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Teoria da intersubjetividade primária: 
(Trevarthen, 2009)

• defende a existência de uma competência inata 
para a construção de relações. 

• Esta competência é mediada por aspetos da 
atividade rítmica motora presentes nos proto-
diálogos provavelmente existentes ainda antes do 
nascimento. 

• é importante clarificar como e em que 
circunstâncias o feto pode evidenciar ações 
responsivas à voz materna que lhe é dirigida.



Haverá uma proto-intersubjetividade

de origem pré-natal?

• Se conseguirmos codificar o reportório

motor do feto em resposta à voz materna 

a ele dirigida

• podemos lançar a hipótese de pré-

intencionalidade comunicativa pré-

natal

• que antecipa funções adaptativas para o 

desenvolvimento da proto-linguagem

humana.



O ritmo antes de tudo… 

• A primeira experiência rítmica tem origem na vida 
intra-uterina (pulsação cardíaca, ritmos
respiratórios).

• A voz materna é a forma mais primitiva acerca da 
presença materna.

• O primeiro retrato que a mãe tem acerca do bebé in-
útero é de natureza rítmica associado aos padrões 
rítmicos dos movimentos fetais.



evolução ontogenética:

tato

olfato

paladar

audição

visão        



ESCUTAR antes

do OLHAR

A VOZ MATERNA

ANTES DO

ROSTO MATERNO



VOZ
MATERNA

O Ventre Materno 

“primeiro auditório humano”



A voz materna como proto-objeto

• A voz materna representa desde a vida pré-natal um 
“objeto sonoro pré-natal” (Maiello, 2007).

• a voz materna captada in-útero desempenha a 
função de um proto-objeto materno como
percursor do seio e do rosto materno.

• É a alternancia da presença-ausência da voz
materna que permite a noção de alteridade, pela 
experiência de descontinuidade.



Hipótese de uma     Memória Pré-natal

Qual a origem dos estudos acerca da reatividade auditiva fetal?



Qual o papel da voz materna nos primórdios da 
comunicação humana 

A literatura sublinha o valor adaptativo das 
experiências auditivas pré-natais.

na pré-aquisição de competências sensoriais e 
percetivas que possam estar na base da 
comunicação humana e da intersubjetividade 
primária (Trevarthen, 2009). 



A mão e a boca como precursores

da intencionalidade comunicativa?

Pablo Picasso (1881-1973)



voz materna e movimentos de sucção

• Observa-se uma coincidência

cronológica entre o início da sucção

in-útero e o início da percepção fetal

da voz materna.

• o que nos leva a pensar na hipótese de 

uma comodalidade gesto-voz

• através dos proto-diálogos entre a voz

materna dirigida ao feto e o 

comportamento motor fetal

(movimento mão-cara; mão-olhos, 

mão-boca, polegar-boca e sucção).





• De acordo com o protocolo de Clarkson & Berg

• existem dois mecanismos proto-cognitivos de origem pré-natal 
que permitem evidenciar uma resposta fetal face à estimulação:

Como poderemos saber se o feto reage à estimulação?  

HABITUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO

PARADIGMA 
REPETIÇÃO / NOVIDADE



• Ritmo cardíaco (CTG): 

aceleração, desaceleração.

• Actividade motora: 
movimentos globais (saltos) 
ou diferenciados
(extenção/flexão dos 
membros; mov. palpebrais).

• IRM (imagiologia funcional)

Quais os Indicadores de Resposta Fetal?



Desenvolvimento Acústico

sistema funcional 
auditivo

(função  coclear)

(28ª - 30ª sem.ª)

desenvolvimento 
neurológico

(SNC)
cortex auditivo
(> 22ª sem.ª) 

idade gestacional



Responsividade fetal e Idade gestacional

Quando e como podemos afirmar que o feto responde aos sons?



Responsividade fetal / Idade gestacional

o processamento auditivo fetal não é automático mas  progressivo com o 
aumento da idade gestacional:

• > 22ª - 25ª sem.ª - alteração da frequência cardíaca fetal a sons de baixa a 
média frequência (250 Hz – 500 Hz)

• > 26ª - 28ª sem.ª início da função auditiva (após mielinização axonal)

• > 28ª - 34ª semª - respostas corticais auditivas

• > 33ª sem.ª - activação in-útero do lobo temporal esquerdo do córtex 
primário face à exposição de tons puros modulados 

• > 35ª - 41ª sem.ª discriminação de estímulos acústicos com complexidade 
variada mediante respostas motoras diferenciadas a variações de 
intensidade e frequência sonora (1000 Hz – 3000 Hz)



Impacto da voz materna dirigida ao feto e ao prematuro
(Busnel, 1998)

• Estudos em curso indicam alterações do ritmo cardíaco fetal, de modo 
sincrónico à emissão do discurso da voz materna, na condição em que a 
mãe se dirige (em voz alta) emocionalmente falando ao seu bebé in-
útero, comparativamente à condição onde ela dirige o seu discurso a outra 
pessoa (observador). 

