificar os principais fatores que influenciaram o desenvolvimento musical de 

um bebê do nono ao décimo sexto mês” (SILVA; PARIZZI, 2016, p. 1). O texto foi escrito a 

partir de um trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Música, realizado na 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

O bebê participante da pesquisa, o qual chamaram de Miguel, participou das aulas de 

educação musical do Centro de Musicalização Integrado (CMI) da Escola de Música da referida 

universidade, desde os nove meses de idade, acompanhado por sua mãe. As práticas musicais 

aconteciam semanalmente, tendo a duração de 30 minutos cada. As autoras relatam que “as 

aulas eram planejadas buscando proporcionar ricas experiências musicais aos bebês: exploração 

vocal, balbucios, cantos rítmicos e melódicos; utilização de instrumentos [...]; atividades com 

música e movimento” (SILVA; PARIZZI, 2016, p. 4). 

Para a coleta de dados da pesquisa, utilizaram registros de vídeos das aulas do bebê, 

os quais foram divididos conforme a faixa etária e selecionados aqueles mais representativos 

que “evidenciavam os comportamentos musicais” (SILVA; PARIZZI, 2016, p. 5). Também foi 

utilizado um protocolo, o qual foi elaborado com base em outro protocolo, que tratava sobre 

desenvolvimento musical de dois a seis anos (PARIZZI et al., 2013), e, também, conforme o 

referencial teórico desenvolvido por estudiosos sobre o tema. 

O “Protocolo de Avaliação do Desenvolvimento Musical do Bebê de Zero a Dois 

Anos” (SILVA; PARIZZI, 2016, p. 5) divide-se entre a parte que registra a voz do bebê como 

fonte expressiva, a qual se relaciona com a exploração de fontes sonoras balbucios e 
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vocalizações com finalidade do canto; a fonte expressiva do corpo e ou da utilização de 

instrumentos, estes como estratégias para criar ou continuar sons, imitação de gestos, 

demonstração de interesse na exploração de fontes sonoras, entre outras; e, também, sobre 

apreciação, registrando comportamentos de acompanhar fontes sonoras com olhar e de observar 

o canto outros gestos pelo professor ou pelos pais (SILVA; PARIZZI, 2016). 

A partir da análise dos dados e do protocolo de avaliação, as autoras apresentaram no 

texto os resultados conforme os meses de idade do bebê, os quais podem ser lidos mais 

detalhadamente no artigo, mas, resumidamente, apontaram que durante o período em que o 

bebê foi estudado houve “um expressivo desenvolvimento musical [...] em relação a 

importantes parâmetros musicais, altura e, principalmente, duração” (SILVA; PARIZZI, 2016, 

p. 7 – grifo do autor),  compreendendo que este desenvolvimento musical pode ser considerado 

precoce, se relacionado com as fases previstas na literatura (SILVA; PARIZZI, 2016). 

Consideram que a educação musical formal que foi oportunizada ao bebê a partir dos 

9 meses, e realizada por “um profissional, um ambiente musical rico e diversificado, nas aulas 

em casa, e a mediação constante da mãe e de familiares em relação à estimulação musical da 

criança” (SILVA; PARIZZI, 2016, p. 7) tenham sido fatores importantes para esses resultados 

positivos. Destacam, ainda, a importância deste trabalho ser feito por um profissional 

qualificado desde os primeiros meses do bebê. Para tanto, a importância de que os cursos de 

Licenciatura em Música abordem a temática de como trabalhar a educação musical durante a 

primeira infância. Além disso, a elaboração do protocolo foi um destaque importante da 

pesquisa, o qual poderá ser utilizado em pesquisas futuras que envolvam essa temática (SILVA; 

PARIZZI, 2016). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo da dissertação apresenta os principais tópicos e conceitos utilizados para 

fundamentar teoricamente o estudo produzido, apresentando os autores que embasam esta 

escrita e que foram importantes para as análises dos documentos da pesquisa.  

 

3.1 O NASCIMENTO DO BEBÊ E SEU DESENVOLVIMENTO NOS PRIMEIROS ANOS 

DE VIDA 

 

Para tratar sobre uma temática tão complexa e que se encontra diretamente relacionada 

com esta pesquisa de mestrado, este subcapítulo foi dividido conforme as temáticas 

apresentadas a seguir, juntamente com os autores utilizados em cada uma: Nasce um bebê, 

nasce uma mãe (BEE; BOYD, 2011; PAPALIA; FELDMAN, 2013), Desenvolvimento 

Humano (BEE; BOYD, 2011; PAPALIA; FELDMAN, 2013), Teoria Construtivista de Jean 

Piaget (PIAGET; INHELDER, 2002; LEGENDRE, 2018; PIAGET, 2019), Já é um bebê, 

mesmo antes de nascer (BEE; BOYD, 2011; JOSEPH, 2000; PAPALIA; FELDMAN, 2013), 

Desenvolvimento físico do bebê nos primeiros anos de vida (PAPALIA; FELDMAN, 2013), 

Desenvolvimento cognitivo do bebê nos primeiros anos de vida (PIAGET; INHELDER, 2002; 

BEE; BOYD, 2011; PAPALIA; FELDMAN, 2013; PIAGET, 2019), e, Incentivando o bebê 

conforme a abordagem de Piaget (BORGES; CASTRO; BESSA, 2016). 

 

3.1.1 Nasce um bebê, nasce uma mãe 

 

Mãe é quem cria, quem cuida, e, também, quem gera. Não importa quem seja o ser 

humano, quando um bebê nasce e é cuidado, por convenção social, a pessoa que cuida se torna 

a mãe. Ela é quem acompanha, junto aos demais familiares, ou sozinha, o desenvolvimento do 

bebê. É possível pensar em paternidade como uma construção social; hoje em dia ainda é mais 

frequente a ausência do pai biológico na vida da criança, mas ressalta-se que nestes casos, outro 

sujeito poderá exercer o papel paterno. Por esse e outros aspectos – salienta-se que não é a 

intenção deste trabalho discutir concepções e nomenclaturas das constituições familiares – o 

presente estudo baseou-se na figura da mãe, pois nos documentos analisados, todas as famílias 

participantes tinham uma mãe presente na vida do bebê. Podemos ilustrar o que Bowlby salienta 

sobre o apego, a partir de algumas experiências realizadas: o autor “convenceu-se da 
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importância da ligação entre a mãe e o bebê, e advertiu que não se deve separá-los sem que haja 

a devida substituição dos cuidados maternos” (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 220). Cabe 

salientar que, conforme será apresentado na metodologia, dentre as famílias participantes do 

projeto de extensão, embora a maior participação tenha sido das mães, todos os bebês também 

tinham pais presentes em sua rotina. 

 São inúmeras as etapas importantes na trajetória de uma criança, especialmente em se 

tratando da vida de um recém-nascido, de modo que seria possível escrever um trabalho inteiro 

sobre isso. Contudo, esta não é a intenção da pesquisa. Sendo assim, neste subcapítulo, será 

abordada, de forma resumida, a maneira como ocorrem algumas das etapas do desenvolvimento 

humano nos primeiros dois anos de vida, conforme Papalia e Feldman (2013), Bee e Boyd 

(2011), e, em seguida, será construída uma relação com a teoria proposta por Jean Piaget, 

enfatizando o período sensório-motor, que é correspondente à faixa etária dos bebês que foram 

investigados nesta dissertação, a partir dos documentos com os relatos das famílias participantes 

do Projeto de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”. 

 

3.1.2 Desenvolvimento humano 

 

O nosso desenvolvimento acontece desde o momento da concepção até o final da nossa 

existência. Os seres humanos estão a todo momento se modificando, ampliando ou modificando 

comportamentos, hábitos, atitudes, sentimentos, pensamentos, etc. Papalia e Feldman (2013, p. 

36) explicam:  

 

Desde o momento da Concepção, tem início nos seres humanos um processo de 

transformação que continuará até o final da vida. Uma única célula se desenvolve até 

se tornar um ser vivo, uma pessoa, que respira, anda e fala. Embora essa célula única 

vá se tornar o indivíduo único, as transformações que as pessoas experimentam 

durante a vida apresentam certos padrões em comum os bebês crescem e se tornam 

crianças, que crescem e se tornam adultos. Igualmente, as características humanas têm 

padrões em comum. 

 

Diversos estudos científicos são realizados com finalidade de compreender os processos 

sistemáticos de mudanças que acontecem com as pessoas, chamado de desenvolvimento 

humano, o qual também pode ser chamado como desenvolvimento do ciclo de vida (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013). A partir desses trabalhos é possível conhecer o impacto do 

desenvolvimento na vida das pessoas, sendo esse conhecimento também de aplicação nas 

descobertas no campo da educação, saúde, entre outras áreas.  
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Atualmente, o campo do desenvolvimento humano é considerado uma disciplina 

científica e envolve objetivos de descrição, previsão, explicação e intervenção para demonstrar 

os aspectos que envolvem cada pesquisa. Além disso, se configura como um estudo 

interdisciplinar, envolvendo diversas disciplinas, tais como a psicologia, biologia e a educação, 

as quais também se beneficiam do conhecimento a partir das novas tecnologias e instrumentos 

que possibilitam a ampliação das descobertas (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Conforme alguns pesquisadores, o desenvolvimento humano é separado em domínios 

ou aspectos do desenvolvimento, caracterizados como sendo físicos, psicossociais e cognitivos. 

O desenvolvimento físico refere-se ao  

 

crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras 

e a saúde. Aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e 

criatividade compõem o desenvolvimento cognitivo. Emoções, personalidade e 

relações sociais são aspectos do desenvolvimento psicossocial (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013, p. 37). 

 

Esta pesquisa abrangerá, principalmente, os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

físico e cognitivo dos bebês, pois é compreendido que para observar comportamentos relativos 

ao desenvolvimento psicossocial seria necessária a utilização de outros instrumentos e talvez, 

a interação com outras crianças presencialmente, proposta esta que, neste momento, não está 

sendo viável devido ao período de isolamento social. No entanto, sabe-se que o 

desenvolvimento psicossocial tem relação com os bebês, podendo afetar o funcionamento dos 

demais aspectos citados (PAPALIA; FELDMAN, 2013). Dessa maneira, a intenção foi de 

trabalhar com tais domínios durante as vivências musicais, como o afeto, a emoção e o vínculo 

entre a mãe e o bebê; contudo, esses não serão, necessariamente, utilizados ao analisar os dados 

da pesquisa. 

O quadro a seguir refere-se a um recorte de um quadro que ilustra as principais etapas 

do desenvolvimento humano, compreendendo o período pré-natal até a vida adulta. Nesta 

pesquisa optou-se por apresentar os dois primeiros períodos, por se considerar que eles são os 

que têm relação mais consistente com o trabalho. Sendo assim, são apresentadas as etapas do 

período pré-natal e da primeira infância, conforme informações a seguir. 
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Quadro 2 – Principais desenvolvimentos conforme o período 

Faixa 

etária 

Desenvolvimento físico Desenvolvimento 

cognitivo 

Desenvolvimento 

Psicossocial 

Período 

Pré-natal 

(da 

concepção 

ao nasci-

mento) 

Ocorre a concepção por fertilização normal 

ou por outros meios. 

Desde o começo, A dotação genética 

interage com as influências ambientais. 

Formam-se as estruturas e os órgãos 

corporais básicos: inicia-se o surto de 

crescimento do cérebro. 

O crescimento físico é o mais celerado do 

ciclo de vida. É grande a vulnerabilidade às 

influências ambientais. 

Desenvolvem-se as 

capacidades de 

aprender e lembrar, 

bem como assim 

responder aos 

estímulos sensoriais. 

 

O feto responde a voz 

da mãe e desenvolve 

preferência por ela. 

 

Primeira 

infância 

(do 

nascimento 

aos 3 anos) 

No nascimento, todos os sentidos e sistemas 

corporais funcionam em graus variados. 

O cérebro aumenta em complexidade e é 

altamente sensível à influência ambiental. 

O crescimento físico e o desenvolvimento 

das habilidades motoras são rápidos. 

As capacidades de 

aprender e lembrar 

estão presentes, mesmo 

nas primeiras semanas. 

O uso de símbolos e a 

capacidade de resolver 

problemas se 

desenvolvem por volta 

do final do segundo 

ano de vida. 

A compreensão e o uso 

da linguagem se 

desenvolvem 

rapidamente. 

Formam-se os 

vínculos afetivos com 

os pais e com outras 

pessoas. 

A auto consciência se 

desenvolve. 

Ocorre a passagem da 

dependência para 

autonomia. 

Aumenta o interesse 

por outras crianças. 

Fonte: recorte da tabela de Papalia e Feldman (2013, p. 40). 

 

É importante destacar que esta divisão do ciclo de vida em períodos é uma construção 

social, pois apesar de parecer algo natural, é uma “invenção de uma determinada cultura ou 

sociedade” (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 38). No que se refere ao desenvolvimento, 

também é necessário pensar sobre certas influências que podem interferir, como, por exemplo, 

a hereditariedade, o ambiente e a maturação do corpo e do cérebro. Esses aspectos garantem a 

singularidade das pessoas, apesar de eventuais semelhanças; mas, os processos e contextos nos 

quais são “submetidas, os ritmos e os momentos do desenvolvimento variam” (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013, p. 42). 

As teorias de desenvolvimento humano são amplas e decorrentes de processos diversos, 

cada qual com perspectivas específicas. Podemos verificar três grandes perspectivas como 

sendo influentes no que se refere ao desenvolvimento humano, conforme apresentadas no 

quadro ilustrativo, em que há as comparações entre elas a partir de determinados tópicos. 
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Quadro 3 – Comparando teorias 

 

Teoria 

Teorias 

importantes 

 

Principais ideias 

Ativa 

ou  

passiva 

Natureza 

ou criação 

Estágios 

ou sem 

estágios 

 

 

 

Teorias 

psicanalíti-

cas 

Teoria 

Psicossexual 

de Freud 

A personalidade se desenvolve em 

cinco estágios do nascimento à 

adolescência; em cada estágio, a 

necessidade por prazer físico está 

focalizada em uma parte do corpo. 

Passiva Natureza Estágios 

Teoria 

Psicossocial 

de Erickson 

A personalidade se desenvolve através 

de oito crises existenciais durante todo o 

período da vida; uma pessoa termina 

cada crise com uma resolução boa ou 

pobre. 

Passiva Ambas Estágios 

 

 

 

 

 

 

Teorias 

cognitivas 

Teoria 

Cognitivo-

Desenvolvi-

mental de 

Piaget 

O raciocínio se desenvolve em quatro 

estágios universais do nascimento à 

adolescência; em cada estágio, a criança 

constrói um tipo de esquema diferente. 

Ativa Ambas Estágios 

Teoria 

Sociocultural 

de Vygotsky 

A interação social é crítica para 

desenvolver o pensamento e a solução 

de problemas; estágios no 

desenvolvimento do raciocínio refletem 

linguagem internalizada. 

Ativa Ambas Estágios 

Teoria do 

Processament

o de 

Informação 

O computador é usado como modelo 

para o funcionamento cognitivo 

humano; os processos de codificação, 

armazenamento e recuperação se 

alteram com a idade, causando 

mudanças na função da memória. 

Ativa Ambas Algumas 

teorias 

têm 

estágios; 

outras 

não 

 

 

 

 

 

Teorias da 

aprendiza-

gem 

Condicioname

nto Clássico 

A aprendizagem ocorre quando os 

estímulos neutros se tornam tão 

fortemente associados a estímulos 

naturais que eliciam as mesmas 

respostas, 

Passiva Criação Sem 

estágios 

Condicioname

nto Operante 

O desenvolvimento envolve mudanças 

de comportamento moldadas por 

reforço e punição. 

Passiva Criação Sem 

estágios 

Teoria 

Sociocognitiv

a de Bandura 

As pessoas aprendem a partir de 

modelos; aquilo que elas aprendem de 

um modelo depende de como elas 

interpretam a situação cognitiva e 

emocionalmente. 

Ativa Criação Sem 

estágios 

Fonte: Bee e Boyd (2011, p. 43). 

 

Nesta pesquisa optou-se pela escolha da perspectiva cognitiva, com base na teoria 

construtivista de Piaget ao passo que ela se adéqua ao objeto pesquisado e, além disso, foi 

utilizada por diversos outros autores citados na revisão de literatura e fundamentação teórica 

deste trabalho de mestrado, ao realizarem pesquisas semelhantes a esta.  
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3.1.3 Teoria construtivista de Jean Piaget 

 

Jean Piaget criou, no ano de 1950, o construtivismo enquanto epistemologia. Como é 

possível perceber, esta perspectiva não é nova; no entanto, sua influência na educação tem sido 

importante nas últimas décadas. Jean Piaget nasceu em outubro de 1896, em uma pequena 

cidade Suíça. Foi excelente aluno desde seu ensino primário. Aos 11 anos já apreciava as 

ciências naturais, iniciando estudos nessa área. Aos 15 anos Piaget era conhecido como 

especialista em classificação de moluscos. Inscreveu-se na universidade de ciências, recebeu 

premiações, fez curso de psicologia em que participou de pesquisas do laboratório de psicologia 

da criança e em 1921 obteve grau de Doutor em ciências (LEGENDRE, 2018). 

Algumas etapas que marcaram sua longa e diversa carreira, conforme Legendre (2018) 

indica, podem ser apresentadas resumidamente da seguinte forma: 

- De 1920 a 1935: Realizou diversos trabalhos sobre o pensamento infantil, gerando publicações 

a respeito da linguagem e relações sociais entre crianças, e como estas se vinculam a 

inteligência representativa e lógica; 

- De 1935 a 1955: Seus estudos tiveram foco em trabalhos na epistemologia genética e na 

psicologia, seguindo com reflexões epistemológicas e elaborando a sua epistemologia 

construtivista; 

- De 1955 a 1965: Epistemologia genética como centro das pesquisas; 

 - De 1965 a 1980: Criação do modelo construtivista em que estabeleceu semelhanças úteis que 

acontecem entre os mecanismos adaptativos biológicos de evolução das formas vivas e os 

referentes a adaptações cognitivas que atuam na elaboração dos conhecimentos (LEGENDRE, 

2018). 

Piaget foi considerado por muitos pesquisadores o maior psicólogo do século XX, e seu 

trabalho na perspectiva da epistemologia ficou conhecido por ressaltar as etapas do 

desenvolvimento da Inteligência na criança e sua relação com o desenvolvimento cognitivo: 

“ele se preocupa fundamentalmente em compreender como os conhecimentos aumentam e por 

que processos eles se tornam gradualmente cada vez mais complexos” (LEGENDRE, 2018, p. 

341). 

A epistemologia construtivista de Piaget considera que existem categorias universais do 

entendimento humano, como, por exemplo, objeto e causalidade, tempo e espaço, a experiência 

está exposta a essas condições, elas servem para auxiliar na organização dos dados da 

experiência, sendo que essas categorias não são imutáveis ou inatas, mas se encontram em 
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constante evolução, abertas para novas construções (LEGENDRE, 2018). Segundo a autora, 

Piaget acredita que as categorias são o resultado de um processo que está vinculado ao esforço 

contínuo do sujeito em se adaptar à realidade que o envolve e que acontece gradualmente. 

Na concepção de Piaget, os conhecimentos não são derivados apenas do sujeito ou 

apenas do objeto, mas são os resultados da sua interação construtiva. O autor considera que o 

desenvolvimento psíquico inicia ao nascimento e assim como o desenvolvimento orgânico, 

termina na idade adulta, evoluindo sempre no sentido de um equilíbrio final, o qual se 

caracteriza por estar constantemente em equilibrações progressivas (PIAGET, 2019). 

Para que ela ocorra é necessário que se concretize a “ação do sujeito sobre o real, o que 

se traduz pela assimilação dos objetos aos esquemas e às estruturas da ação e do pensamento, 

por um lado, e, por outro, ação do real sobre o sujeito, o que se traduz pela acomodação dos 

esquemas aos objetos” (LEGENDRE, 2018, p. 342). Conforme posto, essa é a ênfase da 

abordagem de Piaget, trabalho esse que considera que o sujeito elabora incessantemente novas 

estruturas ao invés de apenas recebê-las passivamente do exterior, construindo de forma ativa 

os seus conhecimentos. 

Legendre (2018) discorre que, ao estudar a inteligência das crianças com base na 

psicologia, Piaget não demonstra interesse em medir ou conhecer as diferenças individuais, mas 

em compreender de qual forma constrói seus conhecimentos e como seus modos de raciocinar 

e interagir com o ambiente social e físico são elaborados. A autora destaca que, tendo como 

objeto de estudo de Piaget o “sujeito epistêmico”, o interesse seria em demonstrar “que há de 

comum a todas as crianças do mesmo nível de desenvolvimento” (LEGENDRE, 2018, p. 344). 

Para o aprofundamento das características da evolução e das ferramentas necessárias 

para esse processo, Piaget estudou o desenvolvimento da inteligência na criança. Com base nos 

estudos deste teórico, Legeandre (2018) considera que a inteligência é  

 

o conjunto das ferramentas de que nos servimos para conhecer e aprender. Essas 

ferramentas são constituídas pelas ações, inicialmente práticas, depois gradualmente 

interiorizadas sob forma de operações, com a ajuda das quais estamos em relação com 

objetos e que Piaget chama de esquemas de assimilação (LEGENDRE, 2018, p. 344).  

 

A autora complementa que esse desenvolvimento se traduz na “construção das 

estruturas operatórias da Inteligência, primeiro sensório-motoras abre parentes e inteligência 

prática, depois representativas (pensamento)” (LEGENDRE, 2018, p. 344-345). 

As estruturas citadas são elaboradas de forma gradual, em um determinado número de 

estágios e de período do desenvolvimento; o primeiro deles é chamado de estágio do 
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desenvolvimento sensório-motor, o qual orienta esta dissertação. Esse desenvolvimento, 

construído a partir das ações do sujeito e da relação com os resultados dessas ações sobre o 

objeto, é que se pretende identificar a partir dos documentos em que estão contidos os relatos 

das famílias dos bebês de até dois anos de idade.  

As etapas do desenvolvimento propostas por Piaget se caracterizam por algumas 

operações interdependentes, sendo elas primordiais para constituição das estruturas de 

conhecimento, possibilitando um auxílio para que seja possível aprender sobre o mundo que 

nos cerca. Segundo Piaget (2019, p. 5), os estágios são definidos pelo aparecimento de 

“estruturas originais, cuja construção o distingue dos estágios anteriores”. Também considera 

que, “todo conhecimento relativo ao mundo exterior está dependente das operações que somos 

capazes de efetuar, mas também da nossa capacidade para tomar consciência das nossas 

próprias ações, a partir dos resultados desta sobre o objeto” (LEGENDRE, 2018, p. 345). 

Cabe ainda salientar, de acordo com a autora, Piaget não excluiu os fatores de influência 

da hereditariedade e de adaptação biológica desse processo, mas não considera como sendo 

fundamental, mas relacionado ao impacto do ambiente físico e social, sendo fontes das 

experiências vivenciadas. Também é importante sublinhar o processo de equilibração, que está 

baseado na alternância que existe continuamente entre assimilação e acomodação. Piaget (2019, 

p. 7) discorre que “a ação humana consiste neste movimento contínuo e perpétuo de 

reajustamento ou de equilibração”. 

Conforme esta teoria, as interações e construções modificam de forma gradual as 

estruturas da ação e do pensamento, possibilitando o aumento das condições do sujeito em 

adaptar-se e, também, de realizar trocas com o ambiente (LEGENDRE, 2018). É um processo 

contínuo, permeado por novas descobertas e assimilação de novos conhecimentos, o sujeito se 

equilibra e se adapta a todo momento. A autora destaca que “é no esforço do sujeito para 

assimilar permanentemente novos conhecimentos que a inteligência se desenvolve e, 

reciprocamente, é porque a inteligência se desenvolve que ela permite a aquisição de novos 

conhecimentos que não eram acessíveis às etapas anteriores” (LEGENDRE, 2018, p. 347).  

Piaget e Inhelder (2002, p. 11) consideram que “se a criança explica em parte o adulto, 

podemos dizer também que cada período do desenvolvimento anuncia, em parte, os períodos 

seguintes”. Nesse sentido, observa-se a importância de cada etapa do desenvolvimento a partir 

dos estágios propostos por Piaget. Para compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento 

humano e relacionar tais aquisições com a teoria proposta por Piaget, são apresentadas de modo 

mais detalhado, ainda que de forma resumida, as diferentes etapas dos nossos primeiros anos 
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de vida. Neste trabalho, o olhar será direcionado, principalmente, para o período sensório-

motor, o qual será exposto a seguir. 

 

3.1.4 Já é um bebê, mesmo antes de nascer 

 

Embora esta pesquisa envolva a participação de bebês formados, ressalta-se que mesmo 

antes do nascimento o feto já é capaz, segundo pesquisas, de responder a alguns estímulos; 

dessa forma, é possível tecer uma reflexão sobre a importância de continuar solicitando o bebê 

desde os primeiros dias de vida. De acordo com Bee e Boyd (2011), o período fetal é quando o 

organismo começa a se desenvolver e corresponde a aproximadamente, da oitava semana de 

gestação até o nascimento. Os autores Papalia e Feldman (2013) consideram os fetos como 

seres ativos, enquanto estão no útero materno; relatam que “eles respiram, chutam, viram-se, 

flexionam o corpo, dão cambalhotas, movimentam os olhos, engolem, cerram os punhos, 

soluçam e sugam os polegares” (p. 111). Alguns desses movimentos são possíveis de observar 

a partir do ultrassom ou por instrumentos que verificam o ritmo cardíaco fetal. 

Pesquisadores mostram que mesmo no útero materno o bebê consegue ser responsivo a 

partir de determinado período de desenvolvimento. Joseph (2000, p. 89 – tradução nossa)4 relata 

que “por volta da 36ª à 38ª semana de gestação, o tronco cerebral fetal responderá a ruídos 

externos e até mesmo ao som da voz da mãe com movimentos corporais reflexivos.” Além 

disso, experimentos indicam que os fetos são capazes de aprender e de lembrar de sons, 

reconhecendo e tendo preferência, por exemplo, pela voz materna do que a voz de outras 

mulheres (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Esse aspecto apresentado indica o quanto é necessária a conversa de mães com seus 

bebês durante período gestacional; esses estímulos também podem ser feitos por outros 

membros da família, entretanto, como o bebê no ventre inevitavelmente tem um laço maior 

com mãe, ele a escuta falar durante todo o dia, tende a ter maior familiaridade com a voz dela. 

Além disso, devido ao fato de estar dentro do útero, quando a mãe fala, são geradas vibrações 

que são percebidas pelo feto, contribuindo para a construção dessa relação. No período 

gestacional, muitas mães interagem com os bebês por meio de canções e cantigas; essa interação 

é uma alternativa para estreitar o vínculo entre eles e, também, para incentivar o bebê 

musicalmente. 

 
4
“By the 36th to 38th week of gestation, the fetal brainstem will respond to external noises and even the sound of 

the mother’s voice with reflexive body movements” (JOSEPH, 2000, p. 89). 
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3.1.5 Desenvolvimento físico do bebê nos primeiros anos de vida 

 

O cérebro é um dos principais órgãos do corpo humano. Durante toda a vida ele passa 

por um processo de crescimento que é importante para o desenvolvimento cognitivo, físico e 

emocional. Os autores Papalia e Feldman (2013) apresentam características de cada sentido do 

bebê que, de forma breve, será apresentada a seguir: o primeiro sentido que se desenvolve e 

amadurece no sistema sensorial do bebê é o tato, ocorrendo logo nos primeiros meses da 

gestação. A preferência por determinados tipos de odores tem início ainda na gestação, quando 

o bebê está no útero e começa a desenvolver os sentidos do paladar e do olfato; as preferências 

relacionadas ao paladar, por exemplo, vão sendo desenvolvidas nos primeiros meses de vida, e 

podem perdurar durante toda a segunda infância. Ainda no ventre materno ocorre audição 

funcional; os bebês são, então, capazes de responder a sons, eles os aprendem e os reconhecem 

e, de forma rápida, após o nascimento é possível perceber a discriminação auditiva. O sentido 

menos desenvolvido no bebê ao nascer é a visão; essa característica é, possivelmente, devido 

ao fato de que pouco é visto dentro no útero (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Tão importante quanto o desenvolvimento sensorial dos recém-nascidos é o 

desenvolvimento motor. Ele envolve uma série de comportamentos ao bebê e possibilita que 

conquiste mais autonomia quando, por exemplo, apanha objetos, senta-se, caminha, etc. Para 

ilustrar alguns comportamentos que marcam o desenvolvimento motor nos primeiros anos de 

vida, Papalia e Feldman (2013) apresentam um quadro que indica alguns comportamentos e o 

período correspondente em que costumam acontecer, segundo os autores, o que ocorre com 

cerca de 50% a 90% das crianças. 

 

Quadro 4 – Marcos do desenvolvimento motor 

Habilidade 50% 90% 

Rolar 3,2 meses 5,4 meses 

Pegar um chocalho 3,3 meses 3,9 meses 

Sentar-se sem apoio 5,9 meses 6,8 meses 

Ficar em pé apoiando-se em algo 7,2 meses 8,5 meses 

Pegar com o polegar e indicador 

(movimento de pinça) 

8,2 meses 10,2 meses 

Ficar em pé sozinho(a) com firmeza 11,5 meses 13,7 meses 

Caminhar bem 12,3 meses 14,9 meses 

Montar uma torre com dois cubos 14,8 meses 20,6 meses 

Subir escadas 16,6 meses 21,6 meses 

Fonte: Adaptada de Papalia e Feldman (2013, p. 161). 
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É importante destacar que quando se trata de período do desenvolvimento, o tempo é 

uma estimativa, e não representa uma limitação para que todas as crianças se desenvolvam da 

mesma forma e no tempo apresentado. Entretanto, como esta pesquisa trata do desenvolvimento 

dos bebês que participaram das vivências musicais, a tabela será utilizada como base para 

analisar os dados obtidos nos documentos, porém, respeitando o tempo de cada criança sem 

julgar o seu desenvolvimento pelo fato de terem ou não atingido determinada habilidade ou 

comportamento. 

 

3.1.6 Desenvolvimento cognitivo do bebê nos primeiros anos de vida 

 

Para apresentar os aspectos relacionados ao desenvolvimento cognitivo dos bebês nos 

primeiros anos de vida, a pesquisa se apoia na abordagem piagetiana, mais especificamente, no 

período denominado estágio sensório-motor, o qual se refere ao primeiro dos quatro estágios 

do desenvolvimento propostos por Piaget. Esse estágio compreende a fase do nascimento até 

os dois anos de idade, aproximadamente; quando “os bebês aprendem sobre si mesmos e sobre 

o mundo mediante suas atividades sensoriais e motoras. Os bebês passam de seres que 

respondem basicamente por meio de reflexos e comportamento aleatório a crianças orientadas 

por uma meta” (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 176). 

O estágio sensório-motor é dividido em seis subestágios, os quais vão evoluindo na 

medida em que o bebê adquire novos comportamentos, esquemas e padrões mais elaborados. 

Conforme Piaget (2019, p. 5), “cada estágio é caracterizado pela aparição de estruturas 

originais, cuja construção o distingue dos estágios anteriores.” 

O período foi denominado como sensório-motor, por Piaget, devido ao fato de que no 

início, devido à falta de função simbólica, o bebê ainda não conta com o pensamento ou 

afetividade relacionadas às representações que possam fazer com que ele evoque pessoas ou 

objetos quando esses estão ausentes. Piaget (2019) destaca que muito já se duvidou sobre a 

importância do período inicial da vida do bebê, entretanto, esta fase de nascimento até o 

momento de aquisição da linguagem é fundamental para a estruturação e evolução psíquica da 

criança. 

O autor sustenta que há inteligência antes da linguagem, sendo que ela pode ajudar o 

bebê a resolver problemas de ação que possibilitam a construção de sistemas complexos de 

esquemas de assimilação, conforme as estruturas espaço-temporais e causais. Tais ações, para 
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Piaget, se apoiam em percepções e movimentos, a coordenação sensório-motora das ações 

ocorre independente das representações ou do pensamento (PIAGET; INHELDER, 2002).  

O quadro 5 ilustra como se configura o desenvolvimento cognitivo conforme Piaget 

propôs para cada subestágio do período sensório-motor. Para melhor apresentação das 

informações referentes a cada subestágio proposto por Piaget, este quadro foi elaborado com o 

agrupamento de materiais referentes aos autores utilizados nesta dissertação, os quais estão 

devidamente citados na “fonte” do material. 

 

Quadro 5 – Os seis subestágios do estágio sensório-motor conforme Piaget 

Subes-

tágio 

Idade Rótulo de 

Piaget 

Características 

 

 

1 

 

 

Nasci-

mento 

a 1 mês 

 

 

Reflexos 

Uso de esquemas reflexos inatos, tais como sugar ou olhar (1) 

Alguns destes reflexos serão mantidos em outras fases da vida devido a 

sua importância, sendo nomeados de "exercício reflexo" e caracterizando-

se por ser a “consolidação por exercício funcional”. (2) 

Pesquisas atuais mostram que com menos de uma hora de vida o bebê é 

capaz de imitar, como por exemplo, quando “observa protusão da língua 

da mãe e a imita” (4 – tradução nossa) 

 

 

2 

 

 

1-4 

meses 

 

 

Reações 

circulares 

primárias 

Acomodação de esquemas básicos (agarrar, olhar, sugar), enquanto o bebê 

os pratica infinitamente. Início da coordenação de esquemas de diferentes 

sentidos, tais como olhar na direção de um som; o bebê ainda não associa 

ações corporais a algum resultado fora do corpo. (1) 

O bebê aprende a repetir determinada ação que causa sensação corporal 

agradável e que inicialmente foi conhecida ao acaso. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 

meses 

 

 

 

 

 

 

Reações 

circulares 

secundária

s 

O bebê se torna muito mais consciente de eventos fora de seu próprio 

corpo e os faz acontecer novamente, em um tipo de aprendizagem de 

tentativa-e-erro. Imitação pode ocorrer, mas apenas de esquemas já 

existentes no repertório do bebê. Início do entendimento do “conceito de 

objeto”. (1) 

Já ocorre uma coordenação entre a visão e a preensão, como, por exemplo, 

ao agarrar e manipular os objetos que estão próximos. É descoberto o 

interesse do bebê em poder manipular objetos e, dessa forma, ele aprende 

sobre suas propriedades. Os bebês conseguem repetir de forma intencional 

determinada ação, como quando sacodem um chocalho para ouvir o 

barulho. Outra característica é a de quando o bebê está apto a fazer a 

manipulação, “repete, imediatamente, uma série de vezes, o gesto de 

resultados inesperados o que constitui uma reação circular [...], portanto, 

um hábito em estado nascente, sem finalidade prévia extremada dos meios 

empregados”. (2) 

 

 

 

4 

 

 

 

8-12 

meses 

 

 

Coordena-

ção de 

esquemas 

secundário

s 

Comportamento de meio e fins intencional claro. O bebê não apenas vai 

atrás do que quer, mas pode combinar dois esquemas para fazê-lo, tal 

como atirar um travesseiro para alcançar um brinquedo. Imitação de 

comportamentos novos ocorre, bem como transferência de informação de 

um sentido para o outro (transferência modal cruzada). (1) 

Devido a experiências acumuladas até então, aprendem a realizar 

generalizações e, também, alcançam comportamentos mais complexos em 

busca de uma meta, sendo possível observar “atos mais completos da 

inteligência prática” (2) 

(continua) 
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(finaliza) 

Subes-

tágio 

Idade Rótulo de 

Piaget 

Características 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

12-18 

meses 

 

 

 

Reações 

circulares 

terciárias 

Começa a “experimentação”, na qual o bebê testa novas formas de brincar 

com ou manipular objetos. Exploração de tentativa-e-erro muito ativa, 

muito intencional. (1) 

É um período marcado pela fase de experimentação de novos 

comportamentos que os bebês realizam para ver o que resultado, para tanto 

eles exploram o ambiente e envolvem reações circulares terciárias com a 

intenção de obter resultados semelhantes ao invés de repetir determinados 

comportamentos que foram considerados positivos a partir de descobertas 

acidentais. (3) 

 

 

6 

 

 

18-24 

meses 

 

 

Início do 

pensament

o 

representat

ivo 

Desenvolvimento do uso de símbolos para representar objetos ou eventos. 

A criança entende que o símbolo é separado do objeto. Imitação adiada 

ocorre primeiro neste estágio. (1) 

A criança consegue mentalmente representar ações na memória sobre 

objetos, sendo que se torna capaz de encontrar meios novos, não mais por 

simples tacteios exteriores ou materiais, senão por combinações 

interiorizadas, que redundam numa compreensão súbita ou insight. (2) 

Fonte: Autora (2021) adaptado de (1) Bee e Boyd (2011, p. 173); (2) Piaget e Inhelder (2002, p.14-17); (3) 

Papalia e Feldman (2013); (4) Malloch e Trevarthen (2018). 

 

Também cabe discorrer sobre as reações circulares quando é considerado a forma como 

acontece o crescimento cognitivo dos bebês. Elas ocorrem quando o bebê aprende a reproduzir 

situações que, para ele, são agradáveis ou interessantes, e que, geralmente, são descobertas por 

acaso. Ao se depararem com uma situação que causa prazer, como, por exemplo, sugar o peito 

materno, a intenção do bebê é a de repeti-la. Quando realiza novamente a sensação e percebe 

que causa novo prazer, o bebê tende a repetir o comportamento, isto é, o que de início é uma 

ação aleatório passa a ser consolidado como um esquema novo (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

As ilustrações 9, 10 e 11 exemplificam como acontece este processo. 

 

Ilustração 9 – Reação circular primária 

 

Fonte: Autora (2021), adaptada de Papalia e Feldman (2013, p. 178). 
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Ilustração 10 – Reação circular secundária 

 

         Fonte: Autora (2021), adaptada de Papalia e Feldman (2013, p. 178). 

 

 

Ilustração 11 – Reação circular terciária 

 

Fonte: Autora (2021), adaptada de Papalia e Feldman (2013, p. 178). 

