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RESUMO 

O bilinguismo tem sido correntemente investigado na literatura associado à possíveis 

vantagens cognitivas. Pesquisas contemporâneas seguem encontrando vantagens 

cognitivas consequentes do bilinguismo, enquanto outras não têm encontrado vantagens 

significativas em grupos de bilíngues. A presente pesquisa tem por objetivo investigar 

se em determinada faixa etária e modalidade de bilinguismo vantagens cognitivas 

podem aparecer: refere-se à infância e ao bilinguismo escolar. As funções investigadas 

foram a flexibilidade cognitiva, através do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas, 

e o controle inibitório, este através da Tarefa Simon e Tarefa Stroop. Os grupos da 

amostra analisada (36 sujeitos) foram subdivididos em: grupo less bilingual, com 

crianças com até dois anos de educação bilíngue; grupo middle bilingual, com crianças 

com 04 anos de educação bilíngue; grupo more bilingual, cujas crianças estão há pelo 

menos cinco anos sob educação bilíngue. A média etária da amostra foi de 9,97 anos de 

idade. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação aos 

itens do WCST. Já os testes do controle inibitório revelaram diferenças quantitativas em 

favor do grupo com maior tempo de bilinguismo, no tempo de reação dos itens 

congruentes e incongruentes de ambos os testes: Simon e Stroop. Os resultados não são 

passíveis de generalizações em virtude da amostra pequena e da ausência de 

significância estatística. Entretanto, fazem eco a outras pesquisas contemporâneas que 

apresentam vantagens sutis para o grupo bilíngue com mais tempo de exposição ao 

bilinguismo escolar.  

Palavras-chave: bilinguismo; educação bilíngue; flexibilidade cognitiva; controle 

inibitório 
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ABSTRACT 

The relationship between bilingualism and cognitive functions has been amply 

investigated. While several contemporary studies have found cognitive advantages as a 

consequence of bilingualism, others have not found significant diferences between  

monolingual and bilingual subjects. This study shows cognitive flexibility and 

inhibitory control data from children receiving bilingual education. Thirty six children 

(mean age of 9,97 years) with different amounts of time in bilingual educational 

programs were divided into three groups: up to 3 years of bilingual education; 4 years; 5 

or more years of bilingual education.  Participants’ cognitive flexibility was evaluated 

using the Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Results show little difference between 

the three groups, evidencing  an overall homogeneous sample. Correlational analyses 

also reveal little relationship between bilingual education time and WCST scores. In 

addition, participants also performed two inhibitory control tasks: the Simon Task and 

The Stroop Task, which revealed quantitative diferences in reaction time for both 

congruente and incongruente items, favoring the group with longer exposition to 

bilingualism at school. The reduced sample size in this study does not allow 

generalizations; however, results echo several other contemporary studies, which point 

out to descrete cognitive advantadges associated with longer exposition to bilingualism. 

Key-words: bilingualism; bilingual education; cognitive flexibility; inhibitory control. 
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In 1922, in “Tractatus Logico-Philosophicus,” the philosopher Ludwig 

Wittgenstein wrote, “The limits of my language mean the limits of my world.” 

 

~ 

 

Do que tu tá falando, Viv?  

Tu sabe quem é o Obama né. Pelo Amor de Deus. 

Claro que sei. Amigo do Wittgenstein. 

 

A velha piada interna arranca uma risadinha cúmplice. Pouco tempo depois de 

se conhecerem, na época em que Viviane ainda estudava jornalismo na Federal e 

fazia cadeiras optativas de Filosofia nas horas vagas, ela tentou transmitir para 

ele todo o entusiasmo que sentia pelo Tractatus logico-philosophicus desde que 

o lera, após um professor comentar o livro em aula. Terminou em briga. Desde 

então o nome do filósofo era evocado jocosamente quando ela desembestava a 

falar de assuntos que ele não tinha referências culturais suficientes para 

compreender ou sobre os quais estava desatualizado. Fazia parte da piada ouvi-la 

com paciência e até incentivá-la para no final fazer uma menção qualquer a 

Wittgenstein, o que significava que ele já tinha perdido o fio da meada há muito 

tempo. 

Daniel Galera. Barba Ensopada de Sangue. 

 

http://www.gutenberg.org/files/5740/5740-pdf.pdf
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APRESENTAÇÃO 

 

Enquanto estudava um possível assunto para abordar no meu projeto de 

mestrado, prestes a fazer a seleção para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

fui apresentada à Professora Janaína, do departamento de Letras-Inglês. Na época, por 

eu estar, também, prestes a prestar vestibular para Letras-Português, meu já então 

orientador, Alchieri, achou que poderia surgir algo interessante em uma conversa com 

Janaína – algo que eu tivesse realmente vontade de pesquisar, uma vez que eu e ela 

contávamos com a intersecção das Letras entre nós.  

Nessa conversa, Janaína me falou sobre o que vinha pesquisando, e me contou 

os propósitos das pesquisas sobre bilinguismo. Vantagens cognitivas, diferenças no 

desenvolvimento de alguns componentes cognitivos, e mais. Fiquei interessada e 

surpresa, me perguntando por que eu não vinha lendo nada parecido dentre as pesquisas 

em Psicologia – ainda mais que as pesquisas citadas pela professora envolviam, quase 

sempre, testes e atividades da pesquisa psicológica.  

Fiquei surpresa de a Psicologia ainda não estar muito lançada sobre esse tema, 

um comentário que, inclusive, tenho lido em outras publicações, antigas e recentes. E 

quis me lançar sobre isso. Antes de tudo, acredito que a possibilidade de um fenômeno 

comum e global como o bilinguismo trazer vantagens cognitivas é algo fantástico por si 

só. Em seguida, aposto em toda e qualquer pesquisa que investigue consequências 

benéficas para nossos componentes cognitivos. E acho que essas possibilidades têm de 

ser investigadas à exaustão. Sabemos muito sobre déficits, sobre síndromes, sobre 



13 

 

 

 

dificuldades de todas as ordens. Sabemos inclusive avaliar tudo isso com muita eficácia. 

Mas a possibilidade do ganho, da vantagem, dando margem para técnicas valiosas de 

recuperação e de reabilitação (algo que não podemos afirmar ser possível, mas sim 

investigar, presumindo que pode ser possível), isso é de interesse da ciência e do povo, 

por que não. Achei que deveria fazer. 

Diante do meu interesse pessoal, das lacunas que observei na literatura, do 

espaço que a psicologia pode ter e contribuir dentro dessa área, me detive a delinear 

essa pesquisa, e a (tentar) operacionalizá-la. 
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INTRODUÇÃO 

O bilinguismo é um fenômeno de ocorrência ampla, não recente em nossa 

história, e que tem se intensificado nas últimas décadas. A globalização, os movimentos 

de imigração, viagens, os motivos profissionais, matrimônio, são alguns dos motores do 

bilinguismo (Cardozo, 2011; Grosjean, 2013). Para além das razões políticas e 

religiosas, e das razões sociais e econômicas: os fatores educacionais e culturais, e os 

movimentos populacionais no mundo também estão intricados ao bilinguismo 

(Grosjean, 2010). Uma vez que os processos globalizantes são mediados pela 

linguagem, e a língua inglesa exerce papel significativo na geopolítica atual, o ensino da 

língua inglesa e a emergência do ensino bilíngue assumem papéis de protagonismo 

agora (Vian, Weissheimer & Marcelino, 2013).  

E assim o fenômeno de ser bilíngue tem tido ocorrência mais frequente do que 

se imagina, especialmente se pararmos para observar que a quantidade de idiomas 

supera a quantidade de países no planeta: esse fato, inclusive, nos faz encarar o 

bilinguismo como um fenômeno natural (Grosjean, 2013). Certamente, hoje, o 

bilinguismo está presente em praticamente todos os países do mundo, em muitas classes 

sociais, em diversos grupos etários (Grosjean, 2010).  

É necessário reconhecer a importância de se estudar um fenômeno frequente e 

natural. Mais ainda, de compreender suas variáveis associadas e/ou motivadoras, como 

os aspectos relacionados à imigração, profissão, matrimônio, globalização. O 

bilinguismo tem se tornado cada vez mais frequente e, por isso também, cada vez mais 

estudado (Carlson & Meltzoff, 2008; Bialystok, 2009; Marcelino, 2009; Brentano & 
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Fontes, 2011; Cardozo, 2011; Grosjean, 2013; Vian, Weissheimer & Marcelino, 2013; 

Bialystok & Barac, 2013; Duñabeitia et al., 2014). A presente pesquisa faz eco e 

movimento de continuidade aos estudos sobre bilíngues até então realizados. E envolve 

uma das possíveis facetas do bilinguismo: o bilinguismo escolar. Ao investigá-lo, 

interessa-se por saber suas consequências cognitivas, que são outro fator de muitas 

pesquisas acadêmicas com indivíduos bilíngues (Bialystok & Martin, 2004; Bialystok, 

2006; Carlson & Meltzoff, 2008; Bialystok & Viswanathan, 2009; Poarch & Hell, 2012; 

Duñabeitia et al., 2014). Para compreender esse estudo e suas motivações, é necessário 

debruçar-se, antes, sobre o próprio bilinguismo.  
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1. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES PARA O BILINGUISMO 

As definições para o bilinguismo são em muito variadas, às vezes 

complementares, às vezes excludentes. A maior concordância entre os estudiosos é a de 

que não existe definição consensual para o bilinguismo na literatura (Zimmer, Finger & 

Scherer, 2008), uma vez que a tarefa de definir um sujeito bilíngue é algo bastante 

complexo e difícil, mediante as variadas perspectivas possíveis de se abordar o 

fenômeno (Vian et al., 2013). Os estudos que ensaiaram suas definições apropriadas 

começaram ainda na primeira metade do século XX, e se estendem até hoje. As 

definições presentes se apresentam mais consonantes, complementares; entretanto, o 

repertório do que se diz ser definição de bilinguismo ainda é amplo, variado, e pede 

uma leitura compreensiva.  

 Bialystok (2009) defende, antes de tudo, que fazer uma divisão entre duas 

línguas é mais uma questão categórica que claramente definida: a noção de que uma 

língua começa onde outra termina é ilusória. E, por isso, designar sujeitos como 

bilíngues não é algo rígido; definir as circunstâncias para que um grupo de sujeitos seja 

bilíngue é algo difícil de se fazer. Nesse delineamento, definir bilinguismo é uma 

atitude que enfrenta vieses, e por isso a definição em si pode não ser tão conclusiva, e 

até mais problematizada. Diante dessas considerações, Bialystok (2009) defende que o 

bilinguismo seja, antes, encarado como um continumm, uma escala, e não um estado em 

si, suposto por definições categóricas. O pesquisador brasileiro Marcelino (2009) faz 

eco a essa definição, concordando com a dificuldade de caracterização de quem seja 

bilíngue, e repercutindo a ideia de que considerar o continumm ou escala é o mais 

adequado a se fazer.  
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 As autoras Zimmer, Finger e Scherer (2008), que reconheceram e comentaram 

não existir definição consensual para o fenômeno, defendem o bilinguismo como 

habilidade de usar duas línguas. Diferentes pesquisadores irão dispor e enfatizar essa 

habilidade de acordo com critérios diferentes, com pontos de vista distintos. 

 Para Grosjean (2013), o bilinguismo é essa habilidade posta em prática 

cotidianamente: bilinguismo ou multilinguismo definem-se enquanto uso de duas ou 

mais línguas (ou dialetos) na vida cotidiana. Aqui, a ideia pauta-se em torno da 

habilidade, do uso, da frequência. Isso porque, por muitas décadas, as definições em 

torno do bilinguismo tendiam a enfatizar uma elevada fluência linguística. 

Recentemente, as definições preferem enfatizar o uso regular da língua (Grosjean, 

2010), muito porque se somente pudesse ser considerado bilíngue aquele sujeito que 

equivalesse a um monolíngue em cada um dos seus dois idiomas, não haveria 

classificação para uma maioria de sujeitos que usam duas ou mais línguas diariamente, 

regularmente, mesmo sem ter uma fluência como a de um nativo em cada uma delas. O 

uso dos idiomas também é critério importante quando se trata das consequências 

cognitivas do bilinguismo: pois o contexto linguístico do bilíngue, ou seja, sob que 

frequência e circunstâncias os diferentes idiomas são usados, é um fator que pode ter 

influência sobre as habilidades cognitivas do bilíngue (Christoffels et al., 2014). 

 Ainda sobre uso, autores consideram importante ressaltar o fato de que bilíngues 

usam suas línguas em diferentes domínios da vida, e para diferentes propósitos, e esses 

são fatores a serem considerados quando tentamos classificar sujeitos como bilíngues ou 

não. Grosjean (2013) chama essa dinâmica de Princípio de Complementariedade: o 
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bilíngue utiliza cada um de seus idiomas para diferentes propósitos, para diferentes 

situações; as línguas são funcionalmente complementares. É a ideia de encarar o 

bilíngue não como portador de uma “chave” ou “trava” que faz a troca de línguas, mas 

como um sujeito cujos dois idiomas se complementam, de modo que certos assuntos 

fluem melhor em uma das línguas, e, outros, na outra (Marcelino, 2009). Essa 

concepção permite que se encare o bilíngue não como um falante extremamente 

proficiente em dois idiomas; e ao mesmo tempo reforça a importância de se pautar 

definições sobre o uso e não somente sobre a fluência ou proficiência. 

 Para que a definição do bilíngue não se mantenha muito ampla, Grosjean (2010) 

defende que, ao descrever e entender um sujeito enquanto bilíngue, há fatores que 

devem ser levados em consideração. Entre esses fatores: quais línguas o bilíngue 

conhece e quais ele usa; se alguma das línguas ainda está sendo adquirida; a história 

linguística do sujeito (quando e em que circunstâncias ele aprendeu cada uma das 

línguas, e como ele as tem usado ao longo da vida); a proficiência nas habilidades de 

falar, ler, escrever, ouvir; as funções que cada um dos seus idiomas têm em sua vida 

(Princípio da Complementariedade); se há, ou não, presença de biculturalismo.  

 No Brasil, autores como Marcelino (2009), Cardozo (2011) e Brentano (2011) 

também comentaram classificações possíveis dentro do escopo bilíngue. Marcelino 

(2009) defende que todos os tipos possíveis de bilíngues podem ser classificados de 

acordo com a aquisição do segundo idioma: se a aquisição é simultânea, ou se a 

aquisição é consecutiva. A categorização é autoexplicativa, deixando explícito que 

quando a aquisição da língua A dá-se ao mesmo tempo em que a aquisição da língua B, 
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estamos falando de uma aquisição simultânea; e quando a aquisição de cada uma das 

línguas acontece em momentos diferentes do desenvolvimento, falamos em aquisição 

consecutiva. O autor complementa que aquisição simultânea pode ser também 

denominada “aquisição na infância” ou “aquisição precoce”. A aquisição consecutiva 

pode ser nomeada também de “aquisição tardia” ou “aquisição sucessiva”. A do tipo 

simultânea acontecerá, via de regra, na infância; já a aquisição consecutiva poderá 

ocorrer em qualquer período do desenvolvimento, incluindo a infância.  

 Para Marcelino (2009), é possível classificar todos os bilíngues como 

simultâneos ou consecutivos. Com essa classificação simples e objetiva, o autor não 

exclui nem contradiz muitas das possíveis classificações defendidas por outros autores. 

Ele apenas promove uma categorização que resume, de acordo com um importante 

critério, tantas as classificações promulgadas na literatura relacionada. 

 Cardozo (2011) publica uma revisão sobre as teorias do desenvolvimento 

bilíngue e propõe três grandes blocos para resumir os tipos de bilinguismo: de acordo 

com a idade; de acordo com a competência; de acordo com o contexto de aquisição. De 

acordo com a idade, os bilíngues podem ser “early” ou “late bilinguals”; numa possível 

tradução apropriada: bilíngues primários e bilíngues tardios, respectivamente. Cardozo 

(2011) comenta que alguns autores adotam o conceito de “early” para referir-se àqueles 

bilíngues que aprendam o segundo idioma antes dos seis anos de idade, e “late” para 

quem aprenda o segundo idioma após os seis anos.  

Já de acordo com a competência, os bilíngues podem ser do tipo “balanceados” e 

“não balanceados”. Bilíngues balanceados teriam competências muito similares em 
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ambos os idiomas, sendo fluentes em ambos. O bilíngue não balanceado, então, seria o 

sujeito com menor fluência em um de seus idiomas. 

De acordo com o contexto de aquisição, então, os bilíngues podem ser 

simultâneos ou sucessivos. Os simultâneos incluem aqueles que aprendem as duas 

línguas desde o nascimento – como em situações onde o pai é falante de um idioma, e a 

mãe, de outro. Já o bilíngue sucessivo aprende uma segunda língua depois que o 

primeiro idioma já foi aprendido e bem estabelecido na comunicação.  

Como podemos perceber, em Cardozo (2011) temos três dimensões distintas, 

mas não auto excludentes. Para um mesmo sujeito, podemos classifica-lo de acordo 

com seu contexto de aquisição, competência, e de acordo com a idade, sendo o primeiro 

e último quesitos às vezes até intercambiáveis. 

 Brentano (2011) investigou e conduziu uma pesquisa com crianças bilíngues 

nativas, bilíngues escolares, e crianças monolíngues. Após fazer extenso levantamento 

bibliográfico e a discussão associada, ela termina por propor a consideração de cinco 

fatores ao se pensar a definição de bilinguismo: grau de bilinguismo, função das 

línguas, idade de aquisição, contexto de aquisição, domínio de uso. 

 Grau de bilinguismo irá se referir ao nível de conhecimento que o falante possui 

em cada uma de suas línguas – um aspecto que será consequência direta do tempo de 

uso de cada uma delas, e do aprimoramento que se tem nas habilidades de ler, falar, 

escrever, e compreender que já foram desenvolvidas ou que ainda estão sendo 

desenvolvidas (Brentano, 2011).  
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 Função das línguas é uma dimensão que remete à finalidade para qual o bilíngue 

utiliza cada uma de seus idiomas. Essas funções podem variar de acordo com quem se 

fala, do que se fala, em que contexto se fala. Bilíngues podem ter uma dinâmica como a 

de usar um idioma preferencialmente para trabalhar, e outro para interagir com a 

família; um idioma para estudo, e outro para lazer e interações sociais; ou configurações 

similares (Brentano, 2011). Trata-se de uma dimensão que evoca o Princípio de 

Complementariedade (Grosjean, 2013), indicando que dificilmente um bilíngue será 

considerado a junção de dois monolíngues, pois ele aprende duas (ou mais) línguas de 

acordo com diferentes propósitos, e mantém o uso de cada uma delas também de acordo 

com esses propósitos. Esse aspecto prático e funcional é bastante característico de quem 

é bilíngue.  

 A idade de aquisição é outra dimensão para considerar se o bilinguismo foi 

aprendido na infância, adolescência, ou idade adulta – um critério etário adotado por 

Harmers e Blanc (2000) e comentado por Brentano (2011). Para o critério de acordo 

com o contexto, Brentano (2011) comenta as definições de Chin e Wigglesworth 

(2007): o bilinguismo pode ser do tipo endógeno (a segunda língua está presente na 

comunidade da qual o indivíduo faz parte) ou exógeno (a segunda língua é aprendida 

por ser falada exclusivamente pela família, ou aprendida em função de um contexto 

como o do bilinguismo escolar). Ou, então, de acordo com o contexto, o bilinguismo 

pode ser do tipo aditivo ou subtrativo (Harmers & Blanc, 2000): aditivo quando ambos 

os idiomas são valorizados pela comunidade e pelo sujeito; subtrativo quando há 

desvalorização de um dos idiomas, e há a diminuição gradativa de seu uso.  
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  Por último, Brentano (2011) defende um quinto item como importante para se 

considerar um sujeito bilíngue: domínio de uso. Esse fator é diretamente relacionado ao 

anterior, pois se refere às possibilidades de interação linguística na comunidade: que 

língua é falada com amigos, com família, na escola. Esses aspectos ajudarão a delinear 

o desenvolvimento linguístico do indivíduo bilíngue, quais domínios estimulam mais o 

uso das duas línguas, se há domínios que desvalorizam uma das línguas, entre outros 

aspectos. De acordo com Brentano (2011), essas cinco dimensões (domínio de uso, 

contexto, idade de aquisição, função das línguas, grau de bilinguismo) são 

imprescindíveis para definir bilinguismo e para definir um sujeito bilíngue. Novamente, 

elas não são dimensões excludentes entre si, mas sim complementares, e delineadas de 

acordo com as muitas dimensões e variáveis que estão inclusas dentro do fenômeno 

bilinguismo. 

 É possível observar a pluralidade de autores e de teorias discutindo o 

bilinguismo – em suas definições, classificações, e também outros aspectos. Essa 

pluralidade condiz com o fato de o bilinguismo ser um fenômeno frequente, implicado 

em diferentes variáveis e circunstâncias, e por isso extensamente observado e discutido. 

A grande variedade de definições de classificações para o bilinguismo é um reflexo 

direto das muitas variáveis associadas ao fenômeno.  

 Reiteramos que muitas definições e classificações acima relatadas, assim como 

as que são comentadas na literatura, são, em muitos aspectos, complementares, nem 

sempre auto excludentes. De modo que a adoção ou defesa de uma das teorias nem 
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sempre se faz necessária; uma compreensão ampla acerca do bilinguismo é que deve ser 

garantida, e por isso aqui introduzida.  

Para os propósitos dessa pesquisa, por sua vez, considero pertinente elencar e 

definir os aspectos que caracterizam o bilinguismo que aqui será investigado. A noção 

de que o sujeito é encarado como bilíngue quando faz uso dos dois idiomas 

cotidianamente (Grosejan, 2013); a noção de que o bilinguismo é encarado como um 

continumm (Bialystok, 2009), isto é, não há limite rígido de determinar a partir de que 

aspecto o sujeito é bilíngue; a ideia de que o bilinguismo pode ser classificado sempre 

como consecutivo ou simultâneo. Assim, na presente pesquisa, as crianças podem ser 

consideradas como bilíngues por usarem o segundo idioma diariamente (em contexto 

escolar); e, aqui, o bilinguismo escolar é considerado consecutivo, pois as crianças da 

amostra não têm pais nem famílias bilíngues, mas sim passaram a aprender a língua 

estrangeira em contexto exclusivamente escolar, após terem aprendido o idioma 

materno. 
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2. HISTÓRICO DE PESQUISAS 

Para além das definições, classificações e demais aspectos teóricos, o 

bilinguismo também é estudado sob o ponto de vista de suas consequências, 

implicações, motivações, e demais variáveis associadas. Os estudos sobre bilinguismo 

ao longo das décadas não têm versado apenas sobre teoria e significados. Em verdade, à 

medida que o tempo avança, estudos de teor teórico cedem cada vez mais lugar a 

estudos empíricos, referentes às consequências e implicações do bilinguismo: em quais 

circunstâncias ele acontece; o que ele provoca, se benefícios ou malefícios ou nenhuma 

consequência; se há consequências para além do aprendizado comunicativo em um 

segundo idioma; se há fatores sociais e culturais implicados; entre outros. 