• o feto parece discriminar não apenas diferentes tonalidades emocionais da 
voz materna como também entrar em sincronia com a futura mãe. 

• estudos com prematuros revelaram observações semelhantes de maior 
reatividade à voz materna dirigida diretamente ao bebé. A voz materna 
dirigida ao bebé, durante o sono ou em estado de vigília agitada, provoca 
uma diminuição da variabilidade cardíaca; durante a vigília calma provoca 
uma reação de atenção (pelo olhar e pelos movimentos) dirigida à mãe 
acompanhada por um aumento da variabilidade cardíaca.





Competências fetais de discriminação auditiva (37-39 sem. IG)

• perto do termo da gravidez fetos expostos a estímulos acústicos com valores médios de 
intensidade extra-uterina de 92 a 95 Db mostram a capacidade para discriminar sons 
graves (250 Hz – 500 Hz).

• entre duas notas musicais: mi4/fa5 e fa5/mi4 (Lecanuet, Granier-Deferre et coll., 2000) 

• entre vozes humanas femininas e masculinas (Lecanuet, Granier-Deferre et coll., 1993) 

• entre a voz materna e a voz de outra mulher: desaceleração cardíaca na condição voz 
materna (Kisilevsky et al., 2003) e maior activação do lobo temporal superior esquerdo
IRMF Fetal: 34 sem IG na condição voz materna (Jardri et al., 2012)

• após o parto, a voz paterna não parece ser discriminada, quando comparada com outra 
voz masculina (DeCasper, Prescott, 1984)  

• entre unidades linguísticas, nomeadamente, vogais (a / i) e fonemas (Groome et al., 
1999; Lecanuet et al., 1989) ou entre sequências de fonemas com vogais ( a / i) dispostas 
em ordem inversa “ba / bi “ versus “bi / ba” (Lecanuet, Granier-Deferre et coll., 1987) 
ou bi-silabas “baba” versus “bibi” (Shahidullah et Hepper, 1994).

• Entre estímulos linguísticos (linguagem não materna) e estímulos musicais (frases 
melódicas ascendente e descendente ao piano) 

(Granier-Deferre, Ribeiro, Jacquet & Bassereau, 2010)





A reatividade cardíaca fetal à voz materna depende da maturação neurológica do feto 
que evolui de acordo com a idade gestacional (Kisilivesky & Hains, 2011).



Voz materna ao vivo vs. gravada: 
A voz materna ao vivo provoca uma desaceleração 

A voz materna gravada provoca uma aceleração



A exposição à voz materna após um período de baseline silencioso e 

repouso é acompanhada por uma aceleração cardíaca. 

A exposição à voz materna após um período de baseline de 

conversação e movimento é acompanhada por uma desaceleração 

cardíaca.



A frequência cardíaca fetal aumenta na 
presença quer da voz materna como da voz
paterna embora na voz materna se observe 
maior variabilidade da frequência cardíaca
fetal. 

5 dias após o parto apenas a voz materna 
evoca uma resposta de orientação da cabeça
dos RN. 

Lee, G., Y.; Kisilevsky, B. (2014). Fetuses respond to father's voice but prefer mother's voice after birth Developmental Psychobiology , 56: 1–11.



Discriminação fetal da voz materna vs. toque materno

Diminuição do bocejo do feto na voz materna



Discriminação fetal da voz materna vs. estímulos maternos não vocais 

Maior frequência da abertura da boca do feto na voz materna



• não era claro se o reconhecimento da 

voz materna era processada in-útero

ou logo após o parto.

• Amostra: 6 mulheres grávidas com 

34 sem IG 

• Método: Imagiologia fetal 

(IRMF Fetal)

• 3 estímulos (100dB):

• voz materna;

• voz feminina estranha;

• tons puros 

Resposta cerebral fetal à voz materna

Jardri, R., Houfflin-Debargea, V., Deliona, P., Pruvoa, J. P., Thomas, P., Pins, D. (2012). Assessing fetal response to maternal 

speech  using a noninvasive functional brain imaging technique. International Journal of Developmental Neuroscience. 30, 

159–161.



