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Proso-Quest (Frota, Vigário
& Cruz 2012) – Traços
gerais
Método de recolha dos 591
questionários (Vigário,
Buttler & Correia 2013)
Resultados actualizados e
discussão
Conclusão

Enquadramento
n

Há diversos instrumentos disponíveis para a
avaliação da linguagem infantil
ü MacArthur-Bates Communicative Development Inventories
(CDI) (Fenson et al. 2007; forma reduzida adaptada ao
Português Frota et al. 2015)
ü PEPS-C - Profiling Elements of Prosody in SpeechCommunication (Peppé & McCann 2003; Filipe 2014)

Enquadramento
> Adaptação do PEPS-C para o Português Europeu
(Filipe 2014)
permite avaliar o desenvolvimento de
capacidades expressivas e receptivas ao nível
da prosódia, em adultos e crianças acima dos
4 anos de idade.
à Não existe uma ferramenta para avaliação da
prosódia em idades mais precoces

ProsoQuest (Frota, Vigário & Cruz 2012)
– traços gerais
Proso-Quest
-

-

-

-

-

Questionário desenvolvido para
avaliar as capacidades
prosódicas da criança
Para preenchimento pelos pais
ou cuidadores
Apenas uma página – de
resposta rápida
Idade de aplicação – crianças à
volta dos 24 m(eses)
Um teste único para avaliação
do desenvolvimento prosódico

Proso-Quest – descrição do teste
-

-

A análise dos questionários
recolhidos permite uma descrição
do desenvolvimento prosódico
típico no Português Europeu
(compreensão e produção) à
valores de referência para o
desenvolvimento prosódico do
Português
Complementa estudos de caso
baseados em dados de produção
(Frota et al. no prelo) e de
compreensão.

Proso-Quest – descrição
>Informação básica sobre
a criança
Nome
Data de nascimento
Sexo
>Data do preenchimento
do questionário
Ø Instruções de
preenchimento muito
sucintas
Resposta parental
baseada na lembrança
~Idade de aquisição das
palavras – lembrança
aproxima-se das
observações reais
(Cameirão & Vicente
2010)

Proso-Quest – descrição

A. Compreensão
– a criança:
. Compreende uma
afirmação, uma
pergunta, uma
ordem, um pedido,
um chamamento
. Compreende
melhor uma palavra
isolada, no fim da
frase ou no meio da
frase.
. Compreende
quando se fala de um
objecto específico em
oposição a outros
(foco contrastivo num
contexto dado)

Proso-Quest – descrição

B. Produção
– a criança:
. Produz uma afirmação,
pergunta, ordem,
pedido, chamamento
. Produz
fundamentalmente
palavras isoladas;
sequências de
palavras, mas como se
cada uma fosse uma
frase; sequências de
palavras integradas
numa frase
. Produz frases que
mostram que ela está a
referir-se a um objecto
em oposição a outros

Método
n

Procedimento para a recolha de questionários em larga escala
– Questionário distribuído em jardins de infâncias, infantários,
creches (em geral com contacto directo depois de contacto
telefónico)
– Funcionários destas escolas ajudaram no contacto com os pais,
deram informação geral e recolheram os questionários preenchidos
– Foram distribuídos envelopes pré-pagos e preenchidos nos casos
em que não pudemos recolher os questionários e houve
necessidade de envio pelo correio
– Parte da recolha no país foi feita em conjunto com o CDI
– O Proso-Quest foi também recolhido para cada criança que
participou nas experiências do Lisbon Baby Lab nos últimos dois
anos

Método
n

Critérios de exclusão:

n

. Dados da criança insuficientes
(e.g. data de nascimento)
. Muitas respostas riscadas
. Respostas múltiplas
. A mesma resposta em diferentes
blocos (muitas vezes coincidente
com a idade da criança quando da
resposta)
. Bilingues/multilingues –
codificados separadamente
(excluídos nesta fase)

