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Introdução

• A composição de uma canção de boas vindas para o bebé antes de 
nascer constitui uma prática corrente na musicoterapia pré-natal.

• Apesar dos autorelatos parentais das reações do bebé a estas 
canções, não há evidência científica acerca do reconhecimento desta 
canção após o nascimento. 

• Importa conhecer os indicadores comportamentais do bebé durante a 
exposição a esta canção.



Objetivos:

• Conhecimento acerca:

• Da expressividade temporal, musical e acústica de uma canção de 

boas vindas (CBV) dirigida ao bebé aos 3 meses após o parto.

• Das vocalizações do bebé durante a exposição à CBV.  



Metodologia
• Estudo de caso único (mãe-bebé)

• Consentimento informado

• Programa de musicoterapia e canto pré-natal.

• Microanálise da observação:

- dos parâmetros temporais, musicais e acústicos da 

CBV.

- da frequência e duração das vocalizações do bebé

• Protocolo: 

Humming, Silêncio, CBV, Silêncio, Frére Jacques

• Registo vídeo (Panasonic 4K HC-VX870) 



Programas  

•Análise temporal: ELAN 5.94

•Análise acústica: PRATT 6.1.13

•Análise Musical: MuseScore3



Musicoterapia e Canto Pré-Natal: 

• 12 sessões 

• Periodicidade semanal 

• Duração  75 min. 

• 5 grávidas

• Local: sala do LAMCI 

(laboratório de música e comunicação da infância-

FCSH-U.NOVA-lisboa)

• Tonning vocal

• Vocal holding

• Canções de embalar

• Improvisação vocal

• Canção de boas vindas 



Estudo de Caso FELÍCIA & DIANA

31 anos; 24 SG.; 1ª gravidez.; 

enfermeira; 

experiência musical na infância (violino)

resistência no uso da voz cantada 

pai, de nacionalidade angolana é músico.



Interação vocal durante a CBV



Codificação temporal (ELAN)

../ELAN DIANA/ELAN_VIDEO_COMPLETO.eaf
../ELAN DIANA/ELAN_VIDEO_COMPLETO.eaf


Análise dos parâmetros temporais
Frases da canção Duração 

das frases

(ms)

Duração 

das pausas 

(ms)

Sílabas 

sobrepostas nas 

co-vocalizações

Duração das 

co-vocalizações (ms)

Duração das 

vocalizações do 

bebê nas pausas 

(ms)

olá, 560 840

estou aqui….eu 2500 870

gos/to de /ti 1500 420 to de 470

ti 890

o/lha 550 780 lha 770

pra quem te/ ama dia/ na/aa 4040 2120 pra quem te 980 690

ma dia 820 750

na 760

aaa 550

olá (á), 460 1160 á 610 420

estou/ (a) qui 1780 280 estou 830

qui 660

Eu 770 720 620

gosto de /ti 1620 440 tiii 790

Olha 540 980

pra quem (te ama/ Dia/na 3780 2070 te ama 1204 360

Dia 610

na 770



Estatística descritiva da análise temporal da CBV

Duração (ms) Min Max M SD

Frases da canção 460 4040 1569.41 1233.91

Pausas entre as frases 280 2120 911.76 528.92



Estatística descritiva das vocalizações do bebé

Maior duração das vocalizações durante:

CBV vs. baseline (silêncio)

CBV vs. humming

CBV vs. Frére Jacques

Frequência e duração (ms) das Vocalizações

do bebé N Min Max M DV

Co-vocalizaçoes durante as frases da CBV 
14 470,00 1204,00 765,28 187,05

Vocalizações durante as pausas da CBV
5 360,00 750,00 568,00 170,20

Vocalizações no baseline 
13 280,00 970,00 599,23 209,62

Vocalizações no humming 21 270,00 1190,00 525,71 216,16

Vocalizações durante a canção Frere Jacques 15 183,00 530,00 357,26 78,28



Canção de Boas vindas



Análise musical

• Tonalidade - Réb Maior

• Âmbito - 5ª Perfeita (Sib/Fá)

• Intervalo predominante - 3ª menor ascendente 



Padrões rítmicos e melódicos

Padrão 1:

• Ritmo colcheia/semínima que 
corresponde às notas da melodia 
Sib/Réb.

