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INTRODUÇÃO



Teoria da Intersubjetividade Primária (IP)

(Trevarthen, 1998):

sublinha a predisposição inata do recém-nascido para 

captar as intenções do outro e envolver-se em trocas 

recíprocas e contingentes. 



• A comunicação primária é um processo de 
encantamento, mutualidade e reciprocidade entre 
dois parceiros que buscam entendimento

• constituída por tempos de iniciativa, de espera, de 
previsibilidade e de antecipação.

• tempos e contratempos alternados por momentos 
de sintonia atropelados por quebras de sincronia.

• A co-regulação entre os parceiros constitui um 
processo essencial na manutenção da comunicação. 
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Bases Da Comunicação Humana



QUESTÕES

• quais os indicadores da intersubjetividade 

primária?

• como promover experiências facilitadoras da 

intersubjetividade primária?





A transição da vida pré-natal à vida pós-natal

• Quer o feto no termo da 

gravidez como o recém-nascido 

conseguem discriminar a voz 

familiar da voz estranha. 

• No entanto, pouco se sabe 

acerca do reconhecimento fetal 

e neonatal do canto materno 

dirigido ao bebé de forma 

afetuosa e contingente. 



Enquanto o feto ocupa o ventre materno

O bebé imaginário ocupa o pensamento dos pais



Imagem virtual do feto

• A imagem do feto nas ecografias 4D 

veio alterar a representação do bebé 

imaginado.

• Antecipação do bebé real.

• Relação de objeto virtual »

(Missonnier)



Musicoterapia pré-natal

Objetivos gerais:

• Bem-estar e qualidade de vida na 

gravidez. 

• parentalidade intuitiva.

• Desenvolvimento da ligação 

afetiva materno-fetal e neonatal 

com o bebé.

Objetivos específicos:

• Expressividade do self 

corporal/vocal.

• Criação do bebé imaginário.

• Desenvolvimento dos proto-

diálogos.

• Promoção da musicalidade 

comunicativa



Canção para o bebé antes de nascer

• A composição de uma canção para o bebé antes de nascer 

constitui uma prática corrente na musicoterapia pré-natal.

• não há evidência científica acerca da responsividade vocal 

do bebé a esta canção após o nascimento. 



Qual O impacto da canção pré-natal 

na interação vocal antes e após O nascimento?



MÉTODO



Estudo longitudinal transnatal



Protocolo

• estudo de caso múltiplo 

• 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) 



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.  



MATERIAL

• Análise temporal: ELAN 5.94

• Análise acústica: PRATT 6.1.13

• Análise Musical: MuseScore3



GRUPO DE MUSICOTERAPIA PRÉ-NATAL

• 12 sessões (3 meses)

• periodicidade semanal 

• duração  75 min. 

• participantes: 5 grávidas 

saudáveis 

• Local: sala do LAMCI 

(laboratório de música e 

comunicação da infância-

FCSH-U.NOVA-lisboa)



OBSERVAÇÃO DA INTERAÇÃO VOCAL ANTES E APÓS O NASCIMENTO

• realização de ecografia 4d entre  32-34 s.g.

• observação da interação vocal mãe-bebé após o 

parto (uma semana, 3 m, 6 m, 9m, 12m.



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.



Último ensaio da canção da Diana 
“Olha para mim, eu gosto de ti, 

olha pra quem te ama Diana”. 

“Olha para o avião no céu, 

ele também nasceu de uma paixão de quem bem alto quis voar. 

Se tu quiseres também podes lá chegar.



Comportamento fetal às 33 SG durante a CBV



Comportamento fetal durante a CBV



Interação vocal durante a CBV



Comportamento vocal aos 3 meses



Responsividade vocal durante a CBV.



RESULTADOS



Duração das vocalizações da 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 no baseline 13 280,00 970,00 599,23 209,62

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

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



Análise acústica: Frequência (f0)

Antes da vocalização da 
bebé

Após a vocalização da 
bebé



Análise acústica: Formantes

Antes da vocalização da bebé

Sílabas Formantes Antes da vocalização Depois da vocalização

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

"- lá" F1 [Hz] 813,63 882,89

Após a vocalização da bebé



Análise acústica: Intensidade

Aumento no nível de pressão sonora 

(25,11%)

Antes da vocalização Após a vocalização



Resultados
CO-VOCALIZAÇÕES:

• Maior duração durante a CBV.

• ocorrem predominantemente no final de uma frase. 

• em sobreposição a sílabas tónicas. 

• nas últimas sílabas acentuadas das palavras.

• Um aumento no Pitch (f0), 

• Aumento da abertura da mandíbula (F1).

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



CONCLUSÃ0



• 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 do 

canto materno dirigido ao bebé.
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