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n  O 1º babylab em Portugal (condições e know-how 
para desenvolver investigação em desenvolvimento 
inicial da linguagem) 

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

n  Em funcionamento desde Outubro, 2010 
n  Parcerias: hospitais, maternidades, infantários, 

associações (outros labs/centros investigação) 
n  Em curso dois grandes projectos – estudos 

prospectivos 

2 http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/   
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Projectos:  
Desenvolvimento inicial da linguagem 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/EBELa/  

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/horizon21/ 



Outline 

1.  Linhas de investigação em aquisição e 
desenvolvimento da linguagem 

2.  Métodos 
–  Comportamentais: Fixação visual 
–   Eye-tracking 
–  Não comportamentais: EEG / ERP 

3.  Instrumentos 
–  Questionários parentais: CDI-EP FRs, CSBS-DP 

4.  Projecto EBELa; Projecto H21: Alguns resultados 
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1. Linhas de investigação 

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

língua nativa (LN): percepção orientada para as 
categorias sonoras de LN (quando e como) 

–  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 e da fala (típico, atípico) 

Contrastes sonoros > segmentação > unidades > 
significados > produção de fala 
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1. Linhas de investigação 

n  Importância da percepção inicial 
n  Relação entre percepção e produção 

n  Caracterização do desenvolvimento inicial da 
linguagem típico 

n  Identificação precoce de marcadores de risco 
para perturbações da linguagem (PEA, PL) 

n  Caracterização do desenvolvimento inicial da 
linguagem em casos de défices de linguagem 
(PDI – SD) 



2. Métodos 

n  Investigação experimental sobre percepção nos 
dois primeiros anos de vida 

n  Métodos comportamentais 
–  Olhar (preferencial) 
–  Fixação visual 

n  Eye-tracking (Registo do movimento dos olhos) 
n  Métodos não comportamentais 

–  EEG / ERP 
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2. Métodos comportamentais 

OLHAR 
Variável dependente: 
Tempo do olhar (= tempo 
de audição dos estímulos 
ou do reconhecimento de 
uma associação entre 
som e imagem) 
Experimentador analisa o 
vídeo (online e/ou offline) 



n  video 
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n  Efeito precoce da língua nativa 



Expresso, 28 Março, 2015 

2. Eye-tracking 

O olhar como uma janela para o cerébro; um dos comportamentos humanos 
básicos 



Fixação visual 

Olhar antecipatório 

2. Eye-tracking 

n  Efeito precoce da língua nativa 



2. Métodos não comportamentais 
EEG/ERP 



Correlatos ERP no desenvolvimento da linguagem 

Friederici (2009) 

2. Métodos não comportamentais 

PROJECTOS EBELa e H21 



3. Instrumentos 

n  Medir o desenvolvimento comunicativo inicial como 
um acto de routina ou rastreio 

n  Determinar se uma avaliação ou acompanhamento 
são necessários 

n  Fundamental dispor de instrumentos adequados, 
adaptados à língua portuguesa e normalizados para 
a população alvo 

n  Instrumentos de aplicação simples e rápida, 
ajustados a contextos educacionais, clínicos, de 
investigação 



3. Instrumentos 

n  MacArthur-Bates Communicative Development 
Inventories (CDI): Questionários CDI, Formas 
Reduzidas, particularmente ajustadas a contextos 
educacional, clínico, de investigação > extensão curta, 
simplicidade, tempo, capacidades parentais (nível 
instrução/sócio-económico) vs. as formas longas, e 
igualmente eficazes. 1 página, preenchimento rápido e 
simples (versão original - Fenson et al. 2000, 2007). 

n  CSBS-DP – Perfil de desenvolvimento comunicativo e 
comportamental (Questionário do bebé) (versão original -  
Wetherby, A. M. & Prizant, B. M. 2003) 
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CDI_PE FRI: 90 itens 
para compreensão e 

produção 

CDI_PE FRII: 99 itens para 
produção (1 item sobre 

palavra complexa) + 1 item 
combinação de palavras 



Data collection 
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ESTUDO NORMATIVO 

Dados do INE, crianças 
0-4 anos por região e sexo 
G*Power (0.05, 0.95,0.25) 

N=407 N=429 

Tabelas de dados normativos (percentis ajustados): 
http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/   



n  Curvas de desenvolvimento e variabilidade 
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3. Instrumentos: CDI_PE FR           
(8 – 18 meses) 

!

Compreensão 

!

Produção 

Tabelas de dados normativos (percentis ajustados): http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/   

Compreensão 

Produção 
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3. Instrumentos: CDI_PE FRI          
(8 – 18 meses) 

MacArthur-‐Bates	  CDI	  para	  o	  Português	  Europeu	  –	  Forma	  reduzida.	   
Dados	  norma?vos	  para	  Vocabulário	  Recep?vo:	  percen?s	  ajustados	  para	  o	  EP-‐CDI	  FRI	  
(8-‐18	  meses)  

Tabelas de dados normativos (percentis ajustados): http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/pt/CDI/   



n  Curvas de desenvolvimento e variabilidade 
 

2. Instrumentos: CDI_PE FRII          
(16 – 30 meses) 

!

Palavras Produzidas Palavras Produzidas 

!

Combinação de palavras 

!

Palavra complexa 
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Rastreio do desenvolvimento global para 

crianças 6-24 meses 

Componente 
Social: 
Emoções e 
Olhar, 
Comunicação 
e Gestos 

Componente 
da Fala: 
Sons e 
Palavras 

Componente 
Simbólica: 
Compreensão 
e Uso de 
Objectos 



4. Estudos prospectivos:  
identificação de marcadores precoces 
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Brain 
ERP 

+

CSBS-DP Infant Toddler Checklist 
(adaptada ao PE) 

Questionários CDI para o Português – Formas 
Reduzidas (8-18; 16-30) 

Griffiths 
scales  
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Que marcadores? 
Intervenção 

precoce 

Desenvolvimento típico 
DT 

Bebés de risco(AR) SD 

Word segmentation 



Segmentação da cadeia falada 
 
Identificação de palavras  Adquirir léxico 
 

Processamento de frases 
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Competências de percepção da fala 
no 1º ano de vida 

4. Identificação de marcadores  
precoces 
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4. Identificação de marcadores  
precoces 

CSBS-DP 
(Social) 

CDI-I: Vocabulário 
expressivo 

p < .01 
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CDI-I: Vocabulário 
expressivo (p < .05) 

Palavra 
possível 

Não 
palavra 

[Rafu] 

[ɾibu] 
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4. Identificação de marcadores  
precoces 

CDI: Vocabulário expressivo 

Dados normativos: percentil 75, 50 e 25 a negro 
Casos individuais: Bebés de Risco X ; SD 0 

      20           21           22           25  9      10        11      12      13       14 

Meses 



Desenvolvimento típico,  
Bebés de risco, Perturbações de linguagem 

Preditores do 
desenvolvimento > 

vocabulário, formação 
de palavras e frases 

Percepção 
inicial da 
Fala 

Identificação de 
marcadores de 
risco / pontos 
fortes e fracos 
(PDI) 

Promover a 
intervenção 
precoce 

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/EBELa/ 
http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/horizon21/  

http://labfon.letras.ulisboa.pt/babylab/   labfon@letras.ulisboa.pt  

COLABOREM! 
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