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Introdução 

n  Linhas de investigação em aquisição e 
desenvolvimento da linguagem 

n  Metodologias 
n  Dois estudos 

–  Percepção e interpretação de informação sonora 
na aprendizagem inicial de palavras 

–  Desenvolvimento prosódico na produção inicial 

n  Instrumentos complementares 
–  CDI, Proso-quest 
–  FreP, FrePOP 
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Linhas de investigação 

n  LabFon: Aquisição da Prosódia 
–  Estruturação sonora do discurso e o seu papel 

no desenvolvimento fonológico (ex: sílaba) 
–  Desenvolvimento da entoação e sua relação com 

desenvolvimento gramatical e lexical 
–  Contributo da prosódia para a emergência e 

desenvolvimento de outros aspectos da língua, 
como a segmentação de palavras, o 
desenvolvimento do léxico, dos enunciados de 
mais de uma palavra 

–  Projecto DEPE (FCT) 



DEPE 

n  Quatro áreas nucleares de estudo 
–  Emergência e desenvolvimento da estruturação 

sonora ao nível da palavra e acima da palavra 
–  Desenvolvimento da entoação 
–  Evolução dos padrões temporais nas produções 

iniciais 
–  Percepção e compreensão de aspectos sonoros (ao 

nível da palavra e da frase, como o acento e a 
entoação e o processamento da ambiguidade) 

n  Investigação comparada 
–  Português Europeu, Holandês, Catalão e Espanhol 4 

Descrição do desenvolvimento prosódico 
normal no PE (um recurso para a avaliação e 
terapia da fala, bem como para o ensino e 
aprendizagem do PE como L1 e L2) 



Lisbon BabyLab 

n  O 1º babylab em Portugal (condições e know-how 
para desenvolver estudos perceptivos com bebés) 

n  Estudos de percepção e compreensão com bebés a 
partir dos 4 meses e crianças 

n  Em funcionamento desde Setembro, 2010 
n  Financiamento: FLUL (+ Programas Doutorais), CLUL 

(Lab Fonética a que o babylab está associado), 
Projectos (FreP, DEPE) 

n  Parcerias: hospitais, maternidades, infantários 
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Linhas de investigação 

n  Desenvolvimento de instrumentos de apoio à 
investigação sobre o Português:  
–  Questionários sobre o desenvolvimento lexical 
–  Questionário sobre a compreensão e produção da prosódia 
–  Ferramenta para análise sonora da língua a partir do texto 

escrito, com cálculo de frequência 
–  Base de dados de frequência de objectos fonológicos 

(segmentos, sílabas, padrões acentuais, formatos de 
palavra, etc) 

n  Desenvolvimento de bases de dados de fala infantil 
n  Desenvolvimento da formação de palavras 
n  Relação entre indicadores precoces e 

desenvolvimento posterior 6 



Metodologias: percepção 

n  Olhar preferencial 
 
 
 
 
 
http://www.babyresearchcenter.nl/ 

     video 

n  Movimento da 
cabeça (HPP) 

 
video 
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Metodologias: percepção 
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Cabine (box) 
-  Olhar preferencial 
-  HPP (luzes; som) 

Software: 
-  Habit (Mac) 
- Look (PC) 

Interface com a box  
Interface com o Eye-
tracker (em estudo) 



Metodologias: percepção 

n  Switch 

 Fase de habituação > 
fase de teste (switch/
same) 
 Discriminação=‘maior tempo 
de fixação do olhar’ para 
switch 9 

Habituação: Apresentação do 
‘mesmo tipo’ de estímulos até ao 
nível de atenção diminuir  (critério 
pré-definido, e.g. 4 últimos <60% 4 
primeiros)  
 



Metodologias: percepção 

n  Eye-tracker 

 

n  Registo do 
movimento dos olhos 

 
Medir o olhar com detalhe e 

precisão, em tempo real > 
investigação do desenvolvimento 
da percepção, da cognição, da 
linguagem 

 
Reflexo da córnea (CR: estável em 

relação ao centro da pupila, 
apesar do movimento do olho) 

Luz infra-vermelha dirigida para a 
córnea (e invisível) 
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n  Desenho experimental:  
– Estudo transversal ou longitudinal 

n  Abordagem naturalista: 
– Recolha de fala espontânea 
– Estudo longitudinal 
– Estudo de caso (ou não) 
Software: Phon (PC ou Mac) 

Metodologias: produção 



Percepção e interpretação de informação 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia 
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n  Tarefa de associação entre forma sonora e objecto. 
Tempo de fixação visual nas imagens dos objectos 
como medida da aprendizagem do elo associativo 
(registo do movimento dos olhos). Efeito de formas 
sonoras desviantes em relação à forma aprendida. 

 
[milu] 
Acento: [milu] [milu] 
Melodia: Declarativa ou 
Interrogativa 
Segmental: [malu] 



n  93 crianças entre 1;0 e 4;9. 49 desempenharam a 
tarefa com sucesso.  