 

2.1. Pesquisas predecessoras  

Foi ainda no começo do século XX, concomitante aos debates teóricos, que as 

pesquisas com bilíngues começaram a tomar lugar. Um estudo bastante citado por 

pesquisadores, até hoje, é o de Saer (1923), comentado por autores como Peal e 

Lambert (1962), Brentano (2011), Bialytok e Barac (2013), para citar alguns. No 

estudo, Saer decidiu investigar as possíveis consequências do bilinguismo para as 

funções cognitivas, e encontrou resultados negativos para tal. O pesquisador conduziu 

estudo com 1.400 crianças, comparando monolíngues do inglês com bilíngues do 

inglês/galês. As conclusões do estudo foram de que os bilíngues eram inferiores aos 

monolíngues, eram “perturbados”, uma vez que o desempenho deles na pesquisa havia 

sido aquém do desempenho dos monolíngues.  
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Esse trabalho, por sua vez, abordou um grupo grande de crianças; e dentro desse 

contingente de 1400 sujeitos, eram variados os contextos linguístico e sociocultural. Os 

monolíngues vinham de zonas urbanas; os bilíngues, de zonas rurais e urbanas – e 

foram comparados na pesquisa indiscriminadamente, sem parear ou estreitar as 

características socioculturais. Todas as crianças foram testadas em suas línguas 

maternas (alguns em inglês, outros, em galês), sem atentar para a proficiência dos 

indivíduos em cada uma delas. Dentre os testes da pesquisa, havia dois de caráter 

linguístico, com produção escrita e testagem do vocabulário.  

Todos esses aspectos metodológicos terminaram por incluir grandes vieses nos 

resultados, e contribuíram para conclusões precipitadas sobre a capacidade cognitiva 

dos bilíngues. Mas apesar das inadequações metodológicas, os estudos de Saer e seus 

colaboradores influenciaram grande parte das pesquisas com bilíngues entre as décadas 

de 1920 e 1960. Até os anos 60, por exemplo, acreditou-se que os bilíngues eram 

cognitivamente inferiores aos monolíngues (Baker, 2006, citado por Brentano, 2011).  

 Em 1962, Peal e Lambert publicaram estudo que, até hoje, é considerado e 

denominado divisor de águas dentro da literatura acadêmica sobre bilinguismo. Os 

autores partiram do pressuposto de que, comparando um grupo bilíngue e um grupo 

monolíngue que tivessem sido criteriosamente selecionados, não seriam observadas 

desvantagens dentre os bilíngues. E os aspectos não linguísticos ficariam em igual 

patamar para ambos os grupos; nenhum apresentaria déficits ou vantagens comparado 

ao outro. Para além dessa hipótese, entretanto, foi observada uma inesperada vantagem 

não-linguística no grupo dos bilíngues.  
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 A conclusão dos dois pesquisadores foi de que o bilinguismo poderia ser 

responsável por endossar a flexibilidade cognitiva naqueles que faziam uso das duas 

línguas. Alternar o uso de dois idiomas estava intensificando essa habilidade, que, por 

sua vez, se manifestava para além dos domínios linguísticos (Bialystok, 2005). Para 

além dessa explicação, Peal e Lambert (1962) também consideraram possível que o fato 

de aprender duas línguas desde tenra infância implicaria em um aprendizado de 

conceitos que não se baseava exclusivamente em um símbolo linguístico. Aprender, 

desde muito cedo, que os conceitos possuem dois símbolos linguísticos envolve uma 

conceptualização mais abstrata, menos aterrada em uma simbolização linguística (algo 

que pode ocorrer para os monolíngues). Eles apontam, ainda, que crescer aprendendo 

dois idiomas pode fazer com que a habilidade de pensar os conceitos abstratamente seja 

algo que os bilíngues tenham em vantagem; e que isso se refletiu nas tarefas não verbais 

utilizadas na pesquisa, quando foi necessária a reorganização simbólica através da 

reorganização, também, de conceitos. 

 Os estudos sobre bilinguismo se intensificam daí por diante. Nas décadas 

subsequentes, mais pesquisadores interessam-se pelo tema, e dá-se sequência ao volume 

de publicações. e a quantidade de pesquisas aumenta. Essas vão versar não só sobre 

aspectos cognitivos relacionados ao bilinguismo, mas também farão apanhados teóricos, 

discussões conceituais importantes, e apresentação do bilinguismo em suas variadas 

dimensões e implicações.  

 Em uma publicação em 1979, Duncan e De Avila investigaram se a proficiência 

linguística em um grande grupo de 204 crianças teria correlação com o desempenho 
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cognitivo dessas crianças em determinadas tarefas. A escala de avaliação da linguagem 

dividiria as duas centenas de crianças em cinco possíveis grupos: bilíngues proficientes, 

bilíngues parciais, monolíngues, bilíngues limitados, aprendizes tardios do idioma. Os 

pesquisadores observaram uma positiva e significativa correlação entre proficiência 

linguística e desempenho cognitivo-perceptual nas crianças.  

 No ano de 1980, o editor James Alatis publica um compilado de capítulos 

acadêmicos numa espécie de tratado, intitulado “Current Issues in Bilingual 

Education”, e publicado através da Georgetown University Round Table on Languages 

and Linguistics. Nessa edição, cada um dos capítulos foi escrito por um autor diferente, 

e os grandes tópicos desse material são: aspectos do bilinguismo (à guisa de introdução 

ao tema); avaliação do bilinguismo (em uma discussão mais estruturada nas concepções 

linguísticas do fenômeno); direções de pesquisa na educação bilíngue; novos 

desenvolvimentos na educação bilíngue; bilinguismo enquanto um fator de 

interpretação e tradução; atual estado do nível de avaliação dos estudantes de línguas 

minoritárias; comunicação cross cultural (que também releva-se o papel dos sujeitos de 

línguas comunitárias, de outras culturas). Nessa compilação de diferentes autores, vê-se 

a ênfase que é dada ao tópico do bilinguismo escolar, o que revela que o 

reconhecimento desse fator como proeminente àquela época já merecia discussão. Ao 

mesmo tempo, é interessante observar a discussão das línguas minoritárias, da interação 

entre sujeitos de diferentes culturas, um reflexo direto da globalização que se 

intensificava no final do século XX, e que é discutida em nível acadêmico. As línguas 

minoritárias são, até hoje, um tópico que carece de investigação (Limberger & 
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Buchweitz, 2012), apesar de fazerem parte do escopo de estudos com bilíngues, 

claramente.  

Também na década de 1980, François Grosjean concedeu importantes 

publicações à área do bilinguismo. Uma delas foi o livro “Life with two Languages”, 

publicado em 1982, onde abordou de forma bastante abrangente e completa o 

bilinguismo: o fenômeno bilinguismo no mundo, nos Estados Unidos, no sujeito 

bilíngue, na criança que está se tornando bilíngue. O material de Grosjean (1982) serve 

de guia introdutório para a compreensão do bilinguismo, à essa época, bem como traz 

discussões teóricas importantes, abordando conceitos e apresentando reflexões do tema. 

 

2.2. Pesquisas contemporâneas 

 Já no novo século, a literatura majoritária do bilinguismo abordará seus efeitos e 

consequências. Isso porque passa a discutir-se que os efeitos do bilinguismo podem 

estar na natureza do processamento, e não na estrutura do conhecimento da língua. 

Assim, para testar essa possibilidade, é preciso estender a pesquisa explorando aspectos 

cognitivos que podem ser periféricos à influência linguística (Bialystok, 2009). As 

pesquisas dos anos subsequentes obedecem a essa tendência, quando os estudos sobre 

bilinguismo recairão intensamente sobre as funções cognitivas, e, em específico, sobre 

as funções executivas (Carlson & Meltzoff, 2008; Brentano & Fontes, 2011; Bialystok 

& Barac, 2013). Mediante as diversas concepções que existem para o funcionamento 

executivo (a ser detalhado em próximo capítulo), a literatura bilíngue segue 
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investigando diferentes componentes cognitivos, os quais podem ser parte do 

funcionamento executivo (a depender da concepção teórica subjacente). Os 

componentes mais estudados passam a ser, de acordo com Bialystok e Barac (2013): 

atenção, seleção, inibição, shifting
1
, flexibilidade. 

 Um exemplo de estudo é o de Bialystok e Martin (2004), que conduziram 

pesquisa com crianças bilíngues e monolíngues no intuito de investigar atenção e 

inibição. Através do teste Dimensional Change Card Sort Task (DCCS), que se vale dos 

estímulos perceptuais forma e cor, e também de estímulos semânticos (como animais, 

veículos), e ao longo de três estudos distintos, os pesquisadores investigaram a 

capacidade das crianças em flexibilizar a forma de combinar os cartões do teste. Esses 

cartões podiam ser combinados de acordo com cor, forma, objeto, atribuições de função 

e localização. Em diferentes jogos, as crianças desempenhavam uma fase “pré-switch” e 

outra “pós-switch”. Pois entre a primeira e a segunda, era ditada à criança uma mudança 

na regra: alterava-se o critério para combinação, ou a cor, ou a forma, ou a regra de 

atribuição em si mesma (se na fase pré-switch o critério é função, na fase pós, passa a 

ser localização). Essas tarefas com alternância de regras serviam especialmente para 

observar a capacidade de a criança flexibilizar a forma de combinação, sem que 

perseverasse no que estava fazendo anteriormente. Para isso, ela precisaria inibir a 

atenção ao outro elemento, que ainda estaria presente, mas que não deveria, mais, guiar 

a combinação. 

                                                           
1
 Shifting ou switch referem-se, na literatura, à constante alternância de idiomas que o bilíngue pratica 

diariamente. O shifting sendo especificamente referido à inibição de um dos idiomas; o switch sendo o 

termo abrangente para referir-se à alternância continuada. 



30 

 

 

 

 Ao longo dos três estudos, as crianças bilíngues tiveram melhor desempenho nas 

tarefas que envolviam condições perceptuais, de conflito perceptual: tarefas onde se 

tinha de inibir uma condição perceptual visível em prol de outra (também visível), e 

manter essa resposta ao longo da tarefa (Bialystok & Martin, 2004).  Os autores 

acreditam que o passo crucial para essa vantagem está na habilidade de reinterpretar o 

estímulo alvo, aquele que guia a combinação da tarefa, mas que muda em determinado 

momento da atividade. Ser capaz desse feito implica ignorar propriedades perceptuais 

que, nos itens imediatamente anteriores, eram as propriedades que guiavam e que mais 

mereciam atenção na tarefa. Os bilíngues foram melhores nessas ações.  

 Os autores valem-se de seus resultados para comentar essa vantajosa inibição 

que as crianças bilíngues demonstraram na pesquisa. Esse é um dos estudos recentes 

que apontam e enfatizam o fato de que a vantagem bilíngue, quando acontece, pode 

estar restrita a uma habilidade em especial, e não a uma variedade de funções 

cognitivas. Esse é um quadro bastante presente nos estudos mais recentes sobre 

bilinguismo. Os autores assim arrematam: a flexibilidade das crianças bilíngues está 

limitada a situações com informações perceptuais ilusórias, situações onde eles 

conseguem exercer uma inibição conceitual (Bialystok & Martin, 2004). A vantagem 

bilíngue na inibição conceitual é repetida e comentada em outras pesquisas recentes 

semelhantes, como a de Carlson e Meltzoff (2008) e a de Bialystok e Viswanathan 

(2009).  

 Na pesquisa de Carlson e Meltzoff (2008), os autores observaram aspectos das 

funções executivas em crianças bilíngues, comparando três grupos assim distribuídos: 
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um grupo de bilíngues nativos inglês-espanhol; um grupo monolíngue americano; um 

grupo de crianças em educação bilíngue. Foram utilizadas nove tarefas de funções 

executivas, abrangendo uma boa variedade de componentes. Esses, por sua vez, podiam 

ser enquadrados em duas categorias de atividades: “delay tasks” e “conflict tasks”. As 

primeiras, do tipo delay, requeriam que a criança adiasse uma resposta prepotente. As 

conflict tasks implicavam em o sujeito dar uma nova resposta enquanto inibia um 

conflito (do tipo perceptual, por exemplo). 

 No estudo de Carlson e Meltzoff (2008), os escores brutos não revelaram 

diferenças entre os grupos. Entretanto, o desempenho fora influenciado pela idade, 

habilidade verbal, e status socioeconômico. Ao fazer o devido pareamento e controlar 

essas três variáveis, foi verificada uma vantagem significativa para o bilíngue nativo. 

Especificamente nas tarefas do tipo conflict task, as que requerem inibição para dar 

novas respostas.  

 No trabalho desses autores, vemos a relevância de se considerar e controlar 

variáveis culturais e sociais ao comparar efeitos cognitivos em populações bilíngues. Os 

próprios pesquisadores fazem menção a isso, no início e na conclusão do seu trabalho, 

comunicando que as pesquisas com bilíngues devem sempre levar em conta os 

componentes culturais implicados, um item muito ausente nas pesquisas anteriores à 

deles (Carlson & Meltzoff, 2008). Além disso, os autores demonstram a necessidade de 

explorar um componente cognitivo de forma ampla, investigando, por isso, as funções 

executivas através de nove tarefas diferentes. Ao mesmo tempo em que se ampliam as 

possibilidades de investigação sobre o tema, os resultados apontam para algo que 
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passará a ser frequente em estudos ulteriores: a vantagem bilíngue específica em um 

componente cognitivo, ou, ainda, em uma habilidade de um componente cognitivo. 

Vemos, na pesquisa de Carlson e Meltzoff (2008), que a vantagem bilíngue na sua 

amostra não se expande para as funções executivas como um todo. As vantagens 

aparecem nas atividades que requerem memória e inibição (para respostas prepotentes e 

elementos distratores), e, ainda, o efeito não se generaliza para todas as medidas 

envolvendo inibição: mas somente para as medidas envoltas nas conflict tasks (Carlson 

& Meltzoff, 2008). É um resultado semelhante, por exemplo, ao do estudo de Bialystok 

e Martin (2004), acima comentado, e ao de Bialystok e Viswanathan (2009), esmiuçado 

a seguir.  

 Na pesquisa de Bialystok e Viswanathan (2009), a inibição é novamente 

discutida como um construto não unitário, e, por isso, detalhada em dois aspectos: o da 

supressão de interferência e da inibição de resposta. Os pesquisadores discutem que, 

olhando para a literatura, a vantagem associada ao bilinguismo parece estar quase 

sempre atrelada à supressão de interferência. E aventam que outro componente 

importante para bilíngues pode ser a flexibilidade cognitiva: mediante a habilidade de 

mudar, trocar de tarefas – assim como eles mudam de idioma.  

 Com uma amostra bilíngue e monolíngue no Canadá, e uma amostra bilíngue na 

Índia, Bialystok e Viswanathan (2009) encontraram, em seus resultados, que as crianças 

bilíngues avaliadas foram mais eficientes nas atividades envolvendo supressão de 

interferência e flexibilidade cognitiva; não havendo diferenças quanto à supressão de 

resposta. Esse resultado é bastante semelhante ao apontado por Bialystok e Martin 
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(2004) e por Carlson e Meltzoff (2008): quando a supressão motora, a supressão de uma 

resposta prepotente, não se apresenta enquanto vantagem bilíngue. A vantagem 

inibitória fica por conta da capacidade de inibir pistas perceptuais (Bialystok & Martin, 

2004), de suprimir uma interferência de ordem mais conceitual que motora. 

 Pesquisas contemporâneas têm ampliado ainda mais as possibilidades de 

investigação, realizando estudos com populações bilíngues em diferentes países do 

mundo, com diferentes modalidades de bilinguismo, com sujeitos que são bilíngues do 

tipo consecutivo, com sujeitos trilíngues, também, com indivíduos aprendizes de língua 

estrangeira. São alguns exemplos dos estudos recentes observados. Poarch e Hell 

(2012), por exemplo, conduziram uma pesquisa comparando os seguintes grupos de 

crianças: monolíngues, bilíngues, trilíngues, aprendizes de língua estrangeira. 

Conduziram atividades de controle inibitório (Tarefa Simon) e tarefas de atenção, não 

encontrando diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Foram 

encontrados apenas resultados quantitativamente diferentes, apontando menor 

interferência para bilíngues e trilíngues, por exemplo. Esse tipo de resultado tem 

aparecido nos estudos mais recentes da literatura – presentes, especialmente, na 

literatura brasileira com bilíngues (Billig, 2009; Pinto, 2009; Brentano, 2011). Começa-

se, portanto, a relativizar ainda mais a presença de vantagem cognitiva em sujeitos 

bilíngues, enquanto segue-se a tendência majoritária de investigar as consequências 

cognitivas em quem é bilíngue. 

 Como exemplo da disparidade de resultados entre pesquisas que investigam as 

consequências cognitivas do bilinguismo, podemos citar os estudos de Duñabeitia, e 
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colaboradores (2014) e de Christoffels e colaboradores (2014), publicados no mesmo 

ano. Enquanto o primeiro não observou diferenças cognitivas entre bilíngues e 

monolíngues, o segundo, com bilíngues tardios de contexto escolar, apresenta vantagens 

significativas para o grupo bilíngue em tarefas de flexibilidade cognitiva. 

 Ao observarmos o percurso histórico percorrido pelas publicações sobre 

bilinguismo e com bilíngues, vemos o aumento cada vez mais expressivo das pesquisas 

empíricas, principalmente. Até o final do século passado, as publicações teóricas tinham 

grande destaque, pois o bilinguismo suscitava ainda muitas discussões conceituais, e 

diferentes paradigmas eram (e ainda são) possíveis de abordá-lo (linguística, psicologia, 

neurociências, biologia, sociologia, pedagogia, para citar alguns (Vian et al., 2013). Os 

estudos empíricos começam a ser incentivados especialmente depois das vantagens 

encontradas em Peal e Lambert (1962), mas receberam ênfase maior nas últimas 

décadas, principalmente no século XXI. Eles continuam sendo incentivados; a literatura 

bilíngue mantém grande ênfase nas pesquisas empíricas investigando funções 

cognitivas. A despeito da presença de vantagens ou não – e isso será esmiuçado em 

capítulo posterior –, as consequências cognitivas continuam a ser a maior fonte de 

interesse dos pesquisadores do bilinguismo. 
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3. ASPECTOS COGNITIVOS E BILINGUISMO 

Os citados estudos de Saer (1923) e Peal e Lambert (1962) são emblemáticos 

independente de suas metodologias e resultados, pois clamaram atenção para um 

aspecto fundamental do bilinguismo: o funcionamento cognitivo associado. A despeito 

de encontrarmos vantagens ou ausência de vantagens no grupo bilíngue, e independente 

do que as variadas pesquisas têm encontrado, é necessário entender o movimento que se 

fez em torno das primeiras pesquisas com bilíngues que encontraram resultados 

positivos em aspectos cognitivos: elas guiaram pesquisas ulteriores que se dedicaram 

em explicar razões para essas vantagens estarem se manifestando. E uma visão ampla e 

compreensiva do bilinguismo pôde nos ser apresentada. 

 As diferenças entre bilíngues e monolíngues, no que diz respeito ao 

funcionamento cognitivo, se dariam devido às maiores demandas cognitivas impostas 

pelo bilinguismo (Michael & Gollan, 2005). Tais demandas referem-se ao fato de que 

os bilíngues nunca suprimem completamente um dos seus idiomas, mesmo que estejam 

usando apenas um deles em dada situação – o que também significa que bilíngues nunca 

são funcionalmente monolíngues (Michael & Gollan, 2005). Qualquer que seja a 

situação comunicativa, no funcionamento cognitivo bilíngue sempre haverá duas 

línguas diferentes em atividade. 

 Segundo Bialystok (2011), essa é a chave para entender como o bilinguismo 

afeta mente e cérebro: o fato de que, em um falante bilíngue, ambas as línguas estão 

constantemente ativas, em algum grau, mesmo em contexto essencialmente 

monolíngue, onde um dos idiomas não está sendo requerido. O fato de haver duas 
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línguas sempre ativas na mente bilíngue introduz, ao bilíngue, um problema de controle 

da atenção que não existe para os falantes monolíngues (Bialystok, 2011). Ter de lidar 

com duas línguas simultaneamente requer um mecanismo de controle para resolver a 

competição entre as duas línguas, e para tornar possível que o bilíngue utilize apenas 

uma delas para os propósitos de comunicação (Poarch & Hell, 2012). 

 O movimento de selecionar uma das línguas, prevenindo interferências do outro 

idioma, e, dessa forma, mantendo a alternância eficaz entre elas, termina por trazer 

ganhos para o domínio não verbal do funcionamento cognitivo (Bialystok, 2011; Poarch 

& Hell, 2012). Esse domínio não verbal usualmente irá referir às funções executivas 

(Bialystok, 2011), que serão melhor explanadas nos próximos capítulos. 

 Pesquisas têm investigado componentes cognitivos de diversas ordens: 

componentes linguísticos e metalinguísticos (Brentano & Finger, 2010; Bialystok & 

Barac, 2011), funções executivas (Carlson & Meltzoff, 2008; Bialystok & Viswanathan, 

2009), controle inibitório (Bialystok, 2006; Bialystok & Viswanathan, 2009; Brentano, 

2011; Pereira, 2012; Poarch & Hell, 2012; Duñabeita et al., 2014), memória operacional 

(Michael & Gollan, 2005; Pereira, 2012; Luk, Craik, Moreno & Bialystok, 2013), 

flexibilidade cognitiva (Bialystok & Viswanathan, 2009; Adi-Japha, Berberich-Artzi & 

Libnawi, 2010; Christoffels et al., 2014). Sobre os estudos que têm encontrado 

vantagens no grupo bilíngue, há destaque para os trabalhos de: Peal e Lambert (1962) 

para flexibilidade cognitiva, Bialystok (2001; 2006; 2010) para controle inibitório e 

atenção seletiva. Contudo, conforme aqui será comentado, o bilinguismo pode estar 

associado tanto a vantagens como a desvantagens cognitivas, dependendo do tipo de 
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tarefa utilizada (Michael & Gollan, 2005) e do componente observado. E provavelmente 

em virtude desse fato, as pesquisas que investigam diferentes funções cognitivas em 

diferentes grupos bilíngues só têm aumentado em número.  

 Nas últimas décadas, conforme mencionado anteriormente, muitas das pesquisas 

sobre bilinguismo e funcionamento cognitivo têm se debruçado sobre as funções 

executivas (Carlson & Meltzoff, 2008; Bialystok & Viswanathan, 2009; Brentano & 

Fontes, 2011; Bialystok & Barac, 2013). Processos de atenção, seleção, inibição, 

monitoramento e flexibilidade, componentes do funcionamento executivo, se 

desenvolvem em paralelo com a maturação do córtex pré-frontal, e, em algumas 

pesquisas, aparecem enquanto vantagem para o bilíngue por terem tido 

desenvolvimento precoce, por exemplo (Bialystok & Barac, 2013).  

 Na literatura sobre bilinguismo, a investigação passou a deter-se sobre os 

componentes executivos após os achados de Peal e Lambert em 1962. O construto como 

um todo, assim como seus componentes, têm sido investigados ao longo das décadas: 

flexibilidade cognitiva, controle inibitório, memória operacional, atenção seletiva têm 

recebido grande enfoque na pesquisa relacionada. Muitos pesquisadores têm encontrado 

vantagens consequentes do bilinguismo para esses componentes. Outros, ainda, se 

debruçam em explicar tais consequências do ponto de vista neurológico, localizando, 

por exemplo, áreas cerebrais envolvidas no uso e controle de duas ou mais línguas 

(Meuter, 2005).  