 

Embora alguns considerem que já existem estudos que mostram que o desenvolvimento 

proposto por Piaget apresenta determinadas limitações em relação às habilidades cognitivas da 

criança, destaca-se que novos instrumentos de pesquisa veem sendo utilizados atualmente para 

expandir o conhecimento (PAPALIA; FELDMAN, 2013). Logo, a proposta de metodologia 

teórica desta pesquisa continua sendo a dos estágios propostos por Piaget, tendo em vista o 

período em que sua teoria está sendo estudada e aplicada, bem como a credibilidade que sempre 

foi dada ao autor por diversas instituições de ensino que tratam da pedagogia e da 

aprendizagem.  
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3.1.7 Incentivando o bebê, conforme a abordagem de Piaget 

 

Sendo a percepção um dos aspectos importantes que a criança desenvolve nos primeiros 

anos de vida, ainda durante o estágio do desenvolvimento sensório-motor proposto por Piaget, 

incentivar os cinco sentidos torna-se fundamental para possibilitar o avanço para os estágios 

sequenciais. Borges, Castro e Bessa (2016) analisaram alguns bebês durante a realização de 

atividades com o propósito de conhecer como acontece esse processo do desenvolvimento. 

Conforme foi posto, ainda no ventre materno os cinco sentidos do bebê já estão ativos 

e eles evoluem na medida em que os meses da gestação vão avançando, sendo que há ainda 

maior evolução após o nascimento. Ao nascer, o bebê se depara com um mundo novo e para 

conhecê-lo é necessário solicitá-lo, principalmente a partir dos cinco sentidos, na perspectiva 

do desenvolvimento de acordo com o período sensório motor (BORGES; CASTRO; BESSA, 

2016). 

Além das solicitações aos sentidos do bebê, o envolvimento afetivo e desenvolvimento 

cognitivo deve ser priorizado para que sua adaptação ao meio seja fortalecida (BORGES; 

CASTRO; BESSA, 2016). As ações podem ser realizadas de diferentes maneiras, sendo a partir 

das músicas, brincadeiras, carinho e histórias contadas para o bebê. 

O período sensório-motor, proposto por Piaget, corresponde ao bebê de zero a dois anos 

e confere a fase em que a criança descobre o mundo através do movimento, explorando tudo o 

que há em seu redor, deixando de agir de forma despretensiosa, de puro reflexo, e passa a ter 

intenção de alcançar determinado objeto através de suas ações sobre o meio (BORGES; 

CASTRO; BESSA, 2016). 

Também é importante nesta fase o desenvolvimento da psicomotricidade, a qual se 

constitui a partir da tríade de articulação entre movimento/corpo/relação. Os autores indicam 

que “a motricidade seria o produto da ação psíquica sobre a musculatura, isto é, seria uma 

resposta a um estímulo sensorial” (BORGES; CASTRO; BESSA, 2016, p. 3). Complementam, 

ainda, que, conforme a teoria piagetiana, a psicomotricidade se desenvolve aos poucos, em um 

efeito degradê, e amadurece de acordo com as ações e percepções do bebê sobre o mundo que 

o cerca. 

Neste sentido, a realização de vivências musicais é uma alternativa para que as famílias 

possam solicitar seus bebês no que se refere à percepção e à motricidade, a partir dos sons, do 

toque, do afeto e dos movimentos que podem ser realizados nessas práticas. No subcapítulo, a 

seguir, é possível perceber o quanto tal relação é fundamental para o desenvolvimento humano, 
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pois ela proporciona ao bebê momentos de interação e de aprendizagem a partir das vivências 

e de ensino da música. 

 

3.2 EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

O desenvolvimento dos bebês a partir de vivências musicais não foi um aspecto 

abordado por Piaget em seus escritos. Por esse motivo, a fim de dissertar sobre a relação entre 

as vivências musicais e bebês, serão utilizados pesquisadores que produziram estudos 

significativos sobre a música (MAFFIOLETTI, 2012 e 2014; TAGGART, 2011; GORDON, 

2015), e, também, autores que realizaram pesquisas de educação musical com base no 

desenvolvimento proposto por Piaget, tais como: Delalande (1999), Kebach (2013) e Pecker 

(2017), articulando com Piaget (2019).   

 

3.2.1 Educação Musical para bebês 

 

A música causa fascínio e desperta interesse em adultos e crianças. É fonte de 

entretenimento, diversão e reflexão. Ela está presente na vida humana, em todas as culturas, em 

diferentes momentos; cada qual demanda trilha sonora em particular, as músicas são 

transformadas em recordação, conforme os anos passam. Entretanto, além do caráter subjetivo, 

a música diz respeito a uma área do conhecimento, dotada de diferentes finalidades. Ensinar 

música não se refere somente ao ensino de um instrumento, mas demanda do aprendiz a 

apreciação do som; essa apreciação leva o aprendiz a se envolver e desenvolver-se a partir de 

uma série de ações que estão presente no processo. Quando o conhecimento é transposto para 

o plano do ensino de música para bebês, a questão se torna ainda mais delicada. O educador 

musical precisa estar ciente dos seus objetivos em cada ação e cada canção. Música é a melodia 

que possibilita o aprendizado e o desenvolvimento, portanto, necessita de, primeiramente, 

conhecimento. 

Ao descrever sobre o que é aprendizagem da música, Maffioletti (2012) enfatiza que a 

música cria um vínculo afetivo que dá sentido à vida, em todas as idades. A autora acredita que 

o bebê é capaz de ouvir a voz materna ainda no ventre materno, e, após o nascimento, os bebês 

escutam sons no ambiente e são capazes de memorizar. Considera que um dos traços humanos, 

e que se destacam ainda em idade precoce, é a musicalidade. “Assim que nasce, o bebê é atraído 

pela melodia que ouvia antes de nascer. O interesse pela inflexão de voz e pelo ritmo das 
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palavras é uma tendência espontânea dos bebês e está presente praticamente em todas as 

culturas” (MAFFIOLETTI, 2012, p. 3). 

Pecker (2017) aponta a demora para que houvesse interesse consistente por parte de 

pesquisadores para estudarem as relações entre os bebês e a música; ela indica dois fatores 

favoráveis para que tal situação se modificasse e incentivasse a realização de mais pesquisas 

em educação musical infantil. Segundo Papousek (1996, apud PECKER, 2017, p. 30), 

 

[...] primeiro, os progressos das neurociências e a luz que esses estudos trouxeram 

para a compreensão das diferenças de funções nos hemisférios cerebrais em relação à 

fala e à consciência; segundo, a influência de certos campos de pesquisa e a 

demonstração de que uma espécie não pode ser compreendida em sua totalidade sem 

notarmos as especificidades nos meios de adaptação, o que, no caso dos humanos, 

inclui suas formas de comunicação, consciência e cultura. Nesse sentido, é a transição 

de estudos baseados no modelo estímulo-resposta para o modelo de pesquisa 

interacional com crianças, levando em consideração o ambiente social, e a valorização 

das trocas sociais e dos adultos como mediadores culturais, que ilumina e desperta 

pesquisadores para a compreensão dos fenômenos inerentes à educação musical. 

 

Percorrendo a linha do tempo das práticas musicais com bebês, um dos mais renomados 

estudiosos nesta área é Edwin E. Gordon; ele ficou conhecido mundialmente por seus estudos 

que enfatizam a aprendizagem musical de recém-nascidos e crianças em idade escolar. Há mais 

de 25 anos estudando e ensinando música para crianças desde o nascimento até os três anos de 

idade, seus apontamentos e considerações são bastante significativos no que tange ao ensino da 

música. 

Conforme os apontamentos de Gordon (2015), nos primeiros oito meses de vida do 

bebê, ele consegue aproveitar ao máximo as experiências musicais, e considera que 

pedagogicamente é importante que seja oferecida uma educação caseira, tirando o máximo de 

proveito dos ensinamentos realizados por seus familiares e pessoas afetivamente importantes 

em sua vida. 

A partir do modelo pedagógico desenvolvido por Gordon, Taggart (2011) sistematizou 

seus princípios mais importantes, são eles: 

1. Começar cedo: mesmo ainda sem ter a possibilidade de reagir aos incentivos musicais 

da forma mais apropriada, as crianças precisam ser expostas a música o mais cedo possível. 

2. Ambiente musicalmente enriquecido: para que aconteça o desenvolvimento musical 

é importante que exista qualidade nessa exposição. 

3. Apoiar a educação musical dos pais e cuidadores: a participação das pessoas que 

cuidam do bebê e a qualidade do cuidado é importante para que possa ser dado continuidade ao 
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trabalho de educação musical, sendo realizado no ambiente escolar, cabendo as professoras 

incentivarem a presença da música nas aulas. 

4. Incluir canções sem palavras ou letras: acredita-se que para que a criança tenha maior 

interesse na questão musical é importante proporcionar a experiência de canções sem letras, 

utilizando vocalizes e cantos silábicos. 

5. Incluir improvisações: refere-se à importância de que a criança possa explorar 

informalmente as músicas antes de as assumir em sua prática de maneira mais formal. 

Conforme estudos realizados, Gordon (2015, p. 7) aponta que “se uma criança muito 

pequena não tiver a oportunidade de desenvolver um vocabulário de audição musical, as células 

que teriam sido usadas para estabelecer esse sentido auditivo serão, se não desaparecerem, 

direccionadas para outro sentido”, podendo, assim, beneficiar ou fortalecer outro sentido, como, 

por exemplo, a visão. Com base nessa perspectiva, o autor acredita que a música não é somente 

para quem tem determinado potencial, ou para um número específico de sujeitos, mas que todos 

têm algum potencial que lhes auxiliem no entendimento de música (GORDON, 2015).  

Nesse sentido, incentivar musicalmente as crianças desde o nascimento é uma das 

formas de proporcionar o desenvolvimento da audição musical, persistindo, mesmo que em 

alguns momentos pareça que a aprendizagem não está sendo significativa devido a idade do 

bebê. Um ambiente rico musicalmente favorece o aprendizado e contribui para a criança, além 

de fortalecer os vínculos familiares. 

Maffioletti (2014) também investigou sobre as primeiras aprendizagens da criança, 

relacionando-as com a música. O sorriso apreendido pelo bebê é uma forma de comunicação, 

uma resposta enquanto não utiliza a voz, sendo contrário ao choro, o bebê realiza-o quando 

quer mostrar insatisfação ou desconforto em relação a algo. 

As relações estabelecidas com bebê são importantes; quando são pequenos sua 

capacidade de estabelecer vínculos é surpreendente. Porém, a autora também argumenta que a 

privação de laços pode gerar desconforto no bebê. Maffioletti (2014, p. 2) aponta que “uma das 

alternativas para que vínculo seja facilitado é inserção da música na vida dos bebês”. 

O repertório de comunicação da língua materna é apreendido pelas crianças desde 

pequenas. Segundo Maffioletti (2014), as propriedades musicais estão presentes nessa dinâmica 

de expressar oralmente suas necessidades, “da mesma forma que a linguagem se organiza em 

unidades de significados, a linguagem musical se organiza em padrões de coerência que são 

apreendidos e transmitidos culturalmente” (p. 3). 
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A autora acredita que, para o engajamento das crianças em vivências musicais, é 

necessário proporcionar a inserção delas na cultura da música.  

 

Cantar para um bebê tem o mesmo efeito de conversar com ele, com a vantagem de 

ser uma linguagem apoiada em significados não-verbais experimentados por ele 

espontaneamente. O canto estabelece um clima amoroso e comunicativo que reforça 

os sentimentos positivos das relações interpessoais. Durante o canto o bebê troca 

olhares, gestos, e movimentos corporais que funcionam como uma linguagem 

comunicativa capaz de estabelecer sentimentos de compreensão mútua. O resultado 

deste diálogo é a sensação prazerosa que fortalece o vínculo afetivo entre as pessoas 

(MAFFIOLETTI, 2014, p. 5). 

 

Tal fortalecimento a partir das vivências musicais é o que se pretendeu verificar no 

trabalho desenvolvido com os bebês e suas famílias, sendo Kebach (2013) uma das 

pesquisadoras nessa área. A prática musical realizada pela autora tem como base o 

construtivismo, ou interacionismo, como perspectiva teórica epistemológica de Piaget, em que 

a aprendizagem ocorre a partir de um processo de construção que envolve interação de sujeito 

e objeto em um contexto sociocultural. Kebach (2013, p. 19) considera que “a aprendizagem se 

dá por meio das ações realizadas pelos sujeitos sobre os objetos, desencadeando a construção 

de esquemas sensoriais e motores no estágio sensório-motor até alcançar” de forma gradual o 

próximo estágio do desenvolvimento, chamado de pré-operatório, nele supõe-se que o bebê já 

está apto a realizar representações. 

Conforme já discorrido no subcapítulo referente ao desenvolvimento proposto por 

Piaget, os estágios referem-se ao desenvolvimento das estruturas do pensamento de forma 

ampla, sem depender de estruturas inatas ou somente de informações do meio, sendo eles 

resultantes “das ações do sujeito sobre os objetos de seu interesse” (KEBACH, 2013, p. 19). 

No que se refere à prática educativa musical sobre a ótica construtivista, a autora destaca a 

importância de pensar no processo que ocorre entre a interação do estudante com o professor 

para, a partir disso, refletir sobre a construção do conhecimento. Nesse sentido, acredita que 

seja de suma relevância o professor de música ter perfil questionador, inquieto e crítico ao 

realizar os encontros com seus alunos (KEBACH, 2013). 

Aprendizagem é o exercício que impulsiona o desenvolvimento cognitivo, 

reconstruindo novas estruturas na criança a partir do desafio. A aprendizagem musical torna-se 

possível quando a criança tem “estruturas permissíveis à assimilação e à acomodação de novos 

conhecimentos” (KEBACH, 2013, p. 21). Dessa forma, é necessário que a criança tenha 

vivenciado e se apropriado das ações, considerando a experiência de vida e se inserindo em 
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uma aprendizagem ampla, assim, a evolução da criança possibilita condições em termos de 

estrutura para que possa buscar novas aprendizagens.  

Tais ações são o que Piaget chamou de equilibração, em que, segundo ele, sempre 

estamos executando ações conforme determinada necessidade, a qual é a forma em que um 

desequilíbrio se manifesta. Nossas ações se configuram como uma busca de um reajustamento 

ou de equilibração. Assim, “os interesses de uma criança dependem, portanto, a cada momento 

do conjunto de suas noções adquiridas e de melhor disposições afetivas, já que estas tendem a 

completá-la em sentido de melhor equilíbrio” (PIAGET, 2019, p. 7). 

Sobre esse aspecto, Kebach (2013, p. 21) salienta que “quando se proporcionar às 

crianças um leque de possibilidades de refletir sobre musicalidade e de realizar experiências 

musicais, amplia-se, também, a sua condição de compreender o mundo.”  Assim, a construção 

do conhecimento musical nas crianças, segundo a autora, inicia a partir dos primeiros anos de 

vida do bebê, sendo que o ambiente familiar é fundamental para proporcionar de maneira mais 

ou menos intensa tal tipo de desenvolvimento. 

No que se refere as produções sonoras, Delalande (1999) apresenta três categorias que 

se relacionam com as fases do desenvolvimento, propostas por Piaget. As categorias são: 

exploração, expressão e construção. É válido para a construção deste trabalho, explicar a fase 

denominada de exploração, a qual se refere ao período sensório-motor e considera que o 

aprendizado musical nessa fase ocorrerá a partir de exploração sonora do bebê em seu corpo, 

afinal, essa é a maneira com que ele se apropria de objetos. A criança pequena não é capaz, 

ainda, de realizar organizações sonoras, mas de realizar jogos de exploração sobre o mundo dos 

sons (DELALANDE, 1999). 

Por assim ser, Kebach (2013, p. 22) complementa que  

 

[...] o bebê explora seu mundo com atividades diversas, como ruídos de fala, choro, 

bater palmas, bater nos objetos, etc. À medida que vai crescendo e se desenvolvendo, 

vai descobrindo novos sons, fazendo repetições e variações destes, enfim, vai 

desenvolvendo só criatividade e suas construções musicais por meio das ações que 

exerce sobre os objetos de modo exploratório. 

 

No que se refere aos professores da Educação Infantil, ao tratar de suas práticas musicais 

com bebês e crianças, Kebach (2013) salienta que é importante estar aberto para considerar as 

experiências das crianças, direcionar o foco no desenvolvimento das mesmas e valorizá-las, 

independentemente de suas produções musicais. O professor é um agente transformador em 

potencial, a partir de sua prática de musicalização na sala de aula, sendo esse um espaço de 

exploração sonora e de expressões sonoro-musicais, levando em consideração que “a criança 
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só se musicaliza por meio de desafios significativos, que partam daquilo que ela já é capaz de 

fazer rumo à descoberta de novas formas de ação sobre o objeto musical” (KEBACH, 2013, p. 

24). 

Com base no exposto, é possível perceber o quanto a educação musical é importante, 

também, para bebês pequenos, ao passo que são diversos os autores que corroboram a 

concepção de que ainda no ventre materno o bebê é capaz de ouvir, tais como: Jaber (2012), 

Parizzi e Rodrigues (2020), Carvalho e Justo (2021), entre outros, e que, além disso, quanto 

mais cedo as solicitações sonoras forem oportunizadas, por meio de vivências musicais, melhor 

será o desenvolvimento do bebê. É importante salientar que autoras como Esther Beyer e 

Beatriz Ilari também contribuíram em suas pesquisas no que se refere a esta temática, no 

entanto, como já seus trabalhos já foram consultados na revisão de literatura, considerou-se por 

bem não utilizá-las também no referencial teórico. 

 

3.3 EDUCAÇÃO DIGITAL EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Estamos vivendo na era digital, onde até mesmo as crianças utilizam aparelhos 

eletrônicos para jogar ou acessar informações importantes. Nas empresas, e em Indústrias, 

grande parte do trabalho já é automatizado na maior parte das vezes. Para refletir brevemente 

sobre o período atual e relacioná-lo com a influência do avanço tecnológico em nossas 

atividades escolares, Pérez Gómez (2015) e Valente (2018) realizam apontamentos valiosos 

sobre a tecnologia na educação. 

Os últimos dois anos estão sendo marcados por estarmos em um momento de pandemia 

mundial, como falado anteriormente, em que muitas escolas suspenderam suas atividades 

presenciais durante o ano de 2020, contexto este, em que fez com que o projeto que está 

diretamente relacionado com esta pesquisa de mestrado acontecesse de forma remota. Em 2021 

já temos alguns retornos presenciais em algumas escolas, porém, a tecnologia tem sido uma 

forte aliada no ensino, em que até mesmo as crianças estão estudando de forma remota, e o que 

dizer então, dos bebês? Também estão tendo esta novidade e oportunidade. 

Em meio a tantas mudanças no contexto educacional, nos questionamos sobre as 

mudanças ocorridas na escola, agora permeada com tecnologias, tornando a educação 

digitalizada na era da globalização. Aula de música on-line? Para bebês? Já imaginou? Muitos, 

nunca imaginaram! Porém, é a realidade que estamos vivenciando. Esta modalidade de 

educação musical para a realização das ações do projeto de extensão foi possível devido a 
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utilização de tecnologias de informação, como por exemplo, de um celular com aplicativo 

WhatsApp e de um celular ou computador com o aplicativo de videoconferência Google Meet. 

Além disso, o acesso principal às telas, conforme orientações repassadas às famílias, foram para 

que os familiares interagissem com os integrantes do projeto e que os bebês, interagissem 

diretamente com a família, evitando a exposição excessiva, que é desnecessária nesta idade. 

Entretanto, sabe-se que esta não é a realidade da maioria dos brasileiros. Consideramos 

que as tecnologias visam auxiliar na educação neste período em que nem sempre é possível 

frequentar as aulas presenciais, mas ainda assim, muitas crianças estão sem equipamentos ou 

conexão disponível para que tal aprendizado seja possível.  

Estudantes abandonam a escola diariamente, e um dos questionamentos refere-se a 

“qual seria o sentido da escola que conhecemos neste cenário?” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 14). 

O fato é que vivemos na era da informação. A força física necessária para evolução do ser 

humano, foi substituída pela força física animal e, posteriormente, substituída pela energia, que 

deixou de ser importante para fazer a gestão digital da informação e satisfazer as “necessidades, 

desenvolvimento, sobrevivência e poder” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 15).  

A esse respeito, o autor fala que “as mudanças nas relações de poder em relações de 

produção provocam transformações substanciais no campo das relações de experiência que 

singularizam a vida dos cidadãos da era da informação e que tem a ver com a transformação 

dos cenários de socialização próximos” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 22). Tudo se modificou, e 

é necessária a readequação em tal realidade, tanto no que se refere à família quanto à escola. 

Cada vez mais a necessidade de se utilizar da tecnologia da informação está presente 

em nossa vida, sendo que muito serviços e trabalhos, aos poucos, têm passado a serem viáveis 

somente por meio da rede (PÉREZ GÓMEZ, 2015). A urgência em se adequar às novas formas 

de comunicação se faz presente, afinal, estamos inseridos cada vez mais em um ambiente 

digital. Entretanto, cabe a nós, profissionais da educação, termos consciência que esta 

adequação não depende somente do indivíduo, mas de outros fatores envolvidos, dentre eles, o 

financeiro, que está interligado com outros inúmeros... Com certeza nestes últimos anos ainda 

mais jovens abandonaram a escola, mas neste caso, nem sempre “por querer”, mas por não ter 

o acesso necessário ou ter dificuldade em estudar nesta nova modalidade que se apresenta. 

Para a vida cotidiana, portanto, essas transformações podem atribuir vários significados 

e consequências; uma delas refere-se ao fato de que em dois anos, entre 2006 e 2008, em relação 

ao número de buscas utilizando o Google, foi “produzida mais informação que em toda a 

história anterior da humanidade” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 17). Além disso, a internet foi 
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considerada a tecnologia que mais rápido fez parte da sociedade em toda a história da 

humanidade, e mais impactante é que 80% de novos cargos de trabalho têm como pré-requisito 

habilidades referentes ao tratamento da informação, sendo que em grande parte dos casos os 

salários são até 50% mais altos do que trabalhos que não necessitam utilização da internet 

(PÉREZ GÓMEZ, 2015). Neste cenário, o autor salienta ainda que “nos próximos 5 anos [a 

contar de 2005], 80% dos trabalhadores estarão executando o seu trabalho de maneira diferente 

daquela como vinham desenvolvendo ao longo dos últimos 50 anos ou estarão realizando outros 

trabalhos” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 18). 

Tendo em vista o ano em que o material citado foi publicado, sabe-se que já se passaram 

seis anos; hoje as tecnologias são utilizadas para poderem fazer justamente o que foi salientado 

pelo autor. Na era da informação, especialmente no período de pandemia, isolamento social, 

trabalho remoto, são fatores que corroboram as afirmações de Pérez Gómez, como, por 

exemplo, quando considerou que “os meios de comunicação e, em particular, a tela 

multipresente, constituem o esqueleto da nova sociedade” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 19). 

Apesar das diversas implicações que relacionam a questão cultural com as tecnologias 

e suas formas de utilização, há também possibilidades de se beneficiar do novo modo de vida 

que é anunciado a partir dos acessos virtuais. Como sendo plataforma universal, flexível e 

aberta, a internet “também pode ser considerada um agente facilitador de intercâmbio 

democrático, porque torna a informação acessível a mais pessoas do que nunca em toda a 

história da humanidade” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 22). 

Para melhor aproveitamento das tecnologias de informação, outras metodologias 

consideradas ativas para aprendizagem têm sido estudadas por muitos profissionais da área da 

Educação. A intenção é de gerar envolvimento dos estudantes de maneira com que eles sejam 

protagonistas da sua própria aprendizagem. (VALENTE, 2018). Sobre este aspecto, o autor 

destaca que 

 

Além das estratégias mais conhecidas, como a aprendizagem baseada em projetos 

(PBL) ou aprendizagem baseada na investigação, as tecnologias digitais têm alterado 

a dinâmica da escola e da sala de aula a respeito, por exemplo, da organização dos 

tempos e espaços da escola; das relações entre o aprendiz em formação; das interações 

entre alunos e entre alunos e professor (VALENTE, 2018, p. 26). 

 

Pode-se citar a rotação por Estações, a sala de aula invertida, e o laboratório rotacional 

como sendo inovações híbridas sustentadas, as quais podem ser utilizadas em aulas tradicionais 

presenciais ou também no ensino remoto on-line (VALENTE, 2018). 
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Ao optar por uma metodologia diferenciada, a intenção é de proporcionar o aprendizado 

do estudante não só na sala de aula, mas também de forma on-line a partir dos diversos recursos 

que as tecnologias digitais proporcionam, tais como: “animações, simulações, uso de 

laboratórios virtuais os quais o aluno pode acessar e complementar com leituras, o vídeo que 

ele assiste” (VALENTE, 2018, p. 27). O autor apresenta também outros conceitos e formas de 

utilizar as tecnologias de informação e comunicação a favor da educação, abordando 

desempenho, acolhimento ao estudante e, também, pensando nesse ensino “para além da gaiola 

acadêmica” (VALENTE, 2018, p. 32). 

Não é de hoje que crianças, jovens e adultos têm aprendido e desenvolvido seus 

conhecimentos relativos à internet, muitas vezes até, demasiadamente. No entanto, é importante 

pensar sobre esse aspecto, também de forma positiva, como uma forma de “extensão dos 

recursos e das possibilidades de conhecimento e ação” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 23). 

Sobre a utilização de tecnologias, “na era da informação global-digital, a cognição, tanto 

conteúdos como os processos, encontram-se distribuída e dispersa entre mentes humanas, meios 

digitais, grupos de pessoas, espaços e tempos” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 23). Estamos 

vivenciando esse momento e realmente é necessário considerar readequar os aprendizados, 

buscando cada vez mais os meios de comunicação em rede para poder interagir com demais 

pessoas, bem como aprender. 

Entretanto, importante pensarmos que infelizmente o nosso cenário atual a tecnologia 

não está disponível para todos. Sabe-se que é uma grande ferramenta de aprendizagem, e que 

por exemplo, neste cenário de isolamento social que vivenciamos nos dias de hoje seria a forma 

perfeita para promover o ensino e aprendizagem daqueles que estão afastados da educação 

presencial nas escolas. Porém, sua utilização gera um custo, sendo necessário, além de dispor 

de equipamentos compatíveis, a necessidade de saber utilizar tais recursos, bem como deter o 

acesso a eles por meio principalmente do acesso à Internet. 

Nesse sentido, a autora também apresenta a contribuição de Freire, o qual projetou  

 

sua preocupação com a falta de acesso da maioria das crianças brasileiras e reconhece 

suas consequências ao longo do tempo: Qual é a repercussão da tecnologia com essas 

e a maioria das crianças brasileiras, hoje, e em 20-30 esses milhões de crianças estão 

mais longe da tecnologia (BARANAUSKAS, 2018, p. 48). 

 

Nesse contexto, levando em consideração as dificuldades apresentadas por alguns 

públicos, mas sabendo que a educação escolar durante o ano de 2020, em que aconteceu a coleta 

de dados desta pesquisa, foi realizada de forma remota, on-line, ocorrendo em alguns momentos 
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síncronos e em outros assíncronos, a alternativa encontrada pelo projeto de extensão da UERGS 

foi se adequar a este formato e trabalhar com aqueles que estivessem disponíveis para tal, seja 

em termos de tempo, mas também de equipamentos. A partir do trabalho feito, a presente 

pesquisa teve como base para sua coleta de dados os documentos obtidos a partir da realização 

de atividades e vivências musicais realizadas de forma remota, não sendo possível se assegurar 

do tempo de duração desse cenário em decorrência da pandemia da COVID-19, é válido pensar, 

também, na possibilidade de implantação do tipo de atividade remota nas escolas de Educação 

Básica, mesmo após o retorno das atividades presenciais, pois o mundo digital demanda 

atualizações da forma que o ensino é vivido e experimentado.  
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4 METODOLOGIA 

 

Com objetivo de explicar mais detalhadamente as informações referentes à metodologia 

desta pesquisa, apresento dois aspectos: o trabalho de mestrado, mas que transversaliza também 

com o projeto de extensão, possibilitando a viabilização deste estudo. Para melhor 

compreensão, iniciarei a exposição do projeto de extensão, conforme descrito a seguir. 

 

4. 1 PROJETO DE EXTENSÃO “VIVÊNCIAS MUSICAIS PARA BEBÊS E FAMÍLIAS” 

 

O Projeto de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, inicialmente 

intitulado como “Apreciando Músicas na Escola” é uma das propostas educacionais que fazem 

parte da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, orientado pela professora 

Cristina Rolim Wolffenbüttel. O projeto de extensão tem como proposta oportunizar vivências 

musicais para bebês e suas famílias, contribuindo para o fortalecimento de vínculos afetivos e 

o desenvolvimento integral das crianças.  

Fazem parte do projeto estudantes dos cursos de Licenciatura em Música, 

Especialização em Educação Musical, que no início deste ano concluíram o curso, e do 

Mestrado Profissional em Educação desta instituição de ensino. A pesquisadora se enquadra 

nessa última categoria citada, além de estar cursando o Mestrado, possui graduação em 

Psicologia e está concluindo Licenciatura em Pedagogia. As vivências foram planejadas e 

executadas pelos estudantes citados que fazem parte do projeto, realizando algumas vivências 

musicais de maneira a contribuir com a proposta do trabalho desenvolvido pelo grupo.  

Devido à situação atual vivenciada, foi necessária uma readequação no modo de 

execução do projeto. Com a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), as escolas 

interromperam suas atividades presenciais, e as famílias foram orientadas a permanecerem em 

suas residências, em isolamento, de forma a evitar o contágio. Diante desse cenário, optou-se 

por realizar o projeto de forma remota/on-line e ampliar a participação para qualquer família 

interessada, atendendo aos critérios pré-estabelecidos, que serão descritos em seguida. 

Neste contexto, em especial nos casos de crianças menores, que podem ser consideradas 

como assintomáticas, podendo não apresentar sintomas visíveis após o contágio quanto os 

adultos, e possivelmente contaminar outras pessoas, as escolas adiaram o retorno às aulas 

presenciais para esse nível de ensino, devido ao maior risco de contaminação. Essa opção faz 

sentido ao considerar que nessa fase os brinquedos são compartilhados e, muitas vezes, 
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colocados na boca; as crianças interagem entre si e o toque é vital para o desenvolvimento e 

aprendizagem. Assim, a escolha pelo trabalho de forma remota pôde possibilitar uma vivência 

diferenciada para as famílias envolvidas, a qual normalmente seria realizada no ambiente 

escolar. Destaco que o trabalho citado, realizado pelo projeto de extensão, foi desenvolvido 

durante o segundo semestre do ano de 2020, pois sabe-se que em 2021 algumas escolas já 

retornaram com os atendimentos presenciais com ensino híbrido5. 

Ademais, sendo essa uma ação da universidade, que possibilita a união dos 

conhecimentos e estudantes das fases de graduação, especialização e mestrado profissional, 

resulta como uma proposta de trabalho que poderá ser mantida e realizada em outros momentos, 

pelas escolas, não somente de maneira remota, mas, também, presencial, assim que for possível 

esse tipo de modalidade. 

Para os encontros e ações com as famílias no decorrer do projeto aconteceram momentos 

síncronos e assíncronos, ou seja, os momentos síncronos foram aqueles realizados com as 

vivências ao vivo, criando uma interação entre os integrantes do projeto e as famílias em tempo 

real (entrevistas iniciais e finais e vivências musicais). Já os momentos assíncronos ocorreram 

a partir do envio de atividades a serem praticadas no horário definido pelas famílias, em suas 

casas, durante o restante da semana. Essa proposta de encontros síncronos e assíncronos se deu 

devido ao fato de que é importante garantir que as famílias mantivessem e repetissem as 

vivências musicais também durante a semana, em dias em que não tiveram o encontro ao vivo 

com as integrantes do projeto, pois sabe-se que o desenvolvimento dos bebês ocorre a partir das 

solicitações e, também, da repetição. 

 

4.1.1 Pesquisa-ação 

 

A pesquisa-ação foi o método utilizado para realização do projeto de extensão, o qual 

pretendeu oportunizar vivências musicais para bebês e suas famílias, contribuindo para o 

fortalecimento de vínculos afetivos e o desenvolvimento integral das crianças. Para tanto, a 

mesma, foi baseada nos estudos de Tripp (2005), que apresenta os diversos aspectos que estão 

envolvidos nesta proposta de trabalho. 

No que se refere à invenção da pesquisa-ação, o autor relata que não há um consenso 

em relação à autoria do termo pesquisa-ação, entretanto, um aspecto destacado por Tripp (2005) 

 
5 “O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por 

meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).” (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p. 

13). 
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é o de que esse tipo de pesquisa é de difícil definição devido a duas razões que estão 

interligadas: “primeiro, é um processo tão natural que se apresenta, sob muitos aspectos, 

diferentes; e segundo, ela se desenvolveu de maneira diferente para diferentes aplicações” 

(TRIPP, 2005, p. 445).  

Outra questão interessante é de que a pesquisa-ação utilizada com fins educacionais é 

uma estratégia para proporcionar o desenvolvimento tanto de professores quanto o de 

pesquisadores, possibilitando utilização do conhecimento para aprimorar o seu ensino. Nesse 

sentido, o projeto de extensão foi essencial quanto a realização das vivências com os bebês e as 

famílias no que tange ao seu desenvolvimento, pois foi um trabalho que poderá também servir 

como base para que outros professores possam desenvolver futuramente. Posto isso, sendo uma 

pesquisa-ação, os(as) integrantes do projeto de extensão fizeram parte do processo e do “ciclo 

no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática investigar 

a respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 446). Para ilustrar tal processo, o autor apresenta o seguinte 

diagrama: 

 

Ilustração 12 - Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação 

 

Fonte: Tripp (2005, p. 446) – design feito pela autora (2021). 

 

Esse ciclo proposto por Tripp (2005) ilustra as características da pesquisa-ação, ao passo 

que possibilita ao pesquisador, após o planejamento e a implementação da prática, descrever e 

avaliar alguma eventual mudança que diagnostique necessária na prática realizada e, dessa 

forma, ao realizar tal processo, o pesquisador aumentará seu conhecimento e aprendendo não 

apenas sobre a prática, mas como também sobre o processo investigativo. 

Relacionando esses aspectos com o projeto de extensão, é possível ilustrá-los afirmando 

que no decorrer dos encontros realizados pelas integrantes do projeto de extensão, os 

planejamentos para os próximos puderam ser repensados e reavaliados a partir dos encontros 
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anteriores, a partir de uma breve reunião entre os integrantes que era realizada após cada 

vivência musical. Ou seja, embora os planejamentos estivessem prontos, foi na prática que se 

conheceu mais profundamente a realidade e a partir disso, foi possível repensar e modificar 

algum aspecto que tenha sido considerado necessário para melhor atingir os objetivos que 

traçados. Também, a fim de diferenciar a pesquisa-ação de outras formas de investigação-ação, 

o autor caracteriza que “pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas 

de pesquisa consagradas para informar ação que se decide tomar para melhorar a prática” 

(TRIPP, 2005, p. 447). 

Para representar o ciclo da pesquisa-ação, o autor apresenta uma sequência composta 

por três fases que são realizadas nos diferentes campos da prática e, também, da investigação 

sobre esta, conforme apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 6 – Representação do ciclo da pesquisa 

 Ação realizada no campo da 

Sequência da ação Prática Investigação 

Planejamento De uma mudança na prática Da avaliação de resultados 

Implementação Da mudança na prática Da produção de dados 

Avaliação  a) da mudança da prática e 

b) do processo de investigação-ação 

Fonte: Tripp (2005, p. 453). 

 

A partir das informações apresentadas no quadro 6, é possível identificar a importância 

da pesquisa-ação, que, embora conte com uma sequência básica em ambos os campos, as ações 

que acontecem em cada um deles são diferentes. Outro aspecto importante desse tipo de 

pesquisa é o de que o pesquisador deve planejar, não só objetivando que aconteça uma mudança 

na prática, mas também para que possa avaliar os efeitos gerados pela mudança (TRIPP, 2005). 

Além das informações já mencionadas, que envolvem a realização da pesquisa-ação e 

as características desta, aponta-se que ela tem outra especificidade, e que diz respeito ao fato 

de que a pesquisa-ação costuma ser participativa desde a sua origem. Tripp (2005) menciona 

quatro formas pelas quais as pessoas costumam fazer parte de um projeto de pesquisa-ação: 

obrigação, cooptação, cooperação e colaboração. No caso do projeto de extensão, é possível 

classificá-lo como sendo caso de colaboração, pois os(as) estudantes envolvidos(as) no projeto 

de extensão concordaram em cooperar e participar enquanto parceiros(as), realizando um 

trabalho em equipe. 

Por ser um tipo de pesquisa razoavelmente popular e apresentar características 

específicas, o autor salienta que um projeto de pesquisa-ação pode variar conforme cinco 
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modalidades. O projeto de extensão pode se enquadrar no questionamento apresentado por 

Tripp (2005, p. 456), a partir da seguinte consideração: “o projeto está introduzindo uma prática 

nova para a situação, ou seja, o pesquisador está implementando, adaptando ou adotando uma 

ideia ou prática extraída de algum outro lugar ou está utilizando o projeto para desenvolver 

ideias ou práticas próprias inteiramente novas e originais?”. Acredita-se que o projeto de 

extensão trata desse questionamento, pois a proposta de trabalho não é inteiramente nova; como 

foi visto, já foram escritos trabalhos sobre pesquisas com vivências musicais semelhantes. No 

entanto, no contexto em que foram propostas estas vivências e na atualidade do contexto sócio-

histórico, ela foi inovadora, porque em nossa região e comunidade acadêmica não há 

conhecimento de trabalho semelhante a este.  

Com base no exposto, têm-se as principais justificativas para a utilização desse método 

de pesquisa no Projeto de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”. Optou-se pela 

escolha do autor devido ao fato de que apresentou o modo de trabalho mais coerente com os 

objetivos propostos no projeto, bem como foram descritos de maneira dinâmica, que 

possibilitou a relação e reflexão com os itens do trabalho elaborado pelos(as) estudantes. 

 

4.1.2 Critérios para escolha dos participantes 

 

Participaram do projeto de extensão os bebês que tinham entre 0 (zero) meses e dois 

anos de idade, acompanhados por sua mãe ou responsável. Optou-se pela escolha dessa faixa 

etária para que as vivências pudessem ser realizadas por crianças desde o nascimento e, assim, 

as famílias vivenciassem, mantivessem ou desenvolvessem ações musicais que 

potencializassem seu aprendizado no primeiro estágio do desenvolvimento que foi chamado 

por Piaget por sensório-motor, conforme consta no referencial teórico desta dissertação. 