Percepção e interpretação de informação 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia 
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Crianças de 1 e 2 anos 

Crianças de 3 e 4 anos 

Acento (SC) e melodia (IC) 
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Percepção e interpretação de informação 
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Segmento (VC) e melodia (IC) 



n  Até aos 3 anos 
Sensibilidade a todas as 
mudanças sonoras 
testadas, para além do 
seu funcionamento na 
língua 

✔Acento  ✓ 
✔Melodia  ✗ 
✔Segmento ✓ 

n  Aos 3 anos 
Sensibilidade afinada para 
o funcionamento 
específico dos contrastes 
sonoros na língua 

 
✔Acento  ✓ 
✖Melodia  ✗ 
✔Segmento ✓ 
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Percepção e interpretação de informação 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia 

Investigação projectada: Autismo ? 



Desenvolvimento prosódico na produção 

n  Estudo de caso: 1;00 a 2;04 
n  Corpus de recolha longitudinal (vídeo e 

áudio + diário parental – Lumalida) 
n  840 enunciados 
n  Análise perceptiva e análise acústica 
n  Entoação e duração de sílabas, palavras, 

enunciados 



1;09 

 Presença de acento tonal 
(melódico) mostra que cada 
sílaba é acentuada, logo 
uma palavra prosódica 
sílaba≈PW≈frase (tamanho 
PW > 1.5, 1;04) 18 

1;03 

1;01 

1;09 

 
A palavra: produções iniciais 

ta´ta   ‘Tata’ 
(nome que a criança dá a si própria) 
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1;03 

1;09 1;11 

 
Palavras em sequência: frases? 

Produções iniciais palavra a 
palavra, sem integração prosódica. 
A integração de 2 palavras num 
mesmo constituinte coincide no 
tempo com o 1º salto no 
desenvolvimento lexical  
sílaba ≠ PW≈frase (salto no léxico, 
1;09) 



n  ProsoQuest 
n  Conhecer o desenvolvimento prosódico 

–  Compreensão 
–  Produção 
–  Melodias das frases 
–  Palavras isoladas / Sequências de palavras 
–  Contrastes de significado 

n  Resposta dos familiares/educadores 
n  Em fase de teste 

 
Instrumentos complementares 
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http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/babylab/index.html 

 

                                                    

 

ProsoQuest (DEPE)  

Nome da criança: ____________________________________________________      Sexo: F           M 

Data de nascimento: ___/___/___          Data de hoje: ___/___/___ 
 

A. Compreensão 

1. A criança compreende: 
   Idade (meses) 
 3 6 9 12 15 18 Outro 
 uma afirmação         ____    

 uma pergunta         ____     

 uma ordem         ____     

 um pedido         ____     

 um chamamento         ____     
 
2. A criança percebe melhor uma palavra se: 
   Idade (meses) 
 3 6 9 12 15 18 Outro 
 a palavra for dita isolada (ex.: a bolacha)            ____  

 a palavra surgir no fim da frase (ex.: olha a bolacha)            ____  

 a palavra surgir no meio da frase (ex.: a bolacha está aqui)            ____  

 

3. A criança compreende que num dado conjunto de objectos se está a fazer referência a um objecto específico e não aos outros (ex: Num conjunto de 
brinquedos,  a  criança  aponta  para  o  livro,  mas  o  adulto  quer  antes  chamar  a  atenção  para  a  bola  e  diz  “  a  BOLA”,  de  forma  a  mostrar que é com a bola e 
não com outro brinquedo que o adulto quer brincar). 

 
Idade (meses) 

3 6 9 12 15 18 Outro 
                     ____  

 
B. Produção 

1. A criança produz: 
   Idade (meses) 
 9 12 15 18 21 24 Outro 

 uma afirmação         ____ 

 uma pergunta         ____ 

 uma ordem         ____ 

 um pedido         ____ 

 um chamamento         ____ 

 

2. A criança produz: 
   Idade (meses) 
 12 15 18 21 24 27 Outro 
 maioritariamente palavras isoladas (ex.: bebé)                                                                                                                                                                                  ____ 
 sequências de palavras, mas parece-lhe que cada palavra              

é dita como se fosse uma frase                                                                                                                                                                                                                  ____ 
(ex.: bebé. Ó-ó. [O bebé está a fazer ó-ó])        
 sequências de palavras juntas numa única frase          

 (ex.: bebé ó-ó. [o bebé está a fazer ó-ó])                                                                                                                                                                                                ____ 
  
 
3. A criança, pela maneira como produz uma sequência, consegue mostrar que está a falar de um objecto diferente daquele que o adulto pensa (ex: o 

adulto pensa que  a  criança  quer  o  livro  e  diz  “Toma  o  livro”,  mas  a  criança  responde  “o  BONECO!”,  significando  com  a  maneira  de  dizer  que  não é o livro 
mas é o boneco que quer). 