Questionários
recolhidos
so Total
far - 440

591

Excluídos
Exclusão parc.
Bilingues/
Multilingues

79

Incluídos

429

121
83

Resultados e Discussão
A criança compreende/produz Afirmativas, Perguntas, Ordens, Pedidos,
Chamamentos

n

Tipos frásicos

Comprensão
à Todos os tipos compreendidos
entre 9m~13m
à Cham > Af > Ped , Ord, Perg
Produção
à Todos os tipos produzidos entre
14-18m
à Cham > Af > Ped > Ord, Perg
Compreensão precede produção: a categoria mais tardia na
compreensão precede a mais precocemente produzida (F(1,333) =
797.09, p < .001, η2 = .71)
Há uma interacção significativa entre compreensão/produção e tipo
(F(4,1322) = 10.63, p < .001, η2 = .03)

Resultados e Discussão – Tipos frásicos
n

ü
ü

Distribuição das respostas
Call

Stat

Quest

Req

Com

Relação muito próxima entre compreensão e produção
Produções de L (Frota et al. to appear) ~ Resultados Proso-Quest (Prod)
- Todos os tipos frásicos encontrados nas produções de L aos 13m;
- L no percentil
Af	
  
Ped	
  
Ord	
  
Perg	
  
Cham	
  
25th-50th
L	
  
12m	
  
12m	
  
13m	
  
13m	
  
13m	
  
Proso-Quest 	
  

10-25th 	
  

10th-25th	
  

10th-25th	
  

10th-25th	
  

50th	
  

~ L: Af, Ped (Ord) > Cham, Perg ~ Proso-Quest: Cham>Af>Ped>Ord, Perg

Resultados e Discussão
A criança compreende/produz principalmente
palavras isoladas, em posição final ou integradas no enunciado

n

Palavras em contexto
Compreensão
à Posições proeminentes facilitam
compreensão
à Preferência por palavras
isoladas (10m) > posição final
favorece compreensão (12m) >
palavras compreendidas no
interior de frase ~13m
Produção
à Integração prosódica é tardia
à Pal isoladas (14-15m) > Cada
pal soa como 1 frase (16-17m)
> Palavras integradas (18-19m)

Compreensão precede produção: a
categoria mais tardia na compreensão
precede a mais precoce na produção
(F(1,328) = 732.49, p < .001, η2 = .069)
Há uma interacção sigificativa entre
compreensão/produção e posição/
integração (F(2,656) = 4.89, p < .01, η2
= .02)

Resultados e Discussão
– Palavras em contexto
n

Distribuição das respostas

Iso

End

Integration

ü

Relação muito próxima entre compreensão e produção

ü

Produções de L (Frota et al. to appear) ~ Resultados Proso-Quest (Prod)

L no percentil
80th-85th

Pal][Pal
	
  

[Pal Pal]
	
  

L	
  

21m	
  

22m	
  

Proso-Quest 	
  

~80th	
  

~85th	
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Resultados e Discussão
– Foco

A criança compreende/produz foco

n

Foco

Compreensão
Foco dado como
compreendido aos 13m
Produção
Foco dado como produzido
aos 18m

Compreensão precede produção
(F(1,393) = 542.22, p < .001, η2 = .58)
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Resultados e Discussão
– Foco
n

Distribuição
das respostas

Relação muito próxima entre
compreensão e produção
ü

ü

Produções de L (Frota et al. to appear) ~ Resultados Proso-Quest (Prod)
L no percentil
10th-25th

Produção de
foco	
  
L	
  

13m	
  

Proso-Quest	
  

10th-25th	
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Resultados e Discussão
– Fiabilidade do ProsoQuest
n

Partially
All sectio
A1 (all)	
  
A1a	
  
A1b	
  
A1c	
  
A1d	
  
A1e
A2 (all)
A2a
A2b
A2c
A3
All sectio
B1 (all)
B1a
B1b
B1c
B1d
B1e
B2 (all)
B2a
B2b
B2c
B3