• Aparece três vezes e é um motivo que 
inicia uma frase musical.

Padrão 2: 

• Dobragem do padrão anterior: 
colcheia/semínima/colcheia/semínima

• Aparece quatro vezes e é utilizado no 
final da frase musical.



Análise da letra da CBV

• Contornos melódicos em forma de 
sino, exceto na última secção que 
apresenta um contorno sinusoidal. 

• Melodia tripartida - três intenções 
frásicas diferentes. 

• Para cada acentuação, seja a palavra 
inicial ou o complemento da frase, o 
padrão melódico é igual nas três 
secções desta canção. 

3 MESES

Ciclo 1
Olá, estou aqui

Eu, gosto de ti

Olha, pra quem te ama, 
Diana

Ciclo 2
Olá, estou aqui

Eu, gosto de ti

Olha, pra quem te ama, 
Diana

Ciclo 3
Olá, estou aqui

Eu, gosto de ti

Olha, pra quem te ama, 
Diana



Responsividade da bebé durante a CBV.



Co-vocalizações
durante o 1º ciclo da  CBV

• Predominância de co-vocalizações em sobreposição às frases musicais da canção 
comparativamente àquelas que ocorrem durante as pausas entre as frases musicais. 

• No primeiro ciclo denotamos que das sete co-vocalizações, quatro são na acentuação 
da última sílaba das palavras: ti; olha; pra; Diana, as quais correspondem à nota Réb, à 
tónica da canção. 

• As restantes três co-vocalizações não são efetuadas em notas chave da melodia, mas 
sim na acentuação das sílabas tónicas das palavras: gosto; ama; Diana. 



Co-vocalizações
durante o 2º ciclo da CBV

• No segundo ciclo da canção, das sete co-vocalizações, quatro são na acentuação 
da última sílaba das palavras: olá; aqui; ti; Diana, as quais correspondem à nota 
Réb, à tónica da canção. 

• As restantes três co-vocalizações correspondem a palavras que aparecem no 
tempo forte do compasso, bem como também são acentuadas pelo canto da 
mãe: estou / te ama / (Di)a(na), respetivamente. 



Análise acústica: Frequência (f0)
f0 antes da vocalização f0 depois da vocalização



Análise acústica: Formantes

antes da vocalização

Sílabas Formantes 3 meses 3 meses co-voc

"O -" F1 [Hz] 810,26 857,61

"- lá" F1 [Hz] 813,63 882,89

depois da vocalização



Análise acústica: Intensidade

Antes da vocalização Depois da vocalização

Aumento no nível de pressão sonora 
(25,11%)



Resultados

CO-VOCALIZAÇÕES:

• Maior duração durante a CBV.

• ocorrem predominantemente durante o final de uma frase. 

• em compassos com batida forte.

• em sobreposição a sílabas tónicas. 

• nas últimas sílabas acentuadas das palavras.

• Um aumento no pitch (f0), na abertura da mandíbula (F1).

• Pressão sonora maior na produção vocal da CBV foi particularmente visível 
após as co-vocalizações do bebé.



Conclusões

• O bebé de 3 meses pode antecipar e prever marcadores 
temporais e musicais de uma canção pré-natal familiar (CBV).

• As co-vocalizações do bebé favorecem um aumento dos 
parâmetros acústicos (F0, F1 e da pressão sonora) do canto 
materno dirigido ao bebé.



Limitações e Sugestões

• Confiabilidade da análise musical e acústica.

• Controlar o efeito de ordem.

• Melhorar o protocolo:
• Baseline
• Canção CBV
• Silêncio
• Canção padrão
• Silêncio



Obrigado pela vossa escuta