RESPOSTA CEREBRAL DO FETO

Ativação do lobo temporal 

inferior esquerdo

Jardri, R., Houfflin-Debargea, V., Deliona, P., Pruvoa, J. P., Thomas, P., Pins, D. (2012). Assessing fetal response to maternal speech  using a 

noninvasive functional brain imaging technique. International Journal of Developmental Neuroscience. 30, 159–161.



Dificuldade de discriminação fetal
entre voz materna vs. voz feminina estranha 

• Grávidas hipertensas vs. grávidas normo-tensas
(Lee, Brown, Hains & Kisilevsky, 2007)

• Grávidas diabéticas vs. grávidas com obesidade 
(Kisilevsky, Gilmour, Stutzman, Hains & Brown, 2012)

• Grávidas com restrição do crescimento fetal vs. grávidas sem restrição do 
crescimento fetal 
(Kisilevsky, Chambers, Parke & Davies, 2013;)

• Grávidas fumadoras vs. não fumadoras
(Cowperthwaite, Hains & Kisilewsky, 2007)

Estudos com populações de risco



Conclusões

• A reatividade fetal à voz materna será provocada, 

essencialmente pelos conteúdos prosódicos da voz 

materna dirigida ao feto e pela tonalidade emocional 

do discurso materno que, muito provavelmente, 

poderá ser transmitida ao feto por via bioquímica. 

• Poderemos pensar como hipótese que o feto tem 

capacidade de integrar estas experiências de natureza 

acústica e emocional revelando a pré-aquisição de 

futuras competências adaptativas  de pré-

intencionalidade que antecipam a capacidade de 

intersubjetividade humana. 



• Os estudos variam muito as condições experimentais o que 
dificulta a generalização dos resultados. 

• A voz materna gravada é mais utilizada do que a voz 
materna ao vivo o que impede de saber o impacto da voz 
materna contingente dirigida ao feto.

• O avanço da ecografia e das técnica de imagiologia fetal 
apontam para eventuais indicadores de resposta fetal à voz 
materna: a diminuição do bocejo fetal, a abertura da boca 
fetal e a ativação do sub-região inferior do lobo temporal 
esquerdo do cérebro fetal.

• A idade fetal e as condições do baseline experimental bem 
como as condições obstétricas podem comprometer as 
observações da discriminação fetal entre voz materna e 
outras vozes.



Sugestões 
• Se por um lado:

• Podemos identificar uma complexidade de fatores 
que dificulta o controlo das variáveis experimentais 
deste campo de pesquisa,

• há que repensar este paradigma de tentar isolar o 
organismo fetal do organismo materno para 
admitirmos um novo paradigma de observação da 
interação materno-fetal mediada pela voz materna 
contingente dirigida ao feto.



Proto-diálogos
de Musicalidade Comunicativa 

Pré-natal

VOZ MATERNA 
DIRIGIDA
AO FETO 

Proto-
intencionalidade fetal 

Correlação entre 
frequências cardíacas 

materno-fetal

Paradigma de Interação Materno-Fetal

Sincronização cardíaca 
materno-fetal

Respiração Materna

Van Leeuwen et al., 2009

Van Leeuwen et al., 2003

Indicadores de 
resposta fetal

(Zoia, 2007)

(Kisilevsky B, Brown C., 2016) 

(Marx & Nagy, 2015 



Percepção fetal da voz materna:  

Contributos para a ligação materno-fetal

Emocionalidade
materna

Prosódia materna 

Ligação 
bioquímica 

materno-fetal
Oxitocina
Dopamina

Melatonina 

Pré-intencionalidade 
comunicativa

Voz Materna



Enquanto o feto ocupa o ventre materno

O bebé imaginário ocupa o pensamento dos pais

Sensorialidade

Comportamentos

Subjetividade 

Representações 



O papel mediador da ultrassonografia 4D

• Contributos para a interação 
materno-fetal.

• responsividade fetal à voz 
materna dirigida ao feto

• Antecipar a interação com o 
bebé (Relação de « objeto
virtual » (Missonnier)



Musicoterapia pré-natal

• promoção do uso da voz 
materna na interação materno-
fetal.

• Promoção do desenvolvimento 
da musicalidade comunicativa 
pré-natal

• https://cesem.fcsh.unl.pt/recur
sos-2/laboratorios/lamci/

https://cesem.fcsh.unl.pt/recursos-2/laboratorios/lamci/


Criação de uma canção para o bebé 
antes de nascer



Diana às 33 semanas de gestação



Diana aos 3 meses canta com a mãe 



Obrigada pela vossa escuta


