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Outline 

n  Linhas de investigação em aquisição e 
desenvolvimento da linguagem 

n  Metodologias 
–  Habituação, fixação visual, Eye-tracking 

n  Estudos 
–  Percepção da entoação no primeiro ano de vida 
–  Percepção e interpretação de informação sonora 

na aprendizagem inicial de palavras 

n  Projecto EBELa: Eye-tracking e ERPs 

http://www.fl.ul.pt/laboratoriofonetica/babylab/ 
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Linhas de investigação 

n  Importância da percepção inicial 
–  Da discriminação ‘universal’ à sintonização para a 

língua nativa (LN): reorganização perceptiva a 
favor das categorias sonoras de LN 

–  Discriminação como uma capacidade necessária 
para a aquisição e desenvolvimento de LN  

–  Competências na percepção inicial da fala como 
preditores de aspectos do desenvolvimento da 
linguagem (típico, atípico) 

n  Caracterização do desenvolvimento da percepção 
infantil (segmental e suprassegmental) e da utilização 
da sensibilidade a contrastes sonoros na 
aprendizagem inicial de palavras 



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), FCT -
Projectos (FreP, DEPE, EBELa) 

n  Parcerias: hospitais, maternidades, infantários 
(outros labs/centros investigação) 
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Metodologias: percepção 

n  Versão modificada do paradigma de 
habituação visual (Stager & Werker, 1997) 
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Habituação: 
Apresentação do ‘mesmo 
tipo’ de estímulos até o 
nível de atenção diminuir  
(critério pré-definido, e.g. 
4 últimos <60% 4 
primeiros)  

Visual display 

Teste (switch/same): 
Apresentação de um tipo 
de estímulos DIFERENTE e 
de um tipo de estímulos 
IGUAL 
Discriminação=‘maior 
tempo de fixação do olhar’ 
para DIFERENTE 

Atractor atenção 

Diferente 

Igual 

Software: Habit, LOOK 



Metodologias: percepção 

n  Versão modificada do paradigma de 
habituação visual (Stager & Werker, 1997) 
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Codificação online ou 
offline: 
Experimentor ‘cego’ em 
relação às condições 
experimentais 
 
Software: Habit, LOOK 

http://www.fl.ul.pt/laboratoriofonetica/babylab/ 



Metodologias: percepção 

n  Eye-tracker (ET) 

 

 
 
 
 

Medir o olhar com detalhe 
e precisão, em tempo 
real (capta o ponto de 
direcção do olhar (POG) cada 
17 ms, para ET standard de 
60Hz) 

Investigação do 
desenvolvimento da 
percepção, da cognição, 
da linguagem 

 

 

8 

Som 



Percepção da entoação no 1º ano 
Dois estudos (habituação visual) 

n  Estímulos: Contraste Declarativa/Interrogativa (Est1), 
Contraste Neutro/Focalizado (Est2) – Discurso dirigido criança 

Declarativa 

Interrogativa 

Variação fonética relevante para o 
significado > veícula distinções importantes 
para o processamento do input linguístico, 
para a comunicação e interacção social 

Direcção Alinhamento 
da descida 
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n  video 
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Percepção da entoação no 1º ano 
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!

Est1: Declarativa/Interrogativa 
N=40 

Est2: Neutro/Foco 
N=18 

Tempo médio de fixação (secs) para os eventos de teste, para os dois grupos 

* * 

Discriminação logo aos 5 meses Discriminação apenas aos 11-12 meses 

Em linha com resultados do questionário parental Proso-Quest: compreensão do 
foco é mais tardia do que a da interrogativa (Frota et al. 2012) 

Desenvolvimento perceptivo da entoação depende das pistas envolvidas 

Butler et al. (2012, submetido) Frota et al. (em curso) 



Percepção e interpretação de informação 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia (ET) 
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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] 

Frota et al. (2012, 
submetido) 



n  72 crianças entre 1;0 e 4;9 desempenharam a 
tarefa com sucesso (aprenderam o elo associativo).  

Percepção e interpretação de informação 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia 
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O milo. O milú. O milo? O milú? O malo. O malo? 
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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 
sonora na aprendizagem inicial de 
palavras: segmentos, acento e melodia 

Segmento (VC) e melodia (IC) 

*** 
** * ** 

*** * * 

*** 
** 



n  1-2 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 

Sugere reorganização perceptiva no uso dos contrastes 
fonéticos, associada à aprendizagem inicial de palavras 



Eyes and Brain: Early markers of 
Language Development (EBELa) 
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Investigação sobre marcadores precoces de desenvolvimento da linguagem: 
estudo prospectivo 

Eye-tracking ERPs Questionários: Formas 
curtas do CDI-EP 
(Frota et al. 2012) 

4 domínos 

Discriminação 
fonética NN 

Discriminação 
acento 

Processamento 
da melodia 

Aprendizagem 
de palavras 

Olhar 
antecipatório 

Fixação visual 

Fixação visual 

Escolha visual 

MMN, N250-550, 
P150-250 

MMN 

CPS 

N400 

2 GRUPOS: SEM RISCO/DN vs. COM RISCO/PEA e PEDL  
Colaboração 
LaPSo-ISCTE 

Performance 
linguística até 
aos 30 meses 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 



Referências 
Butler, J. M. Vigário & S. Frota (submetido) Infants’ perception of intonation: 
Is it a statement or a question? 
Frota, S., J. Butler, S. Correia, C. Severino & M. Vigário (2012). Pitch first, 
stress next? Prosodic effects on word learning in a intonation language. In 
Proceeding sof the 36th Boston University Conference on Language 
Development. Boston: Cascadilla Press, 190-211.  
Frota, S., M. Cruz, C. Severino, S. Correia, J. Butler & M. Vigário (2012). 
Proso-Quest – Questionário parental sobre o desenvolvimento da prosódia e 
entoação. Lisboa: Laboratório de Fonética, CLUL/FLUL. 
Frota, S. (coordenadora) (2012) CDI para o Português Europeu – Formas 
Reduzidas Nível I e II. Lisboa: Laboratório de Fonética, CLUL/FLUL. 
Kuhl, P. & M. Rivera-Gaxiola (2008). Neural Substrates of Language 
Acquisition. Annu. Rev. Neurosi. 31:511-34. 
Stager, C.L. & J. F. Werker (1997). Infants listen for more phonetic detail in 
speech perception than in word learning tasks. Nature, 388(6640), 381-382  
Werker, J. F. & R. C. Tees (1984). Cross-language speech perception: 
Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant 
Behavior and Development, 7(1), 49-63.  
 



19 

Obrigada 

DEPE: PTDC/CLE-LIN/108722/2008 
EBELa: EXCL/MHC-LIN/0688/2012 
Agradecimentos: Marisa Cruz, Equipa Labfon, crianças e suas famílias 
 
http://www.fl.ul.pt/laboratoriofonetica/babylab/ 
sonia.frota@mail.telepac.pt  
 


