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Introdução 

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

desenvolvimento fonológico 
n  Estrutura prosódica e emergência da Coda no PE 

(Raquel Jordão) 
n  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 (FCT, 125.000€)  >> BabyLab 



DEPE 

n  Objectivos gerais 
–  Padrão de emergência e desenvolvimento de 

vários aspectos do conhecimento prosódico 
–  Contributo da prosódia para a emergência e 

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

–  Aferir o biologicamente determinado e/ou 
universal e o que depende da língua de input 
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DEPE 

n  Objectivos específicos 
–  Variação entre línguas no fraseamento prosódico, entoação, 

pistas para domínios prosódicos, correlatos da proeminência, 
coloca a questão da especificidade dos resultados dos 
estudos existentes >> alargar a base de dados de línguas 
estudadas, estudos metodologicamente comparáveis 

–  PE uma língua ‘atípica’  (junta propriedades prosódicas 
raramente combinadas, e.g. propriedades rítmicas mistas 
mas língua ritmo silábico, pistas fortes para palavra 
prosódica, mas ressilabificação entre palavras, distribuição 
esparsa de acentos tonais mas resistência à desacentuação) 
>> um contributo para a compreensão de como a gramática 
adulta é adquirida 
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DEPE 

n  Quatro áreas nucleares de estudo 
–  Emergência e desenvolvimento dos domínios 

prosódicos ao nível da palavra e superiores 
–  Desenvolvimento do sistema entoacional 
–  Evolução dos padrões temporais nas produções 

iniciais 
–  Processamento da prosódia na gramática infantil e 

do adulto 

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

 
 
 

1st DEPE Workshop, October 25, 2010 



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 



Lisbon BabyLab  

n  Equipa 
 
 
 
 

 Marina Vigário    Sónia Frota        Susana Correia  Joseph Butler  
Marisa Cruz 

  
 
 
 

   Raquel Jordão   Nuno Matos  Cátia Severino         
        
  

 
 
 
 
 



Metodologias 

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

     video 

n  Movimento da 
cabeça (HPP) 

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

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

Interface com a box 
(em implementação) 
Interface com o Eye-
tracker (em esutdo) 



Metodologias 

n  Switch 

 Fase de habituação > 
fase de teste (switch/
same) 
 Discriminação=‘longer looking 
times’ para switch 
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Habituação: Apresentação do 
‘mesmo tipo’ de estímulos até ao 
nível de atenção diminuir  (critério 
pré-definido, e.g. 4 últimos <60% 4 
primeiros)  
 



Look  
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Meints, K. & Woodford, A. (2008). Lincoln Infant 
Lab Package 1.0: A new programme package for 
IPL, Preferential Listening, Habituation and 
Eyetracking. [WWW document: Computer software 
& manual]. URL: 
http://www.lincoln.ac.uk/psychology/babylab.htm 



Estudo em curso: Early discrimination 
of declarative and question intonation  
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Grupo 1: 5-6 meses 
Grupo 2: 7-9 meses 

Pseudo-palavras 

Butler, Frota & Vigário (em progresso) 



Estudo em curso: Early discrimination 
of declarative and question intonation  
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Grupo 1: 5-6 meses 
Grupo 2: 7-9 meses 

Resultados preliminares: 
N=8 (4+4)  

Butler, Frota & Vigário (em progresso) 
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Metodologias 

n  Eye-tracker 

 

n  Registo do 
movimento dos olhos 

 
É hoje possível 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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Registo do Movimento dos Olhos    
(Eye-tracking) 

Precisão de medição: capta o ponto 
de direcção do olhar (POG) cada 17 
ms (para ET standard de 60Hz) 

Calibragem: sintoniza o equipamento 
para o olho do sujeito > de 2 a 9 
pontos (bebés: 2 a 5 pontos) 
 
Câmera regista a CR 
Câmera que capta movimento da 
cabeça+olhos 
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Registo do Movimento dos Olhos   
(Eye-tracking) 

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

Factos sobre o olhar dos bebés 

Recém-nascidos  
Não discriminam direcção do 
movimento 
Não seguem continuamente 
objectos (só a partir dos 2 a 5 
meses, na horizontal) 

Percepção 
coerente de 
objectos 
(inferência 
perceptiva) , a partir 
dos 4 meses 

Fixação do 
objectivo de 
uma acção 
manual 
(interacção, 
cognição social), 
a partir dos 6 
meses 

