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Introdução

LabFon: Aquisição da Prosódia
– Estrutura prosódica e o seu papel no 

desenvolvimento fonológico
Estrutura prosódica e emergência da Coda no PE 
(Raquel Jordão)
Desenvolvimento dos padrões temporais no PE    
(Nuno Matos)

– Desenvolvimento da entoação e sua relação com 
desenvolvimento gramatical e lexical
(Frota & Vigário)

– DEPE: Desenvolvimento da Estrutura Prosódica e 
Entoação  >> Baby Lab



DEPE

Objectivos geraisObjectivos gerais
–– PadrPadrãão de emergo de emergêência e desenvolvimento de ncia e desenvolvimento de 

vváários aspectos do conhecimento prosrios aspectos do conhecimento prosóódicodico
–– Contributo da prosContributo da prosóódia para a emergdia para a emergêência e ncia e 

desenvolvimento de outros aspectos da desenvolvimento de outros aspectos da 
gramgramáática, como a segmentatica, como a segmentaçãção de palavras, o o de palavras, o 
desenvolvimento do ldesenvolvimento do lééxico, dos enunciados de xico, dos enunciados de 
mais de uma palavra, da fixamais de uma palavra, da fixaçãção da ordem de o da ordem de 
palavraspalavras

–– Aferir o biologicamente determinado e/ou Aferir o biologicamente determinado e/ou 
universal e o que depende da luniversal e o que depende da lííngua de ngua de inputinput
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DEPE

Quatro Quatro ááreas nucleares de estudoreas nucleares de estudo
–– EmergEmergêência e desenvolvimento dos domncia e desenvolvimento dos domíínios nios 

prosprosóódicos ao ndicos ao níível da palavra e superioresvel da palavra e superiores
–– Desenvolvimento do sistema entoacionalDesenvolvimento do sistema entoacional
–– EvoluEvoluçãção dos padro dos padrõões temporais nas produes temporais nas produçõções es 

iniciaisiniciais
–– Processamento da prosProcessamento da prosóódia na gramdia na gramáática infantil e tica infantil e 

do adultodo adulto

InvestigaInvestigaçãção comparadao comparada
–– PortuguPortuguêês Europeu, Holands Europeu, Holandêês, Catals, Catalãão e Espanholo e Espanhol
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DEPE

Aspectos inovadores do projectoAspectos inovadores do projecto
–– TTóópicos investigados pela 1picos investigados pela 1ªª vez nas lvez nas líínguas em estudo ou nguas em estudo ou 

no campo cientno campo cientíífico: e.g. importfico: e.g. importâância dos nncia dos nííveis prosveis prosóódicos dicos 
superiores para o desenvolvimento de aspectos da aquisisuperiores para o desenvolvimento de aspectos da aquisiçãção o 
fonolfonolóógica e sintgica e sintáácticactica

–– Escopo da observaEscopo da observaçãção (dos 4 meses aos 5o (dos 4 meses aos 5--6 anos)6 anos)
–– Pela 1Pela 1ªª vez realizamvez realizam--se estudos de percepse estudos de percepçãção da proso da prosóódia dia 

com bebcom bebéés e crians e criançças que adquirem o PEas que adquirem o PE
–– Aspectos relevantes para a compreensAspectos relevantes para a compreensãão do desenvolvimento o do desenvolvimento 

da linguagem sda linguagem sãão observados de modo integrado (percepo observados de modo integrado (percepçãção o 
e produe produçãção; estrutura proso; estrutura prosóódica, proemindica, proeminêência, entoancia, entoaçãção, o, 
ritmo e padrritmo e padrõões temporais)es temporais)

–– O 1O 1ºº baby and child speech lab baby and child speech lab em Portugal (condiem Portugal (condiçõções e es e 
knowknow--howhow para desenvolver estudos perceptivos com bebpara desenvolver estudos perceptivos com bebéés) s) 55



DEPE: plano de investigação > 4 tarefas

EmergEmergêência e ncia e 
desenvolvimento da desenvolvimento da 
estrutura prosestrutura prosóódicadica

Das 1as palavras ao estDas 1as palavras ao estáádio dio 
inicial das produinicial das produçõções es multimulti--
palavra (2 anos)palavra (2 anos)

BDsBDs de produde produçãção (coligidas)o (coligidas)
AnAnáálise sistemlise sistemáática de padrtica de padrõões es 

e pistas prose pistas prosóódicas: e.g., dicas: e.g., 
realizarealizaçãção segmental, o segmental, 
entoaentoaçãçãoo

RelevRelevâância do ncia do inputinput: AS, CDS: AS, CDS
Testar hipTestar hipóóteses para a teses para a 

emergemergêência da estrutura ncia da estrutura 
prosprosóódicadica

Falas no Falas no LabFonLabFon, 25 de Novembro de 2009, 25 de Novembro de 2009 66

200200

250

300

350

400

450

Fu
nd

am
en

ta
l f

re
qu

en
cy

 (H
z)

0 0 . 5 1

< H + L * < H + L *
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DEPE: plano de investigação > 4 tarefas

Desenvolvimento Desenvolvimento 
entoacionalentoacional

Do nascimento aos 6 anos Do nascimento aos 6 anos 
(foco nos 2 1(foco nos 2 1ººs anos)s anos)

BDsBDs de produde produçãção+dados o+dados 
experimentais a recolherexperimentais a recolher

AnAnáálise: 1lise: 1ººs contornos s contornos 
((babblingbabbling, 1, 1ªªs palavras), s palavras), 
llééxico entoacional, xico entoacional, 
realizarealizaçãção categorias tonais, o categorias tonais, 
fraseamentofraseamento