As ditas funções executivas são reconhecidas na literatura por inúmeras 

definições. Uma delas remete a Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes e Leite (2008), os quais 
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afirmam que funções executivas (FE) definem-se enquanto um conjunto de funções que 

atuam em harmonia, com o propósito de direcionar comportamentos a metas, presumir e 

adequar comportamentos eficazes, atuando enquanto organizador do nosso 

comportamento cotidiano.  

 Para que sejam capazes dessa atuação harmônica, as funções executivas 

precisam incluir diferentes componentes, apesar de também não haver unanimidade em 

definir com exatidão quais são os componentes inclusos nesse grande bloco executivo. 

Malloy-Diniz e colaboradores (2008), por sua vez, apostam enquanto integrantes das 

FE: planejamento, controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva, 

memória operacional, atenção, categorização e fluência. Mas a vantagem bilíngue nas 

tarefas de funcionamento executivo indica desenvolvimento precoce em apenas alguns 

componentes do controle executivo (Bialystok & Barac, 2013), e por isso pesquisas 

recentes têm investigado alguns dos componentes das FE, muitas vezes isolados, ou em 

menores grupos deles. Assim, enquanto existe consenso sobre a urgência de estudos 

sobre os efeitos do bilinguismo nas FE (Carlson & Meltzoff, 2008), a literatura bilíngue 

segue com estudos investigando principalmente os seguintes componentes executivos: 

atenção, seleção, inibição, shifting, flexibilidade (Bialystok & Barac, 2013). 

 Os estudos associando bilinguismo e funções executivas têm se intensificado nos 

últimos anos; e continuam abordando ou o grande construto, ou os seus componentes 

integrantes. A investigação dos componentes executivos em população bilíngue é 

justificada diante do que pode representar a prática de dois idiomas para um indivíduo, 

pois, de acordo com Carlson e Meltzoff (2008), a prática intensiva formando símbolos 



39 

 

 

 

duais, mantendo-os na mente e, continuamente, inibindo um deles em favor de outro, 

pode assim resultar em habilidades de controle executivo mais refinadas. 

 Michael e Gollan (2005) adotam o pressuposto de que diferenças entre bilíngues 

e monolíngues podem ser causadas pelas maiores demandas cognitivas impostas a quem 

é bilíngue, em se tratando do uso de apenas um idioma. A seleção efetiva de um dos 

idiomas, precisando selecioná-lo dentre dois (ou mais) parece impor maiores demandas 

de processamento, assim como parece requerer uma habilidade mais sofisticada de 

monitoramento (Meuter, 2005). Pereira (2012) também argumenta que a constante 

disputa entre duas línguas no cérebro bilíngue, de modo a selecionar uma ao invés de 

outra em contextos conversacionais e similares, irá acarretar maiores demandas às 

funções: memória de trabalho, atenção seletiva, controle inibitório, e flexibilidade 

cognitiva. Brentano e Fontes (2011) comentam que um dos fatores capaz de alterar o 

desenvolvimento das funções executivas na infância pode ser o bilinguismo: crianças 

bilíngues desenvolvem atenção seletiva e controle inibitório mais cedo que seus pares 

monolíngues. E por isso a vantagem bilíngue pode refletir-se no grupo das funções 

executivas.  

Mas também é possível que a vantagem bilíngue no funcionamento executivo 

reflita-se no desenvolvimento precoce de apenas alguns componentes do controle 

executivo, como, por exemplo, o controle inibitório (Bialystok & Barac, 2013). Isso está 

por trás da intenção de muitos estudos em investigarem a associação do bilinguismo 

com um dos componentes das funções executivas, e nem sempre com o bloco das 

funções executivas por inteiro. Sabendo que os processos das FE incluem atenção, 
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seleção, inibição, monitoramento, flexibilidade (Bialystok & Barac, 2013), para além de 

outras definições, as pesquisas referentes aos efeitos executivos do bilinguismo 

dispõem-se a investigar os efeitos do fenômeno bilíngue sobre esses componentes.  

Desse modo, Bialystok (2001; 2005; 2006) promulga que a grande vantagem do 

bilinguismo está na maior capacidade da atenção seletiva para informações, e na maior 

capacidade para inibir pistas enganosas, sendo essa uma das principais características 

cognitivas do indivíduo bilíngue. Carlson e Meltzoff (2008), mesmo tendo pesquisado o 

grande bloco das funções executivas, reconhecem que os bilíngues realizam uma prática 

cotidiana do componente cognitivo controle inibitório; mas reconhecem e atestam 

também que os bilíngues têm melhor desempenho em tarefas executivas do tipo conflict 

tasks, e não nas tarefas executivas do tipo delay tasks. Isto é, a vantagem bilíngue não se 

estende para todos os componentes da inibição; ela é referente principalmente à inibição 

da atenção (conflict tasks), e não tanto à inibição da ação ou da resposta motora (delay 

tasks). Esse dado, segundo os mesmos, já havia sido observado no estudo de Bialystok e 

Martin (2004).  

As funções executivas recebem grande atenção na literatura: seja na pesquisa 

cognitiva em geral, seja na literatura específica sobre bilinguismo. Entretanto, conforme 

já comentado, na pesquisa com bilíngues as pesquisas têm tomado a direção de 

investigar alguns dos componentes, e às vezes apenas um único componente. Os autores 

têm se esforçado em descobrir quais componentes são mais utilizados pelo bilíngue, isto 

é, quais aspectos cognitivos têm sido mais afetados pela prática de dois idiomas.  
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Apesar da ênfase e do aumento expressivo da pesquisa com bilíngues e 

funcionamento cognitivo, a produção é ainda incipiente na pesquisa acadêmica 

brasileira, ainda mais no Nordeste do país. Conforme comenta Pereira (2012), ainda são 

poucos os estudos brasileiros sobre os efeitos do bilinguismo na cognição. Brentano 

(2011) faz eco a essas considerações, sendo específica sobre o bilinguismo em contexto 

de escolarização, conforme ressaltado anteriormente: diz serem poucas as pesquisas que 

investigam os efeitos linguísticos, metalinguísticos e cognitivos de uma experiência 

bilíngue resultante da inserção escolar com esse fim. Ainda para Zimmer, Finger e 

Scherer (2008), são também raros, no Brasil, estudos sobre bilinguismo partindo de 

investigações psicolinguísticas, e também estudos brasileiros sobre o bilinguismo em 

crianças. Limberger e Buchweitz (2012) afirmam o mesmo: as pesquisas brasileiras que 

relacionam bilinguismo e cognição são incipientes, assim como há poucas pesquisas 

brasileiras com crianças bilíngues.  

 Assim, diante da pluralidade de possibilidades de se fazer pesquisa na área, e à 

despeito da possibilidade de encontrar vantagens, desvantagens, ou ausência de 

diferenças nos mais variados construtos cognitivos, as pesquisas sobre bilinguismo e 

aspectos cognitivos se mantêm, continuam, e têm recebido grande incentivo para serem 

feitas. Isso tudo ressalta a importante consideração feita por Bialystok (2005, p. 428): 

Bilinguismo muda algo fundamental sobre o modo como 
processos cognitivos são moldados por crianças pequenas. Quão 
extensas são essas modificações, seja no espaço cognitivo, seja 
no tempo do desenvolvimento, são questões que ainda estão sob 
investigação. Mesmo que essas vantagens provem ser mais 
transientes ou mais frágeis do que alguns dos dados mais 
otimistas têm sugerido que elas sejam, seu papel em descartar 
antigos medos de que o bilinguismo confunde crianças e retarda 
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seu crescimento intelectual já tem significado um grande 
avanço. 

 

 Assim, ao optar por investigar componentes cognitivos em crianças sob 

bilinguismo escolar, essa pesquisa partirá da ideia de que as vantagens podem estar 

presentes nesse grupo, mas, de antemão, é um estudo que tem como principal pretensão 

e ideal manter aceso o interesse por esse fenômeno cada vez mais frequente, em uma de 

suas modalidades que também tem se feito cada vez mais presente: o bilinguismo 

escolar. 

 

 

3.1. Flexibilidade cognitiva e bilinguismo 

Flexibilidade cognitiva implica a capacidade de mudar o curso dos pensamentos 

ou das ações, de acordo com a demanda do ambiente (Malloy-Diniz et al., 2010). Ela 

também pode ser expressa de diversas formas: desde a exibição de gênios das artes e 

ciências, até atos mais simples de resolução de problemas na vida cotidiana (Barbey, 

Colom & Grafman, 2013). Um déficit em flexibilidade cognitiva pode corresponder 

tanto à incapacidade de construir modelos alternativos de realidade, quanto à 

incapacidade de usar tais modelos (Kissine, 2012). Em relação aos bilíngues, Carlson e 

Meltzoff (2008) apontam que a exposição precoce a mais de uma língua pode melhorar 

as habilidades de inibição e de memória de trabalho, necessárias para a flexibilidade 

cognitiva em uma variedade de situações e resolução de problemas.  

O estudo icônico dentro do bilinguismo, publicado em 1962 por Peal e Lambert, 

versa especialmente sobre flexibilidade cognitiva. Diante dos resultados encontrados 
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(com bilíngues tendo melhor desempenho que monolíngues em tarefas verbais e não 

verbais), os autores fazem algumas considerações. Uma, a de que pessoas que aprendem 

a usar duas línguas possuem dois símbolos para cada objeto; assim, desde muito cedo, 

os bilíngues são forçados a conceptualizar os eventos do ambiente em termos de suas 

propriedades gerais, sem se apoiar tanto nos símbolos linguísticos (Pearl & Lambert, 

1962).  

De acordo com os achados da pesquisa de Peal e Lambert (1962), pode-se ver 

que o aprendizado é mais dissociado da língua, do idioma, fazendo com que o idioma 

seja também encarado como algo arbitrário: se cada evento e objeto possuem dois 

nomes distintos, significa que os nomes, as palavras, são arbitrários em relação ao que 

adotam como significado. A separação entre esses dois aspectos, de forma (a palavra em 

si) e conteúdo (aquilo que a palavra diz representar) já encosta nos conceitos de 

arbitrariedade do signo, flexibilidade cognitiva, e consciência metalinguística.  

Assim, Peal e Lambert (1962) propõem que os bilíngues, devido ao seu 

treinamento em duas línguas, se tornam mais adeptos que os monolíngues à formação 

de conceitos e ao pensamento abstrato. E é isso que contará, pelo menos em parte, para 

a superioridade nos testes que exigem reorganização de símbolos (testes associados à 

flexibilidade cognitiva).  

Os autores também adotam a proposição de que os bilíngues desenvolveram 

melhor flexibilidade cognitiva no pensamento. Eles comentam: os monolíngues, 

claramente, não desenvolveram a habilidade de ficar alternando entre línguas, e, 

consequentemente, de fazer uso de duas diferentes perspectivas. E por isso é esperado 
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que eles sejam mais rígidos e menos flexíveis em determinados tipos de teste (Peal & 

Lambert, 1962). Essa hipótese poderia ser melhor testada comparando grupos de 

bilíngues e monolíngues em testes envolvendo rigidez, a fim de ver se rigidez-

flexibilidade é uma dimensão onde esses dois grupos diferem (Peal & Lambert, 1962).  

O trabalho de Peal e Lambert modificou tanto os padrões dos delineamentos de 

estudos com bilíngues quando as expectativas de pesquisadores quanto aos resultados 

desses estudos (Bialystok, 2009). Na pesquisa contemporânea, a flexibilidade cognitiva 

é menos investigada que outros componentes, mas, ainda assim, estudada em 

populações bilíngues: Vega (2008); Bialystok e Viswanathan (2009); Adi-Japha e 

colaboradores (2010); Christoffels e colaboradores (2014). 

Vega (2008) investigou, em crianças, a flexibilidade cognitiva através do Teste 

Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST). Observou os resultados desse e de 

outros instrumentos em uma amostra total de quarenta crianças. Em seus resultados, as 

crianças bilíngues cometeram menos erros e menos respostas perseverativas no WCST, 

indicando melhores habilidades na flexibilidade cognitiva em comparação com as 

crianças monolíngues. 

A pesquisa de Bialystok e Viswanathan (2009) comparou crianças monolíngues 

e bilíngues canadenses, e crianças monolíngues e bilíngues indianas. O viés cultural não 

foi observado em seus resultados, que demonstraram todos os bilíngues da amostra com 

vantagem em relação aos monolíngues, no controle inibitório e na flexibilidade 

cognitiva. A flexibilidade cognitiva é também referenciada, nesse trabalho, como 

switching, presente através da avaliação do Teste Trilhas (Trail Making Test) e dos itens 
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congruentes e incongruentes em uma Tarefa de Faces (Face’s Task). Os bilíngues 

tiveram melhor desempenho na parte B do Teste Trilhas, e os bilíngues indianos 

tiveram melhor desempenho que os monolíngues em ambas as partes do Teste Trilhas. 

Na Face’s Task, os bilíngues tiveram menores custos de switch nos itens incongruentes 

– um índice importante ao se considerar a flexibilidade cognitiva. Essa pesquisa de 

Bialystok e Viswanathan (2004) demonstram a possibilidade de os bilíngues terem 

vantagem, também, na flexibilidade cognitiva, e o fazem enfrentando o viés cultural, 

comparando populações bilíngues de culturas bastante distintas. 

Adi-Japha e colaboradores (2010) também investigaram a flexibilidade cognitiva 

em bilíngues, mas o fizeram através do desenho. Em uma pesquisa que incluía conceitos 

de flexibilidade intrarrepresentacional e de flexibilidade interrepresentacional, a 

instrução era desenhar objetos que não existissem, e em seguida explicar por que não 

existiam. Em dois estudos: um com crianças bilíngues com 04 anos de idade, sendo 25 

monolíngues do hebraico, e 25 bilíngues simultâneos hebraico/inglês; nesse, a tarefa era 

desenhar uma flor que não existia, e em seguida explicar por que essa flor não existia. E 

outro estudo, dentro da mesma pesquisa, agora com crianças com 05 anos de idade: 15 

monolíngues do hebraico, e 15 bilíngues sequenciais árabe/hebraico. Nesse, a tarefa era 

desenhar uma flor e uma casa que não existissem – e logo em seguida explicar por que 

não.  

Em ambos os estudos, as crianças bilíngues tiveram melhor desempenho na 

flexibilidade interrepresentacional. A flexibilidade interrepresentacional tende a 

aparecer mais tardiamente no desenvolvimento, por volta dos oito anos de idade, e 
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refere-se aos componentes de diferentes categorias que aparecem no desenho (quando 

as inserções no desenho da figura que não existe, por exemplo, são de categoria 

diferente do elemento original). A flexibilidade intrarrepresentacional aparece por volta 

dois quatro anos de idade, e é um composto mais simples: refere-se aos componentes da 

própria representação gráfica, e são modificações mais simplistas de se fazer e perceber. 

Um exemplo de flexibilidade interrepresentacional acontecia quando, ao solicitar à 

criança que desenhasse uma flor que não existisse, as modificações eram do tipo de 

cruzar as categorias do desenho, transformando-o em algo bastante diferente, abstraindo 

as funções de cada um dos componentes do desenho, por assim dizer. Mas um exemplo 

de flexibilidade intrarrepresentacional acontecia quando, ao ser solicitada a fazer um 

desenho de algo que não existisse, a criança apenas eliminava alguns dos componentes 

importantes do desenho.  

Assim, na pesquisa de Adi-Japha e sua equipe (2010), crianças bilíngues e 

monolíngues tinham padrões diferentes de mudanças nos desenhos, enquanto tiveram 

resultados semelhantes em outros itens do estudo (complexidade do desenho, recepção 

visual). Contudo, a grande diferença entre os dois grupos, em havendo vantagem para o 

grupo bilíngue, era apenas nesse aspecto da flexibilidade cognitiva, o da flexibilidade 

interrepresentacional. Os autores comentam que isso pode acontecer em virtude do 

constante switch que os bilíngues mantêm; assim como devido à produção eventual de 

sentenças nas quais a criança mistura os dois idiomas (mixed-language sentences). 

Também pode ser explicado por causa da maior facilidade que os bilíngues têm em 

compreender/identificar figuras ambíguas. E a consequência disso pode ser a maior 
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facilidade em produzir desenhos que também misturem representações simbólicas (Adi-

Japha et al., 2010). 

Esse trabalho de Adi-Japha e colaboradores (2010) conduz à ideia de que as 

vantagens cognitivas associadas ao bilinguismo podem ser mais específicas do que 

generalizantes, mais pontuais, e que podem variar de acordo com o tipo de amostra 

bilíngue estudada (cuja população é bastante variada). Por outro lado, o trabalho 

também endossa e reforça e ideia de que a flexibilidade linguística pode influenciar e 

produzir mudanças no domínio não-linguístico (Adi-Japha et al., 2010). 

Por último, Christoffels e colaboradores (2014) investigaram a possibilidade de 

um bilinguismo tardio, em modalidade de imersão (escolar), produzir vantagens 

cognitivas. Compararam dois grupos de alunos do ensino médio: um grupo com 

exposição cotidiana ao inglês, pois tinham metade das aulas escolares nesse idioma; 

outro grupo cuja modalidade de ensino era apenas através da língua materna, o 

holandês. Através de uma tarefa do tipo switching, com estímulos congruentes e 

incongruentes, os pesquisadores investigaram, também, a flexibilidade cognitiva. 

Os autores partiram da hipótese que a exposição diária a duas línguas, mesmo 

em momento considerado tardio, a partir da adolescência, poderia produzir vantagens 

cognitivas. Pois, segundo eles, a flexibilidade cognitiva é o aspecto do controle 

cognitivo que mais parece relacionar-se ao ‘treinamento’ diário da alternância de 

idiomas (Christoffels et al., 2014). Os sujeitos bilíngues tiveram melhor desempenho 

nos testes utilizados, com menores custos no switch e também menores efeitos dos 

estímulos precedentes: dois itens que revelam eficácia nos testes de congruência e 
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incongruência, e que revelam, por consequência, habilidades em vantagem na 

flexibilidade cognitiva e no foco atencional (atenção do tipo analítica, como a exigida 

no teste). Os resultados dessa pesquisa dão suporte à ideia de que o bilinguismo reforça 

a flexibilidade cognitiva em geral (Christoffels et al., 2014), mas também apontam que 

as melhores performances dos bilíngues só foram significativas em situações que 

demandavam maior controle nas tarefas, um resultado já apresentado e comentador por 

Costa, Hernández, Costa-Faidella e Sebastian-Gallés (2009), por exemplo. A pesquisa 

de Christoffels e colaboradores (2014) mostra vantagem bilíngue na flexibilidade 

cognitiva, mas, especialmente, valendo-se de um grupo de sujeitos que está a tornar-se 

bilíngue tardiamente (ao longo da adolescência), e através da educação. Interpreta-se, 

assim, um estudo que indica a educação bilíngue como promotora da flexibilidade 

cognitiva, além da vantagem em relação ao foco atencional. 

A pesquisa que embasa essa dissertação parte de hipótese similar: de que o 

bilinguismo pode ser capaz de endossar a flexibilidade cognitiva, e que para isso é 

preciso investigá-la através de um instrumento de pesquisa completo e apropriado. 

Inclui, dessa forma, a investigação desse componente cognitivo associado ao 

bilinguismo escolar, além do componente a ser discutido na sequência: o controle 

inibitório. 
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3.2. Controle inibitório e bilinguismo 

Controle inibitório (CI) refere-se à capacidade de inibir respostas ineficazes, ou 

respostas a estímulos distratores (Mourão Júnior & Melo, 2011). Trata-se de uma 

função cujo objetivo é suprimir entradas internas (via memória) ou externas (via 

sentidos) que possam interferir na estruturação da cognição, do comportamento, e do 

discurso (Mourão Júnior & Melo, 2011). O CI previne que informações irrelevantes 

invadam a memória de trabalho, o que significa possuir um papel crítico no controle de 

pensamentos e ações (Pereira, 2012).  

O controle inibitório também opera através de efeitos seletivos, se configurando 

como um componente indispensável para o desenvolvimento e integridade do sistema 

atencional (Mourão Júnior & Melo, 2011). Desse modo, permite o desenvolvimento da 

atenção seletiva e sustentada, pois seu contínuo movimento de inibir distratores, 

enquanto conduz à maior flexibilidade e possibilidade de mudanças, termina por inibir 

fortes inclinações do comportamento (Brentano & Fontes, 2011).  

 O controle inibitório, ainda, é mencionado em relação ao seu teor psicossocial: 

no desenvolvimento da criança, o estabelecimento progressivo do controle inibitório 

sobre os impulsos internos, sobre o sensório, sobre a mobilidade, atuando como um 

indicador do desenvolvimento psicossocial infantil (Mourão Júnior & Melo, 2011). A 

inibição também permite uma medida de controle sobre nossa atenção e nossas ações, 

de modo que nosso comportamento não seja controlado por estímulos exteriores, 

emoções, padrões arraigados (Brentano & Fontes, 2011). Sabendo que as funções 

executivas mantêm-se em contínuo e rápido desenvolvimento na infância (Brentano, 
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2011), entendemos, por consequência, o papel importante do controle inibitório para o 

desenvolvimento típico desse período.  

Muitos autores referenciam o controle inibitório (CI) como prática corrente do 

sujeito bilíngue, pois ela é uma demanda contínua para quem faz prática cotidiana de 

duas ou mais línguas. Carlson e Meltzoff (2008) chamam a atenção para isso, para o 

fato de que quem é bilíngue faz prática massiva do controle inibitório. Ademais, a noção 

de que o bilíngue necessita inibir uma língua para momentaneamente ativar outra está 

em várias considerações da literatura. 

 Meuter (2005) discute em capítulo o tópico da seleção de idioma em bilíngues, 

e, por consequência, explora aspectos do controle inibitório. A autora comenta 

pesquisas atestando que, em um indivíduo bilíngue, os dois sistemas linguísticos 

permanecem sempre ativos, em graus variados (Grainger & Dijkstra, 1992; Green, 

1986, 1993, 1998a; Grosjean, 1998, citados por Meuter, 2005). Essa dinâmica atribuirá 

demandas ao controle inibitório: a ativação automática de representações linguísticas 

pode ter consequências de longo alcance para a criança bilíngue, pois proverá um 

treinamento de longo prazo dos sistemas inibitórios (Segalowitz & Hulstijn, 2005).  

 Mesmo em contexto de conversação exclusivamente monolíngue, quando o 

bilíngue não fala em um dos seus idiomas, os dois idiomas permanecem cognitivamente 

ativos. Esse movimento implica que não existe uma mudança absoluta de um idioma 

para outro, mas sim um controle em inibir uma das línguas enquanto é necessário usar 

somente a outra. Essa dinâmica de controle depende inevitavelmente do controle 
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inibitório, e trata-se, ao mesmo tempo, de um problema de atenção que passa a ser 

intenso em quem é bilíngue (Bialystok, 2011). 

 Grosjean (2013) acrescenta a essa dinâmica uma importante consideração de 

ordem contextual. O autor faz referência ao fato de que os bilíngues poderão operar em 

contextos essencialmente monolíngues, ou em contextos essencialmente bilíngues. 