No que se refere ao responsável pelo bebê, a maioria deles foram acompanhados pelas 

mães durante as práticas musicais. No entanto, um dos bebês teve o acompanhamento do pai 

durante as vivências, e outros dois bebês, tiveram também a participação dos pais durante uma 

vivência cada um. Outra questão relevante é de que algumas famílias tinham mais de um 

filho(a), e esses também foram convidados a participar das vivências musicais, porém, foi 

solicitado que a interação do(a) responsável no momento da vivência musical fosse 

principalmente com o bebê participante do projeto, bem como as informações que repassou ao 

grupo de extensão, foi será somente referente ao desenvolvimento do filho(a) bebê participante. 
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Por se tratar de uma vivência que foi feita totalmente de maneira on-line, a localidade 

onde moram as famílias não fez diferença para a seleção das participantes, entretanto, foi 

necessário que tivessem disponibilidade de tempo semanal para a realização das práticas 

propostas, bem como acesso à internet para realizarem as propostas. Além disso, foi ressaltada 

a fundamental importância do comprometimento e assiduidade das famílias participantes, para 

que o trabalho ocorresse conforme o planejado podendo beneficiar ambas as partes envolvidas, 

que foram as famílias e, também, participantes do projeto de extensão. O quadro 7 ilustra as 

cidades em que houve participantes do projeto de extensão. 

 

Quadro 7 - Cidades em que residem as famílias participantes do projeto de extensão 

Cidade/Estado Número de participantes 

Barão/RS Uma família participante 

Estrela/RS Uma família participante 

Santa Maria/RS Uma família participante 

Porto Alegre/RS Duas famílias participantes 

Igrejinha/RS Uma família participante 

Rio Grande/RS Uma família participante 

Montenegro/RS Uma família participante 

Bom Princípio/RS Uma família participante 

Fonte: Autora (2021). 

 

Embora tenha sido possível a inscrição de pessoas de qualquer lugar, Estado/região, foi 

coincidência que todas residem no Rio Grande do Sul. Este fato pode ter ocorrido devido a 

divulgação ter sido pelas redes sociais da Universidade e dos integrantes do projeto de extensão, 

e talvez, pessoas com maior proximidade tenham se interessado em participar. 

As práticas musicais aconteceram semanalmente, de forma síncrona, a partir da 

plataforma de videoconferência Google Meet; foi disponibilizado o link de acesso para as 

famílias participantes do projeto, e, também, foi ensinado como se utiliza a plataforma, quando 

necessário. Outras formas de interação foram a partir de formulários on-line e por um grupo no 

WhatsApp, esses últimos, realizados de maneira assíncrona. 

 

4.1.2.1 Famílias participantes 

 

Em um primeiro momento foi feita a divulgação do projeto nas redes sociais (Facebook, 

Instagram e WhatsApp) da universidade e dos(as) acadêmicos(as) envolvidos(as). As pessoas 

interessadas entraram em contato e responderam um formulário elaborado pelo projeto de 

extensão, no Google Formulários, cujo roteiro encontra-se no anexo A desta dissertação, e, após 
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ser preenchido, as respostas foram enviadas para as participantes, a fim de verificar a 

disponibilidade das famílias no que se refere ao comprometimento, idade do bebê e acesso à 

internet.  

Foram selecionadas para participar das vivências musicais as primeiras dez famílias que 

entraram em contato, preenchendo o formulário, e que estavam de acordo com os critérios de 

seleção citados anteriormente. Optou-se por esse número de famílias para que fosse possível 

dar atenção a todas elas durante as práticas síncronas, tendo em vista que os bebês são pequenos 

e possuem características diferentes devido à faixa etária variada. Outro motivo foi por ser um 

número adequado de participantes para que preencher a tela do computador durante o acesso 

pelo Google Meet, e, assim, foi possível visualizar as famílias enquanto participavam com seus 

bebês, pois quando há muitas pessoas, aparecem as imagens muito pequenas na tela, tornando 

difícil acompanhar as vivências desenvolvidas pelas famílias, individualmente. 

O quadro abaixo ilustra algumas informações sobre as famílias participantes do Projeto 

de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” – 2020/2, as quais os documentos 

resultantes das vivências musicais realizadas pelo projeto de extensão foram utilizados como 

material de análise para esta dissertação. 

 

Quadro 8 - Informações sobre as famílias participantes do projeto de extensão 

Nome da(o) 

responsável 

Idade Estado 

Civil 

Profissão Nome do 

bebê 

Idade Outros(as) 

filhos(as) 

Simone 43 Casada Professora Yuri 4 meses 9 anos e 15 

anos 

Dienifer 

Jones 

33 

36 

Casada Professora Aurora 5 meses Não 

Gisele 40 Casada Estética automotiva Pedro 2 meses 7 anos e 10 

anos 

Lívia 33 Casada Professora de inglês Arthur 5 meses 12 anos 

Valéria 32 Casada Secretária de escola Filipe 11 meses 5 anos e 7 anos 

Katiuscia 23 Solteira Estudante 

(Contabilidade) 

Antonella 1 mês Não 

Débora 32 Casada Professora Betina 1 ano e 3 meses Não 

Cláudia 31 Casada Fotógrafa Isabela 1 anos e 6 m Não 

Grasiela 38 Casada Vice diretora e 

assessora pedagógica 

Maria 1 ano e 7 m 6 anos e 9 anos 

Fonte: Autora (2021). 

 

Dentre as dez famílias selecionadas inicialmente para o projeto, uma delas, no decorrer 

das ações, não teve uma participação considerável para ser incluída nos dados desta dissertação, 

pois as bebês, gêmeas, participaram somente de quatro dos oito encontros síncronos, os quais 

serão relatados posteriormente. Além disso, a família não preencheu nenhum dos formulários 
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referentes às vivências musicais assíncronas e, também, não interagiu pelo grupo de WhatsApp. 

Ainda, ao final dos encontros síncronos, ao ser contatada para realizar a entrevista final, a 

responsável não retornou nenhuma das mensagens enviadas, e desta forma, a escolha foi de não 

a incluir nesta dissertação, por considerar que não haveria dados suficientes para realizar as 

análises propostas neste trabalho. Entretanto, a família não foi excluída do projeto, seguiu tendo 

acesso aos materiais enviados no grupo. 

O gráfico 4 mostra a idade das mães dos bebês participantes do projeto de extensão. 

Mesmo que um pai tenha tido bastante participação, a opção foi de colocar as informações neste 

gráfico somente das mães como forma de ilustrar parte da composição familiar, tendo em vista 

que o item “idade das mães” não tem interferência nos dados e nas análises deste trabalho. 

 

Gráfico 4 - Idade das mães participantes do projeto de extensão 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A partir das informações apresentadas no gráfico 4 é possível perceber que a maioria 

das mães participantes do Projeto “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” tinham a faixa 

etária entre 31 e 35 anos, sendo estas, cinco das nove mães participantes. A segunda maior faixa 

etária foi das mães entre 36 e 40 anos, sendo duas delas. Entre 21 e 25 anos e 41 e 45 anos 

houve uma mãe participante para cada faixa etária. Ocasionalmente, não participaram mães 

com idade inferior a 20 anos ou superior a 45 anos. 

Sendo a idade dos bebês um aspecto importante a ser levado em consideração, tanto 

para a seleção dos participantes do projeto de extensão, quanto para a realização das análises 

dos dados desta dissertação, os mesmos estão apresentados de duas formas: no quadro 8 (ver 

página 77 deste trabalho), conforme a idade cronológica, e, no gráfico 5, conforme as etapas do 

desenvolvimento do período sensório-motor proposto por Piaget, autor no qual esta pesquisa 

também está utilizando como referencial teórico.   
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Gráfico 5 - Idade dos bebês, no início das vivências musicais, conforme o período sensório 

motor  

 

Fonte: Autora (2021). 

 

No que se refere a idade dos bebês, se considerarmos as etapas do desenvolvimento 

durante o período sensório-motor proposto por Piaget, podemos verificar que a maioria dos 

bebês apresentam a idade correspondente a terceira subetapa, sendo estes, três dos nove 

participantes. A subetapa V foi a que teve segunda maior quantidade de bebês nesta faixa etária, 

sendo dois dos participantes. Nas subetapas I, II, IV e VI tivemos um bebê participante com 

idade correspondente em cada uma delas. Lembrando que as idades propostas por Piaget são 

aproximadas, não sendo fixas ou imutáveis. 

Com objetivo de melhor compreensão, outro quadro foi criado para caracterizar os bebês 

participantes da pesquisa, este, com informações referentes à idade cronológica, etapa do 

desenvolvimento conforme o período sensório-motor proposto por Piaget. Salientando que 

estas idades foram no início do Projeto, sendo que teve duração média de três meses, então, 

possivelmente ao final, os bebês já estavam em outra etapa do desenvolvimento.  

 

Quadro 9 - Informações sobre idade e etapa do desenvolvimento de cada bebê 

 

Nome 

 

Idade 

Etapa do desenvolvimento 

conforme o período sensório-motor proposto por Piaget 

Antonella 1 mês Subestágio I (zero – 1 mês) 

Pedro 2 meses Subestágio II (1 – 4 meses) 

Yuri 4 meses  

Subestágio III (4 – 8 meses) Aurora 5 meses 

Arthur 5 meses 

Filipe 11 meses Subestágio IV (8 – 12 meses) 

Betina 15 meses Subestágio V (12 – 18 meses) 

Isabela 18 meses 

Maria 19 meses Subestágio VI (12 – 24 meses) 

Fonte: Autora (2021). 
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Cabe lembrar que as idades apresentadas em cada subetapa do período sensório-motor 

são ilustrativas, não sendo fixas, pois pode variar conforme o desenvolvimento de cada bebê. 

Outra informação importante, em tempos de pandemia e isolamento social, refere-se à 

composição familiar dos bebês, sobre eles terem ou não irmãos. Considerando os irmãos como 

uma possibilidade de interação, pois nenhum dos bebês estava frequentando a escola no 

momento que participaram do projeto de extensão, esta foi uma das perguntas feitas às famílias 

na entrevista inicial do projeto. 

 

Gráfico 6 - Bebês participantes que têm irmãos 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

O gráfico 6 apresenta as informações referentes aos bebês participantes do Projeto 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias” – 2020/2, em relação a presença de irmãos. Pode-

se identificar que dentre os nove participantes, cinco deles tem irmãos. Destes cinco bebês, 

quatro deles têm dois irmãos mais velhos e um deles tem um irmão. Também é um dado 

relevante observar que quatro bebês participantes são filhos únicos e assim, a participação no 

projeto foi também, segundo alguns relatos das mães, uma possibilidade de interagirem com 

outros bebês. Com base nesta informação, o gráfico 7 mostra a composição das famílias 

participantes no projeto. 

A partir do gráfico é possível perceber que os bebês participantes moram com seus pais, 

e irmãos (quando possuem). Destaco que a categoria “Mãe + 1 filha” refere-se ao fato de que a 

bebê mora somente com a mãe, porém, tem um pai que realiza visitas com frequência, segundo 

relato da mãe. 
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Gráfico 7 - Composição familiar dos participantes do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

No que se refere às inscrições para as vivências musicais, cabe salientar que para aquelas 

famílias que se inscreveram e não foram contempladas, devido ao número limitado de vagas, 

foram disponibilizados de maneira on-line, posterior a realização de cada vivência, a gravação 

das práticas musicais para que pudessem realizar com seus bebês, as quais foram enviadas em 

um grupo de WhatsApp criado para esta finalidade. Esta forma de participação contemplou um 

total de vinte e três famílias. As informações referentes à estas famílias não fazem parte desta 

pesquisa de mestrado. O Projeto de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” foi 

um trabalho gratuito para todas as famílias participantes. 

 

4.1.3 Ações desenvolvidas pelo projeto de extensão 

 

Conforme apresentado, o Projeto de Extensão “Vivências Musicais para Bebês e 

Famílias” realizou diversas ações entre os meses de outubro a dezembro de 2020. Para 

compreensão posterior, quando serão analisados os documentos e informações sobre as 

vivências, bebês e famílias, uma apresentação de forma resumida destas práticas será relatada 

a seguir: 

 

4.1.3.1 Vivências musicais síncronas 

 

Semanalmente, nas quartas-feiras às 16h30min, as famílias acessavam um link 

previamente enviado pelo Projeto, e então, de maneira síncrona pelo Google Meet, ao vivo, 

participavam de uma vivência musical com seus bebês, com duração média de 30 minutos. O 

projeto de extensão organizou tais ações de modo com que em cada semana, um(a) integrante 

da equipe fosse o(a) responsável por conduzir tal prática, as quais foram planejadas previamente 
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com toda a equipe. Para os oito encontros, seis integrantes realizaram ações, sendo que dois 

deles realizaram a condução de duas vivências.  

Antes de cada vivência, um card com as informações era enviado para as famílias pelo 

grupo de WhatsApp e, também, em seu contato privado. Os cards foram elaborados pela 

pesquisadora/mestranda, pois conforme a divisão de tarefas entre os participantes, esta foi uma 

das atividades com a qual mostrou ter afinidade e poderia realizá-la com fins de contribuir com 

o grupo. Portanto, os cards apresentados neste trabalho têm a sua autoria, os quais foram 

elaborados utilizando o aplicativo Canva. 

Os cards de cada encontro continham informações sobre quem realizaria a vivência, 

data e horário da realização desta. Também trazia ilustrações relativas as canções que seriam 

apresentadas no encontro. Uma apresentação dos cards está a seguir, na ilustração 13:  

 

Ilustração 13 - Cards das vivências síncronas 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Conforme apresentado anteriormente, em cada semana o encontro foi conduzido por 

um(a) integrante do Projeto. O quadro abaixo mostra qual integrante realizou cada encontro: 
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Quadro 10 - Integrantes que realizaram as vivências musicais 

Encontro Integrante Link de acesso 

1º encontro Professora de música Djeniffer Heinzmann Chassot Primeiro encontro  

2º encontro Pedagoga Carolina Rosa Segundo encontro  

3º encontro Professora de música Bárbara Cecília Spohr Terceiro encontro  

4º encontro Professora de música Ana Lúcia Lutckmeier Quarto encontro  

5º encontro Prof.ª de música e Orientadora do Projeto, Cristina Rolim Wolffenbüttel Quinto encontro  

6º encontro Pedagoga Carolina Rosa Sexto encontro  

7º encontro Professor de Música Marcus Vinicius Torquato Sétimo encontro  

8º encontro Professora de música Djeniffer Heinzmann Chassot Oitavo encontro  

Fonte: Autora (2021). 

 

Cabe salientar que este trabalho foi uma experiência nova para os(as) integrantes da 

extensão, pois mesmo atuando como professores de música, ainda estão cursando a Licenciatura 

(a maioria deles) e não tinham tido experiência com vivências musicais com bebês até então. 

Desta forma, o projeto de extensão também cumpriu seu papel de oportunizar estas vivências 

aos estudantes, que puderam conhecer mais sobre este “universo” e vivenciar esta prática. 

Devido ao fato de não ter formação e/ou experiência na área musical, a pesquisadora/mestranda 

auxiliou nas atividades de organização dos encontros, sendo estes de planejamento, confecção 

de materiais (cards e avisos), coordenação de grupos e de conversas com as famílias, 

elaboração, envio e recebimento de formulários, realização de entrevistas, entre outras, como 

participante do projeto de extensão, com vistas a contribuir com o grupo nas ações 

desenvolvidas. 

Sendo uma atividade on-line, entende-se que os bebês pudessem ficar inquietos caso a 

duração fosse muito longa. Portanto, o tempo médio de realização de cada vivência musical foi 

de 30 minutos. Outro aspecto pensado pela equipe foi de oportunizar a repetição de algumas 

canções, pois sabe-se que a repetição é importante para o aprendizado dos bebês (PIAGET, 

2019). Desta forma, as canções de acolhida, relaxamento e de despedida foram as mesmas 

utilizadas em todos os encontros. Além destas, a cada três encontros, algumas das demais 

canções também se repetiam, conforme será possível observar no repertório utilizado nos 

encontros, ilustrado no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1SXl6fJ871Y
https://www.youtube.com/watch?v=bE_q3n4ygR4
https://www.youtube.com/watch?v=b7tF8apvYdU
https://youtu.be/J4S8yQNQFr4
https://www.youtube.com/watch?v=FpdpKnjUQOI
https://youtu.be/KteCxC_9Q2Q
https://youtu.be/bxt_asxgJaU
https://youtu.be/FBSWZqBEYh8
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Quadro 11 - Repertório musical conforme cada encontro síncrono 

Encontro/ 

Canções 

Canção de 

acolhida 

Canção 

2 

Canção 3 Canção 4 Canção 5 Música de 

relaxamento 

Canção de 

despedida 

1º 

encontro 

Alô, Bom dia A 

Cobrinha 

Formiguinha Chote Quatro 

Passi 

Olélé Maliba 

Makasi 

Canto do Povo 

de um Lugar 

Tchau, tchau, 

foi legal 

2º 

encontro 

Alô, Bom dia A 
Cobrinha 

Formiguinha O Chacoalho do 
Chocalho 

Olélé Maliba 
Makasi 

Canto do Povo 
de um Lugar 

Tchau, tchau, 
foi legal 

3º 

encontro 

Alô, Bom dia A 

Cobrinha 

Formiguinha Pastorzinho Olélé Maliba 

Makasi 

Canto do Povo 

de um Lugar 

Tchau, tchau, 

foi legal 

4º 

encontro 

Alô, Bom dia Cadê Maré Dona Tartaruga Fazendo 

Música 

Canto do Povo 

de um Lugar 

Tchau, tchau, 

foi legal 

5º 

encontro 

Alô, Bom dia Cadê Maré Dona Tartaruga Salta Cavalinho 

+ Viva o Sol 

Canto do Povo 

de um Lugar 

Tchau, tchau, 

foi legal 

6º 

encontro 

Alô, Bom dia Cadê Maré Dona Tartaruga Bolinha de 

sabão 

Canto do Povo 

de um Lugar 

Tchau, tchau, 

foi legal 

 

7º 

encontro 

 
Alô, Bom dia 

 
Amigo 

Sapo 

 
Formiguinha 

 
Fazendo Música 

 
Promete 

Canto do Povo 
de um Lugar + 

Brilha Brilha 

estrelinha + 
Asa Branca 

 
Tchau, tchau, 

foi legal 

8º 

encontro 

Alô, Bom dia Atirei o 

Pau no 

Gato 

Sopra, Sopra Cai Cai Balão Estátua Canto do Povo 

de um Lugar + 

Mãezinha do 
Céu 

Tchau, tchau, 

foi legal 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na canção de acolhida, para chamar a atenção dos bebês ao início da proposta, e, 

também, com intenção de que se reconhecessem como participantes do projeto, os condutores 

do encontro falavam o nome de cada bebê durante a canção, sendo esta da seguinte forma: 

“Olá, Arthur [nome do bebê], boa tarde, Arthur [nome do bebê], 

Que bom que você veio, gosto muito de você.”  

Este exemplo foi com o nome do bebê Arthur. Mas cantavam uma sequência de 

repetições da canção utilizando o nome de cada bebê participante. 

Nos primeiros seis encontros, foram disponibilizadas as canções utilizadas durante o 

encontro, em forma de material em formato pdf para as famílias, em que poderiam abrir e clicar 

no nome de cada canção para escutar ou baixar. Assim, poderiam repetir as canções durante a 

semana com seus bebês. No E-book sobre as Vivências Musicais (em fase de finalização), é 

possível conhecer com mais detalhes as canções. Por considerar que neste momento não seria 

o foco do trabalho detalhá-las, optou-se por incluir somente os nomes no quadro de 

informações.  

Apesar de ser importante a participação de todas as famílias nos oito encontros 

propostos, alguns imprevistos aconteceram e em alguns momentos, determinados bebês não 

puderam participar sincronamente. Nestes casos, geralmente as famílias comunicavam a 

ausência pelo grupo ou em conversa privada no WhatsApp. Após a realização do encontro, o 

vídeo era salvo e postado no canal do YouTube do projeto de extensão de forma “não listada”, 

ou seja, o acesso ficaria disponível somente para as pessoas que recebiam o link. Este, era 
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enviado semanalmente no grupo de interação com as famílias, e desta forma, quem não pode 

estar presente, poderia assistir e realizar a vivência musical em outro momento, bem como, 

aqueles que participaram, caso quisessem, poderiam assistir novamente. O quadro 12 apresenta 

as informações em relação a participação de cada família nos encontros: 

 

Quadro 12 - Participação das famílias nas vivências musicais síncronas 

Família/ 

encontro 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total de 

Encontros que participou 

Bebê Yuri         6 encontros 

Bebê Aurora         5 encontros 

Bebê Pedro         5 encontros 

Bebê Arthur         7 encontros 

Bebê Filipe         6 encontros 

Bebê Antonella         6 encontros 

Bebê Betina         8 encontros 

Bebê Isabela         7 encontros 

Bebê Maria         7 encontros 

Fonte: Autora (2021). 

 

Podemos observar que somente uma, dentre as nove famílias, participou de todos os 

encontros síncronos. Esta foi a família da bebê Betina. As famílias das bebês Maria, Isabela e 

do bebê Arthur, tiveram apenas uma falta durante a realização do pProjeto. Os bebês Filipe, 

Yuri e Antonella estavam em seis encontros síncronos, e Aurora e Pedro, participaram 

sincronamente de cinco encontros. A participação efetiva possibilita um maior contato do bebê 

com a música, bem como o aumento do repertório musical das famílias e favorece a 

aprendizagem proposta pelo projeto de extensão, porém, sabe-se que as famílias estavam 

trabalhando e contratempos acontecem, então, era sabido que nem todos conseguiriam 

participar sincronamente em todas as semanas. 

As ilustrações abaixo mostram alguns momentos de interação que aconteceram durante 

a realização do Projeto “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”: 

 

Ilustração 14 - Primeiro encontro síncrono pelo Google Meet 

 
Fonte: Autora (2021). 
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Ilustração 15 - Segundo encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 16 - Terceiro encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 17 - Quarto encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 18 - Quinto encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Ilustração 19 - Sexto encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 20 - Sétimo encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 21 - Oitavo encontro síncrono pelo Google Meet 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

4.1.3.2 Vivências musicais assíncronas 

 

Além dos encontros síncronos, sete vivências assíncronas foram enviadas para as 

famílias pelo WhatsApp (privado e grupo). Estas, eram propostas elaboradas pelos(as) 

integrantes da extensão ou colegas que colaboraram com o trabalho, gravando vídeos curtos, 

de em média cinco minutos cada, para que as famílias realizassem com o bebê no decorrer da 

semana. Além dos cards de divulgação (conforme ilustração 22), recebiam o vídeo para assistir 
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e o link para um formulário, em que seria desejável que preenchessem informando se realizaram 

a proposta, quantas vezes, e como foi para o bebê a realização daquela vivência.  

 

Ilustração 22 - Cards das vivências assíncronas 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Um material elaborado para as famílias foi o “E-book para as Famílias”, o qual consta 

mais detalhadamente explicado no capítulo de produtos educacionais desta dissertação (ver 

página 163). Este foi feito com intenção de que as famílias tivessem uma recordação destes 

momentos que vivenciaram, assim como um registro escrito para possíveis pesquisas realizadas 

por profissionais interessados em realizar este trabalho de vivências musicais com bebês e 

famílias. Ademais, todas as famílias participantes receberam certificado de participação no 

Projeto “Vivencias Musicais para Bebês e Famílias”, em nome do(a) responsável, registrado 

pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, e os bebês também receberam um 

certificado simbólico pela sua participação. Os certificados estão apresentados nos anexos F e 

G deste trabalho. 

 

4.1.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Durante o período de práticas síncronas e assíncronas desenvolvidas pelo Projeto 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, os(as) integrantes interagiram com as(os) 

responsáveis, com objetivo de coletar informações para compreenderem sobre aspectos 

relativos às famílias e aos bebês, bem como em relação ao seu próprio desenvolvimento e 

comportamentos no decorrer da realização das vivências musicais. Essas informações foram 

coletadas por meio de formulários enviados semanalmente para que as famílias preenchessem, 
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e, também, realizaram interação em grupo de WhatsApp criado para a finalidade. Além desses 

itens, foram feitas uma entrevista inicial com cada mãe a fim de coletar informações sobre o 

bebê e seu desenvolvimento e uma entrevista final, também individual, com exceção de um 

bebê, que a entrevista foi feita com a mãe e pai ao mesmo tempo, com algumas perguntas iguais 

e outras diferentes da entrevista inicial, podendo, a partir de então, comparar e agregar as 

respostas para que fossem somadas às demais informações coletadas.  

No que se refere aos instrumentos para coleta de dados, Marconi e Lakatos (2003, p. 

163) discorrem que “os métodos e as técnicas a serem empregados na pesquisa científica podem 

ser selecionados desde a proposição do problema, da formulação das hipóteses e da delimitação 

do universo ou da amostra”. Conforme posto, para atingir seus objetivos, o projeto de extensão 

utilizou diferentes técnicas, as quais estão listadas a seguir: 

 

4.1.4.1 Entrevista  

 

A entrevista qualitativa consiste em uma conversa intencional e realizada por um sujeito 

que tem como intenção saber informações a respeito de outro sujeito (BOGDAN; BIKLEN, 

1999). Os autores explicam que a entrevista pode ser utilizada “para recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 

1999, p. 134).  

Laville e Dionne (1999) consideram a entrevista como sendo uma técnica que possibilita 

maior amplitude de respostas do que quando se aplica um questionário, por exemplo. Por este 

motivo, para coletar um número maior de informações, de forma mais detalhada no início e no 

final do projeto de extensão, alguns dados foram obtidos a partir de entrevista semiestruturada.  

Após a seleção dos participantes, e antes do início das atividades de vivências musicais, 

foi realizada uma entrevista individual previamente agendada com a presença de cada mãe dos 

bebês participantes. As entrevistas iniciais foram todas realizadas pelas mães dos bebês, pois 

elas que se disponibilizaram para participar de tal ação. Para tanto, foi utilizada a técnica de 

entrevista semiestruturada, a qual Laville e Dionne (1999) descrevem como sendo entrevistas 

com questões abertas, que foram preparadas antecipadamente pelos(as) integrantes do projeto, 

mas que no momento da entrevista com cada mãe, a entrevistadora tinha a liberdade de retirar 

alguma pergunta, modificar a ordem delas ou acrescentar alguma questão que considerasse 

importante. 
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Os autores salientam, em relação à entrevista, que “sua flexibilidade possibilita um 

contato mais íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em 

profundidade de seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças e valores” 

(LAVILLE; DIONNE; 1999, p. 189). Com base em Bogdan e Biklen (1999), a entrevista pode 

iniciar a partir de uma conversa informal, a fim de obter segurança por parte do entrevistado e 

construir uma relação para que as perguntas importantes sejam respondidas da melhor forma. 

No início de cada entrevista, as quais foram realizadas pelo aplicativo de videoconferência 

Google Meet, foi feito um rapport explicando sobre qual sua finalidade e, também, um 

momento de quebra-gelo, respondendo possíveis dúvidas de cada entrevistada.   

Nesse sentido, para conhecer de maneira mais ampla cada família participante, a 

entrevista foi realizada de forma a coletar informações referentes a: gestação, desenvolvimento 

do bebê, os pais e a música, experiência musical, preferência musical, a criança e a música, 

dentre outras questões consideradas relevantes, conforme roteiro de entrevista semiestruturada 

elaborada pelo projeto de extensão, que consta no anexo B desta dissertação.  

Bogdan e Biklen (1999, p. 136) salientam que: 

 

As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que 

revelam as perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes 

e de exemplos. Um bom entrevistador comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, 

estando atento, acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas. 

 

Ao final do processo, após a realização das oito semanas de vivências musicais, foi 

agendada e realizada outra entrevista individual com o mesmo sujeito responsável de cada 

família, agregando questões relativas à participação e desenvolvimento do bebê durante o 

período do curso, conforme roteiro de entrevista semiestruturado (ANEXO C). As entrevistas 

finais foram feitas com as mães dos bebês, e em uma delas, com a família da Aurora, 

participaram os pais, pois a mãe havia realizado a entrevista inicial e acompanhado o processo 

de vivências musicais, porém, o pai foi quem participou dos encontros síncronos com Aurora, 

considerando, então, que no momento de relato final, seria importante que ambos estivessem 

presentes. 

Algumas questões que constam no instrumento de coleta de dados, entrevista 

semiestruturada (ANEXOS B e C), foram escritas com base no artigo de Broock e Ilari (2004) 

e, também, a partir das considerações sobre desenvolvimento infantil conforme os autores 

Papalia e Feldman (2013). 
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As entrevistas individuais semiestruturadas foram realizadas de maneira on-line pela 

plataforma de videoconferência Google Meet; foi criada uma sala de reunião e uma integrante 

do projeto de extensão combinou previamente com uma participante de cada vez, enviando o 

link de acesso, de modo que possam se encontrar no horário agendado. A conversa foi gravada 

para fins de registro e posterior transcrição.  

Sobre a entrevista ser realizada de maneira on-line, Flick (2013, p. 168) destaca: 

 

Você pode organizar as entrevistas on-line de várias maneiras, como com a forma 

síncrona, por exemplo. Isto significa que você contata o seu participante enquanto 

ambos estão on-line ao mesmo tempo - por exemplo, em uma sala de bate-papo onde 

você pode trocar diretamente perguntas e respostas. Isto é o que mais se aproxima ao 

intercâmbio verbal na entrevista presencial. 

 

Cabe lembrar que as responsáveis pelos bebês preencherem o formulário de interesse 

no projeto, confirmando estar cientes de sua participação de possíveis trabalhos de pesquisas 

e/ou apresentações em eventos com fins científicos, e a identificação dos participantes foram 

autorizadas por todas as famílias, assim como a divulgação de suas imagens. As participantes 

das vivências musicais também foram informadas sobre a possibilidade de desistir de participar 

do projeto de extensão a qualquer tempo, bastando informar as integrantes sobre a sua decisão. 

Mesmo sem informar ao grupo, como foi falado anteriormente, uma das 10 famílias desistiu de 

participar no decorrer dos encontros, não tendo nenhum ônus em relação a isso. Os nomes dos 

bebês e informações desta família, mesmo tendo autorizado, não estão divulgados neste 

trabalho. 

Para melhor compreensão em relação ao período de realização e quantidade de 

entrevistas, o quadro 13 mostra a data de cada entrevista feita e com quem foi realizada: 

 

Quadro 13 - Entrevistas realizadas com as famílias participantes 

Família Entrevista  

realizada com 

Data da 

Entrevista inicial 

Data da 

Entrevista final 

Bebê Yuri Mamãe Simone 07 de outubro de 2020 20 de dezembro de 2020 

Bebê Aurora Mamãe Dienifer (inicial) 

Mamãe Dienifer e Papai Jones (final) 

08 de outubro de 2020 17 de dezembro de 2020 

Bebê Pedro Mamãe Gisele 09 de outubro de 2020 17 de dezembro de 2020 

Bebê Arthur Mamãe Lívia 09 de outubro de 2020 18 de dezembro de 2020 

Bebê Filipe Mamãe Valéria 12 de outubro de 2020 21 de dezembro de 2020 

Bebê Antonella Mamãe Katiuscia 13 de outubro de 2020 18 de dezembro de 2020 

Bebê Betina Mamãe Débora 14 de outubro de 2020 21 de dezembro de 2020 

Bebê Isabela Mamãe Cláudia 15 de outubro de 2020 21 de dezembro de 2020 

Bebê Maria Mamãe Grasiela 16 de outubro de 2020 17 de dezembro de 2020 

Total de entrevistas realizadas: 18 entrevistas 

Fonte: Autora (2021). 
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Como integrante do projeto de extensão, uma das atribuições da pesquisadora/mestranda 

foi a de realizar as entrevistas com as famílias, tendo em vista a distribuição de tarefas feita 

entre os(as) integrantes do projeto, conforme combinado com os demais membros da equipe. 

 

4.1.4.2 Interação virtual 

 

Além da entrevista individual, as famílias foram incentivadas a participarem 

semanalmente de conversas em um grupo de WhatsApp, em que ocorreu o envio de materiais 

que foram trabalhados durante os encontros, como, por exemplo, as listas das canções utilizadas 

nos encontros, em forma de áudio ou em vídeo, para que pudessem repetir outras vezes com os 

bebês; além disso, foram feitos relatos sobre as vivências realizadas, onde compartilharam um 

pouco sobre a sua interação com o bebê, por escrito, com envio de fotos e/ou vídeos.  

Esse também foi um espaço para os participantes esclarecem dúvidas no decorrer do 

processo, enviaram informações em relação aos encontros, escreveram lembretes, entre outras 

tarefas fundamentais para o andamento do projeto de extensão. 

Tal conjunto de dados se configurou como uma forma de interação virtual, a partir de 

um grupo criado exclusivamente para essa finalidade; nele estavam presentes as(os) 

responsáveis pelos bebês, a professora orientadora do projeto de extensão e da dissertação, e 

as(os) integrantes do projeto de extensão. As informações obtidas nas conversas do grupo foram 

salvas e arquivadas (backup de conversa) e, posteriormente, estes documentos foram utilizados 

nesta dissertação. Além destas, também foram salvas as conversas realizadas individualmente 

com cada família. Desta forma, os materiais foram salvos conforme a seguinte organização: 

 

Quadro 14 - Interação virtual pelo WhatsApp 

Participante Número de documentos salvos (backup) 

Mamãe do Yuri 1 documento 

Mamãe da Aurora 1 documento 

Papai da Aurora 1 documento 

Mamãe do Pedro 1 documento 

Mamãe do Arthur 1 documento 

Mamãe do Felipe 1 documento 

Mamãe da Antonella 1 documento 

Mamãe da Betina 1 documento 

Mamãe da Isabela 1 documento 

Mamãe da Maria 1 documento 

Grupo dos participantes 1 documento 

Total de documentos: 11 documentos 

Fonte: Autora (2021). 
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4.1.4.3 Formulário 

 

O formulário é uma forma de interrogar indivíduos participantes da pesquisa, ele 

consiste em uma série de perguntas que são elaboradas sobre o tema investigado, e tais 

perguntas são escolhidas em função de hipóteses.  

Esta técnica foi utilizada via on-line, por meio de documento elaborado no Google 

formulários (ANEXO D); o formulário foi enviado para cada participante pelo WhatsApp no 

grupo e, também, no particular. As famílias preencheram este documento após cada prática 

assíncrona realizada com seus bebês, considerando que as questões tiveram relação com as 

vivências.  

Esse instrumento foi composto por questões de múltipla escolha e por questões abertas. 

A ideia foi de que fosse de rápido acesso, podendo ser preenchido utilizando aparelho celular e 

que não ocupasse demasiado tempo das famílias ao respondê-lo. Embora soubesse da 

importância da participação de todas, também, a partir do envio destas informações, o 

preenchimento não foi de caráter obrigatório.  

As questões elaboradas foram importantes para compreender como os bebês estavam 

reagindo durante as vivências musicais realizadas em casa, bem como para refletir sobre o 

planejamento e preparar possíveis adequações necessárias a serem feitas no decorrer dos 

encontros; por se tratar de uma pesquisa-ação, houve tal possibilidade no percurso do projeto. 

O formulário foi praticamente o mesmo durante todas as semanas; entretanto, a cada semana 

foi alterado o nome da atividade e a data que constava no cabeçalho. Para conhecimento, um 

modelo de formulário utilizado está disponível para leitura no anexo D.  

Os documentos contendo os dados resultantes destes formulários foram utilizados nesta 

pesquisa de dissertação. O quadro 15 mostra a quantidade de formulários respondidos por cada 

família durante o projeto, pois mesmo que tendo sido enviado semanalmente, não foram todas 

as famílias que preencheram em sua totalidade. 
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Quadro 15 - Formulários preenchidos pelas famílias 

Formulário O 

Mosquito 

Hora 

do 

Banho 

Vamos 

Fazer 

Música 

Tambor 

do Tom 

Ciranda 

do Anel 

Brincando 

com os sons 

da boca 

O cavalinho 

feliz e seus 

amiguinhos 

Total de 

formulários 

preenchidos 

Bebê Yuri        6 

Bebê Aurora        6 

Bebê Pedro        3 

Bebê Arthur        6 

Bebê Filipe        6 

Bebê 

Antonella 

       1 

Bebê Betina        7 

Bebê Isabela        2 

Bebê Maria        7 

Total: 44 

Fonte: Autora (2021). 

 

4.1.5 Kit musicalização 

 

Como parte do incentivo às famílias em estimularem os bebês durante as vivências 

musicais, e, também, considerando que neste momento de isolamento social as atividades não 

puderam ocorrer presencialmente, a pesquisa forneceu instrumentos musicais para manipulação 

das famílias e bebês; os itens foram enviados pelo Correio, sem custo para as famílias. O kit 

musicalização consistiu em instrumentos musicais confeccionados pelas integrantes do projeto 

de extensão com materiais reutilizáveis e outros de baixo custo. A escolha dos instrumentos e 

materiais utilizados em sua confecção foi realizada pelos(as) integrantes do projeto, posto que 

são estudantes do curso de Música. 

Foram enviados instrumentos às famílias, para que a criança pequena pudesse manusear 

com facilidade ou, em alguns casos, dependendo da idade do bebê, foi sugerido que a pessoa 

responsável utilizasse e mostrasse para o bebê, interagindo com ele durante as práticas musicais.  

Alguns instrumentos foram enviados já montados, outros, acompanhados de materiais 

necessários e das instruções para que a família finalizasse esta montagem, estimulando as 

mesmas a vivenciarem a confecção e imersão no contexto musical. As instruções para a 

finalização da montagem dos instrumentos eram simples. A família também recebeu uma 

cartinha (ANEXO E), juntamente com o kit musicalização. A opção pela utilização de materiais 

reutilizáveis se deu como maneira de inspirar as famílias; para que percebessem que nem 

sempre é necessário comprar instrumentos para incentivar seus filhos musicalmente, podendo, 

assim, expandirem suas ideias para a criação de outros quando desejarem. Os instrumentos 

foram os seguintes: 
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- Chocalho feito com minigarrafa pet: a embalagem foi enviada e as famílias, orientadas 

a preencherem-na com grãos de sua preferência, como, por exemplo, arroz, feijão, milho, etc., 

ou também poderá preencher pedrinhas ou com outro material que pudesse produzir som. Cada 

tipo de material que colocassem dentro faria um som diferente, de forma a incentivar também 

a diversidade de sons para os momentos de vivências musicais. As imagens abaixo se referem 

ao material que foi enviado e como ficou após a finalização. 

 

Ilustração 23 – Chocalho 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

- Pipa de fita6: foi confeccionado com uma argola plástica, com fitas coloridas e guizos, 

de modo que o bebê conseguisse segurar, sacudir, e produzir estímulos sonoros e visuais. O 

instrumento foi enviado pronto para que o bebê pudesse utilizar durante as vivências, quando 

assim desejasse. A foto abaixo se refere ao instrumento citado.  

