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RESUMO DA COMUNICAÇÃO
A linha de estudos sobre os primórdios da interação humana e da intencionalidade
comunicativa (Trevarthen, 2004) pressupõe a hipótese de uma predisposição inata do
indivíduo para a busca de uma resposta contingente do outro. A voz materna tem sido
referenciada pelas ciências humanas e sociais como elemento primordial do
desenvolvimento ontogenético humano e, particularmente, como elemento constituinte
dos primórdios da comunicação humana. Os estudos de observação do bebé, no final do
primeiro semestre de vida, face à presença da voz materna falada ou cantada,
evidenciam um maior tempo de atenção visual e menos movimentos face à presença da
voz materna cantada comparativamente à presença da voz materna falada (Nakata &
Trehud, 2004). Admitindo haver uma continuidade do comportamento humano entre a
vida pré-natal e a vida pós-natal, importa analisar qual o comportamento motor do feto e
do bebé pré-termo face à exposição da voz materna falada ou da voz cantada.
A autora apresentará as principais linhas de fundamentação e metodologia de dois
projetos em curso que pretendem analisar a interação entre a voz materna (falada e
cantada) e o comportamento fetal, por um lado, e o comportamento neonatal de bebés
pré-termo, por outro. Por fim, serão referenciados os contributos destes estudos para a
fundamentação das bases ontogenéticas da comunicação e da interação humana, base da
construção da intersubjetividade e dos alicerces científicos da musicoterapia como
metodologia de construção e re-construção da relação, interação e da musicalidade
comunicativa.
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