Caminhar entre esses dois extremos, monolíngue e bilíngue, significa que as interações 

do sujeito bilíngue ocorrem em uma espécie de continumm. No modo monolíngue como 

quando, por exemplo, um sujeito bilíngue conversa com alguém exclusivamente 

monolíngue, sendo necessário que o bilíngue iniba por completo o idioma que o seu 

interlocutor desconheça. No modo bilíngue, à exemplo de quando dois bilíngues (de 

mesmos idiomas) interagem, fica reconhecida a possibilidade do code-switching e do 

borrowing, fenômenos que implicam no uso de palavras dos dois idiomas na mesma 

conversação – e a comunicação, em situações assim, não ficando comprometida. 

Dependendo de onde se opera dentro desse continumm, é provável que haja 

diferentes demandas para o controle inibitório. Estar na extremidade monolíngue pode 

significar, para o bilíngue, um controle intenso de um dos idiomas (o do idioma que não 

deve ser dito no momento da interação). Estar no outro extremo, conversando com um 

bilíngue de mesmos idiomas, pode significar uma rigidez menor sobre o controle de 

suas línguas, pois será admitido falar os dois idiomas, misturar termos diferentes (code-

swiching), e usar termos de um dos idiomas que não têm tradução para o outro 

(borrowing). 
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 Observando a consideração de ordem contextual feita por Grosjean (2013), vê-se 

que os sujeitos bilíngues operam em variados graus (a depender do contexto), de modo 

que usam continuamente o princípio da inibição. O controle inibitório, então prática 

cotidiana do bilíngue (Carlson & Meltzoff, 2008), surge enquanto componente 

cognitivo extensivamente estudado e discutido na literatura relacionada ao bilinguismo. 

 Dados empíricos consistentes na literatura bilíngue referem vantagem nos 

componentes atenção seletiva e controle inibitório (Bialystok, 2009). A consistência 

desses dados empíricos é sempre explicada pelo fato de que bilíngues fluentes, ao usar 

constantemente as duas línguas, têm de lidar regularmente com esse dito problema de 

controle da atenção, pois precisam resistir a intrusões de uma língua para que atinjam 

desempenho fluente no idioma demandado pelo contexto (Bialystok, 2006). Esse 

movimento de resistir a intrusões enquanto mantém um desempenho eficaz em um dos 

idiomas explicará a vantagem bilíngue de resolver informação conflitante, de lidar com 

informação e estímulos conflitantes; habilidades que se manifestam nos domínios 

verbais e não verbais da resolução de problemas (Bialystok, 2005; 2011). 

 O movimento de lidar e resolver informações conflitantes implica em haver 

seletividade da atenção, um componente fortemente associado ao controle inibitório, 

especialmente em se tratando de bilinguismo. Isso porque o bilinguismo exerce seu 

papel primordialmente no componente inibitório da atenção, já que a experiência de 

usar duas línguas provê uma prática massiva nos centros de atenção e inibição do córtex 

pré-frontal (Bialystok, 2005). Essa experiência, caso ocorra na infância, também garante 

a prática massiva e o desenvolvimento aprimorado desses componentes. Assim, o que 
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crianças bilíngues são capazes de fazer, mais do que as monolíngues, é inibir sua 

atenção para misleading information (Bialystok, 2009), para as informações que 

confundem, distraem, que equivalem a pistas enganosas na resolução de um problema; e 

isso nós podemos considerar como uma consequência da prática massiva dos dois 

idiomas, ou seja, do próprio bilinguismo.  

Segalowitz & Hulstjin (2005), ao discutir automaticidade no bilinguismo e 

aprendizado da segunda língua, comentam pesquisas de Bialystok com crianças 

aprendendo um segundo idioma e se tornando bilíngues. O uso cotidiano de duas 

línguas pode significar um treinamento intensivo dos sistemas inibitórios frontais, um 

treinamento que não ocorre em grau igual para crianças monolíngues e que, por isso, 

explica a diferença em determinadas habilidades que existe entre os dois grupos. Essas 

habilidades, a citar em exemplo o controle inibitório, ocorrem continuamente em 

contexto linguístico, mas, conforme atesta a própria Bialystok (2005; 2011) e os autores 

que a discutem (Segalowitz & Hulstjin, 2005) elas chegam a alcançar atividades 

cognitivas não linguísticas.  

 Em uma tarefa com a Dimensional Change Card Sort Task (DCCS), Bialystok e 

Martin (2004) comparam bilíngues e monolíngues em três estudos diferentes, com três 

arranjos distintos para essa tarefa. A conclusão dos pesquisadores foi de que os 

bilíngues apresentavam melhor inibição perceptual que os monolíngues: eles 

conseguiam inibir pistas perceptuais que funcionavam como ‘enganosas’, e 

demonstravam resolução mais rápida dos problemas perceptuais.  
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 Bialystok (2006) realizou pesquisa que investigou os efeitos do bilinguismo e do 

video game em uma tarefa de para controle inibitório. A escolha pela população de 

jogadores de video game deve-se ao fato de o jogo ser um outro tipo de experiência que 

também pode provocar modificações nas funções executivas. Nos resultados da 

pesquisa, tanto o bilinguismo quanto o jogo cotidiano de video game proporcionaram 

ganhos consequentes no funcionamento executivo, aí então mensurado através da 

Tarefa Simon – uma atividade cujo êxito depende principalmente do controle inibitório.  

O trabalho de Bialystok e Viswanathan (2009), comentado no capítulo anterior 

por ter encontrado vantagens na flexibilidade cognitiva, também encontrou vantagens 

no controle inibitório de ambos os grupos bilíngues do estudo: crianças bilíngues 

canadenses, crianças bilíngues indianas. Em sua discussão, os autores fazem ressalvas 

ao tipo de controle inibitório onde encontraram vantagens: ele não inclui supressão 

motora, capacidade de supressão motora, mas vantagem apenas na inibição mediada por 

atenção conflitiva. A vantagem no CI foi observada na Face’s Task, uma tarefa de itens 

congruentes e incongruentes, com lógica similar a de testes como Tarefa Simon e Tarefa 

Stroop, cujos itens incongruentes, principalmente, mobilizam controle inibitório para 

sua resolução. 

No Brasil, Brentano (2011) comparou bilíngues escolares, bilíngues familiares e 

monolíngues apenas em relação ao componente controle inibitório. Este foi acessado 

através de duas versões da Tarefa Stroop e de uma versão da Tarefa Simon. Seus 

resultados não são estatisticamente significativos, mas há diferenças quantitativas entre 

os grupos. Na pesquisa de Brentano (2011), os menores tempos de reação (RT) e os 
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menores custos de switch nas fases incongruentes foram do grupo bilíngue escolar. A 

sua vantagem em relação ao grupo bilíngue familiar deveu-se principalmente ao fato de 

que os bilíngues de família usavam a língua estrangeira quase que exclusivamente em 

modalidade oral, na sua comunidade. Os bilíngues escolares faziam uso da língua 

estrangeira na interação oral e escrita (aprendendo a falar, ouvir, ler e escrever no 

idioma estrangeiro). As diferenças podem dever-se a esse fato, mesmo não possuindo 

força estatística. 

Por último, Duñabeita e colaboradores (2014), ao comparar 252 crianças 

monolíngues com 252 crianças bilíngues espanhol-basco investigaram, assim como 

Brentano (2011) apenas o componente do controle inibitório, e o fizeram através de uma 

versão do verbal e de uma versão não verbal do Teste Stroop. Nessa pesquisa, houve 

intenso controle para variáveis sócio-demográficas, no intuito de evitar a influência 

dessas sobre o resultado. E não foram encontrados resultados significativos de 

diferenças entre os grupos: bilíngues e monolíngues tiveram desempenho bastante 

similar.  

A discussão sobre vantagens e ausência de vantagens em bilíngues é tópico do 

próximo capítulo. Contudo, a sequência de trabalhos aqui descrita endossa a busca 

constante dos pesquisadores em observar o controle inibitório em indivíduos bilíngues. 

O interessante se faz notar ao ver que pesquisadores como Bialystok publicaram alguns 

estudos empíricos demonstrando essa vantagem, mas pesquisadores de outros lugares 

do mundo seguiram a observar o controle inibitório em outras populações bilíngues, 

encontrando, às vezes, resultados similares, outras vezes não.  
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O componente CI é um dos mais investigados em bilíngues, e independente de 

serem ou não encontradas vantagens, os pesquisadores seguem explorando-o e 

discutindo seu papel em bilíngues. A presente pesquisa objetiva fazer o mesmo. Desse 

modo, reconhecemos o alcance do bilinguismo para além do aprendizado de um 

segundo idioma; para além de ganhos cognitivos associados aos componentes 

linguísticos. Essas pesquisas e suas consequentes interpretações nos possibilitam 

enxergar e compreender a dimensão do fenômeno bilíngue para além daquilo que ele 

aparentemente envolve (fluência em mais de um idioma), e nos remete à curiosidade e à 

importância em entendê-lo em suas dimensões e consequências. O controle inibitório, 

em particular, tem sido estudado avidamente por pesquisadores da área, e investigado 

em populações bilíngues diversas. Interessa-nos realçar as pesquisas e as considerações 

relacionadas à intersecção entre bilinguismo e inibição, e, mais ainda, realçar as 

pesquisas envolvendo inibição e bilinguismo infantil.  

 

3.3. Sobre vantagens, e sobre não haver vantagens 

 Diversos estudos que versam sobre bilinguismo e funções cognitivas têm 

apresentado vantagens dos bilíngues para essas funções. Bialystok (2001; 2006; 2010), 

Bialystok e Viswanathan (2009), e Pereira (2012), por exemplo, abordam significativa 

vantagem em atenção seletiva e em controle inibitório. Craik e Bialystok (2006) 

apresentam referida vantagem no planejamento, em bilíngues. Pereira (2012) apresenta, 

também, diferenças na memória de trabalho, em vantagem no grupo bilíngue.

 Entretanto, o bilinguismo pode estar atrelado tanto a vantagens como a 
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desvantagens cognitivas, a depender muito do tipo de tarefa utilizada (Michael & 

Gollan, 2005) e também do componente observado. Michael e Gollan (2005) comentam 

alguns aspectos onde os bilíngues têm apresentado desvantagens. Semelhantemente, a 

pesquisadora Bialystok (2005) também passou a documentar possíveis desvantagens em 

grupos bilíngues.  

  A começar, por exemplo, por um reconhecido déficit em vocabulário receptivo 

que os bilíngues apresentam (Bialystok, 2005). Isso pode ser claramente compreendido 

e explicado ao pensarmos que o bilíngue tem de aprender e de lidar com dois 

vocabulários distintos, enquanto que o monolíngue aprende e lida com apenas um; e 

também se pensarmos que o bilíngue usa com menor frequência cada um desses 

vocabulários, comparando-o, no caso, com um falante monolíngue de cada uma das 

línguas (Michael & Gollan, 2005).  

Michael e Gollan (2005) comentam, ainda, outras dificuldades que os bilíngues 

podem apresentar e o fazem citando pesquisas que incluem: fluência semântica e 

fonológica; fenômeno tip-of-the-tongue; tarefas de nomeação de figuras e de 

classificação de figuras. Em tarefas de fluência, os bilíngues têm melhor desempenho no 

bloco de fluência fonológica do que no bloco de fluência semântica. Em fluência 

fonológica, eles precisam dizer palavras que comecem com determinada letra, durante 

um determinado período de tempo – e isso é feito normalmente para três letras 

diferentes, uma a cada vez. Em fluência semântica, deve-se responder à categoria 

semântica exigida (como frutas, animais) também dentro de um determinado período de 

tempo. Monolíngues têm melhor desempenho que bilíngues em ambas as atividades. Os 
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bilíngues sendo melhores em fluência fonológica que em fluência semântica, em virtude 

da possibilidade de dizer palavras cognatas na fluência fonológica (Michael & Gollan, 

2005). 

O conhecido fenômeno “ponta da língua” (tip-of-the-tongue) refere-se ao 

fenômeno usual e conhecido que muitos indivíduos experimentam. Ocorre quando 

tentamos nos lembrar de uma palavra, mas não conseguimos evocar, apesar da sensação 

de que ela está muito próxima de vir à mente. Os bilíngues têm essa experiência com 

maior frequência, e têm ainda mais para palavras não cognatas (Michael & Gollan, 

2005). E em tarefas de classificação de imagens e de nomeação de imagens (Gollan, 

Montoya, Fennema-Notestini & Morris, 2005), bilíngues e monolíngues têm 

desempenho similar em classificação, mas os bilíngues têm desempenho inferior ao dos 

monolíngues na tarefa da nomeação.  

É importante frisar que todos esses custos devem ser enxergados através das já 

ditas considerações: os bilíngues sabem ou aprendem duas vezes mais palavras que 

monolíngues; os bilíngues usam as palavras de cada idioma com menor frequência que 

os respectivos monolíngues (Michael & Gollan, 2005). Ademais, na maior parte dos 

casos, as vantagens do bilinguismo (não somente as cognitivas, mas também as de 

ordem prática e cultural) irão superar largamente os custos associados (Michael & 

Gollan, 2005). 

Apesar de discussões e problematizações como as de Michael e Gollan (2005), 

muitas pesquisas contemporâneas seguem investigando possíveis vantagens cognitivas 

em sujeitos bilíngues. Algumas não têm encontrado vantagens como as que são 
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apontadas na literatura, e algumas não têm encontrado vantagens estatisticamente 

significativas, apesar de observar diferenças entre os dois grupos linguísticos. Este 

último é o caso, por exemplo, da pesquisa de Poarch e Hell (2012), que, além de 

bilíngues e monolíngues, incluiu um grupo de trilíngues e um grupo de aprendizes de 

língua estrangeira em seu estudo. Seus resultados mostram diferenças quantitativas 

entre os grupos, mas não são estatisticamente significativos. Nesse trabalho, bilíngues e 

trilíngues tiveram melhor desempenho (apenas quantitativo) que monolíngues, bem 

como bilíngues e trilíngues foram melhores que os aprendizes de segunda língua. Mas 

os pesquisadores reforçam que as diferenças não são consideradas significativas do 

ponto de vista estatístico, e que elas apareceram apenas em alguns dos itens de sua 

análise. 

O estudo de Duñabeita e colaboradores (2014) tem resultado parecido. Nessa 

pesquisa, foram comparadas crianças bilíngues espanhol/basco com crianças 

monolíngues, usando um número grande de participantes em cada condição: 252 

monolíngues e 252 bilíngues. As variáveis sócio-demográficas foram bastante 

controladas, de modo que a diferença entre os dois grupos se refere praticamente à 

condição de ser bilíngue ou não. Nessa pesquisa, o construto investigado foi o controle 

inibitório, através de tarefa apoiada em material verbal e de outra tarefa apoiada em 

material não verbal. Não foram encontradas vantagens para o grupo bilíngue. Ambos os 

grupos tiveram desempenho bastante similar, na verdade. 

Também é interessante comentar o estudo de Brentano (2011), que comparou 

bilíngues e monolíngues no construto controle inibitório, mas contando com dois tipos 
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de bilíngues em sua amostra: um grupo de bilíngues escolares, e um grupo de bilíngues 

familiares/domésticos (bilíngues cuja família e comunidade de imigrantes utilizam uma 

segunda língua, um dialeto derivado do alemão). Nesse estudo, os bilíngues escolares 

tiveram desempenho superior aos bilíngues familiares, o que provavelmente deveu-se 

ao fato de os bilíngues familiares usarem sua segunda língua muito mais em modalidade 

oral, enquanto que os bilíngues escolares tinham de aprender e utilizar a segunda língua 

na modalidade oral, escrita, e para demais fins acadêmicos. 

Os pesquisadores Limberger e Buchweitz (2012) fizeram uma varredura na 

literatura estrangeira e brasileira, comparando resultados de estudos empíricos 

brasileiros com o de estudos empíricos canadenses. A maior parte dos estudos 

canadenses confere vantagem cognitiva aos sujeitos bilíngues estudados; a maior parte 

dos estudos brasileiros não têm encontrado diferenças significativas – a maioria 

deparando-se com diferenças quantitativas discretas entre um grupo e outro. Para os 

autores, essas diferenças não devem ser diretamente associadas com uma discussão 

sobre haver ou sobre não haver vantagem nos bilíngues, mas antes sobre aspectos 

metodológicos envolvidos.  

Os paradigmas de testagem são um desafio a ser explorado e discutido, no 

intuito de não ampliar excessivamente as possibilidades de testagem – pois elas podem 

produzir resultados diferentes. Além disso, muitas das pesquisas brasileiras têm 

investigado populações bilíngues de cidades pequenas, de baixa escolaridade, baixo 

nível socioeconômico: o caso de muitas populações de imigrantes. E isso reforça a 

diferença entre as pesquisas nacionais e as estrangeiras. O número de participantes é 
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outro critério a ser observado, pois as pesquisas nacionais têm publicado resultados com 

amostras reduzidas. Segundo os autores, esses são fatores que devem ser observados ao 

lermos trabalhos sobre vantagens e ausência de vantagens cognitivas; e que, claramente, 

devem ser levados em conta ao conduzir uma pesquisa e ao discutir os próprios dados 

em conseguinte (Limberger & Buchweitz, 2012). 

Na literatura sobre bilinguismo, os estudos são muito variados em seus formatos 

metodológicos, procedimentos, e no que eles avaliam de componentes cognitivos. Há 

investigações sobre controle inibitório, atenção, memória operacional, e outros 

observando, ainda, processo de alfabetização, consciência metalinguística, teoria da 

mente. Além da pluralidade de estudos e de resultados, a população bilíngue também é 

pouco unânime, porque o fenômeno bilinguismo é complexo, multifacetado, pode ser 

estudado sob diferentes perspectivas (Limberger & Buchweitz, 2012; Vian et al., 2013). 

E por tudo isso é que vemos autores relatando grandes vantagens, enquanto há autores 

que não encontram diferenças, e há os que encontram diferenças que não são 

significativas. 

Bilinguismo e cognição são duas áreas correlatas que ainda carecem de 

investigação (Carlson & Meltzoff, 2008; Brentano, 2011; Limberger & Buchweitz, 

2012), e essa investigação deve ser empreendida nas mais diversas modalidades de 

bilinguismo, e nos componentes cognitivos que forem possíveis. Para os propósitos 

dessa pesquisa, o estreitamento para o grande escopo “bilinguismo e cognição” 

começará pela faixa etária, passando pela modalidade de bilinguismo, e então se 

estreitando sobre aspectos das funções executivas. Até aqui, foram discutidas as duas 
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funções cognitivas que foram abordadas nesse estudo (flexibilidade cognitiva e controle 

inibitório), e problematizadas as vantagens e desvantagens que o grupo bilíngue pode 

ter – de modo que nossa hipótese possa parecer mais exploratória do que assertiva. No 

próximo tópico, discute-se a modalidade de bilinguismo aqui posta em estudo: o 

bilinguismo escolar. Esse circunscreve, além da modalidade, a população que será aqui 

investigada, e cujos resultados serão discutidos – havendo, ou não, vantagens nos 

resultados.   
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4. BILINGUISMO ESCOLAR 

As pesquisas em bilinguismo têm explorado pouco os indivíduos aprendizes de 

uma segunda língua, isto é, indivíduos que estão se tornando bilíngues, mas que, 

evidentemente, são bem menos proficientes na língua estrangeira do que os bilíngues 

nativos (Poarch & Hell, 2012; Christoffels et al., 2014). Nesse grupo de aprendizes de 

L2, de sujeitos se tornando bilíngues, encontramos a faceta do bilinguismo escolar, um 

dos caminhos possíveis de se tornar bilíngue.  

A educação bilíngue difere dos tradicionais programas de ensino de línguas 

estrangeiras, pois esses programas usam o idioma estrangeiro como assunto a ser 

ensinado, enquanto a educação bilíngue usa o idioma enquanto meio, enquanto forma de 

instrução, instrumento (García, 2009). Desse modo, programas de educação bilíngue 

irão basear-se em prover ensino e educação, através de um ou dois idiomas, ajudando a 

desenvolver um entendimento compreensivo acerca das línguas e culturas (García, 

2009). Essa educação bilíngue tem se tornado frequente no Brasil, através de diferentes 

programas nas escolas. 

 Em levantamento feito por Lyle Gordon French, entre os anos de 2007 e 2009, o 

número de escolas bilíngues no Brasil passou de 145, em 2007, para 180, em 2009 

(Brentano, 2011), representando um aumento de 24%. O bilinguismo escolar é uma das 

medidas para se tornar bilíngue, e que vem se tornando cada vez mais comum em nosso 

país. Entretanto, tem recebido pouco espaço nas pesquisas acadêmicas (Brentano, 

2011), havendo poucas investigações no que diz respeito a essa modalidade de 

bilinguismo (Brentano & Fontes, 2011), às consequências cognitivas para essa 
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modalidade, às implicações metodológicas e educacionais envolvidas, entre outros 

aspectos possíveis de serem explorados.  

 É relevante ressaltar as pesquisas brasileiras com bilíngues escolares feitas por 

Brentano e Finger (2010) e por Brentano (2011). Brentano e Finger (2010) investigaram 

consciência metalinguística em crianças alunas de escolas bilíngues e em crianças de 

currículo escolar regular. Partiram da hipótese de que o bilinguismo escolar (com dez 

horas semanais de exposição à língua estrangeira) provocaria mudanças cognitivas, 

acelerando alguns aspectos no amadurecimento da consciência metalinguística. O 

aspecto investigado seria, então, a produção de orações passivas, um componente 

sintático mais complexo, e ulterior à produção de orações ativas – componente mais 

básico e menos complexo da nossa produção linguística. Seus resultados mostram que 

as crianças bilíngues, quando comparadas com as monolíngues de mesma idade, 

produziam espontaneamente um número maior de orações na voz passiva, significando, 

assim, o desenvolvimento precoce de uma habilidade linguística, a consciência 

metalinguística.  

 Brentano (2011) explorou a comparação intergrupos, valendo-se de um grupo 

monolíngue, um grupo bilíngue escolar, e um grupo bilíngue familiar. Crianças de cada 

um desses contextos foram comparadas em controle inibitório, componente executivo 

tão associado ao bilinguismo. Esse componente foi avaliado através das tarefas Simon 

Task e Stroop Test, que se utilizaram de estímulos não linguísticos, alguns congruentes 

e outros incongruentes. A pesquisa tinha por objetivo investigar se o bilinguismo 

escolar, com exposição e uso da segunda língua quase que exclusivamente em contexto 
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escolar, estava produzindo mudanças vantajosas no controle inibitório. Desse modo, a 

expectativa da pesquisa era de que os bilíngues tivessem menor tempo de resposta nos 

itens das tarefas, ou seja, que fossem mais rápidos tanto nas condições congruentes 

quanto nas condições incongruentes. Isso de fato aconteceu, mas com algumas 

peculiaridades. 

Os bilíngues escolares tiveram menor tempo de resposta, em comparação aos 

monolíngues, sugerindo que, sim, o bilinguismo escolar é capaz de promover 

consequências cognitivas – no caso da pesquisa, no componente controle inibitório 

exclusivamente. Entretanto, os bilíngues familiares não tiveram médias de tempo de 

resposta muito baixas, isto é, não foram tão rápidos conforme se esperava de um sujeito 

bilíngue familiar. O grupo de bilíngues familiares tiveram tempos de resposta inclusive 

inferiores aos tempos de resposta dos monolíngues. Esse resultado inesperado, 

entretanto, explicou-se ao observar a dinâmica de comunicação desse grupo bilíngue 

familiar, em muito reduzida ao nível da oralidade. Enquanto que, no bilinguismo 

escolar, a exposição e uso da segunda língua incluem o nível oral e escrito, e a 

aprendizagem formal (acadêmica). Ademais, vale ressaltar que os resultados dessa 

pesquisa são compreendidos em termos de diferenças quantitativas que em aspectos 

estatisticamente significativos.  