 

Ilustração 24 –Pipa de fita 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

 
6 Nome “criado” pelos(as) integrantes do projeto de extensão. 
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- Garrafinha da calma: uma pequena garrafa plástica transparente foi enviada, junto de 

um pote pequeno com glitters coloridos; as famílias foram orientadas a colocarem água até a 

metade do recipiente. Assim, seria possível escutar o som da água quando balançam, bem como 

o bebê teria estímulos visuais a partir dos glitters coloridos que se misturam na água no 

momento em que sacudir a garrafa.  

 

Ilustração 25 – Garrafinha da calma 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

- Flauta de pã ou Flauta de pan: esse é um instrumento de sopro que teve origem na 

Grécia, tendo sido inventada por volta de 2000 anos antes de Cristo (FULLMAN, 2015). Há 

duas formas de grafar seu nome: flauta de pã ou flauta de pan. Foi enviada para as famílias uma 

pequena flauta de pã/pan, produzida com canudos plásticos; assim, puderam soprar junto aos 

seus bebês e obtiveram um som, estimulando musicalmente em suas vivências realizadas no 

decorrer do projeto. Abaixo, há a foto da flauta de pã/pan, feita com canudos. 

 

Ilustração 26 – Flauta de pã/pan 

 

Fonte: Autora (2021). 
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- Clavas: é um instrumento de percussão; tem origem em Cuba, por volta do século XIX 

(FULLMAN, 2015). As clavas que foram enviadas para as famílias são feitas com pedaços de 

20 cm de madeira para que os bebês pudessem manusear com segurança, ao bater uma na outra, 

os bebês escutaram o som produzido por ela. A ilustração 27 mostra as clavas prontas, as quais 

foram enviadas um par para cada família. 

 

Ilustração 27 – Clavas 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Não há um número ideal de instrumentos, e nem sempre estes são necessários para que 

seja possível a realização de vivências musicais. Entretanto, considera-se que estes 

instrumentos puderam contribuir com as vivências que foram feitas com os bebês, tanto nas 

práticas síncronas quanto nas assíncronas. Para garantir a segurança do bebê, foi sugerido que 

os instrumentos fossem utilizados com acompanhamento de um adulto ou responsável. A foto 

abaixo ilustra o kit musicalização em produção e já pronto, e a forma com que estes foram 

enviados pelo Correio. 

 

Ilustração 28 –Kit musicalização 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Ilustração 29 – Kit musicalização para envio às famílias 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A ilustração 30 mostra alguns dos bebês interagindo com os instrumentos do kit, assim 

que receberam os materiais, antes de iniciarem os encontros das vivências musicais. 

 

Ilustração 30 – Bebês com instrumentos do Kit musicalização 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

É possível perceber que, assim que receberam o kit musicalização, o instrumento “Fita 

de Pipa” foi um dos preferidos dos bebês, talvez devido ao fato de ser fácil de pegar e até os 

menores conseguem, e, também, por ser colorido e produzir sons, o que chama a atenção dos 

bebês. 
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4.1.6 Cronograma do Projeto de Extensão 

 

 O cronograma abaixo se refere às ações desenvolvidas pelo Projeto de Extensão 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, o qual tem relação com esta pesquisa de mestrado. 

O início ocorreu no mês de outubro, tendo término no mês de dezembro de 2020. 

 

Quadro 16 – Cronograma de ações desenvolvidas pelo Projeto em 2020 

 

Ação/ 

Semana (data) 

Sem.  

1-3 

05/10/20 

 a  

25/10/20  

Sem. 

4 

26/10 

 a  

01/11 

Sem. 

5 

02/11 

 a  

08/11 

Sem. 

6 

09/11 

 a  

15/11 

Sem. 

7 

16/11 

 a  

22/11 

Sem. 

8 

23/11 

 a  

29/11 

Sem. 

9 

30/11 

 a  

06/12 

Sem. 

10 

07/12 

 a  

13/12 

Sem. 

11 

14/12 

 a  

20/12 

Sem. 

12 

21/12 

 a  

27/12 

Seleção e contato com 

os participantes  

          

Entrevistas iniciais com 

as famílias 

          

Vivências musicais 

online (síncronas) 

          

Vivências musicais 

online (assíncronas) 

          

Registros realizados 

pelas famílias via 

formulário 

          

Interação das famílias 

pelo grupo de WhatsApp 

          

Entrevistas finais com 

as famílias 

          

Fonte: Autora (2021). 

 

A partir das informações apresentadas no quadro 16 é possível perceber que a realização 

das vivências musicais on-line síncronas com as famílias aconteceu semanalmente, durante as 

oito semanas de duração do projeto, bem como as atividades enviadas para serem realizadas de 

maneira assíncronas, que somaram um total de sete. Ambos os procedimentos exploram a 

proposta de que as famílias realizem vivências musicais com os bebês em outros momentos de 

seu cotidiano, assim, a música estaria presente o máximo possível em suas rotinas durante esse 

período.  

Optou-se pelo período de oito semanas como a duração das vivências musicais 

propostas pelo projeto, tendo em vista que o projeto de extensão teria duração até o final do ano 

de 2020. Durante os meses de junho a setembro foram realizados os estudos, a construção do 

projeto de extensão e o planejamento dos encontros; consequentemente optou-se pela realização 

durante um período menor de vivências, mas garantindo a possibilidade de acompanhar o 

desenvolvimento dos bebês a partir dos relatos das famílias.  
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As etapas descritas como “entrevista inicial e final com as famílias”, “registros 

realizados pelas famílias via formulário” e “interação das famílias pelo grupo de WhatsApp” 

foram realizados pelos(as) integrantes do projeto de extensão; contudo, a transcrição das 

informações foi tarefa de responsabilidade da pesquisadora para a coleta de dados, ou seja, dos 

documentos, referente a pesquisa de mestrado, conforme está explicado nos itens que seguem 

(instrumentos para coleta de dados). Interseccionando com o projeto de extensão, os aspectos 

que trabalhei na dissertação serão apresentados no capítulo 6. 

 

4.1.7 Relação entre o Projeto de Extensão e a Dissertação 

 

É importante ressaltar que neste momento de pandemia, unindo esforços na 

universidade para que torne possível atender às famílias e realizar a pesquisa, o projeto de 

extensão e a dissertação se transversalizaram em um trabalho conjunto. 

A ilustração 31 demonstra esta relação existente entre o Projeto de Extensão “Vivências 

Musicais para Bebês e Famílias” e esta pesquisa de mestrado: 

 

Ilustração 31 – Relação entre os(as) participantes do projeto de extensão e da pesquisa de 

mestrado 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Como é possível observar na ilustração 29, a professora Orientadora, a pesquisadora 

estudante do Mestrado Profissional em Educação e os relatos das famílias participantes das 

vivências musicais fazem parte tanto do projeto de vivências musicais quanto da pesquisa de 

mestrado.  
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4.2 PESQUISA DE MESTRADO 

 

Esta dissertação de mestrado teve por objetivo investigar os efeitos de práticas musicais 

no desenvolvimento dos bebês, a partir dos relatos das famílias, conta como proposta de 

metodologia a abordagem qualitativa (MINAYO, 2000; BOGDAN; BIKLEN, 1999), tendo 

como método de estudo a pesquisa documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; FACHIN, 2006; 

MOREIRA, 2010), a qual a pesquisadora fez parte das ações realizadas pelo Projeto de 

Extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, projeto esse que realizou vivências 

musicais com bebês de 0 (zero) meses a dois anos acompanhados por suas famílias. A seguir, 

apresento a descrição dos aspectos metodológicos da dissertação: 

 

4.2.1 Pesquisa qualitativa 

 

Esta pesquisa sobre o efeito das vivências musicais no desenvolvimento de bebês, 

segundo os relatos das famílias, e caracteriza-se por ser de natureza qualitativa, pois a partir 

dela se discutiu e se interpretou os dados obtidos. Segundo Minayo (2000, p. 21-22), a pesquisa 

qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” 

Atualmente utiliza-se bastante a pesquisa qualitativa na área da educação. Geralmente 

são realizadas com amostras de poucos sujeitos, pois pretende-se interpretar o fenômeno a partir 

daquela realidade, portanto em tais casos, não é viável estabelecer generalizações com os 

resultados, deixando claro que os dados obtidos se referem a uma população ou grupo de 

pessoas específicos.  

No caso desta pesquisa, os dados qualitativos, obtidos a partir da coleta de dados deste 

estudo, foram documentos coletados pelo projeto de extensão, os quais contêm informações a 

respeito do desenvolvimento e comportamento dos bebês que participaram das vivências 

musicais conforme o relato das suas famílias, não podendo generalizá-los e afirmar que em 

qualquer situação de vivência musical o mesmo resultado será obtido. No entanto, a partir das 

informações coletadas nos documentos, foi possível identificar aspectos que incentivaram o 

desenvolvimento dos bebês a partir das vivências musicais, e expandir esse conhecimento para 

outros contextos. Em relação a investigação qualitativa, os autores a definem como tendo cinco 

características: 
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 A primeira refere-se ao fato de que nesse tipo de pesquisa o ambiente natural é 

concebido como fonte direta de dados, o investigador é um instrumento principal para realizar 

esta coleta de informações. No caso desta pesquisa de mestrado, a pesquisadora buscou as 

informações, nos documentos obtidos pelo projeto de extensão a partir das vivências musicais 

realizadas com os bebês e famílias, sendo estes, resultantes de entrevistas, formulários e 

conversas pelo WhatsApp. 

Outra característica é de que a pesquisa qualitativa é descritiva, isto é, os dados coletados 

“são em formas de palavras ou imagens, e não de números. Os resultados escritos da 

investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a 

apresentação” (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 48). Neste trabalho foram utilizadas as falas das 

famílias, seja em áudio, vídeo ou por escrito, elas foram transcritas integralmente, usando partes 

das transcrições na escrita desta dissertação, conforme necessário, citações iguais as falas das 

mães ou dos pais participantes. Estas gravações foram feitas no decorrer das ações previstas 

pelo projeto de extensão. Para esta pesquisa, material já coletado anteriormente pelo projeto foi 

utilizado, após a realização das transcrições de todo o material de forma literal, conforme 

apresentado mais adiante. 

A terceira característica é de que, na pesquisa qualitativa, o pesquisador tende a nutrir 

maior interesse pelo processo de pesquisa do que pelo produto ou resultado em si (BOGDAN; 

BIKLEN, 1999). Essa característica que define a pesquisa qualitativa faz sentido ao considerar 

que o essencial da pesquisa não envolve unicamente o desenvolvimento obtido pelo bebê, mas 

o fato de que a realização das vivências musicais pode possibilitar determinados resultados ao 

seu desenvolvimento. 

O fato de que os investigadores em pesquisa qualitativa costumam analisar os dados de 

forma indutiva é a quarta característica da pesquisa qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1999). 

Esse fato acontece porque os resultados da pesquisa são construídos com base nos dados 

coletados, e esses não costumam ser testados ou provadas cientificamente, as respostas das 

famílias, por exemplo, são tidas como verdadeiras e foram utilizadas para as considerações do 

trabalho feito. 

Os autores ainda descrevem a quinta característica como sendo referente à importância 

do significado para abordagem qualitativa. Eles argumentam que “os investigadores que fazem 

uso desse tipo de abordagem estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido 

às suas vidas” (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 50). Ao compreender o ponto de vista dos 

participantes a partir das respostas obtidas a investigação qualitativa, o pesquisador demonstra 
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de forma dinâmica o que acontece internamente nas situações e que geralmente não é visível 

para o observador externo não-participante da pesquisa, portanto, a importância da realização e 

divulgação desse tipo de conhecimento científico, como é o caso, desta dissertação. 

 

4.2.2 Pesquisa documental 

 

O recurso da análise documental serve como base ou apoio para diversas pesquisas 

científicas em áreas do conhecimento como da história, psicologia, ciências contábeis, 

medicina, educação, entre outras. De acordo com Moreira (2010, p. 271), a “análise documental 

compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim”. 

Em uma pesquisa científica é possível utilizá-la tanto como método como quanto técnica. 

Lüdke e André (1986, p. 38) salientam que a pesquisa documental como técnica em 

métodos qualitativos é extremamente valiosa, “seja complementando as informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.” Nesta pesquisa 

de mestrado, para análise documental foram utilizados materiais de fontes primárias, ou seja, 

aqueles que ainda não passaram por nenhum tratamento dos dados, conforme indica Moreira 

(2010). É possível considerar como sendo o material “bruto” o material obtido direto na fonte 

de informação. 

Uma pesquisa com base em documentos pode apresentar vantagens na área educacional. 

Uma delas refere-se ao fato de que os documentos são uma fonte estável e rica, possibilitando 

a chance de serem consultados diversas vezes e, até mesmo, realizar estudos posteriores. Além 

disso, ela se constitui como uma forma valiosa de obter evidências para fundamentar as 

afirmações do pesquisador. Documentos são uma fonte natural de informação, surgem de um 

determinado contexto e as informações obtidas referem-se a um contexto específico (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). 

Outra vantagem apresentada pelo autor é de que, em geral, os documentos possuem 

baixo custo, sendo que o pesquisador necessita apenas investir o seu tempo para selecionar e 

analisar os documentos que mais lhe interessam à pesquisa. Além disso, são considerados como 

fonte não reativa, diferente de quando a coleta de dados é feita diretamente com sujeitos. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Fachin (2006) acrescenta que a pesquisa documental diz respeito a qualquer informação 

coletada, podendo ser por fonte escrita, visual ou oral. Nesta dissertação de mestrado foram 

utilizadas as fontes escritas, orais (a partir de gravação de áudio) e, também, informações 
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obtidas das gravações por vídeo. Todos esses documentos utilizados a partir da matéria-prima 

caracterizados como fonte primárias, isto é, para que não ocorra interferência de outras pessoas, 

a pesquisadora foi quem fez as transcrições das gravações de vídeos e de áudios, bem como dos 

relatos por escrito, dos documentos empregados nesta pesquisa de mestrado. 

Os documentos que foram utilizados para análise nesta dissertação referem-se aos 

relatos das nove mães selecionadas para participar do projeto de extensão, levando em 

consideração que inicialmente eram dez selecionadas, porém, uma delas desistiu do projeto no 

decorrer das ações. Após o início das atividades e coletas de dados realizadas pelo projeto de 

extensão, a pesquisadora utilizou os documentos obtidos por meio das entrevistas e dos 

formulários e conversas pelo WhatsApp relativos aos encontros síncronos e assíncronos.  

Cabe salientar que as informações utilizadas pela pesquisadora, a partir dos documentos, 

para organização dos dados e posterior análise e interpretações desta pesquisa; utilizou os 

nomes dos participantes, tanto dos(as) bebês quanto dos(as) responsáveis. Além destes, também 

foram utilizadas fotografias e vídeos das famílias, para melhor compreensão do trabalho 

desenvolvido. Este aspecto será apresentado no capítulo 5 sobre critérios éticos, entretanto, 

adianto que só foi feito devido à autorização das famílias para tal utilização, bem como a 

preferência informada por elas de que em trabalhos com finalidade científica fossem utilizados 

seus nomes verdadeiros do que algum outro nome afim de evitar sua identificação.  

 Ademais, as famílias não sofrerão nenhum dano ou desconforto por terem seus relatos 

como material da pesquisa. A entrevistas se sucederam de maneira tranquila e com o 

consentimento das participantes. Em qualquer momento, durante a entrevista, a(o) participante 

poderia negar responder alguma(s) questão(ões) caso não se sentisse à vontade. Ainda, as 

vivências musicais foram momentos de descontração, com acolhimento e afeto partilhado com 

as famílias, essencialmente foi uma atividade que pretendeu ser positiva para a relação mãe/pai 

e filho(a), sem prejudicá-los(as) por estarem participando do projeto.  

 

4.2.3 Técnica para análise dos dados 

 

A técnica de análise de conteúdo foi escolhida para realizar a organização e a descrição 

dos dados que foram obtidos nesta pesquisa, utilizando como base o conjunto de passos 

descritos por Moraes (1999), sendo possível empregar essa metodologia, segundo o autor, em 

pesquisas com diferentes objetivos, tais como a pesquisa proposta neste trabalho. Nesse sentido, 

para identificar os efeitos das vivências musicais no desenvolvimento dos bebês, a partir dos 
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documentos resultantes dos relatos das famílias, os fundamentos da metodologia de análise de 

conteúdo conforme Moraes (1999) foram empregados, que destaca os procedimentos da 

categorização, da descrição e da interpretação como sendo as principais etapas desse processo. 

Segundo o autor, foi no final do século passado que análise de conteúdo teve a sua 

origem. Estão cada vez maiores as possibilidades e os desafios para a utilização desta 

metodologia de análise de dados com o propósito de explorar pesquisas qualitativas de 

mensagens e informações (MORAES, 1999). Destaca que, 

 

[...] a análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 

conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a interpretar 

as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados no nível que vai além 

de uma leitura comum (MORAES, 1999, p. 1). 

 

Diante disso, neste trabalho de pesquisa, a análise de conteúdo, com base nos 

procedimentos descritos por Moraes (1999), foi utilizada para descrever e interpretar os 

documentos referentes as transcrições das entrevistas com as famílias, das conversas pelo 

WhatsApp, bem como das informações obtidas a partir dos formulários que foram enviados 

semanalmente referente as vivências musicais e preenchidos por elas. Com os materiais 

transcritos, os textos foram organizados para sua interpretação, e constam em cadernos 

conforme a forma de obtenção dos dados: caderno de entrevistas, caderno de conversas pelo 

WhatsApp e caderno de formulários. 

A matéria-prima para que seja realizada a análise de conteúdo, de acordo com Moraes 

(1999), pode ser constituída por materiais oriundos tanto de comunicação verbal, quanto da 

comunicação não-verbal. Nesta pesquisa, foi feito uso dos dados coletados verbalmente e, 

também, por escrito, isto é, os relatos. Esses dados, conforme salienta Moraes (1999, p. 1), 

inicialmente brutos, por se tratar da maneira de sua obtenção, precisam ser processados para 

facilitar “o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira análise de 

conteúdo”. 

Outro aspecto importante destacado pelo autor trata da importância de o pesquisador 

apresentar em sua pesquisa qual o contexto em que ela foi realizada. Neste estudo, a descrição 

do contexto será apresentada no capítulo junto com a análise de conteúdo, mas é adiantado de 

que ela será composta a partir de documentos obtidos de forma on-line/remota, como é o caso 

das entrevistas, formulários e interações on-line realizadas com as famílias participantes do 

projeto de extensão. 
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Moraes (1999) destaca que, em relação aos valores, e, também, à linguagem, tanto do 

participante quanto do pesquisador, é inevitável a existência de alguma influência sobre os 

dados apresentados: “A análise de conteúdo, é uma interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. Não é possível uma leitura neutra. 

Toda leitura se constitui numa interpretação” (MORAES, 1999, p. 2). 

Para a análise de conteúdo é importante ter estabelecido quais são seus objetivos para a 

pesquisa. Moraes (1999), com base em Laswell, apresenta algumas questões que norteiam a 

escrita, elas podem ser destinadas há uma ou mais das categorias, dependendo dos objetivos 

propostos, são elas: “quem fala?”, investigando o emissor da mensagem; “para dizer o quê?”, 

estudo com valor informacional; “a quem?”, focalizando o receptor da mensagem; “como?”, 

pesquisa com base no processamento da comunicação incluindo seus estilos e códigos, bem 

como a estrutura da linguagem e a forma em que é transmitida a mensagem; “com que 

finalidade?”, objetivos implícitos ou explícitos da comunicação a qual o pesquisador se 

questionará; “com que resultados?”, identificação e descrição dos resultados da comunicação, 

realizada pelo pesquisador (MORAES, 1999, p. 2). 

A partir disso, o método para análise de conteúdo em pesquisa qualitativa, conforme 

Moraes (1999, p. 3), consiste em cinco etapas: 

 

1- Preparação das informações; 

2- Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

3- Categorização ou classificação das unidades em categorias; 

4- Descrição; 

5- Interpretação.  

 

A primeira etapa, chamada de preparação, consiste em identificar, após a leitura dos 

materiais coletados; neste caso, dos documentos, quais deles têm relevância, de acordo com os 

objetivos da análise, de modo a serem incluídos na amostra. Neste momento foram lidas as 

transcrições das entrevistas, bem como os demais relatos das famílias e verificados quais desses 

diziam respeito ao campo investigado, para, posteriormente, serem incluídos na análise de 

conteúdo. Após, os trechos dos textos foram codificados, possibilitando a identificação de 

elementos importantes a serem analisados. 

A segunda etapa diz respeito à unitarização; nela foram feitas as definições de quais as 

unidades de análises seriam trabalhadas para, posteriormente, submetê-las à classificação. 

Moraes (1999) salienta a importância de que, após essa definição, cada uma das unidades de 

análises seja isolada, de modo que fiquem individualizadas para a realização das etapas 
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seguintes. As mesmas devem ser definidas com clareza, pois, a partir dessa etapa, parte do 

material será perdido em função do aprofundamento de determinadas informações.  

Na fase três realiza-se a categorização, agrupando os dados conforme critérios comuns 

que existam entre eles. É um processo de redução de dados, a partir de categorias que devem 

representar elementos de uma mensagem conforme critérios estabelecidos, os quais foram 

obtidos a partir de leituras e sínteses das transcrições das entrevistas, assim como dos 

formulários e das interações no grupo de WhatsApp com as famílias participantes da pesquisa. 

Moraes (1999, p. 4) considera como sendo “uma das etapas mais criativas da análise de 

conteúdo”, e, também, atenta para o fato de que a criação de muitas categorias aprimora a 

precisão das informações no que diz respeito à classificação, entretanto é necessário garantir 

que a quantidade de categorias não comprometa a compreensão. É importante sempre ter como 

base os objetivos da análise de conteúdo para realizar tais etapas no processo metodológico. 

As categorias desta pesquisa foram definidas a posteriori; tendo já em mãos os 

documentos para tal finalidade. Há outros aspectos importantes em relação a essa etapa; de 

maneira resumida eles dizem respeito à necessidade de que as categorias sejam válidas, 

adequadas ou pertinentes com os objetivos da análise. Além disso, o critério de exaustividade 

ou inclusividade deve ser mantido, de forma com que nenhum dado importante à pesquisa deixe 

de ser classificado. Ainda, é necessário estar atento ao critério da homogeneidade, sendo cada 

categoria estruturada conforme uma dimensão de análise definida. Outra questão importante é 

de que as categorias precisam ser exclusivas ou de exclusão mútua, de forma que cada elemento 

se encaixe em apenas uma categoria. Por fim, deve ser estabelecido o critério de objetividade, 

fidedignidade ou consistência, estando explícitas as regras de cada classificação (MORAES, 

1999). 

Após a etapa da categorização, foi realizada a descrição, conforme a análise de conteúdo 

proposta por Moraes (1999). De acordo com o autor, nesta etapa o pesquisador informa ao leitor 

o resultado obtido, a partir da categorização, elaborando um breve texto sobre cada uma delas, 

e utilizando as falas citadas pelas(os) participantes da pesquisa. Dessa forma, foram 

apresentados os relatos das famílias, divididos em fragmentos, conforme cada categoria 

elencada anteriormente. 

A última etapa da análise de conteúdo, mas não menos importante, refere-se à 

interpretação. Nesta fase da pesquisa, a partir do trabalho realizado até o momento, busca-se 

compreensão dos dados obtidos, interpretando-os e relacionando-os com os pressupostos 

apresentados na fundamentação teórica do trabalho, bem como com a base de dados e com as 
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categorias de análises (MORAES, 1999). Nesse momento da análise de conteúdo, são 

apresentadas as categorias criadas, a partir das falas das famílias e das conversas; juntamente 

com as respostas obtidas por meio dos formulários, foi feita a interpretação desses dados, 

vinculando com estudos que apresentei na fundamentação teórica do trabalho, principalmente 

no que se trata do desenvolvimento infantil e das vivências musicais para bebês.  

 

Ilustração 32 – Etapas da análise dos dados conforme Moraes (1999) 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Conforme exposto, acredita-se que a interpretação e análise dos dados com base na 

análise de conteúdo proposta por Moraes (1999) foi uma forma coerente de realizar essa etapa 

da pesquisa qualitativa, de maneira a organizar e apresentar os dados de forma lógica e 

compreensível para o leitor e para a comunidade acadêmica interessada na temática sobre os 

efeitos das vivências musicais para o desenvolvimento de bebês, conforme os documentos 

resultantes dos relatos das famílias. 

 

  

 

 
1a etapa 

Preparação das informações 

 
2a etapa 

Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades 

 
3a etapa 

Categorização ou classificação das unidades em categorias 

 
4a etapa 

Descrição 

 
5a etapa 

Interpretação 
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5 CUIDADOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de uma pesquisa documental, em que as informações apresentadas são 

resultantes de documentos coletados durante as ações desenvolvidas pelo Projeto de Extensão 

“Vivências Musicais para Bebês e Família” – UERGS, não houve a necessidade de ser 

submetido à apreciação do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da UERGS. Apesar disso, para 

a utilização dos dados, nomes, fotografias e vídeos dos bebês e famílias em 

apresentações/realizações de trabalhos com finalidade científica e de pesquisa, o projeto de 

extensão teve os devidos cuidados, conforme constam a seguir: 

- Os(as) responsáveis pelos bebês participantes do projeto de extensão preencheram, no 

início da realização das atividades musicais, um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

- TCLE, em que lhes foi informado sobre o trabalho de vivências musicais que participariam e 

sobre a possibilidade de desvinculação a qualquer tempo, bastando apenas que entrassem em 

contato com o responsável pelo projeto. Tal documento lhes foi enviado por WhatsApp de forma 

privada, e o documento foi elaborado pelo Google Forms, este que é autorizado pelo Comitê 

de Ética, pois foi feita consulta prévia para saber a este respeito, devido as ações estarem 

acontecendo virtualmente; 

- Cada família pôde preencher o documento no seu tempo, em sua residência, 

consultando familiares se considerassem necessário. Os(as) responsáveis pelo projeto se 

colocaram à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e no documento havia o telefone e e-

mail de contato para caso houvesse necessidade; 

- Neste TCLE todas as famílias participantes assinalaram a opção informando que 

concordaram que o trabalho desenvolvido, no qual estariam participando, poderia ser 

apresentado em eventos científicos, congressos e que os dados poderiam ser utilizados para fins 

de pesquisa científica, como é o caso desta dissertação; 

- Havia uma pergunta no TCLE sobre a autorização da utilização dos nomes dos(as) 

responsáveis e do(a) bebê, nestes trabalhos citados anteriormente (com finalidade científica e 

de divulgação do projeto). Esta resposta era opcional assinalar se autorizavam a divulgação dos 

nomes verdadeiros, entretanto, todas as famílias participantes assinalaram que autorizam a 

utilização dos seus nomes; 

- Outra pergunta do TCLE foi também de resposta opcional, para saber se autorizavam 

a utilização e divulgação das imagens das famílias e dos bebês, nos trabalhos com fins 

científicos e de divulgação do projeto. Também, todas as famílias autorizaram; 
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- Em um momento posterior, no decorrer da realização das vivências musicais, 

individualmente pelo WhatsApp, um integrante da extensão perguntou para cada família se em 

publicações de trabalhos, pesquisas ou apresentações em eventos, preferiam que utilizassem 

seus nomes verdadeiros ou se queriam que fosse utilizado algum outro nome, de modo a não os 

identificar. Foi também dada a opção de que escolhessem por qual nome gostariam de ser 

chamados, quando utilizadas as informações sobre esta família (responsáveis e bebê). Todas as 

famílias participantes responderam que preferiam que fossem utilizados seus nomes 

verdadeiros, informando que não haveria problemas em relação a esta identificação; 

- As entrevistas foram realizadas de maneira on-line, conforme disponibilidade de 

tempo de cada participante. Ao realizá-las, foram gravadas, com a autorização da entrevistada, 

as quais foram informadas que os vídeos ficarão sob a guarda do projeto de extensão e que não 

serão divulgados, pois tiveram como finalidade somente a maior fidedignidade das informações 

para a posterior transcrição; 

- Da mesma forma, os formulários e os registros das conversas no grupo do WhatsApp, 

com finalidade de interação e coleta de informações, não serão divulgados, mas a utilização das 

informações neles contidas foi permitida; 

- Todas as famílias participantes foram informadas sobre as finalidades do trabalho 

realizado pelo projeto de extensão, o qual tem fins científicos e acadêmicos, e concordaram que 

as informações obtidas no decorrer do processo servirão como material para a elaboração de 

apresentações em eventos científicos, publicações e pesquisas acadêmicas, sem que traga 

prejuízos para nenhuma delas. Inclusive, no decorrer das ações, os(as) integrantes do projeto de 

extensão participaram de alguns eventos acadêmicos em que apresentaram sobre este trabalho 

desenvolvido por eles, utilizando os nomes e fotografias dos bebês e famílias do projeto, e em 

nenhum momento alguma família se incomodou ou entrou em contato, pelo contrário, muitas 

delas, inclusive, prestigiaram assistindo as apresentações; 

- Além destes, as famílias foram informadas que a sua participação no projeto era 

voluntária e não remunerada, e não sofreriam prejuízo algum caso não pudessem estar presente 

em algum(s) do(s) encontro(s). 

Compreende-se que com esta pesquisa, as famílias participantes não sofrerão prejuízos 

psíquicos com a utilização dos documentos resultantes da sua participação no projeto de 

extensão, pois o trabalho não lhes causará desconforto, pelo contrário, pretende-se mostrar mais 

informações sobre como foram suas vivências com seus bebês. A intenção não é gerar 

constrangimento e desde o início o projeto de extensão explicou que não havia um 
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desenvolvimento esperado para que acontecesse com os bebês após a realização das vivências, 

deixando as famílias tranquilas para fornecerem qualquer resposta, mesmo que negativa, em 

relação às vivências realizadas e reações obtidas pelos bebês.  

Também compreende-se que não há nenhuma família participante em situação de 

vulnerabilidade ou em situação em que as fotografias expostas possam lhe causar algum risco. 

Todas enviaram as imagens e vídeos com vistas a mostrar mais sobre seus bebês, inclusive, 

sabendo que futuros trabalhos seriam elaborados a partir daquele que participaram. 

Ademais, todas as famílias participantes foram informadas posteriormente sobre a 

utilização dos documentos para a realização desta pesquisa e tiveram sempre uma boa relação 

com a pesquisadora. De antemão, foram convidadas para assistir à apresentação de defesa desta 

dissertação e, mais próximo à data, foi feito o convite oficial, para que pudessem prestigiar e 

conhecer mais sobre o trabalho que participaram com seus bebês.  
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6 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Feitas as devidas fundamentações teóricas e apresentações do trabalho desenvolvido 

pelo projeto de extensão, este capítulo apresenta os dados obtidos a partir das ações realizadas 

pelo projeto, bem como sua articulação com o referencial teórico, conforme os objetivos desta 

pesquisa. Para iniciar, faz-se importante apresentar a maneira como cada fonte de informação 

foi tratada e organizada, para então, resultar nas categorias elaboradas conforme a análise de 

conteúdo descrita por Moraes (1999). 

 

6.1 DOCUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

 

Conforme descrito na metodologia deste trabalho (ver página 107), a pesquisa utilizou 

os documentos resultantes das ações desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “Vivências 

Musicais para Bebês e Famílias”, que foram os seguintes: entrevistas com as famílias, interação 

pelo WhatsApp e formulários. A seguir, apresento as informações sobre os documentos 

resultantes de cada um destes documentos. 

 

6.1.1 Entrevistas com as famílias 

 

As entrevistas realizadas pelo projeto de extensão foram divididas em dois momentos: 

antes e depois das vivências musicais com os bebês e famílias. Neste trabalho, foram utilizados 

os documentos resultantes das entrevistas com nove famílias participantes, pois como 

esclarecido anteriormente, uma das dez famílias desistiu de continuar no projeto. Neste sentido, 

tem-se a realização de nove entrevistas iniciais, as quais foram realizadas individualmente com 

as mães dos bebês, e nove entrevistas finais, sendo destas, oito com as mães dos bebês e uma 

com a mãe e pai de um dos bebês participantes. Todas foram gravadas durante a sua realização 

pelo aplicativo de videoconferência Google Meet. Estas gravações foram os documentos brutos 

utilizados como parte dos dados para esta dissertação, a partir dos quais foram feitas a 

transcrição literal de todos eles, para então, seguir com o processo de análises dos dados. 

Como auxiliar no procedimento para transcrever cada entrevista, foram utilizados dois 

aplicativos pelo celular: MP3 Corte & Toques e Telegram, além de um site em que auxiliou 

para transformar as entrevistas de vídeo para áudio. Pelo aplicativo de MP3, foram realizados 

“cortes” das entrevistas em áudio, para que em partes menores, pudesse utilizar o recurso de 
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transcrição disponível no Telegram – Canal Transcriber Bot. Após a transcrição de cada 

entrevista feita pelo Telegram, foi feita a leitura minuciosa de todo o material obtido, 

acompanhando o áudio original da entrevista para correção da mesma, pois o Telegram é um 

recurso que auxilia, porém, a utilização somente dele não é recomendável, pois muitas palavras 

saem escritas de forma equivocada, principalmente devido a fala de cada participante. É um 

trabalho que leva bastante tempo, para corrigir a transcrição de cada 10 minutos de fala, pode-

se levar, em média, 40 minutos, pois é necessário parar o tempo todo para escrever corretamente 

conforme a fala da(o) entrevistada(o).   

O quadro abaixo mostra as informações referentes a cada entrevista, conforme sua 

duração e número de páginas resultantes do material transcrito: 

 

Quadro 17 - Organização dos documentos: Transcrições das entrevistas iniciais 

Entrevista Família Realizada com Duração  

da entrevista 

 

Número de  

Páginas transcritas 

Inicial Bebê Yuri Mamãe Simone 37m29s 21 

Inicial Bebê Aurora Mamãe Dienifer 41min38s 18 

Inicial Bebê Pedro Mamãe Gisele 45min58s 18 

Inicial Bebê Arthur Mamãe Lívia 45min25s 19 

Inicial Bebê Filipe Mamãe Valéria 44min03s 20 

Inicial Bebê Antonella Mamãe Katiuscia 26min01s 10 

Inicial Bebê Betina Mamãe Débora 64min31s 19 

Inicial Bebê Isabela Mamãe Cláudia 52min10s 15 

Inicial Bebê Maria Mamãe Grasiela 52min52s 17 

Final Bebê Yuri Mamãe Simone 26min01s 11 

Final Bebê Aurora Mamãe Dienifer e Papai Jones 52min50s 23 

Final Bebê Pedro Mamãe Gisele 29min05s 13 

Final Bebê Arthur Mamãe Lívia 33min43s 17 

Final Bebê Filipe Mamãe Valéria 39min32s 19 

Final Bebê Antonella Mamãe Katiuscia 31min20s 15 

Final Bebê Betina Mamãe Débora 77min34s 33 

Final Bebê Isabela Mamãe Cláudia 34min49s 14 

Final Bebê Maria Mamãe Grasiela 46min53s 18 

 Total de material transcrito: 320 páginas 

Fonte: Autora (2021). 

 

Após todo este processo, os relatos das entrevistas feitas de forma integralmente, foram 

agrupados e organizados em um caderno de entrevistas (CHAVES, 2021c).  
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6.1.2 Interação virtual pelo WhatsApp 

 

Outra fonte de documentos utilizadas nesta pesquisa foi referente às interações com 

os(as) responsáveis pelos bebês, pelo aplicativo WhatsApp, sendo utilizados as informações 

recebidas de forma privada, ou seja, quando a integrante responsável pelo projeto de extensão 

conversou diretamente com cada família, bem como aquelas que enviavam no grupo de 

WhatsApp criado com esta finalidade.  

Para a coleta dos documentos, a pesquisadora fez um backup de todas as conversas 

citadas, as quais foram possíveis de obter no próprio aplicativo WhatsApp, selecionando a opção 

exportar conversa, enviando as informações para um e-mail de preferência. Com o documento 

recebido por e-mail, as conversas foram organizadas em um documento do Word 

individualmente conforme cada família, onde a pesquisadora adicionou as fotografias enviadas 

pelas famílias (pois no backup as fotografias ficam fora da conversa). Quando havia o envio de 

vídeo, a pesquisadora adicionou o print de uma das imagens do mesmo e realizou uma breve 

descrição do material. Este material está organizado no caderno de conversas pelo WhatsApp 

(CHAVES, 2021b). 

A partir das conversas realizadas no decorrer do projeto, esta pesquisa utilizou os 

seguintes documentos: 

 

Quadro 18 - Documentos referentes as conversas pelo WhatsApp 

Família Conversa 

realizada com 

Número  

de páginas 

 

Bebê Yuri Mamãe Simone 17 

Bebê Aurora Mamãe Dienifer 15 

Bebê Aurora Papai Jones 5 

Bebê Pedro Mamãe Gisele 18 

Bebê Arthur Mamãe Lívia 21 

Bebê Filipe Mamãe Valéria 24 

Bebê Antonella Mamãe Katiuscia 16 

Bebê Betina Mamãe Débora 21 

Bebê Isabela Mamãe Cláudia 41 

Bebê Maria Mamãe Grasiela 13 

Grupo Todas as famílias 79 

Total de material transcrito: 270 

Fonte: Autora (2021). 

 

Cabe salientar que nas conversas pelo WhatsApp também eram enviados recados, 

informações sobre as vivências e outros materiais de divulgação do projeto. Desta forma, no 
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momento da categorização dos dados, foram utilizados somente os fragmentos de conversas 

relacionados com os objetivos desta pesquisa. 

 

6.1.3 Formulários 

 

A terceira fonte de dados obtidos a partir dos documentos do projeto de extensão foram 

os formulários referentes as vivências assíncronas realizadas pelo projeto. Estes foram feitos 

utilizando o Google Forms, e após o preenchimento, a pesquisadora teve acesso às respostas e 

salvou as mesmas em formato pdf individualmente. Após, realizou a organização dos dados, 

tendo em vista que alguns deles era qualitativos, informando sobre a realização ou não de cada 

vivência e número de vezes em que foi praticada pela família.  

Em relação a estes documentos, têm-se a seguinte organização: 

 

Quadro 19 - Formulários das vivências assíncronas 

Formulário Vivência Assíncrona Número de 

documentos 

preenchidos 

Número  

de páginas (dados 

organizados) 

1 O Mosquito 9 4 

2 Hora do Banho 8 3 

3 Vamos Fazer Música 7 3 

4 Tambor do Tom 6 3 

5 Ciranda do Anel 6 3 

6 Brincando com os sons da boca 5 3 

7 O cavalinho feliz e seus amiguinhos 3 2 

Total de documentos: 44 documentos - 

Total de páginas: 21 

Fonte: Autora (2021). 

