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Conhecer…
Como é que os bebés aprendem
a falar e a compreender a
língua? O que é que as crianças
sabem sobre a linguagem, em
especial sobre a sua língua
nativa – o Português –, nas
diferentes fases do seu
desenvolvimento? Por exemplo,
como é que o bebé identifica as
palavras no contínuo das
sequências de fala? Na escrita,
as palavras surgem
habitualmente separadas por
espaços em branco, mas na fala
as palavras encontram-se
ligadas num contínuo sonoro.

Contribuir
Conhecer o desenvolvimento
típico dos bebés é contribuir para
identificar e intervir nos casos de
risco e/ou patologia

Infantários colaboram com o
Lisbon Baby Lab
Mais de setenta infantários e escolas têm colaborado com o
Lisbon Baby Lab, desde 2011 (ver lista de escolas em
http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/). O Lisbon Baby
Lab é um grupo de investigação que estuda a aquisição e
desenvolvimento da linguagem, com especial incidência nos
3 primeiros anos de vida. O nosso agradecimento a todas as
instituições, famílias e bebés que têm colaborado connosco.

Estudos concluídos
Aprender novas
palavras (2012)

Distinguir as
melodias (2014)

A informação é
importante? (2015)

Quando os olhos
do bebé nos dizem
se os sons são uma
palavra nova

Aos 5-6 meses os
bebés já distinguem
frases declarativas
de interrogativas

Aos 12 meses os
bebés distinguem
pistas que marcam
o que é saliente
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O CDI Português
Desenvolvimento de um questionário para
determinar competências de linguagem em bebés
entre os 8 e 30 meses (concluído em 2015)
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Observamos os movimentos do olhar do bebés
enquanto eles observam imagens ou filmes
acompanhados de sons de fala (palavras, frases, ou
histórias).
Pedimos a participação dos cuidadores no
preenchimento de questionários.

Participe !!!!!!!

Em curso: Estudo sobre a
segmentação de palavras

Participar é fácil. Deslocamo-nos aos infantários com o
nosso equipamento. As educadoras acompanham os
bebés. Os estudos são inócuos para o bebé e divertidos.
Os questionários são simples e curtos. Pode também
visitar-nos no Lisbon Baby Lab. Contamos
com o seu contributo para a ciência !

A adesão de pais e educadores a este projecto tem sido
fantástica. A segmentação de palavras é a capacidade de
extrair palavras do contínuo de fala. Esta capacidade tem
um papel fundamental na aquisição e desenvolvimento
da linguagem, pois permite a aprendizagem das palavras
e o desenvolvimento da construção das frases.

Segmentação aos 5-6 meses
*

*

Alguns resultados (em primeira mão)
Bebés com 5-6 meses têm a capacidade de segmentar
palavras que se encontram em posições salientes da
frase, por exemplo, no final da frase, mas não no interior
da frase. Aos 8-9 meses, começam já a ser capazes de
segmentar palavras que no interior das frases, apesar de
as palavras em posições salientes levarem ainda
vantagem. ‘Sau’ podia ser uma palavra do Português.
Em ‘Quero agradecer ao sau’, a palavra é identificada,
mas em ‘Tenho um sau bonito’, a identificação é difícil.
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