Fiabilidade medida com coeficiente alfa de
Cronbach
medida de consistência interna, i.e. quão relacionados estão
conjuntos de dados enquanto grupo (acima de .8 é em geral
considerado aceitável, e.g. Fenson et al., 2000)

O coeficiente aqui é .93. à fiabilidade da relação
compreensão/produção
n

Respostas parcialmente excluídas: distribuídas
similarmente pela Parte 1 e Parte 2 – não indicia
haver questões mais difíceis do que outras
18

Resultados e Discussão
– por sexo (Compreensão)

SFeminino (N=211), SMasculino (N=219)

Tipos frásicos – não há diferenças
Palavras em contexto – não há diferenças
Foco – não há diferenças
Globalmente – não há diferenças
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Resultados e Discussão
– por sexo (Produção)

SFeminino(N=211), SMasculino(N=219)

Tipos frásicos – não há diferenças
Palavras em contexto – não há diferenças
Foco – não há diferenças
Globalmente – não há diferenças
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Resultados e Discussão
- Comparação entre sexos

n

Globalmente

– não há diferenças significativas na
compreensão
– não há diferenças significativas na produção

21

Resultados e Discussão

– Idade da criança no momento das respostas
parentais e distribuição das respostas (Compreensão)
Grupos: mais novos=menos de 20m (N=13), mais velhos=mais
de 25m (N=187) comparados com 20-25m (N=229)

Tipos frásicos – não há diferenças
Palavras em contexto – não há diferenças
Foco – diferenças significativas entre 20-25m
e mais velhos (t(403) = 2.06, p < .05)
Globalmente – não há diferenças
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Resultados e Discussão

– Idade da criança no momento das respostas
parentais e distribuição das respostas (Produção)
Grupos: mais novos=menos de 20m (N=13), mais velhos=mais
de 25m (N=187) comparados com 20-25m (N=229)

Tipos frásicos – Dif. significativas entre 20-25m e mais velhos
(t(414) = 4.92, p < .001)
Dif. significativas entre mais novos e mais velhos
(t(198) = 3.39, p < .001)
Palavras em contexto – Dif. significativas entre 20-25m e mais velhos
(t(414) = 2.94, p < .01)
Dif. significativas entre mais novos e mais velhos
(t(198) = 2.12, p < .05)
Foco – não há diferenças
Globalmente – Dif. significativas entre 20-25m e mais novos
(t(240) = 2.5, p < .05)
Dif. significativas entre 20-25m e mais velhos
(t(414) = 4.75, p < .001)
Dif. significativas entre mais novos e mais velhos
(t(198) = 3.37, p < .01)
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Resultados e Discussão

- Comparação entre grupos etários das crianças
no momento das respostas parentais
n

n

Na compreensão, diferenças entre 20-25m e
grupo mais velho só em relação a Foco.
Grupo mais velho reportado compreender
mais cedo.
Na produção, tipos frásicos e palavras em
contexto considerados mais tardios no
grupo mais velho do que 20-25m (e grupo
mais velho mais tarde que grupo mais
novo). Globalmente, mais velhos mais
tardios que 20-25m, enquanto mais novos
mais precoces do que ambos.

Resultados e Discussão
– Idade da criança no momento das respostas
parentais e nível de educação dos respondentes
nos questionários excluídos
n

n

Questionários excluídos foram preenchidos em média quando a
criança tinhas 26m e 11 dias (vs média dos valores incluídos
26m) – não há diferenças significativas (F1(484)<1)
à Idade da criança no momento da resposta não parece
explicar os casos de exclusão
Nível de educação dos cuidadores nos questionários excluídos
43% altamente qualificados, 38% qualificação média, 6%
qualificação baixa (trabalhadores), 13% desempregados
Não há indícios da necessidade de um nível de educação
elevado para o preenchimento do Proso-Quest
25

