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 Resumo

O processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem 
segue padrões idênticos em durante o crescimento das crianças, 
independentemente da língua em que está imersa (Chomsky, 
1965). Estudos de aquisição demonstram que, no geral, o processo 
de aquisição da linguagem é comparável para línguas gestuais 
e orais, mesmo que a modalidade visual difira da modalidade 
auditiva das línguas orais (Lillo-Martin, 1999). No entanto, não 
existem muitos estudos em Língua Gestual Portuguesa (LGP) 
a confirmá-lo.

A LGP tem sido estudada como um sistema linguístico natural 
estrutural complexo desde os anos 80, e apesar de terem sido 
realizados alguns estudos linguísticos importantes e de ter sido 
criado algum vocabulário gestual, só recentemente a aquisição 
da LGP começou a ser estudada (Carmo et al., 2013).

De forma a preencher esta lacuna, foi desenvolvido um corpus 
longitudinal de aquisição da LGP, o Corpus AQUI_LGP, referência 
PTDC/LIN/111889/2009. O objetivo principal deste projeto é 
estabelecer investigação sobre a aquisição precoce da LGP em 
crianças monolingues e bilíngues. O projeto proporciona não só 
o estudo da aquisição e desenvolvimento da linguagem, mas 
também a criação de um corpus que permita estudar a LGP. 
Temos, também, como objetivo a comparação dos resultados 
sobre bilinguismo bimodal com o que é relatado sobre o bilin-
guismo unimodal e bimodal, e o desenvolvimento de Português 
em crianças surdas com implantes cocleares, focando-nos no 
desempenho linguístico das crianças nas diferentes modalidades 
a que estão expostas (Lillo-Martin & Quadros, 2005).

O corpus engloba gravações naturalísticas (e respetivas 
transcrições) de 13 crianças do género masculino e feminino 
durante a aquisição da linguagem, por um período de dois anos. 
A amostra é constituída por crianças ouvintes bimodais (LGP/

Português), crianças surdas com aquisição precoce da língua 
gestual, crianças com implantes cocleares, e crianças ouvintes 
com aquisição precoce do Português. A idade das crianças no 
início do projeto varia entre os 10 meses e os 5 anos de idade. 
As filmagens ocorreram individualmente a cada duas semanas 
no caso das crianças monolingues, e todas as semanas no 
caso das crianças bilíngues, e gravadas em formato áudio uma 
vez por mês no caso das crianças com implantes cocleares. 
As transcrições são realizadas com o programa ELAN (EUDICO 
Linguistic Annotator).

Nesta comunicação será apresentada a metodologia seguida, 
os dados recolhidos e descobertas recentes, bem como outros 
estudos a decorrer.
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