 

Já organizados em um documento do Word, para posterior categorização, os dados 

foram dispostos em um caderno de formulários (CHAVES, 2021d).  

Neste contexto, esta pesquisa que teve como objetivo investigar os efeitos das vivências 

musicais no desenvolvimento dos bebês, a partir dos relatos das famílias, utilizou para a 

realização das análises, os seguintes documentos resultantes do trabalho realizado pelo Projeto 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias”: 
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Quadro 20 - Documentos utilizados na dissertação 

Documento Quantidade Número  

de páginas 

Referência do 

Caderno 

Entrevistas 18 320 Chaves (2021c) 

Conversas pelo WhatsApp 11 270 Chaves (2021b) 

Formulários 44 21 Chaves (2021d) 

Total de documentos: 73 -  

Total de páginas: 611  

Fonte: Autora (2021). 

 

A seguir, tem-se a categorização dos dados obtidos nos documentos, conforme os 

objetivos desta dissertação. 

 

6.2 CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS DA PESQUISA 

 

A partir da leitura dos documentos, os dados obtidos foram categorizados conforme a 

proposta da dissertação. Esta etapa foi realizada utilizando o Software Atlas.ti, o qual auxilia na 

organização dos dados da pesquisa, em que ao adicionar os documentos e realizar marcações, 

é possível criar categorias, e ao final, obtêm-se os trechos selecionados de cada categoria para 

exportar ou utilizar da forma como desejado. O trabalho é manual, feito pela pesquisadora, 

porém, o Software é um recurso para facilitar a organização tendo em vista o grande número de 

documentos utilizados.  

Com as categorias estabelecidas pela pesquisadora/mestranda, as citações das famílias 

referentes a cada uma delas foram organizadas e estão disponíveis para consulta no caderno de 

categorias (CHAVES, 2021a). Cabe salientar que esta categorização foi feita conforme os 

critérios de Moraes (1999), e mesmo seguindo os objetivos da pesquisa, é um trabalho único e 

singular, em que cada pesquisador identificaria ou nomearia os relatos de uma forma diferente. 

O que apresento nesta dissertação, foi conforme o olhar enquanto mestranda e estudante da 

temática abordada.  

Resultante dos relatos presentes nos documentos do Projeto de Extensão “Vivências 

Musicais para Bebês e Famílias”, foram elaboradas cindo categorias, as quais estão 

apresentadas a seguir: 

- A família e a música; 

- Práticas musicais em família; 

- Repertório musical dos bebês;  

- Realização das vivências musicais com os bebês; e, 
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- Comportamentos dos bebês. 

Individualmente, dispomos cada uma delas, bem como as subcategorias que as 

compõem, relacionando estas com as falas dos(as) participantes do projeto e articulando com a 

teoria em que este trabalho está fundamentado. Apesar de se referir às mães, pois estas estavam 

em maioria nos documentos do projeto de extensão, também utilizamos os relatos referentes 

aos pais dos bebês, os quais foram citados ou participaram em alguns momentos.  

 

6.2.1 Categoria “A família e a música” 

 

Apresento na categoria “A família e a música” as principais evidências das participantes 

quando falaram sobre o contexto musical da família, a qual foi dividida em cinco subcategorias, 

que tratam sobre: memória musical afetiva das mães; cultura musical das famílias; atividades 

lúdicas com os bebês, realizadas pelas mães; concepções das mães sobre a importância da 

música na educação infantil; e, opinião das mães sobre a participação nas vivências musicais. 

Estas podem ser visualizadas na ilustração 33. 

  

Ilustração 33 - Categoria “A Família e a música” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A subcategoria “memória musical afetiva das mães” diz respeito aos relatos que fizeram 

durante as entrevistas, formulários ou conversas pelo WhatsApp a respeito das canções que seus 

pais costumavam cantar para elas quando eram pequenas. Houve lembranças relacionadas a 

canções tradicionais ou folclóricas, em que as mamães Dienifer, Débora, Gisele e Simone, 

citaram algumas que escutavam, dentre elas: “Mãezinha do Céu”, ‘Atirei o Pau no Gato”, “Seu 

Lobato”, “Roda Cotia”, “Ciranda Cirandinha” e “Nana Nenê”.  
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De acordo com Wolffenbüttel (2019b), algumas canções podem ser consideradas 

folclóricas quando passam por transformações e modificações ao longo do tempo, até se 

tornarem de domínio público. Este processo acontece quando as pessoas cantam, cada qual a 

seu modo, repassando as informações sobre as canções de maneira informal, até serem “aceitas 

pela coletividade, distinguida num patamar de representação social, adquirindo, identidade 

local, regional ou nacional” (WOLFFENBÜTTEL, 2019b, p. 40). Assim, as canções referidas 

anteriormente são exemplos de canções folcóricas, pois passaram por este processo e 

atualmente, não se sabe quem ao certo foi o(a) compositor(a). 

Outra lembrança foi em relação a canção “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto 

Teixeira, a qual foi tocada na flauta pelo professor de Música Marcus, no sétimo encontro 

síncrono, e fez com que Cláudia e Gisele recordassem também desta memória musical afetiva. 

Após o encontro, pelo grupo de WhatsApp, mamãe Cláudia relatou o seguinte:  

 

Me levaram para a infância. Eu era muito pequena quando meu pai me ensinou esse 

trechinho de Asa Branca. Que foi o que me levou pra música. E hoje, ouvir com a 

minha bebê tem um grande significado. Ainda mais no som doce de uma flauta. O 

som que eu precisava ouvir hoje, e acredito que a Isabela também      (CHAVES, 

2021b, p. 262). 

 

A mamãe Gisele, neste encontro, assistiu a vivência junto com sua mãe, e relatou que 

ao escutarem a referida canção “ela [a mãe] disse que tocava, eu não lembro, né? Porque eu, 

mas ela disse que era muito conhecida que aí ela começou a cantar ali a hora que ele tava 

tocando.” (CHAVES, 2021c, p. 98). 

Podemos perceber que apesar de uma infinidade de canções estarem a nossa disposição, 

algumas das escolhidas para serem utilizadas durante os encontros de vivências musicais com 

os bebês e famílias foram marcantes, trouxeram lembranças de momentos que vivenciaram 

durante a suas infâncias. Como dizem Parizzi e Rodrigues (2020, p. 50), “a música está na 

essência da nossa humanidade, como a consciência e a palavra”. Este aspecto mostra o quanto 

a música é importante em nossa vida, e vivenciar estes momentos com os bebês também foi 

importante para as famílias participantes do projeto. As vivências proporcionaram momentos 

em que relembraram sobre sua infância, estando com seus bebês, e podendo assim, repassar 

este conhecimento à eles, perpetuando as tradições musicais. 

Quando se referiram aos tipos de canções que costumam escutar e também trouxeram 

exemplos de escuta musical de outros membros que compõem a família, tais como, marido e 

filhos, têm-se a subcategoria “cultura musical das famílias”. Maffioletti (2014) compara a 
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música com a linguagem, pois acredita que ambas se organizam coerentemente e são uma forma 

de expressão organizadas, aprendidas e transmitidas culturalmente. Nesta categoria, incluem as 

canções que o bebê escuta, que o pai ou outros membros da família escutam, e, também, se a 

mãe aprendeu alguma música para cantar para o bebê. Sabe-se que a cultura da família é 

importante para o bebê porque é o primeiro contato que vai ter do lugar onde ele mora. Esta 

cultura é formada tanto pelo conhecimento da mãe, que é musical, quanto dos outros familiares. 

A mãe tem um repertório anterior que muitas vezes ela canta para o bebê, o pai e os irmãos 

também. Então, o bebê vai constituir seu repertório a partir desta tradição que ele conhece, que 

é a cultura da família. Neste sentido, a mãe é quem se destaca nas famílias entrevistadas, pois 

é ela que está tendo mais contato com o bebê. 

Nos relatos contidos nos documentos é possível perceber que apesar de que os bebês 

estão inseridos em uma diversidade musical, a qual é importante para que tenham suas 

experiências sonoras, ainda, as famílias em alguns momentos optam por aprender ou a 

reproduzir canções infantis para eles. A fala da mamãe Lívia mostra que, apesar de já conhecer 

algumas canções infantis, procurou aprender outras, por considerar que seria importante saber 

quais eram as “mais atuais”, relatando que  

 

Quando, logo que ele nasceu, eu tinha muito da experiência que eu lembrava das 

músicas que o Mateus [filho mais velho] ouvia, né? Então, eu comecei a cantar Palavra 

Cantada, comecei a cantar Adriana Partimpim. Que mais? Aquele, aquele disco da do 

Pato Fu que eles fizeram Música Pra Brinquedo. E aí, acho que os três primeiros meses 

do Arthur, foi ouvindo isso. Aí que que eu pensei? Eu digo, nossa, o meu filho vai ser 

a única criança da escolinha, que só vai conhecer música velha! [...] Aí, eu fui atrás, 

tipo, do que as crianças estão ouvindo hoje em dia? Foi aí que eu descobri o tal do 

Mundo Bita (CHAVES, 2021c, p. 122). 

  

Também devido ao fato de que as mães Grasiela, Simone, Dienifer e Débora, são 

pedagogas, as canções infantis fazem parte da sua rotina e, também, dos bebês, pois possibilitam 

esta escuta enquanto planejam suas aulas. Segundo a mamãe Dienifer, “às vezes eu conheço 

uma nova, enquanto eu tô planejando, já saio cantando pra ela também” (CHAVES, 2021c, p. 

50), e a mamãe Simone também discorre que escuta mais músicas infantis do que outros tipos 

de canção: “Quando eu boto pra escutar é a música infantil pra mim aprender, pra mim decorar, 

pra depois cantar pros meus alunos” (CHAVES, 2021c, p. 18). 

“Atividades lúdicas com os bebês, realizadas pelas mães”, é a subcategoria que 

apresenta as ações das mães em forma de atividades realizadas para interagir e proporcionar o 

desenvolvimento dos bebês, em que estão contidas brincadeiras, atividades corporais, canções, 

entre outras. Foram identificadas falas em que as mães proporcionam momentos de realização 



128 

 

 

 

de massagem no bebê, atividades que envolvem a motricidade, como por exemplo, amassando 

bolinhas de papel, e, também, utilizando brinquedos musicais. 

Sobre brincadeiras com instrumentos musicais, a mamãe Dienifer falou que: “daí tem 

assim uns brinquedinhos que ela prefere mais, como eu te comentei assim, de chocalhinho, tem 

um ursinho também, aí esses a gente costuma brincar quase todo dia, assim, com ela, pra ela 

fixar ali e desenvolver, né?” (CHAVES, 2021c, p. 18). Segundo a mamãe Lívia, “de brincar 

com os instrumentos, o brinquedo dele é muito instrumento, né? Ele tem alguns assim que são 

só brinquedos, mas chocalhinho, enfim...” (CHAVES, 2021c, p. 126). 

Atentar para os sons do cotidiano também é uma forma de mostrar ao bebê sobre a 

diversidade de sonora existente. A mamãe Grasiela, relatou que a bebê Maria presta atenção 

nos sons dos objetos, informando que:  

 

Mas ela explora bastante sons das coisas, em si, ela percebe que dá um barulho, 

diferente quando bate numa caixa. Isso ela tá cada vez percebendo mais assim, né? Os 

sons que dão quando eu bato uma coisa em cima, se eu pego um lápis ou se eu pego, 

né? Uma a minha mão mesmo. Então, assim, essas coisas, ela vai, ela tá bem atenta, 

eu vejo que ela, ela observa e ela vai fazendo diferentes jeitos pra ver que vai dando 

sons diferentes também (CHAVES, 2021c, p. 312). 

 

Outras atividades lúdicas e musicais presentes nos relatos foi sobre livro sonoro. A 

mamãe Gisele disse o seguinte: 

 

É um livrinho que ele [Pedro] ganhou. Agora ele já utiliza. E ele adora, porque ele 

tem as musiquinhas. E daí, cada página que vai virando, a musiquinha vai tocando 

conforme a página dos bichinhos. E ele adora o livrinho, ele, eu coloco e ele consegue 

segurar e daí tem uma luzinha que fica piscando e ele fica bem concentrado no, com 

esse livrinho agora, ele já utiliza (CHAVES, 2021c, p. 99). 

 

Estas oportunidades que os bebês estão tendo, corrobora o que Kebach (2013) escreve 

sobre as experiências musicais que proporcionam com que o bebê reflita sobre a musicalidade, 

ampliando sua maneira de compreender o mundo a partir destas vivências realizadas. Para que 

ocorra esta construção do conhecimento musical, a autora destaca a importância da família, o 

que é possível perceber em todas as famílias do projeto, as quais estão implicadas no 

desenvolvimento dos bebês e proporcionam atividades diversas com esta finalidade. Tal 

participação também pode ser vista também no relato de que, utilizando materiais que tinham 

em casa, a mamãe Débora realizou uma experiência sonora com a bebê Betina: 

 

Daí, então, eu separei, ah, os, os, aqueles cones, que é de linha... De barbante assim? 

É, deixei separada ali que daí aqueles, se tu tocar um no outro, sai som, né? E aí 



129 

 

 

 

naquela música do professor Marcus de criar a música, né? A gente pegou que tem 

uns que era meio de plástico, daí saiu um som diferente dos que são de tipo um papelão 

grosso assim. É um papelão grosso. E aí aquele lá faz um barulho diferente, né? Aí eu 

deixei ali separadinhos ali. Aí tem os potes, que a gente pegou esses de chimia, essas 

coisas assim que é transparente, né? Aí eu botei as tampinhas dentro, né? (CHAVES, 

2021c, p. 240). 

 

 

Além de proporcionarem experiências lúdicas aos bebês, as mães relataram sobre alguns 

trabalhos que realizam utilizando a música. A subcategoria “concepções das mães sobre a 

importância da música na educação infantil” foi organizada com as respostas das entrevistas e 

relatos das mães quando falavam sobre o que pensam das vivências musicais na infância, seja 

com bebês ou com crianças pequenas, posto que algumas das mães participantes são pedagogas, 

e por este motivo relataram também que costumam trabalhar atividades musicais na escola em 

que atuam, falando que consideram importantes estas práticas. 

A mamãe Simone, que é professora, relatou que “eu já trabalhei com projeto de música 

assim, eu sempre procuro trabalhar com projetos de música minhas aulas sempre tem a música 

envolvida junto, sempre” (CHAVES, 2021c, p. 15). Este trabalho na educação infantil é tão 

importante, e corrobora com a teoria de Gordon (2015), que acredita que todos tem potencial 

para a música, basta que este seja desenvolvido quando pequeno. Desta forma, as profissionais 

da área da educação fazem um papel fundamental ao realizarem tais ações em sala de aula. 

Sobre este aspecto, Kebach (2013) destaca para o papel do professor no incentivo a 

musicalização, como um agente tranformador em potencial. 

Outra autora que aponta para a importância deste aprendizado em tenra idade, é 

Maffioletti (2014), mostrando que a inserção da música na vida dos bebês auxilia também no 

fortalecimento de vínculo familiar. Assim, a mamãe Grasiela relatou que “eu gosto de poder 

promover e desenvolver isso nos meus filhos” (CHAVES, 2021b, p. 187). 

Corroborando este ensino aos filhos, a mamãe Lívia relembrou que além do seu filho 

Arthur, bebê participante do projeto, o filho mais velho também teve esta oportunidade quando 

pequeno. Segundo ela, “meu primeiro filho, que hoje tem 12 anos, participou do projeto música 

pra bebês da UFRGS por 2 anos     ” (CHAVES, 2021b, p. 59), o qual fez parte do projeto 

“Música para Bebês”, coordenado pela saudosa Esther Beyer, da qual apresento algumas de 

suas pesquisas na revisão de literatura deste trabalho. Tal relato mostra o quanto as vivências 

musicais podem ser significativas, face que, mesmo doze anos depois, a mamãe Lívia quis 

reviver esta experiência, proporcionando estas práticas ao filho mais novo. 
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Quem também pretende continuar realizando vivências musicais por perceber a 

importância que estas têm no desenvolvimento do bebê, foi a mamãe Gisele, que falou o 

seguinte: “É, assim, a questão da música, eu vejo que isso, sim, hoje, assim, eu tá bem presente 

vida dele, sabe? E eu quero continuar com isso, porque eu vejo que é uma influência muito boa, 

é algo bom, que gera algo bom dentro da criança, né?” (CHAVES, 2021c, p. 104). 

Cabe ressaltar o papel importante destas famílias que estão disponibilizando seu tempo 

e oportunizando estes aprendizados aos seus bebês, o que vem ao encontro com o que Santos 

(2011) propõe, que as famílias invistam em coisas que não necessariamente sejam bens 

materiais. Desta forma, estão enriquecendo seus filhos com algo que o dinheiro não compra: 

experiências e conhecimento. 

Neste sentido, a subcategoria “opinião das mães sobre a participação nas vivências 

musicais” mostra o que relataram nas entrevistas, formulários, e conversas por WhatsApp no 

decorrer da sua participação com os bebês, no Projeto de Extensão “Vivências Musicais para 

Bebês e Famílias”. Sobre esta participação, as mães, e o papai Jones, realizaram diversos relatos 

importantes sobre como foi para eles participar do projeto com os bebês, bem como sinalizaram 

algumas contribuições destas vivências, percebidas no desenvolvimento e comportamento 

dos(as) seus(as) filhos(as). Por exemplo, a mamãe Simone disse que: 

 

É, eu acredito que pro Yuri eu acho que tudo foi muito bom assim, a gente ele, isso 

pra nós foi muito. E contribuiu pra ele, pra tudo, pra fala, pra desenvolver, pra se 

sentar. Porque a gente tentava botar ele mais sentado pra gente poder mostrar pra ele 

como fazia. Então, isso estimulou um monte ali num sentar sozinho. Eu acho que foi 

uma estimulação maravilhosa. Ficou pro Yuri, isso foi fantástico, muito positivo. Elas 

cantavam e depois da música ele ficava “aiaiaiaiaia” [irmã relatou] (CHAVES, 2021c, 

p. 32). 

 

Além de auxiliar na promoção do desenvolvimento do bebê, em que foi incentivado a 

sentar sem apoio, por exemplo, porque em algumas vivências ficava sentado com sua mãe no 

chão da sala, a linguagem também está sendo solicitada com estas práticas. Gordon (2015) 

considera que a utilização da música desde cedo auxilia no desenvolvimento da linguagem, e 

neste caso do bebê Yuri, percebemos que após as vivências, conforme relato da mãe e da irmã, 

realizava o que Gordon chamou de balbucio musical. Sobre este aspecto, o autor destaca que 

“quanto mais cedo uma criança emergir de uma fase de balbucio musical, mais musical se 

espera que venha a ser durante a sua vida” (GORDON, 2015, p. 10). 

Outra fala que corrobora Gordon (2015), foi da mamãe Gisele, quando disse que “é, e 

eu vejo assim, que houve um crescimento nele, nas expressões dele, na maneira dele tentar se 
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comunicar com a gente, e, também, eu vejo que vai direcionando a criança, né? Pelo, pra ter 

esse gosto musical também. Eu acho isso bem importante” (CHAVES, 2021c, p. 100). 

A rotina que foi mantida durante a realização das vivências musicais também foi 

destaque na fala de uma participante, quando relatou que “essa sequência, essa rotina, né? Acho 

que acho que sim. E acho que até de uma forma ou de outra, por exemplo, quando chegava a 

música do ‘tchau tchau’, ele já entendia que tava acabando e ok, agora, então, eu vou fazer outra 

coisa” (CHAVES, 2021c, p. 135). Tal estrutura foi também utilizada no trabalho com bebês 

relatado por Wille et al. (2010), e mostra que é importante ter uma sequência durante as ações 

do encontro, pois é uma forma de que os bebês percebam cada etapa da vivência que estão 

participando. 

Outra narrativa importante mostra o quanto é fundamental a participação e imersão da 

família neste processo de experiência musical com os bebês. Beyer e Asseburg (2009) falam 

sobre a importância desta integração dos pais nas atividades musicais, e a fala da mamãe Lívia 

ilustra o quanto para a família dela, esta integração foi positiva. 

 

O Rodrigo [pai do bebê Arthur], principalmente, acho que ele viu o quanto é 

importante a música, é a música de criança e o instrumento musical. Rodrigo, agora, 

disse que nas férias vai aprender a tocar teclado. Pra tocar alguma musiquinha pra ele 

[Arthur], o xilofone que a gente tem, ele também, ele quer tocar. Então, eu acho o 

principal ganho foi isso, assim, foi tipo, a música literalmente, por mais que a gente 

já fosse ligado, ter entrado no Arthur e no Rodrigo, né? Porque como eu digo, é uma 

nova família, eu e Mateus [outro filho] já somos, sempre fomos muito ligado a música. 

O Rodrigo, um pouco menos, assim, né? E eu acho que ele viu isso na pele (CHAVES, 

2021c, p. 137). 

 

Neste relato a mãe se referia ao fato de que o pai do bebê Arthur participou com ele 

durante um dos encontros síncronos de vivências musicais, e então, sentiu vontade de realizar 

outras práticas musicais com o filho. Em outras famílias, como a do bebê Filipe e da bebê Maria, 

por exemplo, os irmãos mais velhos participaram junto de alguns encontros síncronos pelo 

Google Meet. Assim como enfatizado por Maffioletti (2014), o vínculo afetivo durante a 

utilização das canções com os bebês, foi destacado pela mamãe Grasiela, que relatou o seguinte: 

“Nossa família adora participar das vivências do projeto, pois isso está nos aproximando e está 

fazendo com que aprendamos uns com os outros” (CHAVES, 2021b, p. 7). 

A mamãe Valéria também teve opinião de que a participação fortaleceu o vínculo 

familiar, quando falou que “os irmãos também gostaram bastante. [...] É bem bom pra criar 

vínculos, laços da família, vínculos né?” (CHAVES, 2021c, p. 176).  
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A ampliação de gestos afetivos entre mãe e filha, a partir da utilização de práticas 

musicais, destacada por Raniro e Joly (2010) pode ser visualizada na narrativa da mamãe 

Katiuscia quando falou sobre como foi participar das vivências musicais com a filha que no 

início do projeto tinha apenas um mês de vida. No documento referente a entrevista, foi possível 

perceber que a maternidade era algo novo para esta mãe, pois ela havia descoberto que estava 

grávida com sete meses de gestação, então, pouco tempo teve para se preparar para a chegada 

de Antonella. Sua participação realizando as vivências, segundo ela, “foi mais a relação da 

música, em cantar interagir, assim, que eu não tinha tanto antes. Botava ela pra ver TV e ficava 

ali olhando junto e só ficava olhando. Agora, já brinco, canto. Ela gosta muito que interaja com 

ela quando ela está assistindo” (CHAVES, 2021c, p. 200). Estes momentos de afeto são muito 

importantes e o projeto contribuiu para que ocorresse com esta família. 

Além desta relação afetiva com os familiares, a socialização também é importante para 

o desenvolvimento dos bebês. Alguns bebês participantes do projeto não estavam frequentando 

a escola, seja pela não obrigatoriedade disposta na Lei no 12.796, de 4 de abril de 2013, que 

altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL 2013), ou pela pandemia e 

paralisação de parte das atividades escolares durante o ano de 2020. Este fato gerou 

preocupação para a mamãe Débora, a qual relatou que a participação da bebê Betina nas 

vivências musicais também foi valiosa pela socialização com outros bebês.  

 

Eu acho que foi superbom, assim, pra ela até de ter essa oportunidade de ver outros 

bebês, assim, né? Porque agora a gente tá só entre nós, assim, e eu, uma das coisas 

que eu ficava preocupada é como é que ia ser a socialização dela, depois, assim, com 

pessoas [...] Mas, esse fato, assim, dela ver outras crianças, mesmo que for tela, assim, 

né? Era legal (CHAVES, 2021c, p. 252). 

 

Percebemos nesta categoria que algumas mães resgataram suas memórias musicais a 

partir das vivências realizadas. As canções permeiam a rotina dos bebês, assim como as 

atividades lúdicas realizadas pelas mães, e, em algumas delas, as canções ou brinquedos sonoros 

estão presentes. As contribuições do projeto, relatadas pelas mães, foram em diversos âmbitos, 

mas destaco o desenvolvimento da fala e aproximação entre os membros da família, bem como 

a socialização, esta que estava reduzida devido ao período de isolamento social.  
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6.2.2 Categoria “Práticas musicais em família” 

 

A categoria “práticas musicais em família”, conforme ilustração 34, apresenta as ações 

das famílias que se referem as canções e músicas durante a gestação e após o nascimento, bem 

como o tempo que estas ocupam durante a rotina dos bebês.  

 

Ilustração 34 - Categoria “Práticas musicais em família” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

As práticas musicais durante ou após a gestação, representam uma das formas de 

estabelecer o vínculo familiar afetivo com o bebê. Ilari (2005) destaca para esta informação e 

acredita que tais ações favorecem o desenvolvimento cognitivo, social, motor e auditivo dos 

bebês. Para subsidiar a subcategoria “práticas do canto durante a gestação” temos autores que 

falam sobre esta importância, tais como Maffioletti (2012) e Parizzi e Rodrigues (2020). A 

partir dos documentos com os relatos das famílias, foi possível identificar que dentre as nove 

mães, apenas a mamãe Katiuscia e a mamãe Cláudia não tinham o hábito de cantar para o bebê, 

as demais, falaram que tanto elas quanto os filhos ou marido cantavam para o bebê no útero. 

Neste contexto, algumas falas podem ser destacadas tais como a da mamãe Dienifer: 

“sim, meu marido também cantava enquanto ela [Aurora] tava na barriga, bem pertinho da 

barriga” (CHAVES, 2021c, p. 46), “eles [filhos] curtiram a gestação junto e eu [mamãe Gisele] 

colocava música, assim, e a minha menina também tinha esse costume de cantar, sabe?” 

(CHAVES, 2021c, p. 87), “sim, muito [cantava]. Muita música, muito ouvir. [...] Eu [mamãe 

Lívia] cheguei a colocar assim, igual na época do Mateus, colocar fonezinho, algumas vezes, 

assim, paro ele ouvir” (CHAVES, 2021c, p. 107) e, “eles [filhos] cantavam muito aquela que 
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tava na modinha assim, ah, e o nome dela é Maria, então, né, ‘Dona Maria, deixa eu namorar a 

sua filha’...” (CHAVES, 2021c, p. 288). 

Quando a mamãe Simone relatou sobre a prática do canto durante a gestação, disse que, 

“ele [Yuri] se torcia, ele não ficava, ele era muito de se mexer quando a gente cantava, ele dava 

uma parada. Uhum. Ele acalmava” (CHAVES, 2021c, p. 13). Podemos relacionar com o fato 

descrito por Joseph (2000), o qual afirma que o bebê no ventre materno, a partir da vigésima 

semana gestacional já é capaz de ouvir, e que mais para o final da gestação, consegue, além 

disso, responder com movimentos corporais, ao som da voz da mãe. 

Dentre as pessoas da família que costumam cantar para os bebês, na subcategoria 

“práticas das canções com os bebês”, os relatos nos documentos mostram que, quando os bebês 

têm irmãos, como é o caso dos bebês Arthur, Filipe, Maria, Yuri e Pedro, a prática do canto 

também é realizada por eles. Outros familiares que cantam para os bebês, segundo relatos, são 

os avós.  

Ainda, além de que todas as mães costumam cantar para os bebês, os documentos do 

projeto apresentam informações de que os pais também cantam, e nestes casos, algumas falas 

ilustram esta informação: “Muito pouco [mamãe Gisele - canta]. Quem canta é o pai [risos]” 

(CHAVES, 2021c, p. 78); dizendo que não tem muito o costume de cantar para o bebê Pedro, 

mas o pai sim. A mamãe Simone diz que “o pai canta também. Se não fosse caminhoneiro seria 

cantor! [risos]” (CHAVES, 2021c, p. 16); além da mãe cantar bastante para o bebê Yuri, disse 

que sempre o pai participa e gosta de inventar canções. Outro pai que gosta de inventar a letra 

das canções é o papai da Betina: “É, ele geralmente gosta de inventar, assim” (CHAVES, 2021c, 

p. 223). 

Grasiela, mamãe da bebê Maria, diz “o pai, mais pra dormir” (CHAVES, 2021c, p. 267). 

E, a felicidade ao ver o pai cantar foi dita pela mamãe Valéria: “Quando o pai canta, assim, ele 

[bebê Filipe] fica bem faceiro, assim, tu vê que ele fica assim, admirado, assim, uma coisa, é 

uma reação diferente, assim” (CHAVES, 2021c, p. 155).  

Maffioletti (2014) destaca sobre os sentimentos positivos estabelecidos a partir do canto, 

a partir de um clima de afeto e amor com o bebê. Sendo assim, é tão importante que cantem 

para os bebês, seja a mãe, pai, irmãos, avós ou até mesmo outros familiares, mas as relações 

que se estabelecem e o aprendizado possibilitado é salutar. 

Sabe-se que a voz também é um instrumento, porém, neste caso, separamos as práticas 

e para apresentar as respostas relativas a estas experiências que acontecem com 

acompanhamento de instrumentos, criou-se a subcategoria “práticas com instrumentos”, e estas 
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acontecem, segundo relatos, geralmente quando familiares que são músicos, ou já foram 

musicistas, realizaram algum momento musical com os bebês. Podemos observar quando a 

mamãe Cláudia fala sobre o fato de que a bebê Isabela assistiu o tio tocar guitarra, este que, 

segundo a mãe, é um músico conhecido na região. “Já! Amou! Amou! Ai, ela adora!” 

(CHAVES, 2021c, p. 269). A bebê Maria, segundo a mãe, acompanha o irmão, que tem 9 anos, 

nas aulas de flauta, que estão acontecendo de maneira remota: “Ele toca pra ela também, que 

assim, ele tá fazendo pra aula, mas ela fica ali junto, ela não incomoda, ela gosta de ficar 

ouvindo ele, né? E fica por perto” (CHAVES, 2021c, p. 291). 

Sobre a diferenciação dos sons com acompanhamento instrumental, Ilari (2002) diz que 

existem estudos sobre a capacidade de percepção de timbres, realizados pelos bebês, entretanto, 

segundo ela, pouco se sabe sobre a percepção do bebê com relação à diferenciação dos sons dos 

instrumentos musicais durante o primeiro ano do bebê.  

Na sequência de documentos, principalmente durante as entrevistas, foi possível 

identificar que em todas as famílias participantes há algum músico ou alguém que esteja 

aprendendo música, e estes são citados como um exemplo positivo aos bebês. Na maior parte, 

trata-se dos tios, e em outros casos, pai ou irmãos do bebê. Contudo, devido ao período de 

pandemia, os bebês ainda não tiveram um momento presencial de escuta musical com alguns 

destes, enquanto realizaram as práticas com instrumentos. 

Ao iniciarem no projeto, as famílias já realizavam momentos musicais com os bebês, 

entretanto, para identificar se este tempo musical aumentou, diminuiu ou permaneceu da mesma 

forma após a realização das vivências do projeto, foi criada a subcategoria “tempo diário que 

as canções estão presentes na rotina dos bebês”. Sobre este aspecto, seis famílias haviam 

relatado que as canções estavam presentes na rotina dos bebês durante uma média de 30 minutos 

a uma hora diária. Destas, duas mães relataram, ao final do projeto, que este tempo diário de 

escuta musical aumentou uma média de 30 minutos após a participação. 

Outras três famílias falaram que as canções estão presentes durante um tempo maior, 

em uma delas, a mamãe Simone, disse que “cantar, eu tô toda hora com uma música ‘chiclé’ 

colada no meu cabelo, na minha cabeça, né?” (CHAVES, 2021c, p. 16). Também sobre um 

tempo maior, a mamãe Lívia falou que “eu acho que talvez trinta por cento do dia do Arthur, 

ele esteja [exposto às canções], né?” (CHAVES, 2021c, p. 121). E, a mamãe Grasiela, considera 

que na rotina da bebê Maria as canções estavam presentes, “olha, umas duas horas, três, eu 

acho, assim, por dia” (CHAVES, 2021c, p. 300). 
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Ao final do projeto, um relato significativo foi o da mamãe Simone, pois apesar das 

canções já estarem presentes em grande parte da sua rotina, segundo ela, a pós a participação 

no projeto, aumentou ainda mais devido ao fato do envolvimento familiar. 

 

Ai, eu acho que aumentou bem mais, porque agora todo mundo entrou no ritmo aqui, 

todo mundo que sai um tá cantando na volta do guri, sai um, vem o outro, tá outro 

cantando, aumentou bem, mas aí tu já fica com a música, todo mundo já fica com sua 

música, todo mundo já começa a cantar. Aumentou bem mais (CHAVES, 2021c, p. 

29). 

 

Tal fala, mostra a importância do trabalho e vai ao encontro do trabalho escrito Raniro 

e Joly (2010), que consideram as aulas de música como momentos de afetos em que se 

estabelecem relações sociais significativas, o que é demonstrado pelo prazer em sua 

participação nas vivências, gerando momentos de aproximação entre os bebês e suas famílias 

e, também, no aumento do repertório musical dos responsáveis. Além destes autores, Gordon 

(2015) atenta para a importância de os pais darem sequência a estes aprendizados, pois 

considera que a aprendizagem musical acontece não só na escola, mas também em casa.  

Na categoria apresentada, percebemos que as práticas musicais com os bebês 

acontecem, na maior parte das vezes, sem acompanhamento instrumental, pelas mães, pais e 

irmãos dos bebês, estas que vinham sendo realizadas desde a gestação em que conforme alguns 

relatos, o bebê no útero já se acalmava ao ouvir as canções. Além disso, de maneira geral, o 

tempo diário da escuta de canções na rotina dos bebês aumentou após a participação no projeto, 

mostrando que este possibilitou às famílias a compreensão da importância da música para os 

bebês a da continuidade das ações realizadas durante as vivências. 

 

6.2.3 Categoria “Repertório musical dos bebês” 

 

Nesta categoria estão apresentadas as principais formas nas quais as canções e músicas 

são apresentadas aos bebês por suas famílias, bem como, em quais momentos costumam utilizá-

las, conforme ilustração 35. 
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Ilustração 35 - Categoria “Repertório musical dos bebês” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

A utilização das canções desde o berço foi citada por Wolffenbüttel (2019a) como sendo 

importante também pela construção da bagagem musical do bebê. Maffioletti (2014) destaca 

para as transmissões culturais presentes nestas práticas. Portanto, é inquestionável o quanto 

estes momentos são fundamentais não só na vida do bebê, mas na relação que esse estabelece 

a partir deste, com suas famílias. 

Gordon (2015) chamou a fase do bebê desde que nasce até os dois a quatro anos como 

aculturação, e considera que neste período assim como acontece com a linguagem, em que 

vamos tendo novas aprendizagens ouvindo palavras e discriminando as sílabas, melhorando a 

nossa capacidade de vocabulário e comunicação, o mesmo ocorre com a música. “Na 

aculturação as crianças são postas em contacto com a música da sua cultura e, assim, são 

capazes de basear os seus sons de balbucio musical e os seus movimentos nos sons musicais 

que ouvem no seu ambiente” (GORDON, 2015, p. 48). Portanto, é desejável que sejam 

estimuladas o quanto antes, para que melhor e mais cedo ocorra este processo.  

Sobre este aspecto, foram identificados nos documentos que algumas famílias utilizam 

músicas com os bebês, as quais estão dispostas na subcategoria “música somente instrumental”. 

Os principais motivos para a sua utilização foram: 

- “Músicas para dançar”, a qual foi relatada pela mamãe Grasiela: 

 

E a pessoa que cuida dela de manhã, sempre ela tem uma bandinha, né, na rádio que 

fica tocando, isso eu percebo que ela [bebê Maria] se movimenta, ela entende isso 

como um uma música que tu tem que dançar. Então, ela pega e já faz um movimento 

diferente de dança assim, né? Claro que, que aquela também é estimulada a isso, né? 
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A “babá” [tirei o nome original] ela acaba provocando tudo isso nela, né? Ela interage 

bastante (CHAVES, 2021c, p. 300). 

 

- “Músicas para acalmar”, em que a mamãe Dienifer utilizava com a bebê Aurora para 

que se remetesse aos sons do útero, “quando ela era mais pequena que ela estava muito, muito 

estressada, a gente colocava o ruído branco pra ela ouvir. Daí isso ajudava também bastante ela 

acalmar, daí emite o som do útero, né?” (CHAVES, 2021c, p. 50). 

Em algumas situações os bebês também participam de “canções com acompanhamento 

instrumental”, como é o caso do bebê Yuri, pois a mamãe Simone se refere aos momentos em 

que estão com músicos da família, tocando um instrumento: “Nós, volta e meia, fazemos roda 

de violão. Ele [Yuri] adora, ele fica bem quietinho escutando, ele adora” (CHAVES, 2021c, p. 

15). 

A subcategoria que refere-se às “canções sem acompanhamento instrumental” que 

fazem parte do repertório musical dos bebês, foram divididas em três tipos, que são os 

seguintes: “canções com a letra”, “entoadas em melopéia” e “entoadas em boca chuisa”. Estas 

foram detalhadas conforme os documentos resultantes das vivências realizadas com os bebês e 

famílias, as quais relataram algumas canções, as quais apresento alguns exemplos a seguir: 

No que se refere as canções com a letra, Gordon (2015, p. 60) considera que “as crianças 

pequenas devem tomar consciência o mais cedo possível da qualidade da voz cantada (em 

contraste com a voz falada) e da forma como os executantes usam os movimentos rítmicos do 

corpo.” O autor também enfatiza a importância da utilização de canções com improvisações da 

letra, as quais não precisam ser, necessariamente, cantadas iguais a canção original. Algumas 

falas das famílias ilustram sobre estas canções e sua utilização no repertório dos bebês: 

 - “Canções diversas”: O papai Jones disse que “ah que nem tem aquela... ‘Aurora ah ah 

ah, onde é que você está? Aurora ah ah ah, onde é que você está?’ [cantam para ela, que está 

no colo] essa aqui a gente canta pra ela, ela dá uma acompanhada, dá um sorrizinho, aqui assim, 

né? Ela fica bem feliz com essa música aí.” (CHAVES, 2021c, p. 57).  

