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INTRODUÇÃO
O bebé nasce a predisposição inata para apreender as
intenções do outro e envolver-se em trocas recíprocas
contigentes. (Trevarthen, 1998)
A Teoria da Musicalidade Comunicativa (Malloch e Trevarthen,
2009) destaca 3 dimensões musicais no contexto dos protodiálogos: pulsação, qualidade e narrativa.
A temporalidade das trocas vocais na infância precoce tem sido
alvo de estudos de microanálise. (Egeren, 2001; Gratier e
Trevarthen, 2008; Gratier et al, 2015)
O tempo de latência da responsividade vocal em bebés com 3 a
4 dias de vida ocorre no intervalo de 1 segundo. (Dominguez et
al, 2016)
A presença da fala parental na UCIN tem impacto na produção
vocal dos bebés pré-termo. (Caskey et al, 2011)
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RESULTADOS
Menos vocalizações do
bebé na fala e no canto
comparativamente ao
baseline silencioso.

Tempo de latência maior na fala em relação ao canto.

Comparar a responsividade vocal dos bebés na condição
Fala vs. Canto.

Mais co-vocalizações no canto e mais vocalizações nas
pausas da fala.

MÉTODO
Amostra de 36 díades de mães e bebés pré-termo (32-37 S. IG na
observação) comportamento estável e sem anomalias
neurológicas graves.
Observação durante o método canguru.
BASELINE-FALA-PAUSA-CANTO-PAUSA (sequência de 5
períodos de 3 min.).
Microanálise das unidades temporais das vocalizações maternas
e dos bebés.
Codificação pelo programa ELAN (The Language Archive).

Canto mãe ----Bebé --

---------- ----- ------------

Fala mãe -------Bebé
-

-----

-----

-------

Episódios de "Musicalidade Comunicativa" no canto e na
fala:

-"A mamã tinha muita saudade!"

"hum?..."

CONCLUSÕES
A musicalidade comunicativa neonatal é evidenciada
em ambas as condições observadas embora com
características temporais distintas.
O canto é uma condição favorável para a sintonia vocal
enquanto a fala é uma condição propícia à alternância
na comunicação.