Estudar a percepEstudar a percepçãção dos o dos 
contrastes entoacionaiscontrastes entoacionais

Debate: EntoaDebate: Entoaçãção 1o 1ºº/Entoa/Entoaçãção o 
por por úúltimo? Entoaltimo? Entoaçãção o éé
promovida ou promove promovida ou promove 
desenvolvimento lexical desenvolvimento lexical 

e/ou sinte/ou sintááctico?ctico?Falas no Falas no LabFonLabFon, 25 de Novembro de 2009, 25 de Novembro de 2009 77
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DEPE: plano de investigação > 4 tarefas

Desenvolvimento Desenvolvimento 
dos padrdos padrõões es 
temporaistemporais

Das 1as palavras ao estDas 1as palavras ao estáádio dio 
inicial das produinicial das produçõções es multimulti--
palavra (2 anos)palavra (2 anos)

AnAnáálise das duralise das duraçõções da ses da síílaba, laba, 
palavra, enunciado (tendo palavra, enunciado (tendo 
em conta proeminem conta proeminêência e ncia e 
posiposiçãção)o)

RelaRelaçãção entre padro entre padrõões es 
temporais e entoatemporais e entoaçãçãoo

Bases Bases bilbilóógicasgicas para o para o 
desenvolvimento temporal / desenvolvimento temporal / 
especificidade da lespecificidade da líínguangua
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DEPE: plano de investigação > 4 tarefas

Processamento da Processamento da 
prosprosóódia (bebdia (bebéés e s e 
adultos)adultos)

SSãão os domo os domíínios prosnios prosóódicos e dicos e 
suas pistas usados no suas pistas usados no 
processamento de processamento de 
sequsequêências ambncias ambííguas?guas?

Como se desenvolve a Como se desenvolve a 
perceppercepçãção das propriedades o das propriedades 
prosprosóódicas (acento, ritmo, dicas (acento, ritmo, 
entoaentoaçãção)? Comparao)? Comparaçãção o 
com o adultocom o adulto

CompletionCompletion::
(Frota, Severino, Vig(Frota, Severino, Vigáário)rio)

HPP: mostrar que HPP: mostrar que ‘‘paperpaper’’ éé
reconhecido como tal em reconhecido como tal em 
‘‘The scandalous The scandalous paperpaper
sways himsways him to to tell the truthtell the truth’’, , 
mas nmas nãão em o em ‘‘The The 
outstanding outstanding paypay perpersuades suades 
himhim to to gogo to to FranceFrance’’, aos , aos 
0;10.0;10. ((GoutGout et al. 2004et al. 2004))
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Que propriedades são 
percepcionadas, usadas no 
processamento, produzidas, 

e quando?





Baby Lab

Sala em preparaSala em preparaçãção (junto ao o (junto ao LabFonLabFon))
Estudos de percepEstudos de percepçãção e compreenso e compreensãão com o com 
bebbebéés a partir dos 4 meses e crians a partir dos 4 meses e crianççasas
–– RelaRelaçãção entre palavra e objecto: imagem no o entre palavra e objecto: imagem no 

ecranecran ‘‘gatogato’’ e e ‘‘patopato’’; som [; som [gatugatu] / [tatu] / [] / [tatu] / [patupatu] ] 
> para onde olha a crian> para onde olha a criançça? a? 

–– Reconhecimento de diferenReconhecimento de diferençças sonoras: as sonoras: 
habituahabituaçãção com um padro com um padrãão; apresentao; apresentaçãção de um o de um 
‘‘novonovo’’ padrpadrãão > tempo que a criano > tempo que a criançça olha para o a olha para o 
ecranecran. E.g. Palavras SW (gato, vela) / Palavras . E.g. Palavras SW (gato, vela) / Palavras 
WS (sofWS (sofáá, caf, caféé))
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Baby Lab

Preferential LookingPreferential Looking

http://www.http://www.babyresearchcenterbabyresearchcenter..nlnl//

videovideo

HPPHPP

videovideo
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Baby Lab

EyeEye--trackertracker

http://www.http://www.babyresearchcenterbabyresearchcenter..nlnl//

SwitchSwitch / / HabitHabit

Habituation phaseHabituation phase > > test test 
phasephase ((switchswitch//samesame))
DiscriminaDiscriminaçãção=o=‘‘longer looking longer looking 
timestimes’’ para para switchswitch
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DEPE & Baby Lab: 
descridescriçãçãoo do do desenvolvimento prosdesenvolvimento prosóódicodico normal no PE, um normal no PE, um recursorecurso
fundamental fundamental parapara a a avaliaavaliaçãçãoo e e terapia da falaterapia da fala, , bem como parabem como para o o ensinoensino
e e aprendizagemaprendizagem do PE do PE comocomo L1 e L2.L1 e L2.

EquipaEquipa

Marina VigMarina Vigááriorio SSóónia Frotania Frota Susana CorreiaSusana Correia Marisa CruzMarisa Cruz

Raquel JordRaquel Jordããoo Nuno Matos Nuno Matos CCáátiatia Severino  Pilar Severino  Pilar Prieto  Aoju Chen    Prieto  Aoju Chen    Bolseiros  Bolseiros  

.......... Falas no Falas no LabFonLabFon, 25 de Novembro de 2009, 25 de Novembro de 2009
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ObrigadaObrigada
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DEPE: PTDC/CLE-LIN/108722/2008 
Baby Lab: Fundos do Laboratório de Fonética, Onset-CEL, DEPE

Vídeos: cortesia de Anne Christophe
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