Além das investigações entre bilinguismo escolar e funções cognitivas, há, 

também, estudos brasileiros sobre o bilinguismo escolar, mas abordando aspectos 

educacionais associados. Entre estes estudos, podemos citar a dissertação de Fávaro 

(2009), explorando a educação infantil bilíngue na cidade de São Paulo e a formação de 
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professores para a área, e a dissertação de Wolffowitz-Sanchez (2009), seguindo a 

mesma direção, ou seja, discutindo a formação de professores para a educação bilíngue.  

Em 2009, Marcelino publica artigo com configuração teórica, problematizadora 

e conceitual sobre os significados e expectativas do ensino bilíngue no Brasil. Comenta 

que a educação bilíngue no Brasil está a formar bilíngues consecutivos de infância, mas 

que tem surgimento e manutenção essencialmente mercadológicos. Esse trabalho tem 

uma orientação como de mapeamento, abordando conceitos de bilinguismo e de 

educação bilíngue, mas levanta, especialmente, a discussão sobre a motivação por trás 

do aumento da quantidade de escolas com programas bilíngues no Brasil.  

Essa motivação mercadológica, aliada às diferentes configurações de educação 

bilíngue que as escolas no Brasil têm apresentado, comunica-se, por exemplo, com o 

estudo exploratório feito em Natal, com quatro escolas de programa bilíngue, do grupo 

de Vian e colaboradores (2013). Por compreender o fenômeno da educação bilíngue 

como em constante expansão no Brasil, os pesquisadores fizeram um mapeamento das 

escolas com programas bilíngues na cidade, entrevistando coordenadores pedagógicos 

do ensino bilíngue, e abordando questões referentes à metodologia utilizada, carga 

horária de exposição à língua estrangeira, treinamento de professores, concepções de 

bilinguismo e de sujeitos bilíngues. Verificaram que, em Natal, a maior parte das 

escolas com programas bilíngues aplicam o dito ensino parcial biletrado, com exposição 

simultânea às duas línguas (português e inglês), mas variando em relação ao tamanho da 

carga horária em língua estrangeira. Para além desse dado objetivo, observaram que as 

escolas abordadas encaram o ensino bilíngue como um modo de criar e manter vínculo 
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concreto com o mundo globalizado, formando um sujeito bilíngue que não encontre 

dificuldades em se expressar na comunicação cotidiana da língua, das relações 

socioculturais, nas relações profissionais (Vian et al., 2013). 

Nas pesquisas internacionais, também encontramos estudos abordando sujeitos 

que se tornaram bilíngues não por fazerem parte de famílias bilíngues, ou por viverem 

em contextos de bilinguismo, e sim por intermédio de instrução, programas de imersão, 

bilinguismo escolar. É o caso, por exemplo, da pesquisa de Poarch e Hell (2012), que 

abordou, além de sujeitos monolíngues, bilíngues e trilíngues, indivíduos aprendizes de 

língua estrangeira. No intuito de observar variáveis cognitivas também para esse grupo 

específico, que pode estar a tornar-se bilíngue – um grupo semelhante ao abordado em 

pesquisas com bilíngues escolares, que é incluído nessa pesquisa por motivações 

similares como a de estudos com educação bilíngue. Além dessa dupla de 

pesquisadores, o grupo de Christoffels e colaboradores (2014) que também investigou 

consequências cognitivas em um grupo de bilíngues tardios: adolescentes cuja 

exposição à língua estrangeira dá-se em contexto escolar. Em ambos os trabalhos, os 

autores comentam que as pesquisas anteriores abordam sujeitos bilíngues de variadas 

idades, mas quase sempre bilíngues de nascença, deixando de incluir aprendizes da 

língua estrangeira (Poarch & Hell, 2012; Christoffels et al., 2014), cuja proficiência é 

quase sempre inferior ao do nativo bilíngue (Poarch & Hell, 2012). Considerando, 

contudo, que essa população do sujeito que está aprendendo a língua estrangeira, do 

indivíduo que se torna bilíngue tardiamente, é ainda mais próxima de nossa realidade 

em função dos motivos globalizantes, estudos como esses devem passar a ter maior 

espaço nas pesquisas acadêmicas. 
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Assim, apesar de o ensino bilíngue aqui no país estar em grande expansão (Vian 

Jr et al., 2013), e de grupos de bilíngues tardios serem realidade concreta, a discussão 

sobre educação bilíngue, no Brasil e no mundo, ainda é parca (Marcelino, 2009). E a 

investigação sobre consequências cognitivas para esse tipo de bilinguismo é outra 

grande lacuna. Pesquisadores recomendam intensificar os estudos sobre educação 

bilíngue, suas características e implicações, a fim de observarmos o que esse tipo de 

bilinguismo, com exposição à L2 quase que exclusivamente em contexto escolar, está 

conseguindo produzir em termos cognitivos (Brentano & Finger, 2009; Brentano, 2011; 

Brentano & Fontes, 2011). O presente trabalho surge mediante interesse por essas 

lacunas, por compreender as diversas implicações e variáveis associadas ao ensino 

bilíngue no Brasil – e ao que tem sido considerado como ensino bilíngue, aqui no 

Brasil.  
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5. HIPÓTESE DE PESQUISA 

 O delineamento do presente trabalho toma formas considerando que o tempo de 

educação bilíngue pode favorecer as habilidades cognitivas do controle inibitório e da 

flexibilidade cognitiva. Essa pesquisa parte da hipótese de que à medida que aumenta o 

tempo de educação bilíngue ao qual o sujeito está exposto, pode haver incremento nas 

duas habilidades cognitivas aqui estudadas. Essa diferença relacionada à vantagem 

cognitiva pode ser observada comparando grupos que sejam de faixa etária similar, mas 

que tenham tempo de educação bilíngue distintos.  

 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo geral 

 Comparar a atuação das funções cognitivas Controle Inibitório e Flexibilidade 

Cognitiva em crianças de mesma faixa etária, mas com diferentes períodos de exposição 

à educação bilíngue. 

6.2. Objetivos específicos 

a) Avaliar os componentes controle inibitório e flexibilidade cognitiva em 

crianças de escolas com programa bilíngue, em Natal-RN, sendo essas 

crianças oriundas de lares monolíngues; 

b) Comparar os componentes cognitivos entre crianças que sejam alunas de 

programa bilíngue, separando-as em grupos de acordo com o tempo de 

educação bilíngue que tenham, avaliando a amplitude dessa possível 

diferença intergrupos; 
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c) Compreender o papel do bilinguismo escolar no desenvolvimento e no 

possível aprimoramento das funções elencadas, visto que serão selecionadas 

crianças de lares monolíngues, isto é, crianças cuja exposição à língua 

estrangeira se dá, quase que exclusivamente, no contexto escolar.  

 

 

7. MÉTODO 

Para contemplar os objetivos desse estudo, foram selecionadas duas escolas, 

em Natal-RN, que oferecem programa bilíngue de educação. Em ambas as escolas, esse 

programa bilíngue implica uma hora, diária, de aula ministrada em língua inglesa. Um 

total de 69 crianças foram recrutadas e participaram das atividades da pesquisa, que 

incluíam: um teste para avaliação da flexibilidade cognitiva, o Wisconsin Card Sorting 

Task (WCST); três atividades veiculadas em software e-prime 2.0 para avaliação do 

controle inibitório (duas versões da Tarefa Simon e uma versão da Tarefa Stroop).  

Em uma modalidade de método quasi-experimental, com um forte viés 

comparativo, três grupos de crianças com diferentes tempos de educação bilíngue serão 

avaliados em relação aos resultados delas no teste e tarefas: um grupo com menos 

tempo de educação bilíngue, dois a três anos; um grupo com tempo aqui denominado 

médio para educação bilíngue (quatro anos); um terceiro grupo com cinco ou mais anos 

de educação bilíngue.  

As análises subsequentes incluíram estatística descritiva para compreensão dos 

dados, e estatística inferencial não-paramétrica para observar possíveis diferenças entre 

os grupos de diferentes tempos de educação bilíngue. 
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7.1. Amostra e contexto de pesquisa 

Duas escolas fizeram parte da coleta de dados dessa pesquisa. Ambas oferecem 

programa bilíngue na grade curricular; em uma delas, o programa é opcional, e, em 

outra, faz parte da grade obrigatória escolar entre o 2º e o 7º ano do ensino fundamental. 

As duas escolas participantes são consideradas escolas de alto padrão, englobando 

principalmente alunos de classe média e média alta. 

Essa pesquisa tem como amostra pretendida crianças alunas dessa modalidade 

de programa bilíngue: uma hora diária ministrada em língua inglesa. O propósito da 

pesquisa compara crianças de mesma faixa etária com tempos diferentes como alunas da 

educação bilíngue. Ficando aqui inclusas crianças com apenas dois anos de educação 

bilíngue, com três anos de educação bilíngue, quatro, cinco anos ou mais.  

Um total de 69 crianças participaram dos procedimentos específicos de coleta. 

As idades são entre 08 e 11 anos, dos respectivos anos: 3º, 4º e 5º do ensino 

fundamental. Os detalhes da amostra serão apresentados na seção dos resultados da 

dissertação. Dessas 69 crianças, 03 foram excluídas por equivalerem a ditos outliers: 

duas eram bilíngues familiares, e outra criança fazia uso de Ritalina. Das 66 crianças 

restantes para a amostra, 30 foram excluídas da análise por estarem frequentando ou 

terem frequentado cursos de inglês em escolas de idiomas. Apenas 36 crianças serão 

abordadas para análise nessa presente pesquisa. Mas todas as 69 crianças participaram 

das atividades de coleta, uma vez que os pais demonstraram interesse em colaborar com 

a pesquisa, assinando os devidos Termos de Consentimento, e as crianças também 

estavam motivadas em participar. 
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7.2. Materiais de coleta de dados  

Fizeram parte da coleta de dados os materiais enviados aos pais para solicitar 

autorização, e os materiais utilizados na sessão com as crianças.  Aos pais, foram 

enviados: duas cópias de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), um 

questionário sócio-demográfico contendo itens que, principalmente, perguntavam sobre 

o uso da língua estrangeira fora da escola (em casa, em viagens), se a criança 

frequentava ou havia frequentado curso de idiomas, se usava língua estrangeira com 

outras pessoas, e perguntas similares.  

As crianças cujos pais assinavam e enviavam uma cópia do TCLE, bem como 

o questionário preenchido, participaram da coleta, realizada individualmente com a 

pesquisadora. Entretanto, também essas crianças com autorização só participaram da 

pesquisa voluntariamente – houve crianças que não quiseram sair da sala de aula para 

esse momento.  

Os materiais da sessão individual de pesquisa foram: duas cópias de um Termo 

de Assentimento (assegurando sua participação voluntária), teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas (WCST), e três tarefas veiculadas no software e-prime 2.0: 

tarefa Simon versão controle; tarefa Simon; tarefa Stroop.  

O formato do WCST utilizado foi o tradicional lápis e papel, e com 128 cartas. 

Esse teste psicológico, cujo objetivo é avaliar a flexibilidade cognitiva, funciona como 

em um jogo de cartas, onde há quatro cartas estímulo, e dois baralhos com 64 cartas. As 

cartas dos dois baralhos ficam com o sujeito participante, que deve combinar cada uma 

das cartas com alguma das cartas estímulo. As cartas estímulo são: um triângulo 

vermelho; duas estrelas verdes; três cruzes amarelas; quatro círculos azuis. Essas ficam 
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dispostas na mesa em frente ao sujeito, para que as cartas do baralho sejam postas 

abaixo, para irem sendo pareadas por ele. 

 As cartas dos baralhos podem ser combinadas com as cartas estímulo de acordo 

com três critérios: cor; número (quantidade); forma. Pois são cartas que incluem todas 

essas quatro formas (triângulo, estrela, cruz, círculo), nas cores vermelho, verde, 

amarela, azul, e nas quatro possíveis quantidades: um, dois, três ou quatro figuras numa 

carta.  

 Enquanto o sujeito segue pareando as cartas, o avaliador orienta-se pelo que está 

na Folha de Respostas: o sujeito respondente deve combinar primeiro com o princípio 

Cor, e, após dez acertos consecutivos, passar a combinar com Forma, e, após dez 

acertos consecutivos, com Número. Depois, essa mesma sequência deve ser repetida: 

Cor, Forma e Número. Entretanto, o avaliando não é ciente desses princípios de 

combinação. Ele começa testando combinar do jeito que acha possível, e, para cada 

carta colocada, o avaliador deve responder se a combinação está “certa” ou “errada”. 

Isso segue por toda a categoria. Quando ele faz dez combinações consecutivas corretas, 

o princípio de combinação muda, mas isso não é dito ao sujeito. E isso acontecerá para 

todas as vezes que uma categoria for completada.  

 O teste é encerrado quando o sujeito completa as duas sequências de três 

categorias (Cor – Forma – Número – Cor – Forma – Número) ou quando acabam as 

cartas do baralho. 

 No e-prime, a criança respondia a uma versão controle do Teste Simon, seguida 

de uma versão tradicional do Teste Simon, e, por fim, uma versão do Teste Stroop. As 

duas tarefas Simon usavam setas como o estímulo visual para guiar a atividade. Na 
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versão controle, a seta aparece no centro da tela, às vezes apontando para a direita, às 

vezes apontando para a esquerda. Para cada vez que a seta aponta para a direção direita, 

a criança tem de apertar a tecla zero do teclado, enquanto que para cada vez que a seta 

aponta para a direção esquerda, a criança tem de apertar a tecla 1 do teclado do 

computador. Essas tarefas do e-prime eram veiculadas em notebook Sony Vaio, com 

tela de quatorze polegadas.  

 Na seguinte atividade Tarefa Simon, as setas não aparecem no centro da tela, e 

sim nas extremidades. As setas podem surgir à direita ou à esquerda da tela, e, para 

ambas as situações, podem apontar para a esquerda ou para a direita. Nessa tarefa, a 

criança novamente deve apertar a tecla 1 sempre que a seta apontar para a esquerda; e a 

tecla 0 sempre que a seta apontar para a direita. Contudo, aqui teremos itens 

congruentes e incongruentes, que mobilizam o controle inibitório da criança. A 

localização da seta não conduz a resposta, e sim a direção da seta. 

 A tarefa Stroop, por sua vez, conta com um paradigma tradicional dentro da 

pesquisa com funções cognitivas. Nela, são utilizados cores e nomes de cores para 

produzir itens congruentes e itens incongruentes. Os estímulos são o “verde” e o “rosa”. 

Os itens congruentes sendo a palavra “verde” escrita na cor verde; e a palavra “rosa” 

escrita na cor rosa. Já os itens incongruentes incluem a palavra “verde” escrita em rosa, 

e a palavra “rosa” escrita em verde. A criança deve prestar atenção na cor que a palavra 

está escrita (estímulo não verbal), e não na palavra escrita (estímulo verbal). Ela deve 

pressionar a tecla 0 (zero) quando a cor expressa for rosa, e deve apertar 1 (um) quando 

a cor expressa for verde. 
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 Essas três atividades do e-prime apresentam um primeiro slide com as 

instruções, e, em seguida, uma fase de treino. A criança deve ter 100% de acerto na fase 

de treino para que passe à fase do teste. Em todas as tarefas, o estímulo permanece na 

tela até que a criança responda no teclado. Ao final da fase de treino, o teste informa a 

percentagem de acerto, e indica se a criança terá de repetir o treino (em caso de ter sido 

menos que 100%) ou se passará à fase de teste. Cada uma das atividades dura poucos 

minutos – quando não há necessidade de muitos treinos. 

  

7.3. Procedimentos de coleta de dados 

Os TCLE foram enviados aos pais junto com um comunicado oficial da escola 

e o questionário sócio-demográfico. Os pais que aceitassem colaborar com a pesquisa 

tinham de enviar um dos Termos assinado e o questionário respondido. Em dias e 

horários disponibilizados pela escola, as crianças participavam em sessões individuais 

de coleta. Essas sessões duravam cerca de trinta minutos, e só ocorriam durante a aula 

do programa bilíngue, a aula em inglês – na intenção de não prejudicar as outras aulas. 

A coordenação do ensino bilíngue e os professores de inglês articularam, junto com a 

pesquisadora, os melhores horários e dias para realizar a coleta.  

Metade das crianças participou da coleta na seguinte ordem: primeiro, 

aplicação do WCST, seguida de aplicação dos testes no e-prime. A outra metade 

participou da coleta na ordem inversa: primeiro, testes do e-prime, seguidos do WCST. 

Ao final da sessão individual, era dado um breve feedback à criança sobre o 

que as tarefas avaliavam, e por que essa pesquisa estava sendo feita. Esse feedback 
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usualmente incluía uma explicação detalhada dos mecanismos envolvidos no WCST – 

quase sempre solicitada pelas próprias crianças.  

As crianças eram conduzidas de volta à sala de aula com uma das cópias 

assinadas do Termo de Assentimento. 

 

7.4 Procedimentos de análise de dados 

Os dados analisados referem-se à amostra final de 36 sujeitos, após os critérios 

de exclusão aos quais a amostra total foi submetida: bilíngues familiares como outliers; 

criança sob uso de Ritalina como outlier; exclusão de crianças que, além do bilinguismo 

escolar, estudam ou haviam estudado em instituições de idiomas simultaneamente.  

Essa amostra de análise, de 36 sujeitos, foi dividida em três subgrupos: grupo 

Less Bilingual (com crianças com até 03 anos de educação bilíngue); grupo Middle 

Bilingual (com crianças com 04 anos de educação bilíngue); grupo More Bilingual 

(crianças com 05 ou mais anos de educação bilíngue). Conforme mencionado, tal 

divisão obedece a uma perspectiva comparativa de análise, à guisa de um método quasi-

experimental de pesquisa. A nomenclatura utilizada visa identificar de forma direta e 

resumida a que cada grupo refere-se. A opção pelos termos “menos” (Less), “médio” 

(Middle) e “mais” (More) não infere uma interpretação sobre o quão bilíngues são esses 

indivíduos. Mas sim tem por objetivo a identificação rápida de cada um desses grupos, a 

partir de um termo curto como esses são. Trata-se de um critério didático que pode 

favorecer a leitura prolongada de uma pesquisa, de uma dissertação. 
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7.4.1. Análise dos dados para flexibilidade cognitiva 

No Teste Wisconsin de Classificação de Cartas, a estatística descritiva auxiliou 

na observação das médias e desvios padrões de cada um desses grupos. Os itens do 

WCST analisados foram: Escore Padrão do Percentual de Erros; Escore Padrão do 

Percentual de Respostas Perseverativas; Escore Padrão do Percentual de Erros 

Percentual de Erros Perseverativos; Escore Padrão do Percentual de Erros Não 

Perseverativos; Escore Padrão do Percentual de Respostas de Nível Conceitual. 

A seleção desses itens para análise acontece em virtude de o Teste Wisconsin 

contar com diversos itens passíveis de correção e interpretação em sua folha de 

respostas (vide Apêndice 04). Os primeiros itens a serem preenchidos incluem: Número 

de Ensaios Administrados; Número Total Correto; Número Total de Erros. E seguem 

para os seguintes: avaliação dos Erros, das Respostas Perseverativas, dos Erros 

Perseverativos, dos Erros Não Perseverativos, das Respostas de Nível Conceitual. Esses 

últimos são os itens que melhor conseguem ilustrar o desempenho de um sujeito 

individualmente, bem como em contexto de grupos de pesquisa, pois as tabelas 

normativas do teste comunicam com certa precisão o que pode significar o resultado do 

indivíduo em cada um desses itens do teste. 

De antemão, é necessário compreender o que cada um dos itens, em sua 

definição simples, implica para o WCST. Os Erros referem-se a todos os itens que o 

sujeito, ao responder, não estava de acordo com o princípio combinatório vigente, e que 

por isso receberam classificação de erro. Conforme o sujeito faz a combinação das 

cartas, e o examinador tem de lhe dizer se a combinação está “certa” ou “errada”, cada 

vez dita que a combinação está errada é computada como erro do teste – mesmo em 
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casos em que o erro é compreensível e esperado, como na mudança recente do princípio 

de classificação. 

As Respostas Perseverativas incluem todos os itens em que o respondente 

perseverou, estando essa resposta certa ou errada. Usualmente, perseverar comunica 

erro; mas é possível o sujeito estar perseverando e, ainda assim, dar uma resposta certa 

“por engano” (como no caso das respostas ambíguas – que incluem duas ou mais 

categorias – entre duas respostas não ambíguas). É considerado que o indivíduo 

persevera quando ele insiste em responder com uma categoria que não é a correta, 

mesmo ouvindo sucessivamente que suas respostas para a mesma categoria seguem 

erradas. 

Erros Perseverativos é o item que inclui o sujeito perseverando mas sempre 

errando. Conforme dito, é possível perseverar e ainda assim acertar, ainda assim a 

resposta não ser calculada como Erro (sendo apenas calculada como Resposta 

Perseverativa). Nesse item, estão computadas as respostas onde houve perseverança de 

um princípio classificatório que não condizia com o princípio classificatório vigente – 

portanto, erro.  

Já nos Erros Não Perseverativos, estão sendo referidos apenas os erros que o 

respondente não estava perseverando. Os Erros Não Perseverativos normalmente 

incluem as tentativas de acertar, de ouvir o “correto” do examinador, como quando o 

sujeito “testa” possibilidades. Eles também acontecem quando o respondente já 

compreendeu que há princípios de classificação e que eles mudam ao longo do teste; e 

os Erros Não Perseverativos chegam a ocorrer exatamente após a mudança do princípio 

classificatório.  
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Respostas de Nível Conceitual correspondem a uma classificação que infere a 

capacidade de insight do sujeito respondente: são tríades de respostas corretas 

consecutivas. Cada trio de respostas corretas, consecutivas, ao longo do teste, pode 

indicar capacidade de insight do respondente, e são computadas para esse item. Cada 

trio não equivale a uma Resposta de Nível Conceitual, mas a três; uma classificação 

correta, por exemplo, com dez itens corretos consecutivos, contém três trios que 

equivalem a Resposta de Nível Conceitual, e assim equivalem a nove respostas 

conceituais. Serão a soma de todos os trios consecutivos e corretos de respostas ao 

longo do teste.  

Mas para cada um desses itens, o WCST não adota somente o resultado bruto 

de cada um dos itens. Para cada um desses itens comentados, a folha de respostas exige 

que estejam: o número total de cada um deles ao longo do teste; o percentual desse 

número. O número total é apenas a soma de quantos Erros ou Respostas Perseverativas 

ou os demais itens foram cometidos ao longo do teste. O percentual será esse número 

total dividido pelo número de ensaios administrados por aquele sujeito (quantas das 128 

cartas ele utilizou para completar o teste), e então multiplicado por 100 e arredondado 

ao número inteiro posterior mais próximo. Assim, para cada um dos itens elencados 

(Erros, Respostas Perseverativas, Erros Perseverativos, Erros Não Perseverativos, 

Respostas de Nível Conceitual), a folha de respostas do WCST exige seu número total e 

seu percentual. E tanto para o número total quanto para o percentual de cada um desses 

itens, são fornecidos pela tabela normativa do teste: Escore Padrão, Escore T, Percentil. 