Gredebäck, G. et al. (2010). Eye Tracking in Infancy Research. 
Developmental Neuropsychology 35 (1), 1-19. 
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Registo do Movimento dos Olhos   
(Eye-tracking) 

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

Factos sobre o olhar dos bebés 

Tempo de processamento 
do sistema motor ocular em 
bebés: 150 a 200 ms 
Capacidade de prever o 
movimento (sacadas 
preditivas), após os 6 meses 

Capacidade de 
prever o 
reaparecimento 
de objectos 
escondidos, aos 6 
meses;  

Categorização de 
objectos aos 6 
meses (cor, forma, 
etc) 
Atenção visual 
predomina até aos 
6 meses; 
Selecção visual a 
partir dos 9 meses 

Gredebäck, G. et al. (2010). Eye Tracking in Infancy Research. 
Developmental Neuropsychology 35 (1), 1-19. 
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Stress and pitch contrasts in early word 
learning  (Frota et al 2011) 
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n  We used an eyegaze-based procedure (similar to Quam & 
Swingley 2010) where visual fixation to the labelled 
picture is the response variable. 

–  Children sat on the parent’s lap in front of the screen of an SMI 
eye-tracker, on which they viewed pictures. Concealed speakers 
played the recorded utterances that referred to the pictures. 

–  Experiment consisted of 3 phases (lasted 2 minutes): 
n  1. Animation phase: a doll introduces two toys, but only one of them 

is labelled (the ‘A’ toy) [Hi, I have a new toy. This is ‘A’. Let’s play with 
‘A’. I have another toy. We can also play with it.]  

n  2. Ostensive-labelling: the ‘A’ toy is repeatedly labelled.  
n  Phases 1 and 2 teach a novel word (the trained word). 
n  3. Test phase: pictures of the two toys appear side by side while 

children listen to the trained word and to stress/pitch deviant versions. 

 



Stress and pitch contrasts in early 
word learning   

Animation+Ostensive-labelling with 
Dolphin and Turtle as ‘A’ counterbalanced;  
Test: Order of picture presentation (left/
right) counterbalanced 

3500msx5 

3000msx10 

4000msx12 

ISI (attention getter) 1500ms; 
total: 2 min. 

Animation Ostensive-labelling 

Test 



Stress and pitch contrasts in early 
word learning  (Frota et al 2011) 

n  Auditory stimuli: Phonetic properties 
Stress contrast: penult / final [milu] / [milu] 

–  Stress location cued by relative duration (stressed > 58-132 ms) and 
by the alignment of the pitch fall (through the stressed syllable) 

Pitch contrast: declarative / interrogative (H+L* L% / H+L* LH%) 
–  Intonation contrast cued by the low versus rising boundary and by 

the longer duration of the final syllable in interrogatives (117-165ms) 
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Coding for analysis: For each subject in each test trial, 
proportion looking time at the labelled object picture ‘A’ (looking 
at ‘A’ divided by the total dwell time for both pictures) 

n  We used a specified time window after the onset of the target 
word: 367-2000 ms (Fernald et al. 1998, Swingley & Aslin 2002, 
Fikkert & Chen in press, Gredebäck et al. 2010) 
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Results 
Detailed analysis of children’s response to the deviant pronunciations by age. 
If children were sensitive to any of the changes, they should NOT fixate the 
labelled picture above chance, within these conditions.  

Younger: 1-year olds (left), 2-year olds (right) 

Older: 3-year olds (left), 4-year olds (right) 

Figure 1. Proportion 
looking time at the 
labelled object 
picture across the 4 
conditions, by age. 
Significant t-test 
results (two-tailed) 
against chance 
signalled by * (.05), 
** (.01) and *** (.
001) 

*** *** 

*** *** 

* * ** ** 

** * 

Development from 
sensitivity to pitch to 
sensitivity to stress 
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Discussão 

n  These results demonstrate that 
–  Pitch contour variation is regarded as relevant in new words 

by 1-year olds, whereas stress pattern variation is not, at 
odds with native language phonology. 

–  2-year olds seem to be struggling to interpret phonetic 
variation (pitch, stress or none). 

–  3-year olds already regard stress variation as lexically 
meaningful, and pitch variation as not relevant: Only at 3;0 
do young learners interpret phonetic variation at the 
appropriate levels according to the native language. 

–  However, this grammatical tuning is still developing along the 
4th and 5th years (as shown by the SC/Age and IC/Age 
correlation results). 

24 



25 

Obrigada 

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


