
Escuta bebé ! 
Descobrir a língua, antes da fala 

http://Labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/  
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Porque a percepção inicial  
é importante 

  
 

 
ü  A percepção (auditiva e visual) da fala 

determina capacidades fundacionais, com 
efeitos em cascata no desenvolvimento da 
linguagem 

ü  Preditores do desenvolvimento da 
linguagem identificáveis até aos 2 anos 
são elementos chave na compreensão dos 
pilares da aquisição da linguagem e das 
trajetórias de desenvolvimento de grupos 
típicos e de risco.  

ü  A identificação precoce do risco para 
perturbações da linguagem e comunicação 
potencia o diagnóstico e intervenção precoces, 
promove o desenvolvimento da linguagem e 
minimiza impactos sócio-económicos, na saúde 
e na educação  
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Aquisição da linguagem:  
o primeiro ano 

 

Fonemas (Vs, Cs) 

Schematic overview of the 
developmental stages of 
auditory speech perception.  
Kuhl (2004), Friederici (2009) 

Melodias Ritmo 

Palavras 

Significados 
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Percepção inicial:  
o primeiro ano 

n  Descobrir a Língua 
 

1.  Da linguagem à Língua Nativa  
2.  Ligação entre Percepção e Produção 
3.  Competências de percepção como preditores de 

aspectos do desenvolvimento da linguagem 
(típico, atípico) 
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1. Da linguagem à Língua Nativa 

n  Prosódia: Ritmo&Melodia guiam a percepção 
inicial da linguagem 

 

Recém-nascidos (<5 dias) 
distinguem entre línguas a 
que nunca foram expostos, 
com base no seu ritmo 

Inglês≠Japonês 

Inglês≠Italiano 

Inglês=Holandês 

Italiano=Castelhano 
Distinguem a 
Língua Nativa 
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1. Da linguagem à Língua Nativa 

n  Prosódia: Ritmo&Melodia guiam a percepção 
inicial da linguagem 

 

Aos 4-5 meses distinguem 
entre melodias que 
expressam diferentes 
significados (interacção 
verbal, comunicação) 

Alemão, Não Importância da 
Língua Nativa 

Português OK 

Basco OK 

Inglês, Não 

Afirmação vs. Pergunta 
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1. Da linguagem à Língua Nativa 

n  Prosódia: Ritmo&Melodia guiam a percepção 
inicial da linguagem 

 

Aos 4 meses detectam 
palavras em fala fluente, se 
estas se encontrarem em 
posições prosódicas 
proeminentes (fronteiras) 

Importância da 
Língua Nativa 

Competência que 
se desenvolve 

diferentememnte, 
consoante a 

língua 

Segmentação de palavras 
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2. Percepção e produção: 
Listening is producing 

n  Ouvir activa áreas cerebrais auditivas e de 
planeamento e produção de fala 

 

Aos 7 meses a resposta 
cerebral de áreas auditivas e 
motoras é semelhante para 
Cs nativas e não nativas: 

Importância da 
Língua Nativa 

Aos 12 meses: áreas auditivas 
> Cs nativas  e áreas motoras 
> Cs não nativas 

PNAS, 2014 
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2. Percepção e produção: 
Listening is producing 

n  Ouvir activa áreas cerebrais auditivas e de 
planeamento e produção de fala 

 

Aos 6 meses, informação motora 
dos articuladores condiciona a 
percepção: impedimento 
articulatório conduz a não 
discriminação de Cs não nativas 

Ouvir é produzir 

PNAS, 2015 
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2. Percepção e produção: 
Listening is producing 

n  Percepção visual da linguagem: Face –     
olhos e boca 

 

Mudança dos olhos para a 
boca precede a emergência 
do balbuceio. Nova mudança 
para os olhos pelos 12 meses 

Ouvir-ver, produzir 

Língua nativa Língua não nativa Processar língua 
não nativa é mais 
difícil, logo mais 
atenção à boca 

Bilingues, mais 
tempo na boca;     
+ boca, maior 
necessidade de 
suporte 

PNAS, 2012 
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3. Competências de percepção 
como preditores 

n  Discriminação de contrastes nativos e não 
nativos aos 7.5 meses (MMN-like ERP component) 

 

PNAS, 2012 

Produção de palavras 24 meses 
Complexidade das frases 24 meses  
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3. Competências de percepção 
como preditores 

n  Competências de segmentação de palavras 
(dos 7.5 aos 12 meses) 

 T21: Performance na tarefa de 
segmentação de palavras e scores 
de desenvolvimento da linguagem 

Melhor performance > Maior 
vocabulário expressivo aos 24 meses 

Melhor performance > Maior 
desenvolvimento linguístico aos 4-6 
anos (vocabulário e sintaxe) 

Frota et al., (2019) 
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3. Competências de percepção 
como preditores 

n  Instrumentos de avaliação da linguagem e 
comunicação para a língua portuguesa 

Formas reduzidas do CDI 
Questionário parental 8-36 meses 

Tabelas de dados normativos (percentis ajustados): http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/   

Questionário parental 6-24 meses 

Combinação de palavras 
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n  Competências perceptivas 

Porque a percepção inicial  
é importante (Take home message) 

Illustration: 
Shizuka Aoki 
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Preditores de 
desenvolvimento 

Marcadores 
precoces 
de risco Diagnóstico e 

Intervenção 
precoces 
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EBELa: EXCL/MHC-LIN/0688/2012; H21: PTDC/MHC-LIN/3901/2014;  PLOs: PTDC/LLT-LIN/29338/2017 

Obrigada 

labfon@letras.ulisboa.pt  