Tanto o Escore Padrão, quanto o Escore T, quanto o Percentil são 

compreendidos como uma equivalência dos resultados brutos correspondentes. Escore 
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Padrão, Escore T e Percentil são números que correspondem, de acordo com a idade do 

sujeito respondente, aos números dos escores brutos para cada um dos itens (tanto para 

o número total quanto para o percentil). 

Para os propósitos dessa pesquisa, foi necessário selecionar quais itens de 

correção do WCST deveriam passar pela análise, considerando sua melhor acurácia em 

nos comunicar os resultados. 

No próprio manual do teste, é sugerido que se utilize, para fins de pesquisa, o 

Escore Padrão dos seguintes itens: percentual de Erros, percentual de Respostas 

Perseverativas, percentual de Erros Não Perseverativos. Qual seja: o Escore Padrão (EP) 

do percentual, e não do número total. Valer-se do percentual ao invés do Número Total 

é preferível em razão de o percentual já ser uma ilustração do desempenho do sujeito 

(naquele item) em relação a todo o teste. Percentual é mais ilustrativo do que 

simplesmente o Número Total. E escolher o Escore Padrão é uma medida normativa: é 

um dos itens que comunica o desempenho do sujeito em relação a amostra normativa, à 

sua provável “população” de onde a amostra foi retirada e, portanto, é um número ainda 

mais fiel para se compreender resultados.  

Ademais, é através do Escore Padrão que avançamos em direção às 

classificações dos resultados. O manual fornece os seguintes indicativos: EP iguais ou 

maiores que 107 estão na faixa acima da média; EP variando de 92 a 106 estão na faixa 

média; EP de 85 a 91: abaixo da média; EP de 77 a 84 estão na faixa levemente 

comprometida; EP entre 70 e 76 estão na faixa leve a moderadamente comprometida; 

EP entre 62 e 69 é faixa moderadamente comprometida; e entre 55 e 61 é faixa 

moderada a gravemente comprometida. 
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O manual fornece a interpretação a partir de faixas do Escore Padrão e também 

a partir de faixas do Escore T: ambos os escores são intercambiáveis. A única diferença 

entre os dois é que o escore padrão foi construído para ter uma média de 100 e um 

desvio padrão de 15, enquanto o escore T tem uma média de 50 e um desvio padrão de 

10. O percentil é outra medida correspondente a esses dois, mas não explicitamente 

descrito nas faixas de classificação/interpretação dos resultados. Assim, adotar o Escore 

Padrão (e não escore T e percentil) foi uma opção da pesquisa; e adotar o percentual de 

cada item e não o número total implica em uma melhor interpretação do resultado 

individual de cada uma das crianças – seja em contexto de pesquisa, seja em contexto 

clínico.  

Em suma, para cada um dos itens do WCST temos um valor do escore bruto e 

os respectivos itens de transformação normativa desse escore bruto: Escore Padrão, 

Escore T, Percentil. Para o percentual do item (equivalência percentual do escore bruto), 

temos, também, esses três componentes equivalentes. Na presente pesquisa, usou-se, 

para análise, o Percentil e seu correspondente Escore Padrão dos seguintes itens: Erros, 

Respostas Perseverativas, Erros Perseverativos, Erros Não Perseverativos, Respostas de 

Nível Conceitual. 

 Para cada um desses itens, foram realizados procedimentos de estatística 

descritiva e inferencial. Para análise descritiva, foram observadas médias e desvios 

padrões de cada um dos grupos para cada um desses itens. Em seguida, foi realizada a 

análise inferencial não paramétrica do teste de Mann Whitney, para observar se as 

diferenças entre os grupos é, ou não, significativa. E, na sequência, um diagrama de 

dispersão e uma correlação de Spearman serviram para apontar a relação entre a 
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variável independente ‘anos de educação bilíngue’ e as variáveis dependentes dos itens 

do WCST. Considerou-se pertinente, após feitas as correlações de Spearman, gerar 

diagramas de dispersão comparando as mesmas duplas de variáveis analisadas na 

estatística inferencial não paramétrica de correlação.  

 

7.4.2. Análise dos dados para controle inibitório 

Já nas tarefas que avaliam o controle inibitório, os testes veiculados em e-

prime, o procedimento de análise começa por aspectos descritivos: tabelas com as 

médias de tempo de reação e médias de acurácia do grupo para ilustrar o desempenho 

obtido. Na sequência, testes estatísticos inferenciais de Mann Whitney servem para 

comparar as médias dos dois grupos mais distantes no tempo de educação bilíngue: 

grupo Less e grupo More.  
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8. RESULTADOS 

8.1. Aspectos sócio demográficos 

 A amostra de 36 sujeitos tem 19 sujeitos do sexo masculino (52,8%) e 17 

sujeitos do sexo feminino (47,2%); e média de idade de 9,97 anos de idade. Sobre o uso 

de idioma com pais, irmãos, avós, parentes e amigos fora da escola: todos usam o 

português, e uma minoria, em cada um dos casos, usa, além do português, um idioma 

estrangeiro: essa minoria estando entre 2,8% e 5,6% para os casos com pais, parentes e 

avós; 8,3% com amigos. 88,9% usam o inglês nos momentos de lazer: desses, 66,7% a 

internet; 50% para TV, DVD, e cinema; apenas 16,7% para leitura de livros e revistas; e 

um montante de 83,3% para ouvir música. 

 Do total de 36 sujeitos, 20 já viajaram para o exterior, mas todos em viagens 

curtas para períodos de férias. Nenhum já havia morado fora do país. Sobre o uso do 

vídeo game, esta terminou sendo uma variável difícil de apurar, pois nem sempre a 

informação fornecida pelos pais era correspondente ao que eu confirmava com as 

crianças – muitas vezes elas diziam passar mais tempo em jogos do que o que os pais 

informavam. E a grande maioria delas dizia que jogava em diferentes aparatos 

diariamente, por pelo menos uma hora, como o celular, tablet, computador. Desse 

modo, a variável ficou difusa para estabelecermos critérios para sua análise, mas, de 

antemão, foi possível perceber que a maior parte das crianças informava jogar 

diariamente em algum tipo de aparelho; e esse tempo jogando durava cerca de quarenta 

minutos, uma hora. 

 O grupo Less Bilingual conta com um total de quatorze sujeitos; e os grupos 

Middle e More contam com onze sujeitos, cada. 
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8.2. Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) 

 Ao fazermos uma compreensão descritiva dos itens do WCST, é possível 

comparar os três grupos para os cinco itens do WCST que estão aqui sendo analisados. 

As tabelas 01 e 02 resumem os achados: 

Grupo Média EP Erros Média EP Respostas 

Perserverativas 

Média EP Erros Não 

Perseverativos 

Less Bilingual 114,29 (dp 15,62) 88,57 (dp 11,18) 105,07 (dp 16,35) 

Middle Bilingual 110,55 (dp 14,17) 79,91 (dp 10,10) 108,73 (dp 11,43) 

More Bilingual 110,27 (dp 12,57) 85,91 (dp 12,42) 102,64 (dp 15,94) 

Tabela 01: EP Erros (Escore Padrão do percentual de Erros), EP Respostas Perseverativas (Escore Padrão do percentual de 
Respostas Perseverativas), EP Erros Não Perseverativos (Escore Padrão do percentual de Erros Não Perseverativos) (WCST) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 02: EP Erros Perseverativos (Escore Padrão do percentual de Erros Perseverativos), EP Respostas de Nível Conceitual 
(Escore Padrão do percentual de Respostas de Nível Conceitual). 
 

 

Nas tabelas 01 e 02, observamos certa homogeneidade entre os três grupos, em 

todos os cinco itens, com ligeiras diferenças quantitativas em alguns casos. Ao 

comparar as médias dos Escores Padrão do Percentual de Erros, o desempenho dos três 

grupos é bastante próximo um do outro. O desvio padrão é, também, de magnitude 

considerável: indica grande variação em torno dessas médias. Mas a diferença 

Grupo Média EP Erros 

Perseverativos 

Média EP Respostas de 

Nível Conceitual 

Less Bilingual 86,50009 (dp11,76) 113,4286 (dp 15,52) 

Middle Bilingual 76,7273 (dp 11,66) 107,5455 (dp 14,43) 

More Bilingual 83,5455 (dp 13,67) 109,3636 (dp 12,05) 
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quantitativa que vemos dentre os grupos, mesmo que pequena, é consoante à hipótese 

de pesquisa: à medida que os anos bilíngues avançam, o percentual de erros diminui um 

pouco. O grupo Middle tem EP de Erros inferior ao do grupo Less; o grupo More tem 

EP de Erros menor que o grupo Middle.  

Nas Respostas Perseverativas, essa tendência não se repete: o grupo que menos 

possui Respostas Perseverativas é o grupo Middle. Em segundo lugar, vem o grupo 

More, e, por último, o grupo com menos tempo de educação bilíngue. Ainda assim, não 

é possível apontar diferenças ou generalizar resultados, uma vez que os desvios padrões 

estão entre 10 e 12. Os valores, assim, ainda estão variando bastante em torno da média. 

Na média dos Erros Perseverativos, o delineamento é diferente dos supracitados: o 

grupo com menor quantidade de Erros Perseverativos é o grupo More, seguido do grupo 

Less, e, por último, do grupo Middle. Mas são, ainda, resultados homogêneos entre si, e 

com grande desvio padrão: entre 11 e 15. Nos Erros Perseverativos, o grupo Middle se 

destacada de novo: é o que os apresenta em menor média. Em seguida vemos o grupo 

More, e, depois, grupo Less. 

Até aqui, para esses quatro itens do WCST comentados, a orientação é de que 

quão menores forem os valores do sujeito para esses itens, melhor é considerado o 

desempenho no teste. Já para o item Nível de Respostas Conceitual, a orientação é 

inversa: valores maiores significam resultados melhores. E nesse item, os com maior 

média foram os do grupo Less Bilingual. Mesmo que estejamos tratando apenas de 

diferenças numéricas, quantitativas, e não significativas, esse é um resultado 

controverso à nossa hipótese de pesquisa e expectativas: o grupo com menor tempo de 
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educação bilíngue é o grupo com melhor desempenho nesse item. Novamente, contudo, 

os grandes desvios padrões não nos permitem generalizar essas diferenças quantitativas.  

O único item cuja tendência nas diferenças quantitativas esteve consoante à 

hipótese de pesquisa foi o EP de Erros, onde o percentual de erros era inversamente 

proporcional ao tempo de educação bilíngue. Os resultados homogêneos e com grandes 

desvios padrões não autorizam generalizações. Mas pedem mais análises. Na sequência, 

novas análises foram conduzidas para esses grupos.  

 

 A segunda análise consistiu em comparar tais valores médios dos grupos para 

observarmos se há diferenças significativas entre eles. Isso foi feito através do teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, cujos resultados são apresentados nas tabelas 03 e 04. 

Em virtude da perceptível homogeneidade dentre os três grupos, realizamos a 

comparação de médias apenas entre os grupos Less e More, uma vez que essa seria uma 

comparação entre os grupos que mais poderiam diferir entre si, de acordo com a 

hipótese de pesquisa.  

Grupos: Less x More EP Erros EP Respostas 
Perseverativas 

EP Erros Não 
Perseverativos 

U de Mann Whitney  63,500 (Z= -0,740) 68,500 (Z= -0,466) 64,500 (Z= -0,685) 

Significância [2*(1-
tailed)] 

0,467 0,647 0,501 

Tabela 03: U de Mann Whitney para Erros, Respostas Perseverativas, Erros Não Perseverativos (WCST) 
*Significância de 0,05% 
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Grupos: Less x More EP Erros 
Perseverativos 

EP Respostas de 
Nível Conceitual 

U de Mann Whitney  70,500 (Z= -0,357) 66,00 (Z= -0,603) 

Significância [2*(1-
tailed)] 

0,727 0,572 

Tabela 04: U de Mann Whitney para Erros Perseverativos, Respostas de Nível Conceitual. 
*Significância de 0,05% 

 

É possível observar diferenças entre as médias, representadas pelo valor U de 

Mann Whitney. Mas os valores que interessam enfaticamente aqui são os valores da 

significância exata (“Significância [2*(1-tailed)]”). Esses valores, sempre dentro do 

intervalo entre 0 e 1, indicam a probabilidade de a diferença encontrada (U de Mann 

Whitney) ter se dado ao acaso. Nas análises acima, essas probabilidades são altas. Para 

a diferença no EP de Erros, é de 46,7% de ter se dado ao acaso. Para a diferença no EP 

de Respostas Perseverativas, em torno de 64,7% – uma probabilidade bastante alta. 

Quanto aos Erros Não Perseverativos, há cerca de 50% de probabilidade de a diferença 

ter se dado ao acaso. E para os Erros Perseverativos, a maior probabilidade de acaso 

dentre os itens: quase 73%. Para a diferença no EP de Nível de Respostas Conceitual: 

57,2% aproximadamente é a probabilidade de essa ser uma diferença dada ao acaso. 

Elevadas probabilidades nos fazem considerar que não é possível afirmar com 

peremptoriedade que há diferenças entre os dois grupos, pois as diferenças observadas 

podem ter sido fruto do acaso, e não do relacionamento entre as variáveis. 

  

A terceira análise do WCST inclui os diagramas de dispersão e as correlações de 

Spearman entre a variável independente “anos de bilinguismo” e as variáveis 

dependentes que são cada um dos itens do WCST. 
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Ao comparar quantidade de anos de ensino bilíngue e o percentual de Erros no 

WCST, obtivemos o diagrama de dispersão e a correlação de Spearman a seguir: 

 
 

Correlação entre tempo de educação bilíngue e Erros 

 Anosedbilingu eperros 

Rho de Spearman 

anosedbilingu 

Coeficiente de correlação 1,000 -,090 

Significância (bilateral)* . ,601 

N 36 36 

eperros 

Coeficiente de correlação -,090 1,000 

Significância (bilateral)* ,601 . 

N 36 36 

Tabela 05: Correlação entre tempo de educação bilíngue e Erros no WCST 
Legenda: anosedbiling = anos de educação bilíngue; eperros = escore padrão do percentual de erros. 
 *Significância de 0,05% 
 

 No diagrama de dispersão acima, para EP de Erros, vemos que os grupos Less e 

Middle apresentam resultados bastante variados. Isso parece ocorrer, também, com o 

grupo More. Todavia: é possível observar uma leve tendência à diminuição do 

percentual de erros há medida que avançam os anos bilíngues. Isso só acontecendo para 

o grupo More Bilingual, o grupo com cinco ou mais anos de educação bilíngue. Essa 
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tendência assemelha-se à que vimos nos resultados descritivos. Mas a correlação de 

Spearman, muito próxima de zero, atesta pouco relacionamento entre as variáveis.  

 Ao comparar anos de bilinguismo com o percentual de Respostas Perseverativas, 

se tem os seguintes diagrama e correlação:  

 
 

Correlação entre tempo de educação bilíngue e Respostas Perseverativas 

 anosedbiling epresppersev 

Rho de Spearman 

anosedbiling 

Coeficiente de correlação 1,000 -,073 

Significância (bilateral)* . ,672 

N 36 36 

epresppersev 

Coeficiente de correlação -,073 1,000 

Significância (bilateral)* ,672 . 

N 36 36 

Tabela 06: Correlação entre tempo de educação bilíngue e Respostas Perseverativas no WCST 
Legenda: anosedbiling = anos de educação bilíngue; epresppersev = escore padrão do percentual de respostas     
 perseverativas. 
 *Significância de 0,05% 

 

 O que vemos entre anos de bilinguismo e EP de Respostas Perseverativas é uma 

grande variação dentro de todos os grupos. A correlação, muito próxima de zero (-

0,073), corrobora a ideia de pouco relacionamento entre as duas variáveis. 
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 E ao comparar o tempo de educação bilíngue com o percentual dos Erros Não 

Perseverativos, o diagrama e a correlação foram os seguintes: 

 
 

Correlação entre tempo de educação bilíngue e Erros Não Perseverativos 

 anosedbiling errosnaopersev 

Rho de Spearman 

anosedbiling 

Coeficiente de correlação 1,000 -,073 

Significância (bilateral)* . , 671 

N 36 36 

errosnaopersev 

Coeficiente de correlação -,073 1,000 

Significância (bilateral)* ,671 . 

N 36 36 

Tabela 07: Correlação entre tempo de educação bilíngue e Erros Não Perseverativos no WCST 
Legenda: anosedbiling = anos de educação bilíngue; errosnaopersev = erros não perseverativos 
                 *Significância de 0,05% 

 

Quanto aos Erros Não Perseverativos, vemos um diagrama de dispersão com uma 

tendência bastante discreta de diminuição de Erros Perseverativos à medida que 

aumenta o tempo de educação bilíngue, mas, novamente, apenas no grupo More 

Bilingual. A correlação entre essas duas variáveis é, inclusive, negativa, mas bem 

próxima de zero, quase nula (-0,073). 

Quando comparamos os anos de educação bilíngue com os Escores Padrão do 

Percentual de Erros Perseverativos, temos os seguintes diagrama e correlação:  
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Correlação entre tempo de educação bilíngue e Erros Perseverativos 

 Anosedbiling Eperrospersev 

Rho de Spearman 

anosedbiling 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,081 

Significância (bilateral)* . ,639 

N 36 36 

eperrospersev 

Coeficiente de Correlação -,081 1,000 

Significância (bilateral)* ,639 . 

N 36 36 

Tabela 08: Correlação entre tempo de educação bilíngue e erros perseverativos no WCST 
Legenda: anosedbiling = anos de educação bilíngue; eperrospersev = erros perseverativos 

   *Significância de 0,05% 

 

Nos Erros Perseverativos, os resultados são bastante variados dentro dos grupos 

Less e Middle. E, no grupo More, parte do grupo opera uma tendência positiva no 

diagrama; outra parte, uma tendência positiva. A correlação entre as duas variáveis é 

quase nula. 

Já o tempo de educação bilíngue e os Escores Padrão do Percentual de Respostas 

Conceituais produzem as seguintes imagens: 
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Correlação entre tempo de educação bilíngue e Respostas de Nível Conceitual 

 anosedbiling eprespnivelconc 

Rho de Spearman 

anosedbiling 

Coeficiente de Correlação 1,000 -,097 

Significância (bilateral)* . ,572 

N 36 36 

eprespnivelconc 

Coeficiente de Correlação -,097 1,000 

Significância (bilateral)* ,572 . 

N 36 36 

Tabela 09: Correlação entre tempo de educação bilíngue e respostas de nível conceitual no WCST 
Legenda: anosedbiling = anos de educação bilíngue; eprespnivelconc = respostas de nível conceitual 

  *Significância de 0,05% 

 

Nível de Respostas Conceitual relaciona-se à capacidade do insight em relação às 

estratégias de classificação do jogo. São calculadas todas as sequências de três ou mais 

respostas corretas ao longo da folha de respostas. Nas estatísticas descritivas, o grupo 

com maior média no Nível de Respostas Conceitual foi o grupo Less, seguido do grupo 

More, e, por último, Middle. No diagrama, aparece, inclusive, uma leve tendência 

negativa ao olharmos para essas duas variáveis. A correlação é, de fato, negativa, mas 

muito próxima de zero, apontando para pouco relacionamento entre as duas variáveis – 

a despeito das diferenças que vemos no diagrama e nas estatísticas descritivas. 
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8.3. Tarefas do controle inibitório 

As tarefas envolvidas na avaliação do controle inibitório foram três: Tarefa Simon 

Controle; Tarefa Simon; Tarefa Stroop. Elas foram veiculadas no software e-prime, 

versão 2.0, instaladas em notebook Sony Vaio, tela de quatorze polegadas. As tarefas 

Simon valem-se de estímulos não-linguísticos; a tarefa Stroop apoia-se em estímulos 

linguísticos. Conforme explicado na seção Método, a tarefa Simon em suas duas 

versões vale-se do estímulo seta para comandar a tarefa. Na Simon Controle, a seta 

aparece no centro da tela, apontando ou para o lado esquerdo, ou para o lado direito. A 

cada vez que a seta aponta para o lado esquerdo, a criança deve apertar a tecla numérica 

“1”, à sua esquerda; a cada vez que a seta aponta para o lado direito, a criança deve 

apertar “0”, à sua direita. Esse teste não contém, assim, condições congruentes e 

incongruentes, já que o estímulo é central na tela. Essas duas condições aparecerão na 

tarefa seguinte, Tarefa Simon, quando as setas podem aparecer do lado esquerdo ou do 

lado direito da tela, apontando para a direita ou para a esquerda. Aqui, a criança precisa 

concentrar-se na direção para a qual a seta aponta, pois a regra é a mesma: “1” quando a 

direção apontada for a esquerda; “0” quando a direção apontada for a direita.  

A tarefa Stroop mistura estímulos não linguísticos (cores) com estímulos 

linguísticos (palavras), aqui transmutados nas cores verde e rosa e nas palavras “verde” 

e “rosa”. O estímulo aparece no centro da tela. Os itens congruentes serão as palavras 

“verde” na cor verde e “rosa” na cor rosa. O comando para responder no teclado é a cor 

(e não a palavra): “1” para cor verde, “0” para cor rosa.  
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Essas tarefas serão avaliadas abaixo dizendo respeito à acurácia dos respondentes 

e ao tempo de reação. Esses dois itens serão observados em métodos estatísticos 

descritivos, mas também comparando diferenças de duas médias através da técnica 

inferencial de Mann Whitney.  

A acurácia refere-se ao nível de acerto das crianças em cada uma das tarefas. A 

expectativa é de que itens congruentes recebam maior acurácia que itens incongruentes; 

e que a tarefa Simon Controle, em particular, tenha melhor acurácia que as outras duas 

tarefas, por não possuir estímulos incongruentes.  O tempo de reação confere o tempo 

que o sujeito demora, em média, para responder, no teclado do computador, ao 

comando visual do teste. Ele é medido em milissegundos. Nas tarefas veiculadas nessa 

pesquisa, os estímulos das tarefas não sumiam da tela depois de determinado tempo em 

espera; eles permaneciam na tela esperando pela resposta do sujeito – correta ou não.  

