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1. Introdução
- Segmentação é a capacidade de encontrar palavras
no contínuo de fala.

- Esta capacidade é crucial no desenvolvimento típico:
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- Emerge entre os 4-9 meses, para palavras de uma
sílaba, consoante a língua a que o bebé está exposto.
- As palavras são mais ou menos salientes em função
da posição em que ocorrem na frase, devido à prosódia
(ritmo, melodia, proeminência).
- Prosódia facilita a segmentação no desenvolvimento
típico (DT)1:
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2. Objetivos
Sabe-se muito pouco sobre segmentação na Trissomia 21 (T21) [1 estudo para o inglês, com bebés de 18-20 meses2]
(A) A capacidade de segmentação é tardia ou desviante na T21?
Conhecer para intervir
(B) A prosódia facilita a segmentação, como no DT?
(C) A segmentação relaciona-se com o desenvolvimento da linguagem na T21?

3. Métodos
Sujeitos: 22 bebés
7-16 meses (N=10)
18-23 meses (N=12)
Audição normal-perda
auditiva não severa
Visão normal/corrigida

Materiais:
Pseudopalavras
Ful, Queu, Pis, Sau
Integradas em
passagens
- posição
proeminente
- posição não
proeminente

4. Resultados

Procedimento:
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Correlação entre olhar para
Proeminente-novo e CDI score
para vocabulário expressivo
(Pearson’s r = .36, p = .059).
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T21 apresentam um padrão atípico, até aos 18 meses

+ segmentação posição proeminente, + vocabulário

5. Conclusões

Bibliografia selecionada

(A) Emergência da segmentação com padrão desviante,
sugerindo um mecanismo ou trajetória atípica
(B) Emergência da segmentação não facilitada pela
prosódia (1º posição não proeminente!)
(C) Mas segmentação na posição proeminente
relacionada com melhor desenvolvimento da linguagem
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