É lindo ler os relatos, pois mostram as práticas nas quais as famílias exercem suas 

parentalidades intuitivas com seus bebês. Parizzi e Rodrigues (2020, p. 29) falam sobre a 

parentalidade intuitiva e que esta é uma “característica humana que pode ser responsável pela 

alegria e envolvimento que todos nós adultos sentimos nos momentos de interação com nossos 

bebês”. 

- “Canções de ninar” ou acalantos. Segundo Cascudo (1999), os acalantos referem-se as 

canções utilizadas para fazer as crianças criança dormirem. Segundo o autor, “cantiga de ninar: 



139 

 

 

 

– o acalanto, canção ingênua, sobre uma melodia muito simples, com que as mães ninam os 

filhos, é uma das formas mais rudimentares do canto [...] de forma a favorecer a necessária 

monotonia que leva a criança adormecer” (CASCUDO, 1999, p. 27). Sobre estas canções nos 

repertórios dos bebês, diversas falas foram realizadas pelas famílias, dentre elas, algumas 

merecem destaque: “Aí, agora, as músicas que a gente tava aprendendo também, né? Que pra 

mim ir gravando, né? Eu também cantava pra ela [Betina] dormir, né? Daí num tom bem mais, 

mais...mais baixo assim, né?” (CHAVES, 2021c, p. 242).  

A canção folclórica “Mãezinha do Céu” foi citada como sendo uma das utilizadas com 

os bebês, pelas mamães Simone e Dienifer. A realização de canções com improvisações na 

letra, citadas por Gordon (2015), foram identificadas nas entrevistas de duas participantes, as 

quais relataram o seguinte: “Eu [mamãe Gisele] canto assim pra ele, assim, ó, eu canto assim, 

ó. Nana, Pedrinho, do meu coração, sabe? Fala, assim, vou falando coisas assim, mas não é uma 

música específica, né?” (CHAVES, 2021c, p. 86), e, “tipo, o próprio Nana Nenê, eu [mamãe 

Lívia], eu mudo, assim, eu canto mesmo. Nana, Nenê, Nana, Nenenzinho, Nana, Nenê, Nana 

Nenenzinho, só isso” (CHAVES, 2021c, p. 118). 

Como percebido nos trechos apresentados, as canções de ninar, ou acalantos,  

 

São, muitas vezes, trechos ou variantes de outras canções. Pode ser entendido a 

variante como a mesma canção existente em diversas localidades geográficas, porém, 

modificada em algum aspecto, apresentando características próprias de cada local. 

Além disso, os acalantos podem se apresentar como canções populares, cantos de 

igrejas ou mesmo parlendas infantis adaptadas para serem entoadas como acalantos 

(WOLFFENBÜTTEL, 2019a, p. 201). 

 

 Outro tipo de canções presentes foram as “canções de brincar”. Sobre estas, Ilari (2002, 

p. 84) aponta que “são geralmente mais rápidas, e apresentam jogos de palavras ou sugestões 

de movimentos corporais que auxiliam a percepção auditiva e o desenvolvimento da 

coordenação motora, da sociabilidade, da linguagem e da musicalidade do bebê.” 

O relato da mamãe Katiuscia mostra a canção que realiza no momento da brincadeira 

com a bebê Antonella: “Eu gosto muito de brincar com ela naquela música da Formiguinha que 

foi no mercado, pega o pé. Aí ela essa é aquela mais acha a graça que eu vou mexendo no pé, 

mexendo na mão. E aí ela vai achando bastante graça assim quando eu brinco com ela” 

(CHAVES, 2021c, p. 196). 

Um projeto infantil que é bastante atual e que foi citado por algumas participantes no 

decorrer das entrevistas foi o “Mundo “Bita”. Com uma canção de “Fazendinha”, tem feito 

sucesso entre os bebês e famílias. No que se refere as “Canções ao acordar”, a mamãe Dienifer 
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citou a referida canção como sendo a utilizada diariamente com a bebê Antonella. Segundo ela, 

“tem ‘Bom Dia da fazendinha’, quase sempre a gente canta de manhã, quando ela acorda, né?” 

(CHAVES, 2021c, p. 50). 

“Canções para acalmar” também são utilizadas pelas famílias. A mamãe Gisele relata 

sobre a escuta de Louvores, pois já costumava ouvir, e percebeu também que o bebê Pedro 

gosta deste tipo de canção. “Teve uma noite que ele tava chorando, chorando, chorando. E daí 

me deu aquele estalo, assim, de botar [Louvores], né? Daí eu coloquei, na hora, assim, ele parou 

e ficou quietinho! Foi instantâneo, assim” (CHAVES, 2021c, p. 78). 

No momento do banho também podemos utilizar canções com os bebês. Em relação as 

“canções na hora do banho”, temos a fala da mamãe Lívia que se refere a canção de despedida 

em que os integrantes do projeto de extensão utilizavam nos encontros síncronos de vivências 

musicais com os bebês. Na canção, fala-se “tchau, tchau, foi legal...”, e então, Lívia relatou o 

seguinte:  

 

E aí, a musiquinha tem ajudado bastante, no banho também, que ele não, ele não gosta 

de sair do banho. Então, quando eu tiro ele, ó, boto ele na toalha, ele começa a chorar 

e eu vou dar tchau pra banheira com ele, assim a gente canta a música também do 

[tchau], que essas eu não conhecia, essas aprendi com vocês e aí ele para na hora! É 

espontâneo assim! Meio que dá um tchau assim, ele começa a fazer pra banheira 

(CHAVES, 2021c, p. 125). 

 

Além destas, o outro momento citado pelas famílias em que os bebês escutam canções 

com letra é na hora das refeições. Sobre as “canções no momento da alimentação”, a mamãe 

Gisele fala que “geralmente [canta] algumas dessas das oficinas ali, né?” (CHAVES, 2021c, p. 

313), o que mostra a importância que o projeto teve para as práticas musicais em família, não 

só nos momentos dos encontros, mas também, após, no dia a dia das famílias com os bebês. 

Quando a forma de cantar a canção apresenta uma maior frequência de emissão de 

vogais, como “a”, “o”, “u”, podemos caracterizar como sendo uma emissão do som em 

melopéia. Esta caracterização foi feita por Wolffenbüttel (2019a) no que se refere aos acalantos, 

porém, podemos estender a outras finalidades de canções utilizadas pelas famílias participantes 

do projeto. As “canções entoadas em melopéia” que foram identificadas nos documentos 

analisados foram as seguintes: 

- “Canções de ninar”: “Eu [mamãe Lívia] fico fazendo o Nana Nenê, mas em “ã ã ã”, 

assim, eu não, eu não gosto muito das letras, das cantigas, que eu acho que é as mais antigas, 

são meio assustadoras, né?” (CHAVES, 2021c, p. 117). 
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- “Canções para acalmar”: “e aí a gente faz variações dessa assim, quando tá num choro 

é tipo ‘piru, piru, priruliruli’ [mamãe Lívia canta], vai só a melodia sabe?” (CHAVES, 2021c, 

p. 131) 

- “Canções na hora do banho”: “Quando ela toma banho a gente gosta de ‘vamos brincar 

de nenezinho?’ Daí, vamo brincar! Nã nã nã...’ Daí a gente brinca, né, nã, nã, nã, nã, nã, nã “nã, 

nã, nã nã, nã, nã nã, nã, nã e ela [bebê Isabela] fica um nenenzinho no colo, fica bem quietinha 

assim, ó” (CHAVES, 2021c, p. 265).  

Outra variação da forma como as canções fazem parte do repertório dos bebês 

participantes do projeto, são as “canções entoadas em boca chuisa”, as quais podemos 

conceituar como sendo “quando a cantiga é cantada com a boca fechada; a pessoa que entoa o 

faz sem palavras, mantendo os lábios cerrados, mas com os dentes ligeiramente afastados” 

(WOLFFENBÜTTEL, 2012, p. 89). Foram encontradas falas relativas à utilização deste tipo 

de canto no momento de dormir, como as “canções de ninar”. A mamãe Débora relatou que 

quando vai fazer a bebê Betina dormir, “aí eu só dou uma embaladinha ali, um passo bem, nem 

bocejo, nem esboço uma música, em si, só um ‘hum hum hum’” (CHAVES, 2021c, p. 242). 

Como foi possível perceber a partir dos trechos de falas apresentados nesta categoria, o 

repertório musical destes bebês é bem diversificado e as famílias estão se dedicando em 

proporcionar à eles momentos musicais significativos em diferentes situações das suas rotinas. 

Observamos que há diferentes formas de cantar ou entoar as canções com uma mesma 

finalidade, como por exemplo, as canções de ninar, que são cantadas com a letra, entoadas em 

melopéia e também em boca chuisa.  

As canções para acalmar, segundo relatos, são utilizadas geralmente cantadas com a 

letra, entoadas em melopéia ou somente instrumental. Além disso, se percebe que muito do que 

foi trabalhado durante as vivências, tanto síncronas quanto assíncronas, estão sendo praticadas 

em outros momentos, e isto é bem importante para que se amplie cada vez mais o repertório 

musical dos bebês. 

 

6.2.4 Categoria “Momentos que as famílias realizaram as vivências musicais com os 

bebês” 

 

Neste momento de análises dos documentos, conforme os materiais já apresentados, já 

sabemos sobre a importância das práticas musicais desde o nascimento, e as autoras Vaz e 

Fonseca (2010) falam sobre isso em sua pesquisa. Também destacamos para a necessidade de 
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“aprender música precocemente terá consequências positivas não apenas para o 

desenvolvimento musical, como também para o desenvolvimento geral da criança” (PARIZZI; 

RODRIGUES, 2020), desta forma destaca-se a importância de que as famílias continuem 

realizando as práticas com os bebês, em outros momentos que não somente durante as aulas de 

música. 

 

Ilustração 36 - Categoria “Momentos que as famílias realizaram as vivências musicais com os 

bebês” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

Como visto na ilustração 36, no caso das participantes do projeto “Vivências Musicais 

para Bebês e Famílias”, nos documentos resultantes das ações, há diversos relatos relativos às 

“realizações das vivências Musicais com os bebês”, sendo que estes foram observados, 

principalmente, nos documentos das conversas pelos grupos de WhatsApp, quando falavam 

sobre como foi a realização das práticas com os bebês, mas também, nos formulários referentes 

às vivências assíncronas, em que eram feitas propostas para que realizassem com os bebês e 

posteriormente, relatassem como havia sido esta experiência. 

As subcategorias criadas para ilustrar estas ações foram as seguintes: 

- “Momentos em família”: sobre a realização da proposta da vivência assíncrona “O 

Mosquito”, a mamãe Grasiela relatou o seguinte: “Duas vezes coloquei o áudio durante uma 

brincadeira com as bonecas da irmã entre eu e ela e na terceira vez na sala num momento em 

família” (CHAVES, 2021d, p. 5).  

A mamãe Simone aproveitou a vivência assíncrona “Vamos Fazer Música” e repetiu a 

canção em diversos lugares com o bebê Yuri: “Essa foi uma das vivências que mais nos 

divertimos. Essa vivência realizamos diversas vezes e em diversos lugares como: carro, banho, 
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casa da vovó e até na hora de dormir” (CHAVES, 2021d, p. 11), e, quando falou sobre a 

proposta de vivência assíncrona “Brincando com os sons da boca”, a mamãe Débora também 

mostrou ter repetido com a bebê Betina: “Ouvimos diversas vezes a canção até aprendermos. 

Betina adorou os sons apresentados e brincamos bastante com eles durante diversos momentos 

da nossa rotina” (CHAVES, 2021d, p. 20). 

A repetição possibilita que os bebês interajam com o meio e assim, possam ir 

assimilando os novos conhecimentos, causando a partir de então, novos desequilíbrios e novas 

assimilações, aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. Piaget (2019) destaca para a 

inteligência prática, esta que aparece antes da linguagem, quando a criança tem 

aproximadamente dezoito meses, no período sensório motor. Segundo o autor, “é uma 

inteligência totalmente prática, que se refere a manipulação dos objetos e que só utiliza, em 

lugar de palavras e conceitos, percepções e movimentos, organizados em ‘esquemas da ação’.” 

(PIAGET, 2019, p. 10). 

A partir destes esquemas e dos comportamentos experimentais do bebê, Piaget (2019, 

p. 11) discorre que “uma ação apta a ser repetida e generalizada para situações novas é 

comparável a uma espécie de conceito sensório motor”, portanto, a importância da experiência 

e das repetições para que se ampliem os esquemas e estes sejam assimilados. 

Sobre este aspecto, podemos destacar a importância da repetição e da variação das 

atividades, para o desenvolvimento dos bebês. Um exemplo, é quando a mamãe Débora diz que  

 

já conhecíamos a canção do cavalinho que a professora Cristina nos apresentou em 

um encontro virtual. Fizemos diversas vezes e de formas diferentes como sugerido. 

Saímos pela casa troteando como cavalo e cantando a música Betina. Fizemos em 

posições diversificadas no colo, nos pés, de pé. Até cansarmos (CHAVES, 2021d, p. 

23). 

 

- “Momentos de higiene dos bebês”: Nesta subcategoria houve destaque para o 

momento de troca de fraldas, em que a mamãe Simone canta a canção “Fazendo Música” 

enquanto troca a fralda do bebê Yuri, e, também, para relatos de que realizaram as vivências no 

momento do banho, como foi o caso da mamãe Cláudia, que realizou a vivência assíncrona 

“Vamos Fazer Música” com a bebê Isabela e relatou que “durante a semana cantávamos várias 

vezes e em diversos momentos da nossa rotina. Até no banho” (CHAVES, 2021d, p. 11). 

- “Antes de dormir” foi o momento escolhido pela mamãe Débora, para realizar a 

vivência assíncrona “O Mosquito” com a bebê Betina. “Realizamos a vivência antes da primeira 

soneca da tarde. Estávamos no pátio pegando um solzinho” (CHAVES, 2021d, p. 4). 
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- “Momento da alimentação” foi escolhido pela mamãe Grasiela para realizar algumas 

vivências com a bebê Maria. Em momentos distintos, relatou que a vivência musical “O Tambor 

do Tom”, foi feita “uma das vezes foi durante a janta da Maria” (CHAVES, 2021d, p. 14), e em 

outro formulário, referente a vivência “O Cavalinho Feliz e Seus Amiguinhos”, disse que “foi 

um momento bastante tranquilo e atenção, logo após o almoço” (CHAVES, 2021d, p. 23). Esta 

escolha pode se justificar devido ao trabalho das mães, e, portanto, no momento da alimentação 

é quando costumam ter um tempo maior dedicado aos bebês. Aproveitou então, para, a partir 

das práticas musicais, alimentar o bebê e proporcionar aprendizado com carinho e afeto com 

estas ações. 

Um destaque que pode parecer óbvio, mas que é fundamental, pode ser exemplificado 

com o que Parizzi e Rodrigues (2020) destacam sobre o papel dos pais neste processo. As 

autoras dizem que “é necessário que os pais encontrem tempo para estar com seu bebê. [...] 

devem ter em mente que a interação humana é fundamental para as aprendizagens” (PARIZZI; 

RODRIGUES, 2020, p. 56), e neste sentido, cabe o elogio para todas as famílias participantes 

do projeto que disponibilizaram este tempo, mesmo em meio a uma pandemia, ao trabalho em 

home office, para estarem com seus bebês e potencializarem, a partir da música, o seu 

desenvolvimento.  

Além disso, estas diferentes possibilidades de experiências musicais, conforme Kebach 

(2013) contribuem para a condição de compreensão de mundo da criança, e as famílias 

participantes estão apresentando esta visão aos bebês, a partir das práticas descritas nesta 

categoria, as quais foram realizadas em diferentes momentos, seja no banho, antes de dormir, 

hora da alimentação ou em família, mas sempre com intenção de proporcionar a repetição das 

vivências aprendidas e assim, contribuir com o desenvolvimento dos bebês. 

 

6.2.5 Categoria “Comportamentos dos bebês” 

 

Na categoria “comportamentos dos bebês” foi feita divisão em três subcategorias, 

conforme ilustração 37, as quais dizem respeito aos comportamentos “antes da participação no 

projeto”, “durante a participação no projeto”, e “depois da participação no projeto”, relatadas 

pelas famílias. 
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Ilustração 37 - Categoria “Comportamentos dos bebês” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

A partir dos documentos referentes às entrevistas (CHAVES, 2021c), conversas pelo 

WhatsApp (CHAVES, 2021b) e formulários (CHAVES, 2021d), temos grande número de 

relatos, portanto, a fim de apresentar os principais materiais, estes serão dispostos de diferentes 

formas, conforme apresentados a seguir: 

 

6.2.5.1 Análise musical dos comportamentos dos bebês, antes e durante a participação no 

projeto 

 

Com base em um artigo de Silva e Parizzi (2016), em que pesquisaram sobre os fatores 

que influenciam o comportamento musical de um bebê, a partir de filmagens e utilização de um 

protocolo, utilizamos a ideia de analisar musicalmente alguns vídeos enviados pelas famílias 

participantes do projeto, mostrando quais os comportamentos musicais os bebês apresentavam 

antes de iniciarem a participação no projeto “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, e 

aqueles apresentados durante a realização deste. Para ilustrar os vídeos, coloco a breve 

descrição de cada um, junto ao print de tela com a imagem principal.  

Sobre esta “análise musical”, cabe destaque o fato de que o trabalho não foi escrito por 

profissional da área da música, e apesar de ter desenvolvido a pesquisa envolvendo a temática, 

o foco do estudo foi mais direcionado ao desenvolvimento dos bebês a partir das vivências, do 

que dos aspectos musicais propriamente dito. Neste sentido, a apresentação que segue é mais 

resumida do que as imagens dos vídeos poderiam ser analisados, entretanto, optou-se por 

mesmo assim, disponibilizar estas informações por considerar que foram materiais importantes 

coletados durante a pesquisa. Em outro momento, pretende-se analisar mais profundamente os 
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vídeos dos bebês de forma a relacioná-los com os aspectos musicais mais profundamente, 

podendo publicá-la em uma pesquisa posterior. 

Para melhor compreensão, primeiramente aponto aqui algumas questões que mais se 

destacaram nos vídeos:  

- As vocalizações (utilização de vogais) e balbucios (utilização de vogais e consoantes) dos 

bebês, que apresentaram contrastes de altura7 com contornos melódicos ascendentes e 

descendentes, e riqueza de timbres8.  

- A voz utilizada como um “brinquedo” pelos bebês. 

- A interação mãe/bebê por meio do “manhês”9 falado pelas mães, e de vocalizações, balbucios, 

olhares, gestos, mímica facial, movimentos de braços e sorrisos do bebê.  

- A atenção e o engajamento dos bebês com os adultos durante as experiências musicais.   

- Os movimentos rítmicos regulares feitos por alguns bebês. 

- A memória musical dos bebês. 

- A capacidade de imitação dos bebês. 

  

- Bebê Yuri: 4 meses 

Antes da participação no projeto: O bebê vocaliza percorrendo diferentes alturas com 

a voz. Ele brinca com as alturas dos sons, mexendo com a boca, tentando imitar os gestos da 

boca da mãe. O bebê interage com ela por meio de olhares, sorrisos, vocalizações, movimentos 

de braços, cabeça etc. 

 

 

 
 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Yuri está deitado, a mãe canta 

‘Formiguinha’, Yuri faz sons com a boca e se movimenta. Presta atenção 

enquanto a mãe canta, coloca o dedo na boca e sorri” (CHAVES, 2021b, p. 

225). 

Durante a participação no projeto: O vídeo mostra a importância do modelo, referente 

a cantar, em que o bebê pode não sonorizar, mas está ouvindo. Também destaco a importância 

 
7 Altura: o som pode ser agudo ou grave, conforme a frequência com que ocorrem as suas vibrações por segundo. 

Assim, quanto menor a frequência ou vibrações por segundo, mais grave o som será, e vice-versa (BRITO, 2003). 
8 Timbre: é o que personaliza cada som conforme suas características. Pode-se dizer que é a cor do som, 

dependendo dos materiais e de seus meios de produção (BRITO, 2003).  
9Manhês: forma de falar típica de pais e cuidadores que, “ao se dirigirem aos bebês, ampliam a extensão de sua 

fala utilizando a voz num registro bem mais agudo (indo de uma extensão de sete semitons para duas oitavas); 

falam mais lentamente, criando pausas entre as frases, as quais são normalmente mais curtas e ritmadas” 

(PAPOUSEK, 1996 apud PARIZZI; RODRIGUES, 2020, p. 31 e 32).  

 



147 

 

 

 

da audição, que o bebê ter vários exemplos, várias vozes. O bebê vai escutando as sonoridades 

para construir a sua própria. É um processo de apreciação musical. Mesmo que ele não esteja 

cantando, ele está ouvindo, portanto, a relevância de proporcionar a experienciação, como foi, 

neste caso, a participação no projeto. Podemos supor que o bebê não vocalizou durante a 

canção, pois estava de costas para os familiares, e, assim, ninguém estava interagindo com ele. 

Além disso, os familiares cantaram de costas para o bebê, sem espaços de silêncio para que o 

bebê pudesse intervir. 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Yuri está no 

colo de seu pai, que está dirigindo o carro. A família canta 

a canção “Vamos Fazer Música” e mostram o som da 

buzina. Ao final, a canção é cantada pela mãe, irmãs e outras 

3 crianças. Yuri está no colo da mãe, com uma das mãos na 

boca” (CHAVES, 2021b, p. 8).  

 

- Bebê Aurora: (4 meses) 

Antes da participação no projeto: temos a canção, que ela está escutando, e o 

movimento que o pai está fazendo com o lenço, no andamento e ritmo. E ela está escutando, 

apreciando, e vendo uma gesticulação do pai de acordo com a música, mostrando ser capaz de 

se engajar na atividade com o pai. 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Aurora está sentada no chão, 

“dentro” de um suporte de almofada feito com calça jeans. Seu pai está sentado 

em sua frente e segura um lenço, enquanto escuta a música “Maré”. Aurora 

mexe as pernas, olha para o lenço, tenta pegar e sorri. O pai faz movimentos 

com o lenço e Aurora segura uma das pontas, tenta explorar o lenço e sorri. Na 

música “Cadê”, o pai tapa seu rosto com o lenço na sua frente. Aurora olha e 

sorri, tenta pegar o lenço enquanto o pai o movimenta” (CHAVES, 2021b, p. 

30).  

 

Durante a participação no projeto: Ela está escutando um som e faz movimentos 

corporais ao ouvir e identificar que havia uma música sendo tocada. Podemos dizer que é a 

exemplificação sobre a importância do trabalho realizado a partir do projeto de extensão, em 

que já tendo participado de todas as vivências todas, e aí, ela com a bolacha e com um som da 

TV ao fundo, tinha uma música, reconheceu, e se movimentou. 
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“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Aurora está sentada, segurando 

uma bolacha e comendo/chupando. Faz alguns sons, coloca a bolacha na boca 

segurando com as duas mãos. Chupa, tentando morder, comendo um pouco da 

bolacha, movimenta o corpo. Continua com a bolacha na boca comendo aos 

poucos, segurando com uma mão e olhando para o lado. Tira da boca, olha para 

a bolacha e coloca novamente na boca. Movimenta.” (CHAVES, 2021b, p. 38).  

 

- Bebê Pedro: (2 meses) 

Antes da participação no projeto: é possível perceber a atenção do bebê. A mãe fala 

e o jeito dela falar gera entonações expressivas. Ele presta bastante atenção na fala dela. A fala 

dela é com entonações de agudos. É o manhês! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Pedro está deitado no sofá. A 

mãe conversa com ele, que sorri, se movimenta e faz movimentos e sons com a 

boca” (CHAVES, 2021b, p. 43).  

Durante a participação no projeto: demonstra a importância do que a mãe fez antes! 

Agora, ele está vocalizando, está brincando com a voz, fazendo sons que deslizam do agudo 

para o grave e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Pedro está deitado fazendo sons 

com a boca e se movimentando. A mãe conversa com e ele e ele emite sons” 

(CHAVES, 2021b, p. 261). 

 

- Bebê Arthur: (5 meses) 

Antes da participação no projeto: está vocalizando, com sons guturais com alguma 

variação de alturas. A mãe conversa com ele utilizando o manhês. 
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“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Arthur está no sling, na frente 

da barriga da mãe. Ele olha para a câmera e faz sons com a boca, quando a mãe 

pede que ele cante” (CHAVES, 2021b, p. 61). 

Durante a participação no projeto: aparece a identificação da canção. Quando a mãe 

cantou, ele identifica, pois era uma canção cantada durante as vivências musicais. Mostra a 

importância da repetição para que memórias sejam formadas. Quando a canção é cantada ele a 

identifica. Isso fica claro quando o bebê para de fazer o que estava fazendo para prestar atenção 

na mãe. E ele tenta acompanhar a canção, fazendo junto, com o instrumento. 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Arthur está sentado no chão 

com um teclado em sua frente. Ele aperta alguns botões enquanto a mãe canta 

e olha pra ela quando começa a cantar a canção aprendida durante as vivências 

musicais do projeto” (CHAVES, 2021b, p. 271).  

 

- Bebê Filipe: (11 meses) 

Antes da participação no projeto: está brincando explorando o instrumento, 

experienciando o timbre. Faz às vezes movimentos rítmicos regulares com o braço. 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Filipe está sentado no chão 

do quarto, segurando e manuseando o chocalho feito com garrafa pet 

pequena e escutando a vivência musical quando falam ‘O Filipe tá aí?’” 

(CHAVES, 2021b, p.86).  

 

Durante a participação no projeto: mostra o resultado do trabalho, pois mesmo não 

conseguindo acompanhar tanto os encontros de vivências musicais síncronas, é possível 

perceber o desenvolvimento de pegar o instrumento e no seu comportamento vocal, ele está 

cantando e acompanhando ao instrumento. 
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“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Filipe está segurando um 

pandeiro de brinquedo e batendo, produzindo som, ao mesmo tempo que 

faz sons com a boca” (CHAVES, 2021b, p.96).  

 

- Bebê Antonella: (1 mês) 

Antes da participação no projeto: está vocalizando, tentando se comunicar 

interagindo com a mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Antonella está deitada, produz 

sons com a boca e movimenta a boca “tentando falar” enquanto a mãe conversa 

com ela” (CHAVES, 2021b, p.107).  

 

Durante a participação no projeto: está vocalizando, tentando se comunicar. 

Apresenta no vídeo vocalizações com contrastes de altura e, às vezes, movimentos rítmicos 

regulares. 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: 

Antonella está deitada na cadeira colorida de bebê e 

fazendo sons com a boca, movimentando braços e 

pernas, enquanto assiste TV” (CHAVES, 2021b, 

p.265).  

 

- Bebê Betina: (15 meses) 

Antes da participação no projeto: demonstra um ritmo muito bom. Tem uma boa 

escuta. Ela se movimenta no ritmo da música e, também, estava cantando. 
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Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Betina está ajoelhada dançando 

uma música que está tocando no ambiente. Engatinha até o guarda-roupa e fica 

em pé em frente a uma porta de espelho. Se olha no espelho e faz sons com a 

boca. Fica em pé e dança, se olha no espelho, bate palmas. Caminha um pouco 

e cai sentada” (CHAVES, 2021b, p.123). 

Durante a participação no projeto: está fazendo sons vocais com diferentes timbres, 

e, também, querendo imitar a mãe. A mãe faz o som do cavalo (timbre, sons dos bichos) e a 

Betina brinca e imita.  

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: a mãe faz sons, estalos com a 

língua e lábios como se estivesse imitando um cavalo. Betina imita e faz 

também. A mãe faz um som parecendo o de um beijo e diz que é a pipoca e 

pergunta à Betina ‘como é que faz a pipoca?’. Betina tenta pegar o celular. A 

mãe canta uma canção e pergunta como faz o som com a bochecha? Betina 

coloca o dedo na bochecha e sorri” (CHAVES, 2021b, p.274).  

 

 

- Bebê Isabela: (18 meses) 

Antes da participação no projeto: Aqui temos o ritmo, mais marcadamente, presente. 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Isabela está em 

pé, dançando com os braços pra cima enquanto a mãe fala e 

escutam uma música. A mãe pede que “dê uma voltinha” e ela 

145 gira. A mãe pede que levante a mão e ela levanta. A mãe 

fala “muito bem”, e ela bate palmas, sorri e faz sons com a 

boca” (CHAVES, 2021b, p. 144-145).  

 

Durante a participação no projeto: ela deve ter visto um cantor ou cantora cantar e 

estava imitando a mímica facial desse cantor. Faz glissandi vocais no registro mais agudo, 

cantando e se movimentando. 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Isabela está 

no carro (que está parado), em pé, com as mãos no volante, 

escutando música e fazendo sons com a boca. Ela faz sons 

como se estivesse cantando e movimenta a cabeça e braço. Se 

olha no espelho e sacode a cabeça enquanto canta” 

(CHAVES, 2021b, p.256).  
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- Bebê Maria: (19 meses) 

Antes da participação no projeto: a bebê já consegue pegar o instrumento, pois é uma 

criança mais velha. Explora e utiliza o instrumento para produzir sons, mantendo uma 

regularidade rítmica. 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Maria está segurando um chocalho 

feito com garrafa pet pequena em uma mão, e a garrafa da calma em outra. A mãe 

pede que faça barulho e ela sacode o chocalho, e depois a garrafa da calma. A mãe 

pede que mande beijo e ela manda beijo” (CHAVES, 2021b, p.186).  

Durante a participação no projeto: exploração do timbre, escutando os sons. Depois 

do trabalho, participando do projeto e de vivências com a família, está realizando exploração 

do timbre, testando os sons. 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Maria está segurando uma 

clava. Ela está em pé fazendo sons com a boca e encostando a clava na porta. 

Ela senta, bate com uma clava no chão. A mãe pergunta como faz o barulho. 

Ela pega outra clava e bate uma na outra. Depois, a mãe pergunta como é o 

barulho na porta, então ela caminha até a porta e bate com as clavas na porta 

de madeira” (CHAVES, 2021b, p.252).  

 

 

A partir do material apresentado foi percebido que os bebês exploram e brincam com a 

voz, explorando movimentos melódicos com alturas ascendentes e descendentes. Os bebês mais 

velhos exploram também novos timbres vocais. Também se percebe a capacidade de imitação 

do bebê, ao tentar se comunicar, principalmente com a mãe. Essa forma de comunicação por 

meio de vocalizações, balbucios e gestos evoluirá para a fala e para o canto ao longo dos dois 

primeiros anos de vida (PARIZZI; RODRIGUES, 2020). O manuseio de instrumentos está 

presente nos comportamentos de alguns bebês, principalmente nos mais velhos, que já 

percebem que esses objetos produzem sons e o fazem experimentando-os de diferentes formas. 

A regularidade rítmica também foi identificada, principalmente a partir dos vídeos dos bebês 

maias velhos, em que “cantam” ou dançam conforme as canções que estão escutando. 
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6.2.5.2 Comportamentos dos bebês, antes, durante e depois da participação no projeto, 

conforme o período sensório motor 

 

Em relação aos comportamentos apresentados pelos bebês, nas entrevistas iniciais e 

finais foram feitas diversas perguntas (conforme anexos B e C), e a partir das respostas contidas 

nos documentos foi possível identificar alguns destes que mais se destacaram, conforme a faixa 

etária dos bebês, os quais estavam presentes antes e como se apresentam depois da participação 

no projeto, de acordo com os relatos das famílias. Sabe-se que o bebê está se desenvolvendo 

constantemente, mas também se acredita que com as solicitações do meio, as quais ocorreram 

a partir da realização do trabalho de vivências musicais, tanto durante as práticas síncronas, 

quanto nas assíncronas, houve mudanças significativas nestes comportamentos. Portanto, de 

forma resumida, podemos ilustrar alguns deles: 

 

* Segundo subestágio do período sensório motor: 

 

- Bebês Antonella e Pedro: 

 Antes da participação no projeto (1 mês – Antonella, e 2 meses - Pedro)10: olham 

para a pessoa que os observa, conseguem fixar e acompanhar objetos em seu campo visual, se 

colocados de bruços, levantam a cabeça momentaneamente. Seguram objetos, como por 

exemplo, um chocalho, mas ainda não conseguem transferir para outra mão, ainda não brincam 

sozinhos. O balbucio de sequência de vogais ainda não está presente pois essa forma de 

comunicação vocal normalmente começa por volta dos 5 meses, porém, brincam com a voz 

vocalizando, isto é, explorando movimentos melódicos com alturas ascendentes e descendentes. 

A mamãe Gisele falou que “ele [Pedro] tenta gesticular com a boquinha assim, faz, 

sabe? Assim, uns sonzinhos assim, ele já começou a fazer” (CHAVES, 2021c, p. 77). Sobre a 

Antonella, mamãe Katiuscia disse o seguinte: “a gente bota a música pra ela ouvir, ela fica todo, 

qualquer barulho de som assim, ela já fica bem atenta assim, escutando assim. Parece que fica 

tentando falar” (CHAVES, 2021c, p. 182).  

Durante a participação no projeto: o vídeo enviado pela mamãe Gisele mostra o bebê 

Pedro fazendo sons com a boca. Nesta fase em que o bebê ainda não consegue falar, fica atento 

 
10 As idades dos bebês foram colocadas conforme a data de nascimento, e calculada a idade tendo como referência 

o dia da realização das entrevistas iniciais e finais.  
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e tenta se comunicar a partir de vocalizações, que são uma forma de comunicação inicial do 

bebê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Pedro está deitado no sofá, se 

movimentando, fazendo sons com a boca e sorrindo” (CHAVES, 2021b, p. 224).  

O vídeo enviado pela mamãe Katiuscia mostra Antonella escutando um som, sorrindo e 

movimentando o braço. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Antonella está deitada no carrinho, ela 

movimenta um dos braços e sorri” (CHAVES, 2021b, p. 244).  

Sobre a audição do bebê, Piaget (2020) destaca que: 

 

observa-se que desde os primeiros dias um grande interesse pelos sons. [...] percebe-

se que o ouvido e a voz estão ligados para a criança: não só a criança normal regula, 

antes de tudo, a sua própria fonação pelos efeitos acústicos de que se percebe, mas, 

além disso, a voz das outras pessoas parece agir diretamente sobre a emissão da sua 

(p. 84). 

 

Depois da participação no projeto (3 meses – Antonella, e 4 meses - Pedro): 

conseguem transferir um objeto de uma mão para a outra, brincam sozinhos, vocalizam 

sequência de vogais e realizam o balbucio musical. 

Conforme o relato da mamãe Katiuscia, a bebê Antonella está tentando “balbuciar” mais 

a cada dia. Ela diz que: 

 

Agora ela tá cada vez, cada dia mais falante, só quer conversar e aí é muito engraçado 

que se eu faço algum barulho tipo, “ah!”, ela tenta imitar que ela chega, às vezes, 

força, força, força, até ficar com soluço de tanto que ela tenta, dizem tudo que tu fala 

com ela, ela tenta te imitar, né? Então ela, se tu conversa com ela, presta bem atenção 

assim, até que ela tenta, assim, tentar falar, mas ela não vai conseguir, né? Que ela só 

tem três mesinhos. Só que ela tenta, assim, tu vê que ela tenta interagir bastante com 

a gente (CHAVES, 2021c, p. 192). 
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O relato mostra que Antonella, embora ainda esteja coordenando os esquemas básicos 

que tem até então, como por exemplo, olhar em direção a um som, já começou a tentar a 

imitação, que acontece a partir do terceiro subestágio do período sensório motor descrito por 

Piaget (BEE; BOYD, 2011). 

A mamãe de Pedro diz que ele gosta de brincar com chocalhos, e cita os que receberam 

no kit musicalização, como sendo um dos brinquedos que antes ele não conseguia segurar com 

firmeza e, ao final do projeto, já conseguia. Relatou que “aqueles que vocês mandaram, que é 

com a, com a sementinha e com a água, né? Aquele também. [...] Ele segura, bem firme, tudo” 

(CHAVES, 2021c, p. 95). Aí é possível identificar o esquema básico de preensão, característico 

do segundo subestágio, em que Pedro se encontra, conseguindo segurar com firmeza o 

brinquedo.  

 

* Terceiro subestágio do período sensório motor: 

 

- Bebês Yuri, Aurora e Arthur: 

 Antes da participação no projeto (4 meses – Yuri e Aurora, e 5 meses - Arthur): 

sentam-se com apoio, seguram objetos, brincam sozinhos. Segundo Bee e Boyd (2011), nesta 

idade já conseguem agarrar e manipular objetos, coordenando a visão e a preensão. Aurora e 

Yuri tentam rolar, Arthur já consegue rolar sozinho. Imitam sons, e, também, fazem o balbucio 

musical. Aurora e Yuri brincam com os sons da fala, mas ainda não vocalizam sequência de 

vogais. Arthur balbucia vogais, segundo a mãe. Mudam de comportamento conforme os sons 

que escutam, e preferem, segundo as famílias, a voz humana do que a reproduzida, no que se 

refere às canções.  

Durante a participação no projeto: na fotografia abaixo pode ser observada quando 

Aurora coloca o pato na boca, quando ela, por estar no terceiro subestágio do período sensório 

motor e já ter acomodado alguns esquemas básicos, conforme a teoria de Piaget, como por 

exemplo, o de sugar, e já consegue, intencionalmente realizar determinadas ações (PIAGET; 

INHELDER, 2002). Além de chupar o dedo, que segundo a mamãe Dienifer, Aurora costuma 

fazer, também experimenta colocar o brinquedo na boca. Piaget (2020), fala sobre o reflexo de 

sucção, quando a criança percebe que estes reflexos iniciais,  

 

Não vem acompanhada de qualquer satisfação, como a absorção do alimento [...] 

testemunham uma grande variedade de tipos de acomodação: a sucção do edredão11, 

 
11 Está escrito desta forma no livro. 
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do lençol, etc., conduzem à rejeição do objeto, a sucção do seio à aceitação; a sucção 

de uma epiderme (a mão da criança etc.) conduz a se tratar, simplesmente, de chupar 

por chupar [...] (PIAGET, 2020, p. 41). 

 

 

“Hora do banho!!! Realizando a atividade com o patinho fazendo papel da formiguinha...” 

(CHAVES, 2021b, p. 219). 

O aprendizado a partir da tentativa e erro, descrita no terceiro subestágio do período 

sensório motor conforme Piaget (BEE; BOYD, 2011), é possível perceber no vídeo enviado 

pela mamãe Lívia, ilustra uma cena em que Arthur tenta se levantar apoiando-se no berço. 

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Arthur está ajoelhado em frente a um 

berço. Se segura no móvel, tenta levantar e “cai” sentado. Faz sons com a boca. 