 
   Idade (meses)                                                
12         15         18            21          24           27       Outro 

                                                                                                                  ____ 

 
 
 
 
 

Lisbon Baby Lab 
 

Faculdade de Letras Universidade de 
Lisboa Alameda da Universidade 
1600 - 214 Lisboa  PORTUGAL 



n  CDI (adaptação ao Português Europeu) 
n  Conhecer o desenvolvimento lexical 

–  Vocabulário receptivo 
–  Vocabulário produtivo 
–  Formas curtas do questionário 
–  Questionário nível 1 (até aos 18 meses: 79 

palavras/expressões) 
–  Questionário nível 2 (‘353’ palavras/expressões) 

n  Resposta dos familiares/educadores 
n  Em fase de construção e teste 

 
Instrumentos complementares 
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Nome da Criança Sexo F        ○ M        ○

Data de nascimento Data de hoje

Vocabulário

Compreende
Compreende e 

diz
Compreende

Compreende e 

diz
Compreende

Compreende e 

diz

brum-brum ○ ○ cadeira ○ ○ espera/esperar ○ ○
au-au ○ ○ sofá ○ ○ pára/parar ○ ○
ai ○ ○ cozinha ○ ○ dá/dar ○ ○
ai-ai ○ ○ mesa ○ ○ ajuda/ajudar ○ ○
piu-piu ○ ○ televisão ○ ○ salta/saltar ○ ○
cão ○ ○ manta ○ ○ empurra/empurrar ○ ○
pato ○ ○ garrafa ○ ○ cai/cair ○ ○
gatinho ○ ○ copo ○ ○ toma/tomar ○ ○
leão ○ ○ prato ○ ○ puxa/puxar ○ ○
ratinho ○ ○ luz ○ ○ canta/cantar ○ ○
carro ○ ○ rádio ○ ○ sorri/sorrir ○ ○
triciclo ○ ○ colher ○ ○ noite ○ ○
bola ○ ○ flor ○ ○ hoje ○ ○
livro ○ ○ casa ○ ○ já está ○ ○
boneco ○ ○ lua ○ ○ grande ○ ○
pão ○ ○ rua ○ ○ estragado ○ ○
chupa-chupa ○ ○ árvore ○ ○ escuro ○ ○
papa ○ ○ chuva ○ ○ depressa ○ ○
bolacha ○ ○ pedra ○ ○ bom ○ ○
leite ○ ○ água ○ ○ bonito ○ ○
sopa ○ ○ menina ○ ○ fofinho ○ ○
chapéu ○ ○ bebé ○ ○ eu ○ ○
fralda ○ ○ avó/vovó ○ ○ mim ○ ○
sapato(s) ○ ○ mãe/mamã ○ ○ onde ○ ○
meia(s) ○ ○ banho ○ ○ quem ○ ○
olho(s) ○ ○ não ○ ○ ali ○ ○
cabeça ○ ○ olá ○ ○ fora ○ ○
pé ○ ○ boa-noite ○ ○ outro ○ ○
cabelo ○ ○ tumbalalão ○ ○ algum/alguma ○ ○
dentes ○ ○ por favor ○ ○

Para palavras que a criança compreende mas ainda não sabe dizer, assinale a primeira coluna (Compreende). Para palavras que a 

criança não só compreende, mas também diz, assinale a segunda coluna (Compreende e diz). Se a criança usa uma forma diferente  

de dizer a palavra, assinale-a na mesma. No caso das palavras que podem ter forma masculina e feminina, ou singular e plural 

(exemplo: bonito, bonita, bonitos, bonitas), responda considerando qualquer uma das formas.

Lista de Vocabulário MacArthur Nível I (adaptada ao Português pelo Lisbon BabyLab)



n  FreP  http://www.fl.ul.pt/LaboratorioFonetica/frep 
n  Ferramenta electrónica para cálculo da frequência de 

unidades e padrões fonológicos no Português  
–  A partir do texto escrito (.txt) 
–  Da palavra ao segmento 
–  Inclui frequência lexical (‘token/type’) 
–  Permite aferir a construção de corpora equilibrados 

n  FreP_LUDO 
n  Versão simplificada vocacionada para o ensino. 

Permite trabalhar consciência fonológica, activação 
lexical 

 
Instrumentos complementares 
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n  FrePoP  http://frepop.fl.ul.pt/ 
n  Base de dados com informação de frequência para 

objectos fonológicos em diferentes tipos de corpora 
(c. 1.680.000 palavras) 
–  Fala infantil (c. 30.000 palavras; 1;1 até 10 

anos; 31 falantes) 
–  Discurso dirigido à criança (c. 150.000 palavras) 
–  Fala adulta 
–  Formatos da palavra, sílaba, padrões acentuais, 

segmentos sonoros 

 
Instrumentos complementares 
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Obrigada 

DEPE: PTDC/CLE-LIN/108722/2008 
FreP: PTDC/LIN/70367/2006  
 
http://www.fl.ul.pt/laboratoriofonetica/babylab/ 
 