Para a versão controle do Simon, fizemos a média de acurácia de cada um dos 

grupos (less, middle, more); para a Tarefa Simon, fizemos média da acurácia, e média 

do tempo de reação (RT) para condição congruente e condição incongruente. Na tarefa 

Stroop o quadro é semelhante ao da Simon, com a congruência incluindo as palavras 

cuja cor expressa é a cor do nome (palavra ‘verde’ na cor verde, palavra ‘rosa’ na cor 

rosa), e a situação de incongruência sendo a diametralmente oposta. As tabelas abaixo 

resumem os resultados: 
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Simon Controle 
 Média Acurácia Média RT (ms) 

Less 94,04% 531,877 
Middle 94,32% 585,50 
More 91,66% 571,66 

Tabela 10: Acurácia para tarefa Simon Controle 

 
 

Simon Flechas – Acurácia:  
 Média Acurácia 

Condição Congruente 
Média Acurácia  

Condição Incongruente 
Less 95,53% 91,37% 

Middle 95,07% 88,26% 
More 96,60% 94,70% 

Tabela 11: Acurácia para tarefa Simon Flechas 

 
Simon Flechas – RT: 

 Média RT (ms)  
Condição Congruente 

Média RT (ms)  
Condição Incongruente 

Less 760,88 846,64 
Middle 817,535 953,60 
More 717,548 716,694 

Tabela 12: Tempo de Reação para tarefa Simon Flechas 

 
 

Stroop – Acurácia:  
 Média Acurácia 

Condição Congruente 
Média Acurácia 

Condição Incongruente 
Less 92,85% 94,05% 

Middle 96,97% 93,18% 
More 95,45% 90,90% 

Tabela 13: Acurácia para tarefa Stroop 

 
Stroop – RT:  

 Média RT (ms) 
Condição Congruente 

Média RT (ms) 
Condição Incongruente 

Less 912,09 929,44 
Middle 856,104 994,356 
More 679,692 734,746 

Tabela 14: Tempo de reação para tarefa Stroop 
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 As análises estatísticas de Mann Whitney foram estabelecidas no intuito de 

observar se as diferenças quantitativas acima descritas poderiam ser estatisticamente 

significativas. Para a tarefa Simon Controle, os resultados de Mann Whitney foram os 

seguintes: 

Estatísticas do testea 

 simoncontrole

acuracia 

Simoncontrol

ert 

Mann-Whitney U 59,500 68,000 

Wilcoxon W 164,500 173,000 

Z -1,058 -,493 

Significância 

assimptótica (bilateral)  
,290 ,622 

Significância exata 

[2*(1-tailed Sig.)] 
,344b ,647b 

Significância exata 

(bilateral) 
,308 ,647 

Significância exata 

(unilateral) 
,156 ,324 

Ponto de probabilidade ,017 ,019 

Tabela 15: U de Mann Whitney para Simon Controle 

entre grupo Less e More Bilingual. 

a. Variável de agrupamento: grupo 

b. Valores não corrigidos para pares 
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 Para a tarefa Simon, nas suas versões congruente e incongruente, as diferenças 

de Mann Whitney se expressaram do seguinte modo: 

Estatísticas do testea 

 flechascongrue

nteacuracia 

flechasincongru

enteacuracia 

flechascongruen

tert 

flechasincongru

entert 

Mann-Whitney U 68,500 76,000 77,000 66,000 

Wilcoxon W 173,500 142,000 143,000 132,000 

Z -,543 -,058 ,000 -,602 

Significância assimptótica 

(bilateral) 
,587 ,953 1,000 ,547 

Significância exata [2*(1-

tailed Sig.)] 
,647b ,979b 1,000b ,572b 

Significância exata 

(bilateral) 
,608 ,975 1,000 ,572 

Signiciância exata 

(unilateral) 
,308 ,488 ,511 ,286 

Ponto de probabilidade ,006 ,021 ,021 ,018 

Tabela 16: U de Mann Whitney para Simon Flechas entre grupo Less e More Bilingual. 

a. Variável de agrupamento: grupo 

b. Valores não corrigidos para pares 
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 Para a tarefa Stroop, também em seus itens congruentes e incongruentes, os 

grupos da pesquisa assim se manifestaram: 

 

Estatísticas do testea 

 stroopcongruent

eacuracia 

stroopincongrue

nteacuracia 

stroopcongruent

ert 

stroopincongrue

ntert 

Mann-Whitney U 73,000 72,000 45,000 53,000 

Wilcoxon W 139,000 138,000 111,000 119,000 

Z -,238 -,291 -1,752 -1,314 

Significância assimptótica 

(bilateral) 
,812 ,771 ,080 ,189 

Significância exata [2*(1-

tailed Sig.)] 
,851b ,809b ,085b ,202b 

Significância exata 

(bilateral) 
,849 ,785 ,085 ,202 

Significância exata 

(unilateral) 
,428 ,389 ,042 ,101 

Ponto de probabilidade ,031 ,008 ,005 ,009 

Tabela 17: U de Mann Whitney para Stroop entre grupo Less e More Bilingual. 

a. Variável de agrupamento: grupo 

b. Valores não corrigidos para pares. 

 

 No capítulo seguinte, após discutirmos os dados referentes à função da 

flexibilidade cognitiva, abordaremos os dados numéricos e inferenciais das tarefas do 

controle inibitório.  
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9. DISCUSSÃO 

 A flexibilidade cognitiva será aqui discutida e avaliada através de cada um dos 

itens de correção do WCST, e de uma compreensão geral dos resultados deles. O grupo 

More Bilingual é esperado como titular dos melhores resultados para esse teste, seguido 

dos dois outros grupos, em ordem: Middle, Less. Espera-se que mais tempo de educação 

bilíngue resulte em menos erros (totais, perseverativos, não perseverativos), menos 

respostas perseverativas, e mais respostas de nível conceitual.  

 Nas tarefas do controle inibitório, a expectativa é de que o grupo More Bilingual 

tenha os melhores resultados novamente: maiores níveis de acurácia e menor média do 

tempo de reação em responder as tarefas.  

 Os resultados serão discutidos do ponto de vista da literatura, mas também 

fazendo referência a características da amostra, dando perspectiva a estudos ulteriores. 

  

9.1. Flexibilidade cognitiva 

Conforme acima observado, de acordo com a hipótese que guia a presente 

pesquisa, a tendência que os grupos apresentariam seria a de o grupo More ter 

desempenho melhor que o grupo Middle, que, por sua vez, teria melhor desempenho 

que o grupo Less. Para os itens EP de Erros, EP de Respostas Perseverativas, EP de 

Erros Não Perseverativos, EP de Erros Perseverativos: médias menores indicam 

melhores desempenhos no teste. Já para o item do Nível de Respostas Conceitual: quão 

maior a média, melhor o resultado do sujeito/grupo.  

Os resultados descritivos do WCST demonstram uma amostra mais homogênea 

nos diferentes resultados dos itens. Não são encontradas diferenças entre os três grupos. 
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No EP do Percentual de Erros, por exemplo, o resultado médio de cada um dos grupos 

não caracteriza diferenças significativas. Temos o grupo Less com resultados mais altos, 

seguido do grupo Middle (110,55) e por fim do grupo More (110,27). Considerando que 

bons resultados no WCST incluem poucos erros, a tendência é de que, a partir de nossa 

hipótese de pesquisa, quanto mais tempo de educação bilíngue, menor o percentual de 

erros no WCST.  Isso de fato acontece na Média de Erros, mas com poucas diferenças 

quantitativas; as diferenças decimais são pouco significativas para indicar diferenças 

reais entre os grupos. Além disso, os desvios padrões (12, 14 e 15) informam que esse 

número da média pode variar bastante, para mais ou para menos, e, que, portanto, não 

podemos afirmar uma real diferença intergrupos.  

Essa diferença quantitativa tão baixa não aproxima esses dados nem mesmo de 

outros achados empíricos que verificam diferenças quantitativas pequenas sem haver 

significância estatística – como em Brentano (2011), Poarch e Hell (2012). Contudo, 

por ter sido uma tendência tão discreta que se repetiu no diagrama de dispersão, esse 

resultado no percentual de erros merece alguma discussão, mesmo diante de uma 

amostra homogênea. Por estarmos nos valendo de uma amostra pequena (36 sujeitos), 

os resultados não podem servir de indicativo definitivo do que acontece na população de 

onde a amostra se origina. Entretanto, um resultado que é aparentemente consoante à 

nossa hipótese de pesquisa pode comunicar que, caso a amostra aumente 

consideravelmente, essa diferença também possa aumentar. É uma possibilidade 

presente e que merece atenção, pois há a diferença, mesmo que discreta, sinalizando 

uma possível tendência nessa amostra. O resultado não pode ser generalizado, mas há 
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de ser mantida a possibilidade de que essa tendência se faça mais presente numa 

amostra com mesmo delineamento, mas, maior do que essa. 

 Nas Respostas do tipo Perseverativas, o resultado é diferente. O grupo Less tem 

a maior média (88,57), e o grupo Middle tem a menor média, de fato (79,91) – tendência 

coerente à hipótese de pesquisa, com o grupo Middle perseverando menos que o grupo 

Less. Mas o grupo More tem média superior à do grupo Middle: 85,91, ou seja, 

perseverou, em média, mais do que o grupo com menos tempo de educação bilíngue. De 

acordo com a hipótese de pesquisa, o grupo More deveria ter média inferior aos outros 

dois grupos; mas o grupo com menor média de Respostas Perseverativas é o grupo 

Middle. Entretanto, os desvios padrões indicam cautela mesmo para interpretarmos 

diferenças quantitativas: eles estão entre 10 e 12, denotando que essas médias ainda 

podem variar esse tanto. Assim, novamente, é mais prudente afirmar que os três grupos 

são mais homogêneos entre si do que diferentes no desempenho.  

 Já nos Erros Não Perseverativos, o padrão difere ligeiramente dos outros dois 

itens acima. Aqui, o grupo Less tem média de 105,07, e o grupo Middle tem média 

maior, 108,73; enquanto o grupo More tem média menor que ambos: 102,64. O 

esperado, de acordo com a hipótese de pesquisa, seria o decréscimo da quantidade de 

Erros Não Perseverativos ao longo do tempo de educação bilíngue: o grupo Less deveria 

ter mais erros não perseverativos que o grupo Middle, que, por sua vez, deveria ter mais 

erros não perseverativos que o grupo More. Isso não ocorre. O grupo More, de fato, 

cometeu menos erros; mas é seguido imediatamente pelo grupo Less, e não pelo grupo 

Middle. Contudo, novamente os resultados são próximos, denotando homogeneidade 

entre os grupos. E os desvios padrões, ainda, também são altos: há boa variação em 
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torno da média. Seria inadequado, portanto, apontar diferenças ao invés de semelhanças 

no que diz respeito aos Erros Não Perseverativos. 

 Ao olharmos esses dois itens, Respostas Perseverativas e Erros Não 

Perseverativos, que incluem o quanto o sujeito perseverou no teste e o quanto o sujeito 

cometeu de erros que não são perseverativos, dois itens bastante complementares um ao 

outro, vemos um desencontro com estudos empíricos de flexibilidade cognitiva como o 

de Bialystok e Martin (2004). Os autores dessa pesquisa usaram um teste similar ao 

Wisconsin, que também usava estímulos perceptuais de formas e cores, cujas pistas 

perceptuais podiam confundir o respondente – também crianças, na pesquisa deles. O 

desempenho observado foi de que os bilíngues foram de fato melhores nos jogos que 

envolviam inibição perceptual; que requeriam esse tipo de inibição para completar o 

jogo com eficácia. Esse é o mesmo movimento requerido no Teste Wisconsin quando o 

sujeito não pode perseverar: inibir uma pista perceptual que, até então, era considerada 

correta e na nova categoria não é mais. Se os erros e a perseveração tiveram resultados 

como os observados, tão homogêneos, sem tendências observáveis, não é possível traçar 

parâmetros de vantagem na flexibilidade cognitiva no grupo aqui observado. 

 Na tabela 02, apresentada no capítulo dos Resultados, com as médias de EP de 

Erros Perseverativos, tem-se: Less com média 86,500; Middle com 76,727; More com 

média 83,545. O grupo com melhor resultado nesse item foi o grupo Middle, seguido 

pelo grupo More e, depois, pelo grupo Less. Os desvios padrões são altos, indicando 

que não podemos generalizar essas diferenças. Todavia, as diferenças quantitativas vão 

em tendência diferente da hipótese dessa pesquisa, e, é importante observar, a diferença 
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quantitativa do grupo com melhor resultado (Middle) para os outros dois é maior do que 

a diferença que há entre os grupos Less e More.  

 Já o grupo com melhor índice de Respostas de Nível Conceitual é o grupo Less, 

com 113,428. Ele vem seguido do grupo More, e, só então, do grupo Middle. Mas as 

diferenças quantitativas são baixas; é um item cujas médias foram bastante próximas, 

denotando mais homogeneidade que diferenças.  

 Esses dois itens também parecem ir de encontro à expectativa de vantagens que 

tínhamos em relação ao grupo More, seguido do Middle e do Less. A tendência 

esperada não se reproduz. Mas também não é diametralmente oposta ao esperado: 

apenas vemos uma homogeneidade na amostra total, sem nenhuma tendência ou regra 

aparente. Esses resultados são similares aos de Duñabeita e colaboradores (2014), por 

exemplo, que comparando centenas de monolíngues com centenas de bilíngues, não em 

flexibilidade cognitiva, mas em controle inibitório, não observaram diferenças entre os 

grupos. Mas também é mais um resultado que vai à contramão do observado em 

pesquisas como Bialystok e Martin (2004), Adi-Japha e colaboradores (2010), 

Christoffels e colaboradores (2014), que encontraram vantagem nos itens da 

flexibilidade cognitiva em indivíduos bilíngues.  

 Observando os resultados descritivos e quantitativos, o único item do WCST que 

é consoante à presente hipótese e pesquisa é o EP de Erros, com o grupo More com 

melhor resultado, seguido do grupo Middle e depois do grupo Less. Seguido a ele, o 

outro item onde o grupo More teve melhor resultado foi nos Erros Não Perseverativos – 

mas, nesse item, a sequência dos grupos não é consoante à da hipótese de pesquisa. Nos 
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demais componentes do WCST, os resultados seguem tendências diferentes da presente 

hipótese de pesquisa, e o grupo More não tem destaque em nenhum outro deles.  

 Apesar de estarmos falando de resultados descritivos e quantitativos, os quais 

ilustram uma amostra que é mais homogênea do que heterogênea, alguns elementos 

podem ajudar a compreender melhor um resultado como o até aqui apresentado. À 

despeito de os conceitos contemporâneos de bilinguismo apostarem no uso das línguas 

em detrimento da proficiência – para classificar alguém como bilíngue – os estudos que 

divulgaram resultados vantajosos para os bilíngues cercaram o tema apoiando-se na 

proficiência. Bialystok (2009) comenta a habilidade de conceptualização em tarefas 

como Sorting Task – uma modalidade bastante semelhante à utilizada no WCST. A 

pesquisadora salienta que quando as vantagens ocorrem, elas tendem a limitar-se 

àqueles indivíduos com elevada proficiência nos dois idiomas. Nesse mesmo livro, a 

autora comenta a pesquisa de Bialystok e Majumder (1998) divulgando ideia 

semelhante: os resultados dessa pesquisa, de 1998, demonstram que as vantagens em 

bilíngues para os problemas não verbais só ocorriam quando o bilinguismo era 

suficientemente alto. Pois os bilíngues balanceados tiveram melhor resultado que os 

bilíngues parciais, e também melhores resultados que os monolíngues da pesquisa.  

 A então discussão sobre proficiência versus uso é relevante quando falamos de 

conceito (Grosjean, 2013), pois, sim, é possível que alguém seja bilíngue à despeito de 

ter uma proficiência baixa em um dos idiomas; uma vez que ele pode usar, 

cotidianamente, e com grande frequência, os dois idiomas, mesmo sendo menos 

proficiente em um deles, mesmo sendo um bilíngue do tipo parcial. Quando falamos de 

conceitos e definições, essa discussão acontece em virtude de não se excluir sujeitos que 
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falam dois idiomas com grande frequência, mas que não são igualmente proficientes nas 

duas línguas. Entretanto, os pesquisadores que encontram resultados positivos para os 

bilíngues circundam a ideia de que a proficiência, para além do tempo de exposição a 

uma situação bilíngue (como o bilinguismo escolar), e para além da frequência de uso, é 

que pode estar implicada nas vantagens encontradas. Seguindo esta linha,  Carlson e 

Meltzoff (2008) comentam que seus próprios resultados são coerentes com o de 

pesquisas prévias, pois mostram que o desempenho cognitivo resultante em verdade 

depende do quanto o indivíduo é bilíngue. 

 Já na presente pesquisa, a proficiência não foi abordada através de testes 

específicos, deixando a comparação entre os grupos partindo, apenas, do tempo de 

educação bilíngue de cada um.  Esse critério pode não ser coerente com a proficiência, 

sendo possível que o tempo de educação bilíngue não seja compatível com baixa, 

média, ou elevada proficiência. Essa possibilidade deve abrir espaço para a discussão da 

modalidade de bilinguismo aqui abordada: a do bilinguismo escolar, sintetizado em uma 

exposição diária de uma hora ao idioma estrangeiro.  

Para endossar essa discussão, é pertinente comentar os dados fornecidos pelos 

testes U de Mann Whitney, que, em sua síntese, não permitem interpretar significativas 

diferenças entre os grupos. Pois os valores de significância em todos os itens são 

consideravelmente altos: indicam uma elevada probabilidade de as diferenças 

encontradas terem sido fruto do acaso.  

Mais uma vez, esse resultado não aponta que a diferença entre as duas condições 

(ser do grupo Less ou ser do grupo More Bilingual) pode ser consequência do tempo de 

educação bilíngue. Havendo diferenças entre os dois grupos nos itens do teste 
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Wisconsin, elas têm elevadas probabilidades de serem apenas resultado do acaso, e não 

determinantemente resultado da nossa variável independente (tempo de educação 

bilíngue). 

Bialystok (2009) comenta que crianças que aprendem duas línguas na infância, 

independente de aprendê-las simultaneamente ou não, têm experiências de aprendizado 

linguístico que, indubitavelmente, diferirão de crianças que aprendem apenas um 

idioma. Na presente pesquisa, por não haver crianças exclusivamente monolíngues nas 

instituições participantes, creditou-se ao tempo de educação bilíngue a possibilidade de 

separar essas duas experiências diferentes: pois uma vez que a amostra geral tem faixa 

etária pouco variada (a maior parte das crianças tem entre 9 e 10 anos), mas variando 

bastante o tempo de educação bilíngue de cada uma delas, considerou como viável 

observar se diferenças cognitivas viriam exclusivamente dos diferentes tempos de 

educação bilíngue. Contudo, mantêm-se, como sujeitos de pesquisa, crianças com 

experiências linguísticas muito similares, diferindo somente no tempo de exposição à 

essa modalidade de ensino bilíngue.  

A paridade dos contextos socioeconômicos e linguísticos nas crianças da amostra 

seguiu considerações feitas por pesquisadores como Bialystok (2009), que recomenda 

controlar as diferenças entre participantes como precaução metodológica. Ou seja, deve-

se assegurar que a variável de interesse é a única diferença relevante entre os dois 

grupos; os participantes devem representar panoramas sociais similares, e bilíngues 

devem usar suas duas línguas nos mesmos tipos de contextos. Essas recomendações 

foram obedecidas na presente pesquisa, para que estreitássemos as diferenças em 

direção ao tempo de educação bilíngue. Os resultados, contudo, apontam para poucas 
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diferenças entre os grupos. Esse delineamento e resultado são semelhantes ao verificado 

no trabalho de Duñabeita e colaboradores (2014), quando, ao comparar 252 crianças 

monolíngues do espanhol com 252 crianças bilíngues espanhol/basco, não encontraram 

diferenças entre os dois grupos. O componente sob investigação era o controle 

inibitório, e as variáveis sócio-demográficas foram intensamente controladas.  

E exatamente por estarmos baseando nossa análise comparativa em tempo de 

educação bilíngue, usando grupos com diferentes tempos de educação bilíngue para 

explorar os componentes cognitivos, considerou-se pertinente a explanação em 

diagramas de dispersão, no intuito de visualizarmos a manifestação da flexibilidade 

cognitiva (no WCST) ao longo da escolarização bilíngue. Uma vez que os resultados 

numéricos anteriores sugerem pouco relacionamento entre as variáveis, e muita 

homogeneidade na amostra, optou-se por discutir os diagramas de dispersão que melhor 

ilustraram alguma tendência nos resultados. 

Para o Escore Padrão do percentual de Erros, vemos, dentre os sujeitos parte do 

grupo More, uma ligeira diminuição na quantidade de erros à medida que os anos de 

educação bilíngue avançam. Para os sujeitos com 02, 03 e 04 anos de educação 

bilíngue, entretanto, o percentual de erros é bastante variado: alguns sujeitos cometeram 

bem poucos erros, e, outros, bastante quantidade de erros. Nesse resultado discreto, 

vemos uma tendência parecida à estatística descritiva realizada entre os grupos: há uma 

tendência que se aproxima da hipótese de pesquisa, mas é discreta, com diferenças 

quantitativas bem pequenas. Entretanto, vale lembrar, foi apenas no EP de Erros que os 

resultados descritivos foram diretamente consoantes com a hipótese de pesquisa.   
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 Esse é um resultado que pode estar presente no caso de observarmos amostras 

maiores, pois, aqui, para as crianças que estão sob educação bilíngue há mais de cinco 

anos, a diferença no Percentual de Erros ao longo do tempo aparenta uma tendência 

decrescente. Podendo significar que, depois do quinto ano de educação bilíngue, 

vantagens cognitivas podem começar a se manifestar. 

 A correlação de Spearman entre esses dois itens, -0,09, é uma correlação 

bastante próxima de zero, indicando o pouco relacionamento entre as variáveis. O nível 

de significância (0,601) indica uma alta probabilidade de essa correlação (quase 

ausente) ser fruto do acaso; e o diagrama de dispersão e os dados comentados 

anteriormente parecem corroborar com essa direção: a correlação entre tempo de 

educação bilíngue e quantidade de erros no WCST é parcamente observada. A exceção 

podendo estar, somente, para aqueles que estão há mais de cinco anos sob educação 

bilíngue. 

 Os resultados descritivos parecem conectados com o que ilustra o diagrama de 

dispersão. Enquanto os números da estatística de Mann Whitney assemelham-se à 

correlação observada. Nesse último caso, a conexão entre as variáveis é pouca, quase 

nula; no caso descritivo, parece se manifestar uma tendência semelhante ao que 

apostava a hipótese de pesquisa. As estatísticas descritivas apontaram para resultados 

semelhantes (e discretos), enquanto as estatísticas inferenciais não paramétricas 

apontaram para a relação quase ausente entre as duas variáveis.  

 Novamente, a discussão sobre o tamanho da amostra é relevante, assim como as 

considerações feitas acima sobre nível de proficiência da língua, e quanto às variáveis 

sócio-demográficas tão similares: tem-se uma amostra pequena, onde o nível de 
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proficiência não foi diretamente avaliado, e o background linguístico e sócio-econômico 

das crianças é muito similar. Contudo, no item EP de Erros é que vemos um 

delineamento semelhante ao da hipótese traçada, mesmo que só vejamos esse resultado 

nas estatísticas descritivas e quantitativas. Cabendo a possibilidade de que, ao aumentar 

o tamanho da amostra, e, talvez, controlando níveis diferentes de proficiência dos 

sujeitos (e não contando apenas anos de educação bilíngue), esses resultados descritivos 

possam tomar maiores proporções.  

 Para as Respostas Perseverativas, não são ilustradas tendências no diagrama, 

bem como a correlação de Spearman entre elas e os anos de educação bilíngue foi de -

0,073 (com significância de 0,672). Um resultado pouco ilustrativo, que faz apostar na 

homogeneidade da amostra ao invés de diferenças. Conforme comentado no capítulo 

anterior, sinaliza similaridade com estudos como o de Duñabeita e colaboradores 

(2014), enquanto não se assemelha em trabalhos como o de Bialystok e Martin (2004), 

Christoffels e colaboradores (2014).  