Segura novamente e chora ao não conseguir levantar-se. Segura um chocalho, coloca 

na boca e larga. Segura no berço e chora por não conseguir ficar em pé” (CHAVES, 

2021b, p. 72).  

Sobre o período de participação nas vivências musicais, a mamãe do Yuri disse que “e 

tu sabe que quando a gente se sentava assim organizava pra se preparar pras aulas, pras 

vivências, ele já sabia o que que nós ia fazer, ele já ficava olhando pro computador ali, porque 

ele sabia que ia ali, iam falar o nome dele, ele já ficava prestando atenção” (CHAVES, 2021c, 

p. 24). Este aspecto relatado pela mãe, de que o bebê ficava prestando atenção no som, 

aguardando chamarem seu nome, refere-se ao terceiro subestágio do período sensório motor 

descrito por Piaget, por ter tido algumas experiências anteriores, podendo ter sido estas nas 

próprias vivências musicais do projeto, o bebê já começa a ter consciência dos acontecimentos 

que acontecem fora do seu corpo (BEE; BOYD, 2011). 

 Depois da participação no projeto (7 meses – Yuri, Aurora e Arthur): sentam-se 

sem apoio, conseguem segurar objetos e transferir de uma mão para a outra, rolam, imitam sons 

e realizam balbucio musical. Brincam com os sons da fala e balbuciam sequência de vogais, 
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ilustrando o que Piaget (2020) trata sobre a questão da audição. O relato da mamãe Simone 

mostra sobre o desenvolvimento de Yuri a partir da participação no projeto: 

 

Ele senta sozinho, ele já pega as coisas, tudo que ele não fazia quando a gente começou 

no projeto, né? Ele consegue pegar o chocalho, consegue pegar aquelas coisas e e 

usar. Ele já sabe utilizar, porque é pra fazer barulho, né? Antes ele pegava, mas não 

sabia, agora ele já sabe que é pra música, ele sabe que é pra sacudir, pra dar barulho. 

Ele já tá pegando (CHAVES, 2021c, p. 23-24). 

 

Este aspecto relaciona-se com o que Piaget fala sobre as reações circulares secundárias, 

em que o bebê, ao manipular objetos, descobre suas propriedades e consegue repeti-las 

intencionalmente (PIAGET; INHELDER, 2002). Ainda, o autor destaca que estas fases da 

inteligência são contínuas, em que estruturas se formam cada vez mais complexas, mas 

lembrando que para este processo aconteça, “o ato é desencadeado em bloco e mediante um 

estímulo exterior” (PIAGET, 2020, p. 151).  

A mamãe Dienifer também identificou a contribuição da participação no projeto, para o 

desenvolvimento de Aurora, pois relatou que “no início ela nem pegar ainda direito acho o 

chocalho, né? Nas últimas vivências ela já tava interagindo já”, e o papai Jones complementou 

“Sim, pegando firme já, aham”. Dienifer continua: “Ela logo deixava cair, soltava, agora ela já 

consegue transferir de uma mão pra outra” (CHAVES, 2021c, p. 53). Este é mais um exemplo 

do comportamento intencional e da reação circular secundária. 

Sobre o bebê Arthur, ao final do projeto, faz gestos sociais e consegue falar algumas 

sílabas, quase formando palavras, como mostra a fala da mamãe Lívia: “Então, ‘bu’, ‘ba”, ‘bé’, 

hoje o Rodrigo [papai de Arthur] diz que ele já fala banana, só que em momentos separados 

[risos]. Ele fala o ‘ba’ e ele fala o ‘na’ ele só tem que juntar as coisas agora, né? [risos]” 

(CHAVES, 2021c, p. 127). Além disso, a mãe relata que Arthur já consegue ficar em pé, 

apoiando-se em algo. 

Referente ao processo de linguagem, chamado de fonação por Piaget (2020), pode ser 

observado a partir do comportamento de Arthur, se compreendermos que a linguagem, “no 

começo, é repetição por assimilação pura: ouvir por ouvir, gritar ou gemer para ouvir estes sons 

e etc. Em seguida, é assimilação generalizadora: escutar e produzir sons cada vez mais diversos” 

(PIAGET, 2020, p. 94).  

Com base nos estudos de Jean Piaget, Sasso (2020, p. 48) apresenta, como sendo uma 

etapa inicial da linguagem egocêntrica chamada “lalação espontânea (que é comum às crianças 

de todas as culturas de 6 a 10-11 meses).” Percebe-se aí o quanto o trabalho de vivências 

musicais incentiva com que o bebê exercite sua fonação, não só no momento das práticas do 
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projeto, mas também mediante os estímulos familiares que, conforme visto nas categorias 

anteriores, aconteceu de forma efetiva em grande parte da rotina do bebê. 

Nesta dissertação podemos perceber que embora os três bebês estejam, teoricamente, 

no mesmo subestágio e tenham participado de um mesmo projeto de vivências musicais, cada 

um vai se desenvolver no seu ritmo e conforme as solicitações do meio, assimilações e 

equilibrações que realizam. Não há certo ou errado, mas um período aproximado para que cada 

etapa do desenvolvimento seja capaz de ser alcançada pelo bebê. 

 

*  Quarto subestágio do período sensório motor: 

 

- Bebê Filipe: 

 Antes da participação no projeto (11 meses de idade): fica em pé apoiando-se em 

algo, mas ainda não caminha. Faz movimento de pinça, brinca sozinho, pega um chocalho e 

transfere objetos de uma mão para a outra. Ainda não fala alguma palavra, mas diz sequências 

de sílabas – isso se chama “balbucio canônico” (PARIZZI, 2006). Realiza balbucio musical, 

prefere a voz humana à reproduzida, segundo a mãe. Conforme relato da mamãe Valéria, Filipe 

tenta cantar algumas canções, o que podemos perceber que o bebê estando no quarto subestágio 

do período sensório motor, consegue, a partir dos esquemas pré-existentes e assimilações 

realizadas até então, como por exemplo, de conseguir falar sílabas, já tenta cantar canções. 

Nesta etapa é possível identificar comportamentos mais complexos a partir das experiências do 

bebê até então (PIAGET; INHELDER, 2002). 

Durante a participação no projeto: em um dos vídeos enviados pela mamãe Valéria, 

percebemos que o bebê Filipe fica em pé sem apoio e consegue soprar uma flauta, para fazer 

som.  

 

 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Filipe está em pé, segurando uma flauta 

amarela e soprando, produzindo som, quando a mãe pede que toque” (CHAVES, 2021b, 

p. 254). 

 

Como visto anteriormente, atos complexos já eram possíveis, e partir da participação 

nas vivências musicais e das experiências proporcionadas pela família, disponibilizando 

instrumentos musicais e realizando práticas musicais, ocorreu o desenvolvimento do bebê. A 



159 

 

 

 

mãe relatou na entrevista inicial que lhe chamou a atenção como Filipe gosta de instrumentos 

musicais, diferente, segundo ela, dos outros dois filhos. Muito bom que a mãe identificou e o 

incentiva, também, participando do projeto de vivência musicais, possibilitando o acesso aos 

instrumentos para que ele brinque e explore. 

 Depois da participação no projeto (14 meses de idade): Filipe já consegue caminhar. 

Sobe escadas, imita pequenos gestos e brincadeiras, fala algumas palavras. Sobre o balbucio 

musical, a mãe disse que “ontem eu botei umas musiquinhas, eu botei umas musiquinhas pra 

dormir assim, sabe? E daí, ele fez, ‘da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da’, ficava assim, 

sabe? [...] assim, acompanhando, a gente na música” (CHAVES, 2021c, p. 165). A imitação 

das canções a partir do uso da linguagem pode ser verificada neste relato. 

 

*  Quinto subestágio do período sensório motor: 

 

- Bebê Betina: 

 Antes da participação no projeto (15 meses de idade): caminha, brinca sozinha, 

realiza movimento de pinça, imita sons e pequenos gestos e brincadeiras intencionalmente. Faz 

gestos sociais, como por exemplo, bater palmas e “tchau tchau”. Realiza balbucio musical e 

está começando a falar algumas palavras. No vídeo enviado pela mamãe Débora é possível 

identificar um pouco da fala e da imitação, quando conversa com o papagaio. 

 

 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Betina está ajoelhada em frente a uma 

escada. Faz sons com a boca como se estivesse conversando. O papagaio (que está na parte 

de cima da casa), faz sons. Betina faz sons ‘conversando’ com o papagaio” (CHAVES, 

2021b, p. 124).  

 

Durante a participação no projeto: a mãe de Betina relatou algo importante, referente 

a importância da repetição para o aprendizado dos bebês. 

 

Na última vivência Betina teve uma ação espontânea sabe. Não se dizer se ela 

assimilou das vivências anteriores. Não sei se tu chegou a ver. Mas, ela começou a 

abrir as portas do guarda-roupa e tirou uma cobertinha e umas fronhas. E começou a 

se esconder e brincar de cadê achou. Mas vivências anteriores tínhamos cantado está 

canção e eu levei uma canga pra brincarmos e desta vez com o prof. Marcos não tinha. 

Achei muito legal isso (CHAVES, 2021b, p. 137). 

 

Mostra que já assimilou aquele conhecimento sobre como aconteciam as vivências, a 

ordem das canções, e como já passou pelo quarto subestágio do desenvolvimento, consegue 
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fazer algumas generalizações. Assim, esperou que estaria no momento de pegar um pano ou 

uma fraldinha, no caso, pegou uma coberta e fronhas, para utilizar na canção “Cadê?”, a qual 

tinha sido cantada nos encontros anteriores. 

Outra informação importante é de que, devido ao pouco contato social com outras 

crianças devido ao período de pandemia e de isolamento social, o momento das vivências 

musicais era quando conseguia também, ter contato com outras crianças. A mamãe Débora 

disse que “quando vê vocês na tela quer ficar tocando [na tela], parece que quer pegar os bebês” 

(CHAVES, 2021b, p. 131). A dificuldade de socialização foi algo que afetou as crianças durante 

a pandemia, e não frequentando a escola e tendo pouco contato com familiares, o projeto 

favoreceu neste sentido, possibilitando que os bebês pudessem ver outras crianças, mesmo que 

virtualmente. 

 Depois da participação no projeto (17 meses de idade): a mãe relata que Betina já 

fala mais algumas palavras, como por exemplo, em um dia pela manhã “aí saiu um ‘bum dia’. 

‘Bom dia’. Mas é bem, bem sílabas mesmo, né? Às vezes sai um ‘oiii’, assim, uma coisa. 

Ontem, meu irmão tava assistindo o jogo de futebol e e aí eles gritaram ‘gollll’, e ela imitou 

‘golll’!” (CHAVES, 2021c, p. 231). Segundo Papalia e Feldman (2013, p. 194), “a imitação é 

a chave para o início do desenvolvimento da linguagem”, pois primeiro os bebês imitam os seus 

próprios sons mesmo sem entender o que estão falando, para depois, aumentar o repertório 

atribuindo significado à estes.  A partir do relato de Débora é possível perceber a imitação de 

Betina em relação as palavras, assim como realiza no vídeo descrito acima, em que conversa 

com o papagaio. 

 

*  Sexto subestágio do período sensório motor: 

 

- Bebê Isabela e Maria: 

 Antes da participação no projeto (18 meses de idade – Isabela e 19 meses de idade 

- Maria): tanto Isabela quanto Maria, segundo os relatos das mães, já apresentam 

comportamentos, tais como: brincar sozinha, caminhar, subir escadas, brincar com os sons da 

fala, realizar gestos sociais, Isabela fala algumas palavras e Maria, sílabas. A mamãe Cláudia 

disse que a bebê Isabela já tenta cantar uma canção, quando por exemplo, “a gente foi fazer 

umas fotos estes dias e daí intervalo das fotos deixei ela com a minha mãe, minha mãe ouve 

rádio e tal. E aí ela (imitou fazendo um som) ficou enrolando, né? A língua assim. Tentando 

imitar o som da música” (CHAVES, 2021c, p. 265). Maria, quando quer pegar algo, faz do seu 
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jeito. A mamãe Grasiela diz que “ela gosta de se esticar bastante, é hoje, eu vejo, ela faz isso 

muito, ela quer alcançar alguma coisa que tá em cima de algo, né? Então, ela se estica da ponta 

do pé, literalmente assim, né?” (CHAVES, 2021c, p. 295). 

Durante a participação no projeto: em um vídeo enviado pela mamãe Cláudia, é 

possível perceber a Isabela, além de falar a palavra, repete o que a mãe disse, cantando a canção. 

 

 

 

“Descrição do vídeo – feito pela pesquisadora: Isabela está sentada 

no colo da mãe. Isabela faz sons e se move de um lado para outro 

como se estivesse dançando. A mãe canta ‘Maria...’ e Isabela repete 

‘Maria’” (CHAVES, 2021b, p. 224). 

A curiosidade em saber onde estavam os bebês participantes do projeto, que apareciam 

na tela do computador, foi algo que gerou curiosidade na bebê Maria, no decorrer dos encontros. 

Após um determinado encontro de vivências musicais, a mamãe Grasiela relatou que “a Maria 

estava mais dispersa hoje em relação a atividade dirigida, só se preocupava com seu kit e de ver 

atrás do notebook onde estava toda aquela gente” (CHAVES, 2021b, p. 231), e enviou 

fotografia que registrou o momento. 

 

 

 

 

 

 

Imagem disponível no caderno de conversas pelo WhatsApp (CHAVES, 

2021b, p. 231). 

 

O contato com os bebês e com outras pessoas, mesmo que virtual, também foi destacado 

como algo importante para a bebê Isabela. A mamãe Cláudia, após a realização da quinta 

vivência musical síncrona, relatou que  

 

a Isabela amou a vivencia com a prof. Cristina. Ela dançou, pulou, bateu palminhas, 

riu, galopou no cavalinho, tentou dançar. Fica sempre encantada ao ver e ouvir os 

bebês durante a aula. Nas primeiras vivências estava muito agitada. E aos poucos foi 

se adaptando e se acostumando com esta interação educativa. Nesta vivência com a 

Cris, a Isabela estava muito à vontade e feliz. O que foi resultado também do processo 

todo, experiências das vivências anteriores. Quando desliguei a câmera, ficou 

chamando: "a titia". Somos muito gratos a todos os professores, coordenadores e 

envolvidos neste lindo projeto. Gratidão (CHAVES, 2021b, p. 170).  

 

Depois da participação no projeto (20 meses de idade - Isabela e 21 meses de idade 

- Maria): a bebê Isabela já fala algumas palavras que antes ainda não falava, nomeia objetos, 

diz seu apelido “Bebela” e canta algumas canções, segundo a mamãe Cláudia, ela canta e a filha 
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imita, “tipo, ‘la la la la la la’ daí ela: ‘la la la la’. Sabe, ela tenta?” (CHAVES, 2021c, p. 272). 

A bebê Maria, após a participação nas vivências, segundo a mãe,  

 

uma coisa que eu percebo desde que a gente tá participando é assim, ela tá tentando, 

assim, balbuciar mais palavras. Assim, né. Ela ainda não tem uma fala, assim, muito 

consistente, né? Eu lembro que a maninha dela também demorou um pouquinho mais 

pra falar, mas ela hoje, sim, meu Deus, ela depois do banho, em alguns momentos, ela 

não para quieta, ela fica lá fazendo sons e né? E balbuciando, tentando falar várias 

coisas. Ela meio que cantarola, né? Coisas que ela também não fazia antes, né? Então, 

de um tempo pra cá, ela faz bastante. Brinca muito mais, assim, no faz de conta 

(CHAVES, 2021c, p. 303). 

 

Sobre a imitação de sons, Piaget (2019, p. 17) discorre que “quando os sons são 

associados a ações determinadas, a imitação prolonga-se como aquisição da linguagem 

(palavras-frases elementares, depois, substantivos e verbos diferenciados e, finalmente, frases 

propriamente ditas)”. Esta já é uma característica do período pré-operatório, o qual acontece 

aproximadamente dos dois aos sete anos de idade. No exemplo citado, é possível perceber que 

Isabela canta do jeito dela, mas está iniciando a linguagem de palavras, quase finalizando o 

estágio sensório motor, conforme a teoria de Piaget.  

Nesta categoria a linguagem foi destaque a partir dos materiais apresentados, seja nos 

bebês pequenos, a partir da emissão de sons e balbucios, ou nos maiores, com a fala de sílabas 

e palavras. A imitação esteve presente nas práticas, conforme os relatos, podendo ser a partir 

da tentativa de imitar a voz materna, ou até mesmo uma canção. As reações circulares também 

foram identificadas, mostrando o desenvolvimento da inteligência dos bebês, conforme Piaget. 

A partir dos relatos, identificamos que cada criança tem seu tempo e que mesmo com a 

mesma idade, os comportamentos podem ser diferentes, e caso estejam dentro do esperado, não 

há problema algum. Cabe salientar que em outros casos, quando se percebe um atraso de 

desenvolvimento esperado, que está interferindo nas relações da criança, aí sim, um profissional 

da área deve ser consultado para uma avaliação diagnóstica. Entretanto, não se enquadra nos 

relatos dos bebês participantes do projeto, os quais estão todos de acordo com o proposto para 

um desenvolvimento saudável. 

Com base no exposto, é possível perceber o quanto as vivências musicais foram 

importantes para o desenvolvimento dos bebês, não só no que se refere às canções em si, mas 

em tantos aspectos envolvidos a partir das práticas musicais, as quais foram apresentadas nas 

categorias, como por exemplo, o vínculo e relação familiar dos pais e irmãos com os bebês, o 

repertório musical que faz parte da rotina de cada um, as canções que lhes são cantadas ou 

entoadas conforme as situações, lembranças das mães no que se refere as canções que 
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escutavam em sua infância e agora, em alguns casos, reproduzem aos seus filhos, momentos 

em que praticaram as vivências musicais, e, os comportamentos dos bebês a partir destas 

práticas, tanto musicalmente quanto no que se refere ao desenvolvimento cognitivo.  
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7 PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 

Sendo um Mestrado Profissional, uma de suas características é de que ao final do curso, 

os estudantes elaborem, além da dissertação, apresentar um produto do trabalho realizado. Este 

pode ser um material didático, vídeos, um software, entre outros, de modo a beneficiar outros 

profissionais da área da educação e que estes possam utilizar o material de forma autônoma, 

sem a necessidade de consultar a dissertação. 

A partir da realização desta dissertação de Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, que teve como objetivo investigar os 

efeitos das vivências musicais para o desenvolvimento dos bebês, a partir dos relatos das 

famílias, apresento como produtos deste trabalho oito materiais, conforme expostos neste 

capítulo e está apresentado na ilustração 38: 

 

Ilustração 38 - Produtos resultantes da dissertação 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

No que se refere à construção dos produtos, é importante destacar que nenhum deles foi 

pensado ou elaborado somente pela mestranda, mas por toda a equipe que compõe o projeto 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias”. A parceria foi importante para a criação dos 

produtos desta pesquisa, pois as vivências musicais foram feitas pelos integrantes do projeto, 

os quais possuem graduação, especialização ou conhecimentos musicais e em musicalização.  

Saliento, também, a importância do trabalho em equipe para o desenvolvimento 

satisfatório das ações programadas, bem como para a elaboração dos materiais que produzimos 

e que estamos desenvolvendo ao longo deste período. Sabemos que não é fácil desenvolver 
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trabalho em equipe, porém, considero que conseguimos realizar um trabalho de excelência a 

partir de muita troca, diversas reuniões semanais e interesse de todos em contribuírem com a 

disseminação do conhecimento relacionado à temática do Bebê e a Música, a partir dos 

trabalhos feitos. 

Sobre o trabalho em equipe, muito se fala em relação a empresas, porém, sendo um 

projeto de extensão que envolve estudantes que possuem objetivos em comuns e fazem parte 

de um mesmo grupo, podemos transpor para este. Reis (2009, p. 68) discorre que “a condição 

básica para o surgimento de uma equipe é a existência de um desafio significativo para todos 

os seus integrantes, algo que desperte o potencial que existe em cada pessoa e polarize suas 

emoções e competências em um sentido desejado”. Portanto, os produtos apresentados a seguir 

dizem respeito a uma construção coletiva, em que estive presente conduzindo a elaboração de 

todos e participando da construção de forma ativa, porém, não sozinha. 

 

7.1 PRODUTOS FINALIZADOS: 

 

7.1.1 Site Vivências Musicais Para Bebês e Famílias 

 

Este produto consistiu na elaboração de um site de livre acesso, com conteúdos 

referentes à Educação Musical e Vivências Musicais para Bebês e Famílias. O site foi criado e 

elaborado em conjunto com as participantes do projeto de extensão da UERGS, estando 

vinculado a esta pesquisa para a realização da coleta de dados e, também, em parceria com o 

Grupo de Pesquisa “Educação Musical: diferentes tempos e espaços” (Grupem), da UERGS. O 

site já está disponível, conforme apresento na ilustração 39, e pode ser visitado no seguinte 

endereço eletrônico: https://www.educacaomusicaluergs.com.  

 

Ilustração 39 – Foto print da imagem de apresentação do Site 

 
Fonte: Site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços12 (2021). 

 
12 Disponível em: educacaomusicaluergs.com. Acesso em: 13 jun. 2021. 
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Algumas informações já estão incluídas (conforme quadros 21 e 22), entretanto, outras 

deverão ser adicionadas mesmo após a realização da pesquisa, de maneira a continuar 

contribuindo com a divulgação de informações relativas à temática de Vivências Musicais para 

Bebês e Famílias. 

Dentro do site há um local específico para postagens e informações referentes à 

Educação Musical e Vivências Musicais para Bebês e Famílias, e, nesse espaço 

(https://www.educacaomusicaluergs.com/bebe-e-a-musica), a pesquisadora foi responsável por 

elaborar, coletar e incluir as informações, criando materiais para esse segmento, postando textos 

e informações sobre o tema e relatando as ações desenvolvidas pelo projeto de extensão. Para 

tanto, contou também com auxílio dos integrantes do projeto, bem como da estudante bolsista, 

a qual efetivou as postagens no endereço eletrônico. 

 

Ilustração 40 – Foto print da imagem da parte sobre “O Bebê e a Música”, no Site do Grupo 

de Pesquisa 

 
Fonte: Site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços13 (2021). 

 

Os materiais postados no site durante o ano de 2020 foram referentes à primeira edição 

do Projeto Vivências Musicais para Bebês e Famílias, os quais foram realizados pelo Programa 

de Extensão Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. As postagens foram elaboradas 

em parceria com os integrantes do projeto de extensão. Após escrever o texto, coletava os 

depoimentos com as famílias ou em suas postagens realizadas no grupo destinado para este fim 

(Grupo de WhatsApp com as famílias participantes), ou nos formulários das vivências 

assíncronas realizadas e preenchidos pelas famílias, ou as famílias eram chamadas no WhatsApp 

privado e perguntado se queriam contribuir falando sobre determinada vivência. Ainda, eram 

solicitados fotos e/ou vídeos. Todas elas concordaram com as postagens e publicações dos 

nomes e materiais, além de terem preenchido o termo de consentimento para o projeto de 

 
13 Disponível em: educacaomusicaluergs.com. Acesso em: 29 jun. 2021. 
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extensão, sempre era perguntado se poderia postar e era feito após o aceite. Todas as postagens 

e edições no site foram realizadas pela estudante Bolsista Djeniffer Heinzmann Chassot, 

integrante do programa de extensão.  

Após a postagem no site, os materiais foram divulgados semanalmente nos grupos de 

WhatsApp das famílias participantes do Projeto “Vivências Musicais para Bebês e Famílias”, 

tanto as de forma síncronas quanto as assíncronas. Também divulgamos no Instagram do 

Programa, denominado @grupem_artcied, e repostado pelos integrantes em seus stories para 

maior divulgação e visualização do trabalho realizado. 

No quadro abaixo é possível observar as ações postadas no site, referentes ao projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias – primeira edição - 2020: 

 

Quadro 21 - Publicações no Site do Grupo de Pesquisa - 2020 

Data Título da publicação Escrito por: Link de acesso 

28/10 Famílias da Semana: Primeiro encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Djeniffer Heinzmann 

Primeiro 

encontro  

04/11 Famílias da Semana: Segundo encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Carolina Rosa 

Segundo 

encontro  

11/11 Famílias da Semana: Terceiro encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Bárbara Spohr 

Terceiro 

encontro  

18/11 Famílias da Semana: Quarto encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Ana Lúcia Lutckmeier 

Quarto encontro  

25/11 Famílias da Semana: Quinto encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Cristina R. Wolffenbüttel 

Quinto encontro  

02/12 Destaques da Semana: Sexto encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Carolina Rosa 

Sexto encontro  

09/12 Destaques da Semana: Sétimo encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Marcus Vinícius Torquato 

Sétimo encontro  

16/12 Destaques da Semana: Oitavo encontro do Projeto 

Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Djeniffer Heinzmann 

Oitavo encontro  

Fonte: Autora (2021). 

 

No ano de 2021 outras publicações foram realizadas, desta vez, referentes aos seguintes 

trabalhos desenvolvidos pelo projeto de extensão “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” 

– segunda edição, e, Colóquios do Grupem: O Bebê e a Música. Estas foram postadas em outra 

periodicidade, conforme consta no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-1enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-1enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-2enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-2enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-3enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-3enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-4enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/familias-da-semana-5enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/destaque-da-semana-6enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/destaque-da-semana-7enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/destaque-da-semana-ultimo-enc
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Quadro 22 - Publicações no Site do Grupo de Pesquisa - 2021 

Data Título da publicação Escrito por: Link de acesso 

22/04 Novo projeto envolvendo a temática do bebê 

e a música iniciou no mês de abril 

Fabiane Araujo Chaves Encontro 1 Colóquios  

28/04 Projeto Vivências Musicais para Bebês e 

Famílias realiza Lives pelo Youtube 

Fabiane Araujo Chaves Primeira Live  

06/05 Segundo encontro dos “Colóquios do 

Grupem: O Bebê e a Música” aborda o tema 

“Estímulos Musicais Durante a Gestação” 

Carolina Cardoso da Silva 

Rosa, Fabiane Araujo 

Chaves e Tiago Rubert 

Encontro 2 Colóquios  

19/05 “Contribuições da música na redução da 

ansiedade em mães de prematuros” foi o tema 

do terceiro encontro dos “Colóquios do 

Grupem: O Bebê e a Música” 

Fabiane Araujo Chaves Encontro 3 Colóquios  

31/05 Professor de música realiza Live e fala sobre 

a importância das vivências musicais para 

bebês e famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Tiago Rubert 

Segunda Live  

18/06 Colóquios do Grupem: O bebê e a música – 

Saiba um pouco mais sobre o que estamos 

estudando! 

Fabiane Araujo Chaves Encontros 4 e 5 

Colóquios  

24/06 A exploração dos “Sons” foi o tema da 

terceira Live de “Vivências Musicais para 

Bebês e Famílias” 

Ana Lúcia Lutckmeier e 

Fabiane Araujo Chaves 

Terceira Live  

Fonte: Autora (2021). 

 

Agora, após a finalização da pesquisa de mestrado, pretende-se elaborar outras 

postagens, enfatizando a relação familiar, o ambiente escolar, desenvolvimento infantil, entre 

outros relacionados à sua formação em Psicologia e em Pedagogia, bem como ao Mestrado 

Profissional em Educação.  

A ideia do site é a de oportunizar uma forma de divulgar o conhecimento de maneira 

ampla e com possibilidades de interação entre aqueles que realizarem o acesso, podendo 

compartilhar suas vivências musicais com bebês, em família ou na escola. Além disso, esse 

produto servirá como ferramenta pedagógica para outros profissionais, auxiliando na 

elaboração de suas propostas pedagógicas no que se refere a esta temática.  

 

7.1.2 E-book sobre o Projeto Vivências Musicais para Bebês e Famílias 

 

O E-book sobre as vivências musicais foi elaborado por todos envolvidos no Projeto de 

Extensão Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços, da UERGS. Reitera-se que esta 

pesquisa, agora materializada na dissertação, integrou todas as etapas. O objetivo do material 

foi de proporcionar um registro sobre o trabalho feito com os bebês e famílias durante o ano de 

2020, as quais fizeram parte da pesquisa de dissertação por meio dos documentos resultantes 

das vivências realizadas pela extensão. 

 

https://www.educacaomusicaluergs.com/coloquiosdogrupemobebeeamusica-1enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/bebes-1-live
https://www.educacaomusicaluergs.com/coloquiosdogrupemobebeeamusica-2enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/coloquiosdogrupemobebeeamusica-3enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/bebes-2-live
https://www.educacaomusicaluergs.com/coloquiosdogrupemobebeeamusica-4e5enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/coloquiosdogrupemobebeeamusica-4e5enc
https://www.educacaomusicaluergs.com/bebes-3-live-
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Ilustração 41 - Capa do E-book do Projeto “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” 

 

      Fonte: Autora (2021). 

 

 Essa ideia surgiu a partir dos relatos que realizamos após cada encontro síncrono com 

os bebês e famílias e publicamos no site (citado neste capítulo), que tem como finalidade a 

divulgação desta temática. Por este motivo o texto do E-book é o mesmo daqueles publicados 

virtualmente, porém, com uma nova organização de apresentação conforme os encontros 

realizados por cada integrante do projeto de extensão. 

Além disso, o E-book apresenta informações que podem ser consultadas por educadores 

musicais interessados em realizar um trabalho semelhante ao que foi feito, pois os relatos 

mostram como aconteceram as vivências síncronas, e, também, apresenta as canções utilizadas 

em cada uma delas, disponibilizado também o link de acesso para quem quiser conhecê-la. 

Além desses materiais, também disponibilizamos a partitura e a letra de algumas canções para 

apreciação musical. Foi um trabalho bastante gratificante de ser realizado, e que com certeza 

proporcionará boas lembranças as famílias participantes, como também, aprendizado para 

aqueles que consultarem em um material com este objetivo. 

Acreditamos que para as famílias participantes o E-book será um presente, pois nele 

contém registros valiosos desta experiência que tiveram com seus bebês. Todas as famílias irão 

receber uma cópia do E-book por e-mail assim que estiver pronto para esta finalidade. 

 O E-book será registrado e disponibilizado gratuitamente em nosso site. Desta forma, 

quem quiser ter acesso ao material poderá baixá-lo a qualquer momento. O E-book está 

finalizado, aguardando apenas o registro, o qual será feito em uma editora que já está com 

processo em andamento.  
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7.2 PRODUTOS EM ANDAMENTO 

 

Outros produtos estão sendo desenvolvidos a partir desta pesquisa, e se relacionam com 

a temática, porém, ainda não estão finalizados até o momento da defesa desta dissertação.  

 

7.2.1 Curso Assíncrono de “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” 

 

 O curso objetiva oportunizar a participação de mães ou familiares e bebês em ações 

envolvendo a música, de forma afetiva, para promover conhecimento e estreitar os vínculos e 

laços de família, proporcionando, além disso, a preparação de futuras ações pedagógico-

musicais na Educação Básica.  

Este curso será realizado a partir das gravações dos vídeos das vivências musicais para 

bebês e famílias que aconteceram no primeiro semestre do ano de 2021, pelos(as) participantes 

do projeto de extensão, sendo que os vídeos estão sendo organizados para serem disponibilizado 

ao público interessado a partir do segundo semestre do ano de 2021. As gravações das 

“Vivências Musicais para Bebês e Famílias” serão disponibilizadas em um espaço privado do 

site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços onde lá constarão quatro vivências de 

maior duração (em média 30 minutos cada) e outras nove vivências musicais mais curtas (em 

média cinco minutos cada). Para ter acesso ao material, os interessados irão preencher um 

formulário que servirá como um controle para o projeto a fim de sabermos quem está 

participando do curso, pois será gratuito e poderá ser realizado a qualquer momento, pois a 

pessoa terá autonomia para acessar os materiais que ali irão constar.  

Cada participante inscrito receberá um guia de orientação para que possa aproveitar o 

curso da melhor forma, com sugestões em relação a como realizar as vivências musicais, bem 

como, qual a ordem indicada para que assista a cada vídeo. Além dos vídeos das vivências em 

si será disponibilizado um vídeo de apresentação em que é explicado qual a melhor forma de 

realizar essas vivências musicais em frente às telas principalmente com bebês pequenos, pois a 

intenção é de que a pessoa responsável assista vivência e realize com o bebê, e não que o bebê 

fique direcionado de forma ao olhar a tela do computador ou celular, na hora da realização das 

vivências. Ao finalizar o curso, terá disponível o link de um formulário de avaliação, para que 

o cursista possa responder, deixando a sua opinião e sugestões para trabalhos futuros.  
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Acredita-se que este curso irá contribuir, a partir do livre acesso, para que mais pessoas 

e de vários lugares do Brasil e até mesmo do mundo, possam realizar vivências musicais com 

seus bebês, seja em casa, ou na escola, utilizando as canções como ideias para trabalho em sala 

de aula.  

 

Quadro 23 - Materiais que serão utilizados para o curso assíncrono 

Material Elaborada/realizada por: 

Formulário de inscrição Fabiane A. Chaves 

Local do curso no site – acesso restrito Djeniffer Heinzmann 

Guia do Curso Assíncrono Fabiane A. Chaves 

Vídeo: Como interagir com os bebês durante as 

vivências musicais 

Ana Lúcia Lutckmeier, Carolina Rosa e 

Fabiane A. Chaves 

Vivência Musical: Cores Carolina Rosa 

Vivência Musical: Cai cai, balão Djeniffer Heinzmann 

Vivência Musical: Partes do Corpo Tiago Rubert 

Vivência Musical: Hora do banho Carolina Rosa 

Vivência Musical: Sons Ana Lúcia Lutckmeier 

Vivência Musical: Chuva miúda Tiago Rubert 

Vivência Musical: Animais Djeniffer Heinzmann 

Vivência Musical: Marcha soldado Alessandra Mello 

Vivência Musical Bônus: A janelinha Danielle V. W. Guterres 

Vivência Musical Bônus: Embalo rítmico José Luiz D. Gularte 

Vivência Musical Bônus: Música na rotina do bebê Alessandra Mello 

Vivência Bônus: O mosquito Ana Lúcia Lutckmeier 

Vivência Bônus: A cobrinha Bárbara Cecília Spohr 

Formulário de avaliação Fabiane A. Chaves 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ilustração 42 - Capa do Guia do Curso Assíncrono 

 
Fonte: Autora (2021). 
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Ilustração 43 - Montagem com alguns Cards dos vídeos do Curso Assíncrono 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

A divulgação deste curso acontecerá pelas redes sociais (Instagram, Facebook e 

WhatsApp), bem como no site do grupo de pesquisa. 

 

7.2.2 Ação da Extensão sobre Educação Musical com Bebê e Famílias 

 

Uma das ações de extensão que realizamos, relacionados aos estudos sobre os bebês e a 

música, foi o encontro do Tema 1, do curso “Educação Musical e Docência.” Ao colocar em 

prática esta proposta, configurou-se como um dos produtos desta dissertação, devido ao fato de 

que a mestranda está diretamente ligada ao encontro temático, tanto na organização quanto na 

realização de uma fala, e, embora também consideremos importante enfatizar o ensino 

relacionado à educação musical como um todo, e, pensamos na continuidade deste trabalho 

com outras faixas etárias.  

Além de fazer parte da organização do curso, elaborando a proposta, criando 

formulários, auxiliando na divulgação e elaboração de materiais, mais diretamente relacionado 

a este trabalho de dissertação, organizei o segundo encontro do curso, o qual tratou sobre a 

temática de Educação Musical para Bebês e Famílias, tendo como palestrante convidada a Profa. 

Dra. Maria Betânia Parizzi Fonseca, e após, a apresentação do Projeto Vivências Musicais para 

Bebês e Famílias foi realizado pela autora desta dissertação.  Gravação deste encontro está 

disponível no canal do YouTube “Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços” e pode ser 

acessada pelo link a seguir: Encontro Tema 2, configurando, desta forma, como uma forma de 

capacitação aos profissionais da área da educação, que mesmo não estando inscritos no curso, 

podem, a qualquer hora, acessar o conteúdo disponível. 

https://youtu.be/hVYPKuy1f84
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Ilustração 44 - Card da apresentação do encontro sobre Educação  

Musical para Bebês e Famílias 

 

Fonte: Canal do YouTube Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços14 (2021).  

 

O Curso Educação Musical e Docência tem como foco temáticas relativas à Educação 

Musical na escola e suas transversalidades, sendo destinado aos profissionais da educação e 

estudantes de cursos de Licenciatura que estejam atuando na Educação Básica. A intenção 

inicial foi de realizar uma formação de professores mais direcionada ao Município de 

Osório/RS, com vistas a qualificar os profissionais que atuam com Educação Infantil no 

Município em que a sede da UERGS Litoral Norte está situada. Entretanto, após tentativas por 

telefone e por e-mail, não obtivemos resposta sobre a proposta enviada para a Secretaria da 

Educação do Município, e assim, optou-se por realizar uma formação mais abrangente, e que 

possibilitasse o conhecimento aos profissionais de diversos municípios. 

A carga horária do curso será de 60 horas, sendo distribuída em quatro módulos, 

incluindo diversas atividades, como palestras, planejamento e a implementação dos projetos 

pedagógicos, além de um seminário final. O Módulo 1 iniciou com um encontro para a 

apresentação do curso aos inscritos. Após, ocorrerá o módulo propriamente dito, constituído de 

seis encontros virtuais, para tratar de temáticas específicas. Cada encontro está sendo 

desenvolvido por convidados com reconhecido conhecimento teórico e prática nos assuntos.  

1º Encontro (29/05/21): Encontro de Apresentação – Disponível em: Encontro de apresentação 

2º Encontro (12/06/21): Educação Musical com Bebês e Famílias – Disponível em: Encontro 

Tema 1  

 
14 Disponível em: https://youtu.be/hVYPKuy1f84. Acesso em: 12 jun. 2021. 

https://youtu.be/7fFx6f8jvz8
https://youtu.be/hVYPKuy1f84
https://youtu.be/hVYPKuy1f84
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3º Encontro (26/06/21): Educação Musical na Educação Infantil – Disponível em: Encontro 

Tema 2  

4º Encontro (10/07/21): Educação Musical, Folclore e Cultura Popular - Disponível em: 

Encontro Tema 3  

5º Encontro (24/07/21): Educação Musical e Legislação - Disponível em: Encontro Tema 4  

6º Encontro (14/08/21): Educação Musical, na BNCC e Interdisciplinaridade - Disponível em: 

Encontro Tema 5  

7º Encontro (28/08/21): Educação Musical e Políticas Públicas - Disponível em: Encontro Tema 

6  

 

Ilustração 45 - Card de divulgação do Curso Educação Musical e Docência 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

O Módulo 2 será destinado à elaboração de um planejamento pedagógico, a partir das 

temáticas tratadas no Módulo 1, com vistas à implementação. O Módulo 3 será a implementação 

do planejamento elaborado no Módulo 2. O Módulo 4 consistirá na partilha dos planejamentos 

implementados, sob o formato de um Seminário Final. Pretende-se, posteriormente, organizar 

todo o material produzido no curso, no formato de uma publicação virtual, sendo 

disponibilizado gratuitamente aos inscritos e público interessado. 

O curso iniciou em 29 de maio de 2021, e a finalização acontecerá em 27 de novembro 

de 2021, sempre aos sábados, das 10h30 às 12h, por meio da plataforma Google Meet. Ao total, 

tivemos o número de 170 inscritos, com uma média de 110 participantes efetivamente. 

 

 

https://youtu.be/RBw8V8nVTF8
https://youtu.be/RBw8V8nVTF8
https://youtu.be/v2gOThrTtkI
https://youtu.be/Gp5DivqC0-M
https://youtu.be/ay37Ev9AF2E
https://youtu.be/EPtGDOdmG8c
https://youtu.be/EPtGDOdmG8c
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7.2.3 Colóquios do Grupem: O bebê e a música 

 

O grupo foi criado como um dos produtos desta pesquisa, a partir do interesse da 

mestranda e de alguns(as) integrantes do projeto de extensão em estudarem mais sobre a 

temática do bebê e a música. O grupo tem como objetivo realizar discussões e reflexões a 

respeito da Educação Musical e os mais variados temas que a permeiam. Nesta edição, estamos 

realizando encontros de estudos relacionados à temática “o bebê e a música”. Para tanto, o foco 

serão os bebês de zero a dois anos, sendo que, para isso, realizamos leituras e discussões de 

importantes autores e autoras da área da Educação Musical, Educação e Psicologia.  

 

Quadro 24 - Organização dos encontros “Colóquios do Grupem: o bebê e a música” 

Encontro Data Tema Organização/ mediação 

1º  10/04 Apresentação do curso aos inscritos e organização das 

duplas/trios para apresentação dos temas 

Todos do grupo 

2º  24/04 Tema 1: Estímulos musicais durante a gestação Djeniffer Heinzmann e 

Fabiane A. Chaves 

3º  08/05 Tema 2: Contribuições da música na redução da ansiedade 

em mães de prematuros 

Fabiane A. Chaves e 

Tiago Rubert 

4º  22/05 Tema 3: Comportamentos dos bebês durante as práticas 

musicais 

Bárbara Spohr e Carolina 

Rosa 

5º  05/06 Tema 4: Relações mãe-bebê, influência e afeto nas práticas 

musicais 

Alessandra Mello e 

Djeniffer Heinzmann 

6º  19/06 Tema 5: Importância da musicalização no desenvolvimento 

infantil 

Alessandra Mello e 

Bárbara Spohr 

7º  03/07 Tema 6: Canções de ninar na vida humana Cristina R. Wolffenbüttel 

e Tiago Rubert 

8º  17/07 Fechamento dos colóquios e organização dos textos para 

publicação do informativo. 

Todos do grupo 

Fonte: Autora (2021). 

 

Os encontros e os materiais para os estudos foram disponibilizados pelos coordenadores 

do grupo, os quais mediam os encontros. O propósito é que os participantes realizem a leitura 

prévia dos materiais disponibilizados, comprometendo-se a apresentar um dos temas em um 

encontro, a escolha do participante. Esta apresentação está sendo feita em dupla, trio ou grupo, 

conforme o número de participantes interessados em cada temática. Estas organizações foram 

efetuadas no primeiro encontro.  

Este projeto está registrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS), integrando o Programa “Educação Musical: Música, Educação e 

Entrelaçamentos”, e será fornecida certificação de 20h a quem obtiver, no mínimo, 75% de 

presença nos encontros, os quais acontecem quinzenalmente, pela plataforma Google Meet. 
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Desta forma, dentre os oito encontros previstos, cada participante deverá participar de, no 

mínimo, seis, a fim de receber o certificado.  

O curso acontece quinzenalmente, sempre, às 10h30min, tendo uma duração de 1 hora 

e 30 minutos. Para participar de forma síncrona, através do Google Meet, foi solicitado o 

preenchimento de um termo de consentimento de uso de imagem e voz, a fim de, 

posteriormente, os materiais serem disponibilizados. Como pré-requisito para a participação, 

foi necessário estar cursando ou ter concluído um curso de nível superior. O projeto é gratuito 

e os textos para leitura obrigatória foram disponibilizados em pdf para todos, sem a necessidade 

de comprar nenhum material.  

 

Ilustração 46 - Capa do guia de organização dos encontros “Colóquios do Grupem: O bebê e a 

música” 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ao todo, temos nove participantes, além dos sete organizadores, que fazem parte do 

projeto de extensão da UERGS, sendo então, um total de 16 pessoas estudando sobre a temática 

do bebê e a música. Cada participante recebeu, no primeiro encontro, além das orientações, um 

guia informativo com os materiais referentes aos encontros, e a capa consta na ilustração 46. 

Além deste material, receberam acesso ao Drive onde postamos todos os textos que estão sendo 

ou serão utilizados nos encontros.  
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Ilustração 47 - Registros dos encontros “Colóquios do Grupem: O bebê e a música” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

A ilustração 47 mostra as imagens obtidas a partir de prints da tela mostram os encontros 

realizados até o momento pelo Google Meet. 

 

7.2.4 Curso assíncrono “Colóquios do Grupem: O bebê e a música” 

 

A partir do trabalho que está sendo realizado com o grupo, com intenção de possibilitar 

o acesso aos materiais utilizados no grupo de estudos “Colóquios do Grupem: o bebê e a 

música”, um curso assíncrono será oferecido ao público interessado, sendo estes professores da 

educação básica ou estudantes, de forma com que possam assistir as gravações dos encontros 

de forma autônoma, ao seu tempo, porém, com o auxílio de um material de suporte em que será 

disponibilizado os links e materiais utilizados para leituras, tais como, nome dos textos e 

referências. 

Este produto está sendo elaborado, a partir dos materiais resultantes do trabalho 

“Colóquios do Grupem: o bebê e a música”, os quais caracterizam-se por vídeos das reuniões 

em que as temáticas foram apresentadas e discutidas, as quais foram postados no Canal do 

YouTube “Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços” e divulgados nas redes sociais 

(Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp) e no site do grupo de pesquisa, e podem ser 

acessadas a qualquer momento pelo público interessado. Além do envio deste material, a 

pesquisadora também elabora um texto informativo, o qual é postado junto ao vídeo, com os 

textos utilizados no referido encontro, bem como o link de acesso para que seja possível 

localizá-lo para leitura. 

Cabe destaque que a integrante bolsista do projeto de extensão é quem, na maioria faz 

vezes, realiza as postagens dos vídeos no canal do YouTube, colaborando, desta forma, com a 
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ação realizada. O quadro 25 apresenta os materiais até então disponibilizados para consulta, 

referentes a este produto. 

 

Quadro 25 - Materiais do Curso “Colóquios do Grupem: O bebê e a música” 

Tema Assunto Link de acesso 

Tema 1 Estímulos musicais durante a gestação Tema 1 Colóquios 

Tema 2 Contribuições da música na redução da 

ansiedade em mães de prematuros 

Tema 2 Colóquios 

Tema 3 Comportamentos dos bebês durante as 

práticas musicais 

Tema 3 Colóquios 

Tema 4 Relações mãe-bebê, influência e afeto 

nas práticas musicais 

Tema 4 Colóquios 

Tema 5 Importância da musicalização no 

desenvolvimento infantil 

Tema 5 Colóquios  

Tema 6 Canções de ninar na vida humana Tema 6 Colóquios  

Fonte: Autora (2021). 

 

7.2.5 E-book com Propostas Pedagógicas de Vivências Musicais na Educação Infantil 

 

Além dos produtos citados anteriormente, outro produto elaborado a partir desta 

dissertação é o E-book de Propostas pedagógicas de vivências musicais, o qual irá conter um 

conjunto de atividades para os profissionais da área da educação básica, bem como aos demais 

interessados, seja familiares ou outros professores. Com este material, pretende-se democratizar 

o acesso aos conhecimentos em torno da música e da educação musical e sua importância desde 

tenra idade. 

 

Ilustração 48 - Capa do E-book “Vivências Musicais na Educação Infantil” 

 
Fonte: Autora (2021). 

 

https://youtu.be/HniLFDA0UrY
https://youtu.be/E3P6I2eXB-A
https://youtu.be/qPAD2jityAc
https://youtu.be/PNl6MZQxztI
https://youtu.be/-m8XGVghkko
https://youtu.be/hgBL9ZpJKm8
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Este material está sendo produzido em parceria com os integrantes do projeto de 

extensão e a professora orientadora das ações. Além destes, temos a colaboração de alguns 

mestrandos que fazem parte do grupo de pesquisa, os quais também estão elaborando as 

propostas de vivências musicais e enviando para que o material seja organizado, e 

posteriormente, publicado. 

As propostas estão sendo apresentadas em forma de brincadeiras e a cada uma delas, 

utilizamos os seguintes tópicos para a elaboração da parte escrita, a qual é complementada com 

vídeo explicativo e outros materiais pertinentes conforme cada tema. 

 

* Proposta de brincadeira: (nome da brincadeira) 

* O que aprenderemos com esta brincadeira? 

* Quais materiais precisaremos? 

* Como brincar: 

* Mais informações sobre a brincadeira: 

* Canção: (caso utilize – colocar o nome) 

* Compositor: (caso utilize alguma canção) 

* Partitura: (caso utilize alguma canção) 

* Link de acesso: (vídeo elaborado por quem elaborou a proposta) 

* Materiais complementares e variações da brincadeira. 

 

Os vídeos de algumas propostas serão os mesmos utilizados no curso assíncrono, porém, 

apresentado com maior número de materiais explicativos, e, também, organizados em forma de 

E-book. Como forma de possibilitar o conhecimento deste trabalho ao maior número de pessoas 

interessadas e de forma gratuita, compreende-se que não há problemas em fazê-lo desta forma.  

 

7.2.6 Escrita sobre os projetos que envolvem a temática do bebê e a música, no 

Informativo do Grupem e ArtCIEd 

 

Com objetivo de divulgar as ações realizadas pelos projetos envolvendo Música e 

Bebês, tais como: “Vivências Musicais para Bebês e Famílias” e “Colóquios do Grupem: O 

bebê e a música”, a pesquisadora elabora mensalmente um pequeno texto relatando sobre o 

andamento e forma de realização destas ações, as quais são postadas no informativo digital dos 

Grupos de Pesquisa Grupem e ArtCIEd.  
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Ilustração 49 - Capas dos informativos do Grupem e ArtCIEd 

 
Fonte: Site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços15 (2021).  

 

O material, além de ser divulgado nas redes sociais (Instagram, Facebook, grupos de 

WhatsApp), fica disponível no site “Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços”, podendo 

ser acessado a qualquer tempo. No quadro 26, disponibilizo os textos elaborados até o momento 

e o link de acesso ao material é o seguinte: Informativo Grupem e ArtCIEd.  

 

Quadro 26 – Textos publicados no Informativo do Grupem e ArtCIEd 

Edição Texto Escrito por: Pág. 

2: Fev/2021 Colóquios do Grupem: O bebê e a música Fabiane Araujo Chaves 02 

2: Fev/2021 Vivências Musicais para Bebês e Famílias Fabiane Araujo Chaves 02 

3: Mar/2021 Vivências: novos projetos envolvendo a temática do bebê e a 

música iniciam no mês de abril 

Fabiane Araujo Chaves 02 - 03 

4: Jun/2021 Colóquios do Grupem “O Bebê e a Música”:  contribuições da 

música na redução da ansiedade em mães de prematuros 

Carolina Cardoso da Silva 

Rosa, Fabiane Araujo 

Chaves e Tiago Rubert 

02 

4: Jun/2021 Professor de música realiza Live e fala sobre a importância das 

vivências musicais para bebês e famílias 

Fabiane Araujo Chaves e 

Tiago Rubert 

05 

5: Jul/2021 Integrantes do Grupem representarão o projeto “Vivências 

Musicais para Bebês e Famílias” em seminário online de Paris 

Fabiane Araujo Chaves 02 

5: Jul/2021 A exploração de “Sons” foi tema da terceira Live de “Vivências 

Musicais para Bebês e Famílias” 

Ana Lúcia Lutckmeier e 

Fabiane Araujo Chaves 

03 

6: Ago/2021 Ações realizadas pelo projeto de extensão “Vivências Musicais 

para Bebês e Famílias” são compartilhadas em evento 

Internacional sobre o Bebê 

Fabiane Araujo Chaves 04 

Fonte: Autora (2021). 

 

O Informativo é um material produzido por uma integrante voluntária do projeto de 

extensão, e diversos participantes enviam materiais falando sobre as ações em que estão 

envolvidos. É um jornal digital, que elaboramos no início de 2021, portanto, estamos em fase 

de finalização da quinta edição.  

 
15 Disponível em: https://www.educacaomusicaluergs.com/informativos-do-grupem-artcied. Acesso em: 15 jun. 

2021. 

https://www.educacaomusicaluergs.com/informativos-do-grupem-artcied
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É importante destacar que alguns textos são semelhantes aos publicados no site, porém, 

a opção de publicar em diferentes meios de comunicação tem como finalidade possibilitar o 

acesso à informação dos trabalhos realizados ao maior número de pessoas. Outra ressalva é de 

que alguns materiais são elaborados em parceria com outro(a) integrante do projeto de extensão, 

mas da mesma forma, é considerado um produto desta dissertação pois é um trabalho que está 

relacionada com a temática desta pesquisa e o envolvimento da pesquisadora se dá, também, 

por se tratar do entrelaçamento com seu projeto de mestrado. 

 

7.3 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPE PARA A ELABORAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

 

Sendo uma profissional da área da saúde, mais especificamente da Psicologia, e com o 

fato de que não sei tocar nenhum instrumento e, também, não tenho o conhecimento musical 

necessário para que fosse possível elaborar as práticas realizadas pelo projeto ou descritas nos 

produtos, uma reflexão é importante: a importância do trabalho em equipe.  

Pensando no exposto, podemos considerar esta equipe como sendo de alto desempenho, 

a qual se caracteriza por: 

 

São aquelas que superam os padrões e limites convencionais e surpreendem pelos 

resultados que conseguem obter. Partem de expectativas elevadas, que funcionam 

como estímulos poderosos para a motivação que possuem e servem como balizadores 

da performance que apresentam. [...] Nem sempre possuem todas as condições 

ambientais de que precisam, mas ainda assim conseguem realizar muito (REIS et al., 

2009, p. 72). 

 

Como falado no decorrer desta dissertação, as ações realizadas foram possíveis devido 

à atuação dos(as) integrantes da extensão, e na elaboração dos produtos educacionais não foi 

diferente. Enquanto mestranda tenho meu papel ativo na elaboração de todos eles. Coordeno as 

ações, trabalho conforme os meus conhecimentos, elaboro materiais didáticos, cards, agendo e 

organizo reuniões, escrevo sobre o trabalho feito. Porém, o trabalho, a prática, como foi dito, 

foi feita pelos profissionais qualificados para este fim. Neste caso, todos ganham. A 

universidade tem este papel, de proporcionar aprendizado e além do teórico, o trabalho em 

equipe está sendo um deles. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E então, chegamos às considerações finais, que poderiam, a meu ver, ser considerações 

iniciais, pois com a quantidade de material organizado, com certeza temos muitos trabalhos que 

podem ser desenvolvidos a partir de então. Mas falando especificamente desta pesquisa de 

mestrado, considero que foi maravilhosa a forma em que ocorreu e com certeza a articulação 

com o projeto de extensão, bem como o envolvimento das famílias participantes foram 

primordiais para que possamos ter estes resultados que apresento a seguir. 

Em relação ao projeto de extensão, o aprendizado foi incrível e o conhecimento 

compartilhado comigo, enquanto integrante, e com as famílias, foi um diferencial. Às famílias, 

sua entrega e conexão, literalmente, abrindo as câmeras para as suas casas, compartilhando 

conosco os seus lares, foi importante para que o trabalho tivesse sucesso. Temos aí uma das 

vantagens das aulas remotas, pois a participação dos irmãos foi possível devido a este formato, 

assim como de alguns pais, por exemplo, que talvez se fosse presencialmente, não teriam tido 

a oportunidade ou interesse de participar.  

Vemos aí a portabilidade das aulas de música, onde estando em qualquer lugar, é 

possível realizá-la. Inclusive, em determinado encontro, a mamãe Lívia realizou as práticas 

síncronas com Arthur estando em um parque, enquanto o filho mais velho jogava futebol. 

Fantástico, não é mesmo? Além do contato com a natureza, a oportunidade de interação a partir 

da música, proporcionando o desenvolvimento e aprendizado para o bebê. 

O contato prévio com a música foi percebido em algumas famílias, em que as mães 

cantavam quando eram menores, como por exemplo, a mamãe Lívia e a mamãe Cláudia. O que 

pode ter estimulado a sua participação com seus bebês no projeto, sendo que a Lívia, inclusive, 

já tinha anteriormente participado com seu filho, que atualmente tem 12 anos, mostrando que 

valoriza este tipo de trabalho. Também foi possível perceber que devido ao fato de que algumas 

mães são Pedagogas, tais como, as mamães Simone, Dienifer, Débora, Grasiela, e de que 

Valéria não é professora, mas trabalha em escola, pode ter favorecido a participação dos bebês 

e seus incentivos nas práticas que realizaram com eles em outros momentos, pois presencial ou 

realizam momentos musicais também na escola e segundo relatos, sabem da importância destas 

ações. 

Por ser a primeira vez em que este projeto foi realizado, sabe-se que ainda há o que ser 

melhorado. Nos documentos, ainda que grande parte das falas tenha sido positiva em relação à 

participação, também foi observado que algumas famílias relataram aspectos que podem ser 
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melhorados para um próximo trabalho, tais como: realizar uma breve explicação, tanto nos 

vídeos quanto nas vivências presenciais e, antes de iniciar o encontro síncrono, atentar para o 

horário de início das vivências, para que os bebês não se dispersem antes do início das práticas 

musicais. Entretanto, o número de elogios foi grande, considerando positiva, segundo as 

famílias, a realização de cada vivência proposta, pelos diferentes integrantes do projeto de 

extensão. 

Além de falar sobre aspetos gerais das vivências realizadas, é importante a retomada 

dos questionamentos iniciais da pesquisa, os quais apresento as considerações sobre o trabalho 

feito, a partir da análise dos documentos. 

Em relação aos familiares que costumam realizar as práticas musicais com os bebês, os 

relatos mostraram mães com mais de um filho, e que participaram do projeto estando abertas 

ao novo, relatando aprendizados. Mães de “primeira viagem”, com filho(a) único(a), 

construindo uma relação afetiva também a partir das experiências musicais. Pais cumprindo seu 

papel e contribuindo no desenvolvimento dos bebês, e estes, a partir dos documentos, cantam 

muito e às vezes até mais do que as mães. Foi uma descoberta da pesquisa, que os pais 

geralmente preferem canções inventadas ou improvisadas e alguns são os que mais cantam em 

sua família, para os bebês participantes do projeto. 

Além dos pais, percebemos que outros familiares também realizam práticas musicais 

por lazer, ou profissionalmente, porém, devido ao período de pandemia, nem todos os bebês 

tiveram, até o momento, a oportunidade de vê-los tocar algum instrumento musical. Aqueles 

que tiveram a oportunidade gostaram de escutar as canções acompanhadas por instrumentos. 

Referente às canções que fazem parte do repertório musical dos bebês, foi observado 

que as famílias relataram um repertório musical bem diversificado, em que o bebê está exposto, 

como é a cultura musical da família, e, também, identificamos aquelas canções ou músicas em 

que mais cantam pra eles. Estas são utilizadas com diferentes finalidades, conforme o momento, 

destacando, a partir dos relatos, a hora de dormir, como sendo a maior parte dos momentos de 

escuta musical do bebê é realizada. Os acalantos ou canções de ninar foram descritos por serem 

realizados pelas famílias de diferentes formas: canções com a letra, entoadas em melopéia e 

entoadas em boca chuisa.  

O maior número de canções relatadas foi referente aquelas cantadas com a letra, sem 

acompanhamento instrumental, as quais são utilizadas pelas famílias em diversas situações, tais 

como: hora da alimentação, brincadeira, dormir, entre outras. Além destas, algumas famílias 

utilizam canções com a letra inventada, geralmente cantada pelos pais dos bebês. Outras, 
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preferem utilizar músicas instrumental, mas esta foi uma minoria observada. Em relação às 

canções que fazem parte deste repertório do bebê, muitas famílias citaram canções folclóricas, 

algumas que escutavam quando eram pequenas, como por exemplo: “Mãezinha do Céu” e 

“Nana Nenê”. Canções do projeto Mundo Bita foi citado por várias famílias, assim como 

aquelas aprendidas durantes as vivências musicais do projeto, como foi o caso da canção 

“Formiguinha”, em que as famílias utilizaram em diversas situações, mudando inclusive a letra 

e incluindo o nome da criança.  

Ainda, o projeto possibilitou que recordassem algumas canções e introduzissem no 

repertório do bebê, o que aconteceu, por exemplo, com o bebê Arthur, em que a mãe passou a 

cantar a canção “Chote Quatro Passi”, e com o bebê Yuri, que escutou a canção “Fazendo 

Música” em diversos outros momentos com sua família, assim como a canção “Cadê?”, esta 

que as bebês Aurora e Betina pareceram ter adorado. 

Outra questão importante foi saber em quais momentos da rotina diária as famílias 

costumam realizar vivências musicais com seus bebês, e foi identificado nos relatos de que 

estes, variam bastante conforme a rotina. O momento do banho foi citado por diversas famílias, 

entretanto, também houve uma vivência musical assíncrona com esta finalidade, para que as 

famílias introduzissem as canções também neste momento, podendo ter sido um incentivo para 

a sua realização. Na hora de dormir, a maioria das famílias também cantam para os bebês, 

conforme dito anteriormente. Quando estão realizando a higiene do bebê, trocando fraldas, ou 

em passeios com a família, também há momentos de interação musical e realização das 

vivências oportunizadas a partir do projeto de extensão.  

Com a participação nas vivências musicais online, conforme os relatos das famílias, 

diversos comportamentos foram apresentados pelos bebês, como alguns já citados. Ainda, 

destaco a questão da escuta, atenção e identificação do momento musical em que ao início de 

cada encontro quando o integrante do projeto cantava a canção de acolhida falando o nome de 

cada bebê, a partir dos relatos das famílias, até mesmo os bebês menores identificavam que 

estavam chamando seu nome. Outro marco no desenvolvimento dos bebês de cinco meses, mais 

ou menos, é quando começam a sentar sem apoio. Este aspecto foi observado mais diretamente 

nos bebês Aurora e Yuri, quando de início, sentavam apoiados em algo, mas no decorrer das 

semanas, por serem colocados sentados no chão para a realização das vivências, conseguiram 

a firmeza necessária e ao final, sentavam-se sem apoio algum. 

O balbucio e desenvolvimento da fala, sendo estes com a emissão de sons, de vogais, sílabas 

ou de pequenas palavras, foram percebidos nos bebês participantes. Os relatos mostram que a 
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participação no projeto favoreceu em seus desenvolvimentos da linguagem, pois em muitos 

casos tentavam reproduzir as canções das vivências ou aquelas cantadas pelas famílias. Alguns 

realizavam em tom de balbucio musical, já demonstrando o seu desenvolvimento musical. Nos 

vídeos enviados pelos pais foi possível destacar: 1) as vocalizações e balbucios  dos bebês, que 

apresentaram contrastes de altura com movimentos melódicos ascendentes e descendente, e 

riqueza de timbres; 2) a voz utilizada como um “brinquedo” pelos bebês; 3) a interação 

mãe/bebê por meio do “manhês” falado pelas mães, e de vocalizações, balbucios, olhares, dos 

gestos, mímica facial, movimentos de braços e sorrisos do bebê; 4) a atenção e o engajamento 

dos bebês com os adultos durante as experiências musicais; 5) os movimentos rítmicos 

regulares feitos por alguns bebês; 6|) a memória musical dos bebês e 7) a capacidade de imitação 

dos bebês. 

E sobre os instrumentos, o kit musicalização oferecido às famílias contribuiu com o 

desenvolvimento dos bebês, pois em muitos relatos constam que a manipulação destes, 

principalmente do chocalho e da garrafinha da calma, proporcionou que conseguissem ações 

que no início do projeto ainda não eram observadas, como por exemplo, segurar com firmeza, 

passar um objeto de uma mão para outra e, sacudir para produzir sons, já tendo esta 

intencionalidade, a partir das reações circulares primárias e secundárias estabelecidas com a 

aprendizagem assimilada. 

Sendo assim, tendo como objetivo geral identificar os efeitos das vivências musicais 

para o desenvolvimento dos bebês, segundo os relatos das famílias, sabe-se que para que todo 

o trabalho conseguisse cumprir com seus objetivos, além do planejamento e ações dos 

integrantes da extensão, a participação e comprometimento das famílias foi fundamental. 

Apesar dos compromissos articulação com trabalho em home office ou presencial, que em 

alguns momentos algumas precisaram faltar determinado encontro, mantiveram suas práticas 

com os bebês sempre que possível e esta repetição e exploração dos sons e objetos sonoros em 

diferentes momentos foi o que contribuiu com o aprendizado e desenvolvimento dos bebês.  

Não só nos momentos de dormir, mas também durante as vivências síncronas e quando 

realizaram outras práticas musicais, as famílias relataram a proximidade com o bebê, mostrando 

o estreitamento de vínculo que é potencializado a partir das canções. Até mesmo, por exemplo, 

uma mãe que já tinha dois filhos mais velhos, relatou que a partir da participação nas vivências 

percebeu que se fizesse massagem nas costas do bebê com a música de relaxamento, ele 

dormiria. Outra mãe que concebeu a pouco tempo, o seu bebê tinha apenas um mês, disse que 

aprendeu a interagir a partir das canções e observando as outras famílias nos momentos das 
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práticas musicais, imaginando com seria sua filha quando tivesse a idade dos outros bebês 

participantes e quais comportamentos ela apresentaria naquela situação.  

Apesar de virtuais, os encontros síncronos realizados com as famílias pelo Google Meet 

oportunizaram uma riqueza não só de conhecimentos musicais, mas também de 

comprometimento e afeto em que as famílias se dedicavam aquele período somente ao bebê, 

reservando, em alguns casos, um tempo na agenda, para esta finalidade. Para os bebês, a 

interação a partir das canções foi valiosa, e, também, a socialização, mesmo que a partir das 

telas, foi citada como positivo para os bebês maiores. 

Conforme dito anteriormente, muitas outras pesquisas podem ser feitas a partir desta. 

As práticas de canções, realizadas pelos pais, pode ser um estudo interessante, e, também, as 

práticas realizadas pelos irmãos, pois estes se mostraram muito participativos e envolvidos com 

seus irmãos mais novos. Outros estudos com foco mais específico nas sete questões observadas 

nos vídeos enviados pelas famílias podem contribuir com o aprendizado musical de estudantes, 

e, também, trabalhos voltados para a educação e psicologia, realizando uma análise mais 

detalhada dos comportamentos dos bebês no momento em que realizam as vivências musicais, 

conforme o desenvolvimento proposto por Piaget. 

Dando sequência à esta pesquisa de mestrado, sugerem-se estudos com este mesmo 

objetivo, porém, realizado com crianças maiores, abrangendo as outras etapas do 

desenvolvimento propostas por Piaget, em que a linguagem já está presente, por exemplo, no 

período pré-operatório, com crianças a partir de dois anos de idade. Assim, além dos 

comportamentos, pode-se observar o desenvolvimento da linguagem a partir das práticas 

musicais e canções apresentadas às crianças. 

Como Psicóloga, desenvolver esta pesquisa foi um grande desafio em que necessitou 

enorme responsabilidade em adentrar na temática da educação musical, algo que ainda é 

relativamente novo em minha vivência. Contudo, esta experiência me fez crescer pessoal e 

profissionalmente, e me motivou a querer cada vez mais aprender para desenvolver novas 

práticas e pesquisas com este foco, inclusive, para melhora de minha compreensão teórica, estou 

me inscrevendo em um processo seletivo para iniciar uma Especialização em Educação 

Musical, e com intenção de dar continuidade a esta pesquisa realizando novos desdobramentos 

assim que possível, no Doutorado. 

Incentivo, com esta pesquisa, que profissionais das diferentes áreas conheçam sobre 

educação musical e o desenvolvimento dos bebês, conhecendo as diferentes possibilidades de 

trabalho e compreendendo o quanto é importante que tenhamos conhecimento de nossos 
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objetivos ao atuar com este público. Embora a música possa ser utilizada em momentos de 

brincadeira e descontração, ela não deve ser feita ou apresentada de qualquer forma. Os bebês 

e crianças pequenas, embora nem sempre falem com palavras, aprendem e nos mostram a partir 

do seu comportamento o quanto podem se desenvolver, se solicitados da maneira correta e 

consciente. Sejamos então, potencializadores deste aprendizado! 
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ANEXOS – DOCUMENTOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 
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ANEXO A - FORMULÁRIO PARA SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS PARTICIPANTES 
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ANEXO B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA - INICIAL 

 

Dados de identificação 

Nome: 

Idade:                                                            

Estado Civil:                                                  

Escolaridade:   

Profissão:                                                       

Responsável por16: 

Grau de parentesco:      

Idade do bebê: 

Tem outros filhos?  

Quantos e idade(s)? 

 

No que se refere a gestação: caso seja a mãe da criança 

Relate como foi sua gestação. Foi planejada? 

Teve alguma intercorrência? 

O parto foi normal ou cesariano? Como foi? 

O pai da criança tem participação na vida dela? De que forma? 

 

Desenvolvimento do bebê: 

Que comportamentos o bebê costuma ter com maior frequência? 

Que outras ações ele sabe fazer? 

Quais as atividades que costuma proporcionar para que ele se desenvolva mais? 

Quais os seus sentimentos em relação ao bebê. 

Em quais momentos costumam estar juntos? Como se sente? Qual a reação dele? 

 

Em relação ao seu desenvolvimento até o momento, citarei alguns aspectos e você poderia 

me dizer se o bebê já apresenta este comportamento? 

 

 

 
16

 O roteiro de entrevista foi elaborado como se a entrevista será feita com a mãe da criança, pois é o ideal para a 

pesquisa. Porém, caso a mesma tenha que ser feita com algum outro familiar ou cuidadora da criança, as questões 

serão adaptadas conforme esta situação. 
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 Não 

verificado 

Ausente Presente Frequente 

Olha para a pessoa que o observa     

Fixa e acompanha objetos em seu campo visual     

Colocada de bruços, levanta a cabeça 

momentaneamente 

    

Segura e transfere objetos de uma mão para outra     

Responde diferente para pessoas familiares e a estranhos     

Diz seu próprio nome ou nomeia objetos como sendo 

seus 

    

Chupa o dedo     

Brinca sozinho     

Rolar     

Pegar um chocalho     

Sentar-se sem apoio     

Ficar em pé apoiando-se em algo     

Pegar com o polegar e o indicador     

Ficar em pé sozinho com firmeza     

Andar bem     

Montar uma torre com dois cubos     

Subir escadas     

Imita pequenos gestos ou brincadeiras     

Noção de permanência do objeto     

Brinca com os sons da fala     

Balbucia sequência de consoantes e vogais      

Vira a cabeça em direção a uma voz ou objeto sonoro     

Imita sons intencionalmente     

Utiliza alguns gestos sociais     

Fala alguma palavra     

Fala palavras simples     

Faz gesticulação simbólica     

Faz gestos mais elaborados     

Fala duas ou mais palavras (pequenas frases)     

Utiliza menos gestos e nomeia coisas     

Realiza o balbucio musical     

Muda o comportamento conforme o tipo de som que 

escuta 

    

Prefere a voz humana do que “a reproduzida”     

Canta alguma canção     

Leva os alimentos a boca com a própria mão     

Pede comida     

 

Os pais e a música: 

Lembra de alguma música que seus pais ou responsáveis cantavam para você? Qual(is)?  

Você canta essa (s) música (s) para o seu filho? 

E quando estava grávida, cantava? O quê? 

Que outras pessoas moram com vocês? 

Qual a relação destas pessoas com o bebê? 

Quem cuida da criança? 

Quem convive com a criança? Essas pessoas cantam para ela? 

O bebê tem irmãos? Se sim, é diferente o uso da música entre eles? 
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Seu filho já participou de algum projeto de musicalização? Por quanto 

tempo? Onde? 

 

Experiência Musical: 

Toca algum instrumento? Qual(is)? Há quanto tempo? 

Faz parte de algum grupo musical? Que tipo? 

Tem algum músico na família? Quem? 

A criança fica perto em momentos de estudo ou ouve essa pessoa tocar? 

Você e/ou a criança frequentam grupos religiosos regularmente? Qual? 

Existe música? Que tipo? 

 

Preferência musical: 

Em média, quanto tempo de música você escuta por dia? Em que meios? (rádio/TV/Celular, 

etc.) 

Que tipo de música você mais ouve? 

É diferente a música que você ouve da música que você põe para o seu bebê? Se sim, cite 

algumas músicas ou grupos. 

 

Criança e a música: 

Você procurou aprender músicas para cantar para o seu filho? Quais você aprendeu? 

Seu bebê possui artigos musicais próprios? (CD, DVDs, Móbiles, etc.) Quais? 

Você utiliza música com o seu bebê? Em quais momentos? 

Você costuma cantar para seu bebê? Que músicas? Em quais atividades/momentos? Por que 

essas músicas?  

Se usa músicas para o bebê dormir, por que acha que essas músicas são de ninar? 

Você percebe alguma reação diferenciada do bebê por determinada música? Que música (s)? 

Como ele se comporta?  
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ANEXO C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA - FINAL 

 

Dados de identificação 

Nome: 

Idade:                                                              

Responsável por17: 

Grau de parentesco: 

Idade do bebê:      

 

Desenvolvimento do bebê: 

Que comportamentos o bebê costuma fazer com maior frequência? 

Que outras ações ele sabe fazer? 

Quais as atividades que costuma fazer para que ele se desenvolva mais? 

Quais os seus sentimentos em relação ao bebê. 

Em quais momentos costumam estar juntos? Como se sente? Qual a reação dele? 

 

Em relação ao seu desenvolvimento até o momento, citarei alguns aspectos e você poderia 

me dizer se o bebê já apresenta este comportamento? 

 

 Não 

verificado 

Ausente Presente Frequente 

Olha para a pessoa que o observa     

Fixa e acompanha objetos em seu campo visual     

Colocada de bruços, levanta a cabeça 

momentaneamente 

    

Segura e transfere objetos de uma mão para outra     

Responde diferente para pessoas familiares e a estranhos     

Diz seu próprio nome ou nomeia objetos como sendo 

seus 

    

Chupa o dedo     

Brinca sozinho     

Rolar     

Pegar um chocalho     

Sentar-se sem apoio     

Ficar em pé apoiando-se em algo     

Pegar com o polegar e o indicador     

Ficar em pé sozinho com firmeza     

Andar bem     

Montar uma torre com dois cubos     

 
17

 O roteiro de entrevista foi elaborado como se a entrevista seja feita com a mãe da criança, pois é o ideal 

para a pesquisa. Porém, caso a mesma tenha que ser feita com algum outro familiar ou cuidadora da criança, as 

questões serão adaptadas conforme esta situação. 
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Subir escadas     

Imita pequenos gestos ou brincadeiras     

Noção de permanência do objeto     

Brinca com os sons da fala     

Balbucia sequência de consoantes e vogais      

Vira a cabeça em direção a uma voz ou objeto sonoro     

Imita sons intencionalmente     

Utiliza alguns gestos sociais     

Fala alguma palavra     

Fala palavras simples     

Faz gesticulação simbólica     

Faz gestos mais elaborados     

Fala duas ou mais palavras (pequenas frases)     

Utiliza menos gestos e nomeia coisas     

Realiza o balbucio musical     

Muda o comportamento conforme o tipo de som que 

escuta 

    

Prefere a voz humana do que “a reproduzida”     

Canta alguma canção     

Leva os alimentos a boca com a própria mão     

Pede comida     

 

Os pais e a música: (repetir da entrevista inicial, caso tenha lembrado de mais alguma) 

Lembra de alguma música que seus pais ou responsáveis cantavam para você? 

Qual(is)? Você canta essa (s) música (s) para o seu filho? 

E quando estava grávida, cantava? O quê? 

 

 

Preferência musical: 

Em média, quanto tempo de música você escuta por dia? Em que 

meios? (rádio/TV/celular, etc.) 

Que tipo de música você mais ouve? 

É diferente a música que você ouve da música que você põe para o seu bebê? Se sim, cite 

algumas músicas ou grupos. 

 

Criança e a música: 

Você procurou aprender músicas para cantar para o seu filho? Quais você aprendeu? 

Seu bebê possui artigos musicais próprios? (CD, DVDs, Móbiles, etc.) Quais? 

Você utiliza música com o seu bebê? Em quais atividades? 

Você costuma cantar para seu bebê? Que músicas? Em quais atividades? Por que essas músicas? 

Se usa músicas para o bebê dormir, por que acha que essas músicas são de ninar? 

Você percebe alguma reação diferenciada do bebê por determinada 

música? Que música (s)? Como ele se comporta?  
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Como você descreve sua participação no projeto de vivências musicais: 

Em relação aos encontros de vivências musicais: 

Atividades realizadas em casa com o bebê: 

Interação com o bebê durante este período: 

Interação com as demais crianças durante o projeto: 

Interação com os outros familiares: 

Que situações considera como positivas durante o trabalho: 

Algo que não tenha gostado? Fale sobre... 

 

Em relação ao desenvolvimento do bebê: 

Percebeu alguma mudança decorrente das vivências musicais? Se sim, quais? 

Quais comportamentos o bebê está tendo, que não tinha anteriormente? Com que frequência 

eles ocorrem? Cite exemplos: 

Tem alguma informação a acrescentar sobre o uso da música com seu filho? 
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ANEXO D – FORMULÁRIO PARA ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 
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ANEXO E - CARTINHA PARA AS FAMÍLIAS 
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ANEXO F - CERTIFICADO DAS FAMÍLIAS 
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(Verso) 
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ANEXO G - CERTIFICADO DOS BEBÊS 

 

 


