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Resumo: 

Este projecto assume o desafio de realizar um estudo prospectivo amplo com o objectivo de 
identificar marcadores precoces de desenvolvimento da linguagem na aquisição do Português 
Europeu. Os marcadores precoces permitem prever o desenvolvimento linguístico posterior e 
identificar eventuais riscos de perturbações da linguagem. Este estudo combina, assim, 
investigação fundamental e investigação aplicada: contribui para o conhecimento de como a 
língua é adquirida e visa possibilitar a promoção de métodos mais eficazes de prevenção, 
diagnóstico e intervenção precoce em caso de risco de desenvolvimento de perturbações da 
linguagem, com claros benefícios para o indivíduo, a família e a sociedade.  

A investigação sobre marcadores precoces de desenvolvimento da linguagem usando medidas 
comportamentais e potenciais evocados (ERPs) tem incidido num número muito reduzido de 
línguas, em especial línguas Germânicas (Inglês e Alemão). Sendo a aquisição da linguagem 
caracterizada por um progressivo compromisso com a língua nativa, é fundamental o estudo de 
marcadores de aquisição da linguagem em línguas com propriedades fonológicas e prosódicas 
diferentes. Tais estudos podem dar um contributo decisivo para se compreender como é 
adquirida a linguagem, já que o confronto entre dados de diversas línguas é muitas vezes 
determinante na escolha entre explicações para os mesmos factos baseadas em capacidades 
perceptivas/cognitivas gerais ou em aspectos particulares das línguas. Este tipo de pesquisa é 
também de elevada relevância social: há evidência de que marcadores precoces de aquisição da 
linguagem são preditores do desenvolvimento linguístico subsequente, quer no caso de crianças 
com desenvolvimento típico com diferentes velocidades, quer no caso de crianças com 
perturbações da linguagem. Este projecto visa contribuir para este campo de investigação, 
centrando-se na aquisição inicial do Português Europeu (PE), largamente por explorar deste 
ponto de vista, numa abordagem multi-metodológica, em que um conjunto de marcadores 
precoces potenciais é avaliado usando medidas de movimento dos olhos (ET) e de ERPs. 

Na sua Variedade Standard, o PE é uma língua especialmente interessante neste contexto pelas 
suas propriedades fonológicas e prosódicas. Diferentemente das línguas Germânicas, combina 
propriedades de ritmo acentual e silábico; a distribuição do acento correlaciona-se menos com o 
início de palavra; é uma língua proclítica. O PE afasta-se também de outras línguas Românicas 
devido às suas propriedades rítmicas; à redução vocálica em posição átona; à baixa co-variação 
entre entoação e acento de palavra; e ao tamanho dos sintagmas entoacionais. Com 
propriedades fonológicas e prosódicas nuns casos de tipo Germânico, e noutros de tipo 
Românico, o PE permite levantar questões pertinentes para a aquisição da linguagem, 
especialmente no quadro da hipótese do bootstrapping prosódico. 

Com o objectivo central de estabelecer marcadores precoces de desenvolvimento da linguagem, 
investigaremos 4 domínios linguísticos, em 2 grupos de bebés (e um grupo de adultos): bebés 
sem factores de risco para Perturbações do Espectro do Autismo (PEA) e/ou Perturbações 
Específicas do Desenvolvimento da Linguagem (PEDL) e bebés com factores de risco para PEA e 
PEDL. Os 4 domínios em estudo são: (1) discriminação fonética; (2) discriminação de padrões 
acentuais; (3) processamento da melodia como pista para fronteira prosódica; (4) 
aprendizagem de palavras. O desenvolvimento linguístico dos bebés testados em (1)-(4) será 
medido posteriormente usando o Inventário de Desenvolvimento Comunicativo (CDI) para 
Português. Com base no descrito na literatura (fundamentalmente para o Inglês e o Alemão), a 
nossa hipótese geral é a de que a presença e/ou desempenho relativamente a marcadores 
precoces de aquisição da linguagem se correlaciona com desempenhos linguísticos 
subsequentes. Contudo, espera-se que tanto o tipo de marcadores precoces a encontrar, como 
a natureza exacta da correlação num dado momento do desenvolvimento subsequente, sejam 
modulados pelas propriedades específicas do PE.  

Com base neste estudo prospectivo, pretende-se determinar qual o impacto no 
desenvolvimento da linguagem de cada tipo de resposta neuronal e de movimento dos olhos, 
tanto no caso do desenvolvimento típico, como no caso das PEA e PEDL, esperando-se 
identificar marcadores precoces de risco para PEA e PEL. O projecto junta uma equipa 
multidisciplinar proveniente de várias instituições (Centro de Linguística, Universidade de 
Lisboa; LaPso, ISCTE; Centro de Psicologia, Universidade do Porto). Conta também com a 
colaboração de uma rede de instituições de cuidados sociais, de educação e de saúde. 