 Nos Erros Não Perseverativos, o diagrama sinaliza uma tendência discreta de 

que eles diminuem, ao longo dos anos, mas apenas quando olhamos para o grupo More. 

É uma tendência bastante parecida com o de diagrama de Erros: a diminuição deles ao 

longo do tempo de educação bilíngue, mas apenas quando esse tempo começa a contar 

de cinco anos em diante. Esses aspectos estão de acordo com o que Bialystok (2009) 

discutiu exatamente sobre conceptualização em tarefas do tipo Sorting Task, que são 

tarefas cujo princípio é o mesmo do trabalho com flexibilidade cognitiva em Bialystok e 

Martin (2004) e também o mesmo princípio do WCST: é preciso apreender os conceitos 

envolvidos perceptualmente, e lidar com eles ao longo da atividade, inibindo alguns e 
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selecionando outros. Bialystok (2009) discute que, na conceptualização desse tipo de 

atividade, quando há vantagens nesse processo, elas acontecem apenas para os sujeitos 

com elevada proficiência em ambas as línguas. Assim como outros autores que já 

chegaram a afirmar que as evidências para as vantagens de bilíngues em tarefas não 

verbais só aparecem quando o bilinguismo está em um nível suficientemente alto 

(Bialystok & Majumder, 1998). Apesar de, nessa presente pesquisa, não termos 

mensurado a proficiência via testes, partiu-se do pressuposto de que, em uma amostra 

cuja faixa etária é homogênea, o tempo de educação  bilíngue estaria associado a 

vantagens exatamente por estar provavelmente associado a maior proficiência no 

idioma. 

Para os Erros Perseverativos, a correlação quase nula (com alta chance de ter sido 

dada ao acaso) encontra respaldo no diagrama que mostra desempenho bastante variado 

dentro de cada um dos grupos, sem nenhuma tendência relevante ilustrada. Na diferença 

entre os grupos Less e More, no U de Mann Whitney, a diferença detectada é, entre 

todos os itens, a com maior chance de ter sido fruto do acaso: significância de 0,727. 

Assim, vemos que nos itens exclusivamente perseverativos, não há relações entre as 

variáveis nem tendências estampadas nos diagramas, sendo eles: Respostas 

Perseverativas, Erros Perseverativos. Os resultados com tendências discretas e 

ligeiramente ilustrados nos diagramas são os de Erros e os dos Erros Não 

Perseverativos. Apesar de, no primeiro caso, de Erros, estarem inclusos também os 

erros do tipo perseverativos, nós não vemos a relação entre as variáveis Anos de 

Educação Bilíngue e Erros Perseverativos, nem ao observar somente o tempo de 

educação bilíngue relacionado às Respostas Perseverativas.  



111 

 

 

 

Isso merece discussão porque a perseverança em testes de flexibilidade cognitiva 

é o fator que mais recebe atenção para verificar se o sujeito respondente demonstra 

melhor ou pior flexibilidade cognitiva. Mas, na presente pesquisa, esse não parece ser 

um critério adequado: a perseverança – maior ou menor – não aparece relacionada ao 

tempo de educação bilíngue, o que nos comunica que a flexibilidade cognitiva nos 

sujeitos do bilinguismo escolar não pode ser aferida à guisa de conclusões. Não é 

possível compreender a flexibilidade cognitiva, enquanto construto, para esse grupo da 

amostra, nem para seus subgrupos, pois um dos itens que melhor poderia ilustrar o grau 

de flexibilidade cognitiva desses sujeitos não oferece nenhuma tendência visível na 

amostra em uso. 

O último item do WCST sob análise, Respostas de Nível Conceitual, teve 

correlação Spearman de -0,097 (significância de 0,572). De acordo com a hipótese de 

pesquisa, quanto mais tempo de educação bilíngue, melhor seria o resultado em cada 

um dos componentes do WCST. Nesse componente em específico, quanto maior a 

média do grupo ou escore percentual do sujeito, melhor o resultado apresentado. Isso 

porque o Nível de Respostas Conceitual reflete a capacidade de insight do sujeito ao 

longo do teste: cada sequência de três respostas certas, consecutivas, contarão como três 

respostas de nível conceitual. O mesmo valendo para quatro, cinco, seis respostas 

corretas consecutivas em diante. O diagrama de dispersão tem resultado semelhante aos 

resultados descritivos desse item: o grupo Less é o que tem melhor resultado. Já no 

grupo Middle, o resultado é bastante variado. E no grupo More também, com a 

curiosidade de apresentar, inclusive, uma tendência decrescente no diagrama.  
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Essa tendência decrescente, mesmo que discreta, pode indicar que, à medida que 

avança o tempo de educação bilíngue, a capacidade de insight no WCST diminui: uma 

tendência contraditória à da hipótese de pesquisa.  Esse foi o único dado que fugiu às 

expectativas do delineamento esperado, mostrando os sujeitos com mais tempo de 

educação bilíngue como os com menor percentual de Nível de Respostas Conceituais. 

Mas esse item, no teste, não é o mais fortemente associado com a flexibilidade em si 

mesma, quando se está a fazer uma avaliação psicológica usando o Wisconsin, por 

exemplo. É um item que convoca mais a atenção caso ele fuja do esperado, em caso de 

as respostas fugirem amplamente da média esperada para a faixa etária. Seu resultado 

vantajoso, em si mesmo, depende da análise e elaboração conceitual do teste, para que 

haja insights ao longo da tarefa. E não é necessariamente uma medida relacionada à 

inibição de pistas conceituais enganosas – o principal fator identificado nas vantagens 

cognitivas em bilíngues. 

De acordo com Bialystok (2009), a vantagem bilíngue, quase sempre incluída 

em situações de contexto perceptual enganoso, acontece não por vias analíticas, e sim 

de controle inibitório. Pois, apesar de a representação do conhecimento para resolver um 

dado problema acontecer através do processo de análise, a atenção aos aspectos dessa 

representação é guiada pelo controle, então um dos itens necessários à resolução do 

problema. Para a autora, isso deve significar que a vantagem bilíngue provavelmente 

estará no controle, e não necessariamente na análise (Bialystok, 2009). A habilidade do 

insight, assim como o procedimento para resolver o teste WCST, apóia-se em muito na 

capacidade de análise. Mais do que na inibição. E talvez por isso o Nível de Respostas 

Conceitual não comunique resultados expressivos, enquanto que as tarefas do controle 
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inibitório servirão, em capítulo ulterior, para comparar análise e inibição, desempenho 

em flexibilidade cognitiva e desempenho em inibição. 

 

9.1.1. O Teste Wisconsin na amostra pesquisada 

Em suma, ao observarmos todas as correlações não paramétricas feitas para os 

itens do WCST, nenhuma delas convida para a avaliação de determinada tendência, pois 

são todas muito próximas do valor zero (correlação nula) com valores de significância 

altos. Essa ausência de relacionamento repete-se na outra análise inferencial do teste U 

de Mann Whitney: há diferenças, mas também com valores de significância elevados, 

comunicando que não é possível estabelecer relações entre as variáveis, que a relação 

entre elas parece ser praticamente nula. O fato de não encontrar relações entre o 

bilinguismo escolar e a flexibilidade cognitiva é diferente de alguns dos materiais 

publicados na área (Peal e Lambert, 1962; Bialystok & Martin, 2004; Bialystok & 

Viswanathan, 2009; Adi-Japha et al., 2010; Christoffels et al., 2014), mas também se 

aproxima de outras publicações, inclusive mais recentes, na área correlata (Poarch & 

Hell, 2012; Duñabeita et al., 2014).  

Apesar de ter sido alcançada uma adesão alta dos pais e estudantes, não havia 

sido estimado que tantos alunos sob educação bilíngue fossem, também, alunos de 

escolas de idiomas. Essa variável interveniente trouxe muita heterogeneidade à amostra, 

impedindo que se alocassem grupos Less, Middle e More contando com os cursos de 

idiomas, porque eram também variadas as proporções de tempo de educação bilíngue e 

tempo de escola de idiomas. Também não foi evitado coletar dados com essas crianças 

que aprendem língua estrangeira fora da escola, pois houve grande mobilização, por 
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parte dos alunos, em participar da coleta de dados. Por isso não foi negada nenhuma 

participação. 

Outro item que merece discussão é o fato de a comparação ter sido feita não 

entre bilíngues e monolíngues, mas entre crianças de faixa etária similar com tempos 

diferentes de educação bilíngue. A primeira escola acessada para a pesquisa, Escola A, 

não conta com bilinguismo escolar obrigatório. Assim sendo, há alunos na instituição 

que não estão expostos à língua estrangeira enquanto alunos da educação bilíngue, e que 

permitiriam o alocamento nos grupos “monolíngue” e “bilíngue”. Contudo, a adesão 

dos pais/responsáveis da Escola A em responder aos Termos não foi suficiente para dar 

continuidade à pesquisa – e dentre os alunos cujos pais enviaram Termos assinados, 

todos eram alunos do programa bilíngue. Foi-se por isso necessário buscar outra 

instituição com mesmo tempo de exposição bilíngue (uma hora cotidiana) e que se 

dispusesse à participação na pesquisa. A instituição que aceitou a proposta da pesquisa, 

Escola B, não oferecia programa bilíngue em caráter opcional, mas obrigatório do 2º ao 

7º ano.  De modo que não teríamos crianças essencialmente monolíngues dessa 

instituição para essa pesquisa, cuja faixa etária incluiu crianças do 3º, 4º e 5º ano. Por 

isso, tornou-se necessário mudar o delineamento inicial para uma comparação entre 

crianças com tempos diferentes de educação bilíngue, como se fôssemos comparar 

sujeitos ‘menos bilíngues’ com sujeitos ‘mais bilíngues’.  

Esse delineamento distancia-se da maior parte das pesquisas da área, que 

comparam bilíngues e monolíngues, e não sujeitos mais ou menos bilíngues. Hilchey e 

Klein (2011) comentam que dentre as várias publicações com sujeitos bilíngues, 

pouquíssimas são idênticas no delineamento. Esse aspecto, evidentemente, prejudica o 
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corpus empírico que tem-se hoje nas pesquisas com bilíngues: porque facilita que os 

resultados sejam vários, que as conclusões sejam muitas, que haja pesquisas 

encontrando relacionamentos entre as variáveis e outras que não encontrem.  

Por outro lado, é um delineamento circunstancial e compreensível diante do 

que observamos hoje: a exposição ao idioma estrangeiro, seja na sociedade, seja em 

escola, cursos, viagens, tem diminuído, cada vez mais, a possibilidade de encontrar 

grandes quantidades de sujeitos que possam ser classificados como monolíngues. Um 

delineamento entre sujeitos com diferentes graus de bilinguismo, ou que incluam 

bilíngues, trilíngues, aprendizes de língua estrangeira, como aconteceu no estudo de 

Poarch e Hell (2012), ou, ainda, incluindo bilíngues escolares e bilíngues familiares 

(Brentano, 2011) são tendências possíveis nas pesquisas contemporâneas.  

Ao mesmo tempo, a opção por comparar sujeitos alunos de escolas como as 

escolas desse estudo obedece às recomendações metodológicas de não afastar, em 

muito, as variáveis sócio-demográficas dos participantes da pesquisa – pois podem ser 

elas a fonte de diferenças entre os grupos, e não a variável do bilinguismo. De acordo 

com Bialystok (2009), os participantes de pesquisas como essas devem representar 

panoramas sociais semelhantes, e os tido como bilíngues devem usar suas duas línguas 

nos mesmos tipos de contextos. De acordo com orientações metodológicas como essa, 

foi considerado adequado o delineamento utilizado nessa pesquisa.  

Para fins de análise, contudo, as estatísticas inferenciais não forneceram 

resultados que ilustrassem diferenças entre os grupos. E somente as estatísticas 

descritivas apontaram algumas tendências discretas, não corroboradas pelos métodos 

inferenciais. Foram essas: aparente decréscimo no percentual de erros a partir do quinto 
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ano sob educação bilíngue; aparente decréscimo no percentual de erros não 

perseverativos a partir do quinto ano sob educação bilíngue – dois resultados coerentes 

à hipótese que guia a pesquisa. E foi observado, também, aparente decréscimo no Nível 

de Respostas Conceitual a partir do quinto ano de educação bilíngue: um resultado 

contraditório ao que aponta a hipótese de pesquisa, indicando que a capacidade de 

insight nos itens do WCST parece reduzir à medida que aumenta o tempo de educação 

bilíngue.  

O presente trabalho obedece a um delineamento transversal. Alguns autores 

especulam sobre o alcance que estudos longitudinais teriam em seus resultados. 

Christoffels e colaboradores (2014), que, inclusive, investigaram bilinguismo escolar 

em um grupo de adolescentes holandeses, encontraram vantagens na flexibilidade 

cognitiva, mas não deixaram de sugerir que um estudo longitudinal com estudantes do 

bilinguismo escolar teria maior alcance: especialmente se realizada uma coleta antes e 

outra ao finalizar o processo da educação bilíngue. Essa sugestão é pertinente também 

para uma pesquisa como essa, à despeito de haver ou não uma coleta prévia à inserção 

no ensino bilíngue. Uma espécie de repetição da pesquisa, ou acompanhamento após 

mais anos de educação bilíngue, é pertinente de se investigar, no intuito de observar se 

os resultados se mantêm ou se verificam-se diferenças. Todas essas considerações 

cabem de ser discutidas ao analisar os dados do Teste Wisconsin, em virtude de nos 

terem sido apresentados resultados tão homogêneos na amostra total. Esse panorama é 

um pouco diferente nos resultados das atividades para controle inibitório. 
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9.2. Controle inibitório   

 Ao observar os resultados descritivos das tarefas veiculadas em e-prime, 

observando apenas os dados quantitativos, já é possível verificar diferenças entre os 

grupos. Na versão controle da tarefa Simon, temos médias de acurácia bastante 

similares entre os três grupos – um resultado coerente às expectativas, uma vez que 

trata-se de uma tarefa simples, sem estímulos de congruência e incongruência. Mas no 

tempo de reação desse mesmo teste já é possível vislumbrar diferenças: grupo Less com 

média 531,877, grupo Middle com média 585,50, e grupo More com média 571,66. O 

grupo mais rápido, na versão controle da tarefa Simon, é o grupo Less, com menos 

tempo de bilinguismo. Seguido do grupo More, e depois do Middle. Esse arranjo não 

obedece ao critério adotado pela hipótese de pesquisa, e é bem parecido com itens 

quantitativos descritos nos resultados do WCST. Contudo, a tarefa Simon em sua versão 

controle serve pouco de parâmetro para a comparação entre bilíngues e monolíngues, ou 

entre sujeitos com mais tempo de bilinguismo e sujeitos com menos tempo de 

bilinguismo. Muito porque, conforme vimos em autores como Costa e colaboradores 

(2009), a vantagem bilíngue tende a aparecer em tarefas que exigem maior nível de 

controle sobre estímulos enganosos. Esse não é o caso da tarefa Simon Controle.  

 Já na tarefa Simon Flechas, onde maior controle é requerido, especialmente nas 

situações incongruentes, o grupo More obtém melhores resultados. Ele apresenta a 

melhor acurácia na condição congruente e na condição incongruente, assim como tem 

os menores tempos de reação também nessas duas condições. Esse resultado, portanto, é 

coerente à hipótese de pesquisa de que o tempo de educação bilíngue pode produzir 
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vantagens no controle inibitório. São, contudo, resultados expressos apenas 

quantitativamente, e para uma amostra reduzida. As análises de Mann Whitney feitas 

para o Simon Flechas, comparando os grupos mais extremos nesses resultados, grupo 

Less e grupo More, não possui uma significância que nos permita afirmar que essa 

diferença não se deu ao acaso – a probabilidade maior é de que ela tenha, de fato, se 

dado por acaso. Mas é exatamente esse quadro da diferença presente quantitativamente, 

mas ausente em significância, que é próximo de outras pesquisas da literatura, 

especialmente as contemporâneas.  

 As pesquisas conduzidas por Billig (2009), Brentano (2011) e Kramer (2011) 

por exemplo, todas brasileiras, encontraram resultados como esse. Poarch e Hell (2012), 

comparando, além de bilíngues e monolíngues, também trilíngues e aprendizes de 

língua estrangeira, se depararam com resultados pouco significativos, mas 

quantitativamente diferentes.  Nessas pesquisas, a diferença quantitativa apontou 

vantagem para o grupo bilíngue. No caso da pesquisa de Brentano, para o bilíngue 

escolar e não para o bilíngue familiar nem para o monolíngue; no estudo de Poarch e 

Hell (2012), os resultados foram favoráveis aos bilíngues e trilíngues, quando 

comparados com monolíngues e com aprendizes de língua estrangeira. Esses resultados 

favoráveis tendendo a aparecer quando a tarefa requeria maior controle inibitório, maior 

controle sobre os estímulos enganosos da tarefa.  

 Tanto é que, na acurácia da Simon Flechas, o grupo More mantém sua maior 

acurácia na condição incongruente com uma diferença ainda maior do que tinha na 

condição congruente. Na acurácia dos itens congruentes, a diferença do grupo More 
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para o grupo que vem em segundo, o Less, é de apenas 1,07%; já nos itens 

incongruentes, a diferença percentual entre o grupo More e o grupo que vem em seguida 

(Less), é de 3,33%. Na média do tempo de reação, temos situação similar, quando a 

condição incongruente apresenta diferença maior para o grupo More, comparada à 

situação congruente. Nos itens congruentes, a média de RT do grupo More, o grupo 

com menor RT, foi de 717,548; o grupo com segundo menor RT foi, novamente, o 

grupo Less, com 760,88: uma diferença de 43,332 milissegundos. Na condição 

incongruente, a diferença de RT entre esses dois grupos é de 129,946 milissegundos, 

quase três vezes maior. Essa diferença quantitativa contém a tendência de pesquisas 

semelhantes, que encontram tais diferenças sem significância estatística, e contém 

também a tendência de essa diferença ser maior quando a situação exige maior controle 

por parte da criança. Como se a vantagem cognitiva do bilíngue tendesse a aparecer 

quando o contexto cognitivo exigisse um controle acima do que é normalmente 

requerido, do que é cotidianamente requerido.  

 Ademais, apesar de não termos mensurado proficiência bilíngue, nos valemos do 

tempo de educação bilíngue para esperar vantagens do grupo com mais anos sob essa 

condição. Parece, contudo, que essas duas dimensões se aproximam nos resultados do 

controle inibitório, pois, em relação a vantagens no grupo bilíngue, a expectativa é de 

que elas só apareçam no grupo com alto nível de proficiência (Bialystok, 2009). O 

grupo More, por sua vez, é assim denominado não somente pela quantidade de tempo 

de educação bilíngue, mas também porque esse tempo pode favorecer diretamente a 

proficiência no idioma estrangeiro. Pois de acordo com autores como Cummins (1979) 

e Hakuta, Butler e Witt (2000), um período de cinco anos pode ser suficiente para 
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alcançar níveis elevados de proficiência bilíngue (e/ou de proficiência no idioma 

estrangeiro). Apesar de esse critério ter uma validade mais coerente ao estudar 

populações imigrantes, por exemplo (caso da pesquisa de Cummins (1979)), é um fator 

que soma à compreensão dos melhores resultados dentro do grupo More da pesquisa 

que embasa essa dissertação. Essa hipótese foi quantitativamente corroborada na tarefa 

Simon Flechas do controle inibitório.  

 Na tarefa Stroop, o grupo com mais tempo de bilinguismo não é o com maior 

acurácia: na condição congruente, o grupo Middle tem maior acurácia; e o grupo Less 

maior acurácia na condição Incongruente. Nesta última, inclusive, o grupo More tem 

menor acurácia, e os grupos Middle e Less têm acurácia bem próxima, com pouca 

diferença entre si. No entanto, ao olharmos para o tempo de reação, o quadro é similar 

ao da Simon Flechas: o grupo More tem melhor resultado em ambas as condições, com 

a diferença entre o primeiro e segundo lugar sendo maior na condição mais difícil, a 

condição incongruente.  

 Assim, a diferença entre o primeiro e segundo lugar nos itens congruentes da 

tarefa Stroop é de 176,412 milissegundos. Nesse item, em particular, o grupo More vem 

seguido do grupo Middle, que vem seguido do grupo Less. É a organização tipicamente 

esperada de acordo com a nossa hipótese de pesquisa: de que o tempo de educação 

bilíngue está associado à produção de vantagens cognitivas, e que elas apareceriam em 

ordem crescente, de acordo com os anos de bilinguismo. É também nesse item, em 

particular, que temos o único resultado do Mann Whitney que se aproxima bastante da 

significância estatística – 0,085. Adotando o parâmetro de significância como sendo 
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0,05, esse numeral não pode ser interpretado como significância estatística estritamente. 

Entretanto, observando as outras significâncias do Mann Whitney, e atentando para a 

configuração quantitativa da condição congruente do Stroop, esses dois resultados se 

correlacionam fortemente. Muito porque a análise do Mann Whitney foi realizada entre 

os dois grupos que, de acordo com a expectativa de pesquisa, seriam extremos: grupos 

Less e More. E é exatamente na condição congruente do Stroop que esses dois grupos se 

comportam enquanto extremos: uma significância de 0,085 no teste não-paramétrico, e 

uma diferença quantitativa de 232,398 milissegundos na média do tempo de reação dos 

sujeitos.  

 Na condição incongruente, o quadro é similar, apesar de o segundo lugar 

pertencer ao grupo Less, e de a diferença entre menor RT e segundo menor RT não ser 

tão grande como a da condição congruente. Aqui, o grupo More teve RT de 734,746, 

seguido pelo grupo Less com RT 929,44: uma diferença de 194,694 milissegundos. 

Diferente do que ocorreu na tarefa Stroop, quando a condição incongruente teve maior 

diferença em favor do grupo More, na tarefa Stroop, a maior diferença ocorreu na 

condição congruente. O que se manteve foi a vantagem do grupo com mais tempo de 

educação bilíngue média do tempo de reação para ambas as condições.   

 A tarefa Stroop segue um paradigma que se vale de estímulos linguísticos e não 

linguísticos para avaliação do controle inibitório. Aqui, os estímulos linguísticos são os 

equivalentes à “misleading information”, à informação que está contida na tarefa para 

“enganar” perceptualmente os sujeitos. É interessante observar que, nesse tipo de tarefa, 

os bilíngues tiveram desempenho também superior, uma vez que a vantagem cognitiva 
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do bilíngue é esperada, de acordo com alguns pesquisadores, mais nas tarefas não 

verbais (Peal & Lambert, 1962; Bialystok & Majumder, 1998), numa espécie de 

transposição da vantagem linguística dos dois idiomas para a vantagem não-linguística 

de tarefas que não se apoiam na língua/palavra. Na tarefa Stroop, as crianças com mais 

tempo de educação bilíngue tiveram êxito em ignorar o estímulo linguístico que estava 

presente para dificultar a atividade. O que fugiu à hipótese traçada foi o fato de essa 

vantagem ter maior proeminência na condição congruente e não na incongruente, pois, 

conforme literatura associada aos resultados do Simon, os bilíngues teriam melhor 

desempenho nas tarefas que exigissem maior controle inibitório deles (Costa et al., 

2009; Poarch & Hell, 2012). