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OO BabyBaby LabLab::

fazer experiênciasfazer experiências

para estudar o desenvolvimentopara estudar o desenvolvimento

da linguagemda linguagem



O que é o O que é o BabyBaby LabLab??

�� Não, Não, nãonão é um laboratório para fazer experiências com bebés é um laboratório para fazer experiências com bebés 

dentro de tubos de ensaios .dentro de tubos de ensaios .

�� O  O  BabyBaby LabLab é um núcleo de investigação onde se realizam é um núcleo de investigação onde se realizam 

estudos para responder a questões como:estudos para responder a questões como:estudos para responder a questões como:estudos para responder a questões como:

–– Como é que os bebés aprendem a falar e a compreender a Como é que os bebés aprendem a falar e a compreender a 

língua?língua?

–– O que é que as crianças sabem sobre a linguagem nas O que é que as crianças sabem sobre a linguagem nas 

diferentes idades ?diferentes idades ?

–– Como é que identificam sons e reconhecem palavras?Como é que identificam sons e reconhecem palavras?

–– Como é que aprendem a distinguir uma declaração de uma Como é que aprendem a distinguir uma declaração de uma 

pergunta ?pergunta ?

�� A mamã saiu. / a A mamã saiu. / a mãmãmãmã saiu?saiu?



Qual é o objectivo?Qual é o objectivo?

�� Muito antes de começar a dizer as primeiras Muito antes de começar a dizer as primeiras 

palavras, os bebés têm de perceber como palavras, os bebés têm de perceber como 

descodificar o sinal da fala que ouve, aprendendo a descodificar o sinal da fala que ouve, aprendendo a 

reconhecer os sons da língua, palavras, frases e reconhecer os sons da língua, palavras, frases e reconhecer os sons da língua, palavras, frases e reconhecer os sons da língua, palavras, frases e 

significados.significados.

�� O objectivo do O objectivo do BabyBaby LabLab é estudar o é estudar o 

desenvolvimento da linguagem em bebés e crianças desenvolvimento da linguagem em bebés e crianças 

portuguesas, contribuindo para o conhecimento portuguesas, contribuindo para o conhecimento 

desse rico e complexo trajecto.desse rico e complexo trajecto.



O que estudamos e onde 
estamos?

�� A investigação centraA investigação centra--se em estudos de se em estudos de 

percepção e compreensão da linguagem e da fala percepção e compreensão da linguagem e da fala 

em crianças a partir dos 4 meses de idade e conta em crianças a partir dos 4 meses de idade e conta 

com a colaboração de pais, crianças e bebés com a colaboração de pais, crianças e bebés com a colaboração de pais, crianças e bebés com a colaboração de pais, crianças e bebés 

portuguesas.portuguesas.

�� BabyBaby LabLab situasitua--se na Faculdade de Letras da se na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, mais precisamente no Universidade de Lisboa, mais precisamente no 

Laboratório de Fonética, e integra o Centro de Laboratório de Fonética, e integra o Centro de 

Linguística da Universidade.Linguística da Universidade.



Como fazemos?

Existem várias metodologias para estudar a Existem várias metodologias para estudar a 

aquisição da linguagem em bebés e crianças.aquisição da linguagem em bebés e crianças.

Eis alguns exemplos:Eis alguns exemplos:

–– Relação entre palavra e objecto: imagem no ecran Relação entre palavra e objecto: imagem no ecran 

‘gato’ e ‘pato’; som [gatu] / [tatu] / [patu] > para ‘gato’ e ‘pato’; som [gatu] / [tatu] / [patu] > para 

onde olha a criança? onde olha a criança? 

–– Reconhecimento de diferenças sonoras: habituação Reconhecimento de diferenças sonoras: habituação 

com um padrão; apresentação de um ‘novo’ padrão com um padrão; apresentação de um ‘novo’ padrão 

> tempo que a criança olha para o ecran. E.g. > tempo que a criança olha para o ecran. E.g. 

Palavras SW (gato, vela) / Palavras WS (sofá, café)Palavras SW (gato, vela) / Palavras WS (sofá, café)



Que metodologias usamos?

�� Preferential LookingPreferential Looking �� HPPHPP

http://www.babyresearchcenter.nl/http://www.babyresearchcenter.nl/

videovideo
videovideo



Que metodologias usamos?

�� EyeEye--trackertracker �� Switch / HabitSwitch / Habit

http://www.babyresearchcenter.nl/http://www.babyresearchcenter.nl/

Habituation phase > test Habituation phase > test 
phase (switch/same)phase (switch/same)
Discriminação=‘longer looking Discriminação=‘longer looking 
times’ para switchtimes’ para switch



DEPE & Baby Lab: 
descriçãodescrição do do desenvolvimentodesenvolvimento prosódicoprosódico normal no PE, um normal no PE, um recursorecurso
fundamental fundamental parapara a a avaliaçãoavaliação e e terapiaterapia dada falafala, , bembem comocomo parapara o o ensinoensino
e e aprendizagemaprendizagem do PE do PE comocomo L1 e L2.L1 e L2.
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