Resultados e Discussão

– Resultado por região (Compreensão)
Lisboa (N=138), Norte (N=140), Centro (N=82), Alentejo (N=27),
Algarve (N=20), Ilhas (N=22)

Tipos frásicos – Dif. significativas entre Lisboa e Algarve (t(156) = 2.11,
p < .05)
Palavras em contexto – não há diferenças
Foco –Dif. significativas entre Lisboa e Norte (t(268) = 3.18, p < .01) e
Lisboa e Alenjejo (t(160) = 2.04, p < .05)
Globalmente – Dif. significativas entre Lisboa eAlentejo (t(163) = 1.94,
p = .05) e Lisboa e Algarve (t(156) = 1.94, p = .05)
26

Resultados e Discussão

– Resultados por região (Produção)
Lisboa (N=138), Norte (N=140), Centro (N=82), Alentejo (N=27),
Algarve (N=20), Ilhas (N=22)

Tipos frásicos – Dif. significativas entre Centro e Ilhas (t(102) =
1.99, p < .05) e diferenças quase significativas entre Lisboa e
Centro (t(218) = 1.76, p = .06)
Palavras em contexto – não há diferenças
Foco – Dif. significativas entre Lisboa e Norte (t(257) = 3, p < .01)
e Lisboa e Centro (t(207) = 2.36, p < .05)
Globalmente – Dif. significativas entre Lisboa e Norte (t(276) =
2.51, p < .05), Lisboa e Centro (t(218) = 2.65, p < .01), Norte e
Ilhas (t(160) = 2.27, p < .05) e Centro e Ilhas (t(102) = 2.88, p
< .01)
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Resultados e Discussão
- Comparação entre regiões

n

Globalmente, há alguma variação entre
regiões tanto na compreensão como na
produção; no entanto, as tendências são
claramente semelhantes
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Notas finais
ü
ü

Os resultados obtidos parecem fiáveis
De acordo com as respostas parentais, a
compreensão precede a produção em todas as
competências em avaliação
(há em média um
atraso de ~5 meses em todos os parâmetros)

ü

Cronologia da emergência dos tipos frásicos na
compreensão e na produção: muito semelhante
Compr.: Cham > Af > Ped, Ord, Perg
Prod.: Cham > Af > Ped > Ord, Perg
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Notas finais
ü

ü

ü

ü

Em média, todos os tipos frásicos são dados como
compreendidos e produzidos numa janela de 4
meses (9-13m e 14-18m, respectivamente)
Rupturas prosódicas são consideradas facilitadoras
da compreensão das palavras cedo (10-12mo)
Rupturas prosódicas também são reportadas na
produção em períodos iniciais: primeiro são
produzidas palavras isoladas, depois combinações
em que cada palavra parece uma frase, e a
integração prosódica das palavras surge tarde
(18-19m em média)
Foco é dado como compreendido aos 13m e
30
produzido aos 18m em média

Notas finais
ü

ü

Coligimos 429 questionários parentais
válidos
Temos agora valores de referência para o
desenvolvimento prosódico no Português
à Aplicações clínicas – avaliação do desenvolvimento

prosódico e identificação de desvios face ao desenvolvimento
típico

Também útil para investigação sobre
desenvolvimento linguístico e prosódico
à

31

Notas finais
n
²

²

²

Trabalho futuro
Qual a relação entre os resultados do Proso-Quest
(questionários sobre o desenvolvimento prosódico)
e os do CDI (questionário sobre o desenvolvimento
lexical)?
Qual a relação entre os resultados do Proso-Quest e
outras áreas do desenvolvimento gramatical?
Quão próximos são os resultados do Proso-Quest
das observações directas em estudos sobre
compreensão e de produção infantil?
32

Notas finais
n

²

²

Trabalho futuro (cont.)
Determinar a idade óptima para o preenchimento
do Proso-Quest
Aplicação do Proso-Quest em populações atípicas
(e.g. Síndrome de Down, Perturbações do Espectro
do Autismo)
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