


O Ventre Materno

“PRIMEIRO AUDITÓRIO HUMANO”

A VOZ maTERNA

emerge do fundo sonoro amniótico

“PRIMEIRA SONATA IN-ÚTERO”





• A partir da 14ª semana de gestação, os gêmeos realizam 
movimentos recíprocos.

• Esses movimentos de reciprocidade diferem na duração 
e na  velocidade 

• comparativamente aos movimentos de auto-
estimulação ou aqueles direcionados à parede uterina..



Teoria Inata da Intersubjetividade Primária 
(Trevarthen, 1998)

• O ser humano nasce com a 
predisposição inata para a interação 
contingente com o seu parceiro.

• Captando as intenções do seu parceiro.

• Envolvendo-se em trocas de 
reciprocidade temporal e rítmica.

• Completando a mensagem do outro.

• Provocando ou convidando o outro 
para o diálogo. 



Quando se nasce antes do tempo?



privação do encontro com o outro



Odisseia da Prematuridade

• Perda da gravidez

• Parentalidade
suspensa.

• Hipervigilância

• Imprevisibilidade 

(um dia de cada vez…)



INCERTEZA

ESPERANÇA

CULPABILIDADE 

RESILIÊNCIA

IMPOTÊNCIA



RESILIÊNCIA



Ao Encontro do Outro…



Ao Encontro Um do Outro…



Modelo dos Cuidados Neonatais 
Centrados na Família

• Empoderamento das 
capacidades parentais.

• Foco na interação 
positiva pais-bebé.

Model of Family Focused Care

From: Als, H. (1992). Individualized, family-focused developmental care for the very low 

birthweight preterm infant in the NICU. In S. L. Friedman & M. D. Sigman (Eds.), 

Advances in Applied Developmental Psychology (Vol. 6, pp. 341–388). 



Afinação de um novo olhar…

• Mudança do olhar parental

• Leitura dos sinais do bebé 

• Reconhecimento do bebé 

• como ser interativo.



Método Canguru / Pele-A-Pele

Diminuição da ansiedade e

do stress parental

Auto-regulação

Qualidade do sono

Amamentação

Ganho de peso

Vinculação

Interação

Olsson E, Eriksson M, Anderzén-Carlsson A. Skin-to-skin contact facilitates more equal parenthood -
a qualitative study from fathers‘ perspective. J Pediatr Nurs 2017;34:e2–9.



CANTAR PARA O BEBÉ NA UCIN
facilitador da orientação do olhar parental positivo dirigido ao bebé



O canto materno 
no desenvolvimento da parentalidade intuitiva





O CANTO MATERNO DURANTE O MÉTODO CANGURU TEM IMPACTO NA ESTABILIDADE 

DO SISTEMA AUTÓNOMO DOS BEBÉS E NA DIMINUIÇÃO DA ANSIEDADE MATERNA.



UM AUMENTO DO PITCH DA FALA E DO CANTO DA MÃE É OBSERVADO 

LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DE COMPORTAMENTOS POSITIVOS DO BEBÉ.  



36 DÍADES PRÉ-TERMO
PELE-A-PELE EM CONTACTO VISUAL

FALA MATERNA
(Infant-direct speech)

CANTO MATERNO
(infant-directed singing) 

SINAIS VITAIS MÃE E BEBÉ

CICLOS DE INTERAÇÃO 
(turn-taking)

CO-VOCALIZAÇÕES
(overlapping vocalizations)

Estudo de observação da interação vocal em díades pré-termo

MICROANÁLISE DA 
TEMPORALIDADE



Protocolo

Amostra: 36 díades participantes
bebés nascidos com 32 semanas de gestação (M)

e observados às 34 semanas de gestação (M) 
em situação de estabilidade fisiológica.

Condição Baseline:
Método canguru sem voz materna

Todos os bebés em vigília calma ou em sonolência.

Sequência temporal 5 X 3 minutos:

Baseline - Canto– Pausa– Fala– Pausa
Baseline - Fala– Pausa– Canto– Pausa
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RESULTADOS

Fala  ----- ---- ----- ----- -------

Bebé              - - -

Canto   ----- ---------- ----- ------------

Bebé      - -- - - -

As vocalizações dos bebés ocorrem em sobreposição às frases do canto e em
alternância na fala (pausas das frases).
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O tempo de latência da  resposta vocal do bebé é mais longo na fala do que no canto



O canto parece ser uma condição mais favorável para a sintonização  
vocal enquanto a fala parece ser uma condição mais favorável para a 
alternância na interação mãe-bebé.



As co-vocalizações foram encontradas predominantemente no final de cada frase 

musical e quase metade dessas co-vocalizações ocorrerem na nota final. 

Mais co-vocalizações nas notas finais foram observadas em bebês do sexo feminino. 

Conclusão: os recém-nascidos pré-termo sincronizam-se com o canto materno, 

antecipando o fim das frases musicais e esta capacidade de sincronizar parece estar 

filogeneticamente associada às diferenças de gênero.
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Co-vocalizações do bebé durante o canto materno

T = 2,337  p = .03233%
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MENINOS MENINAS♂

t = 2,267  p = . 036

t = 2,305  p = .034

♀

As meninas apresentam mais co-vocalizações e a diferença é significativa para o total de co-
vocalizações e para as co-vocalizações que ocorrem no final das frases e em ambas as 
extremidades das frases musicais.

.



Orientação melódica do canto materno  
de acordo com o sexo do bebé
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• O canto parece ser uma condição mais favorável para a sintonização  vocal 
enquanto a fala parece ser uma condição mais favorável para a alternância na 
comunicação pré-verbal mãe-bebé.

• As co-vocalizações durante o canto ocorrem principalmente no final da frase e 
durante a nota final.

• Estas co-vocalizações são mais frequentes nas meninas do que nos meninos. 

• O canto materno apresenta uma predominância de frases musicais sinusoidais e 
em forma de sino, frequentemente observadas nas canções de ninar.

• Observamos uma maior produção de frases musicais descendentes dirigidas a 
bebés com menor idade gestacional no nascimento.

• O canto materno dirigido às meninas apresenta mais frases musicais ascendentes 
enquanto o canto materno dirigido aos meninos apresenta mais frases sinusoidais 
e descendentes. 

Conclusões:






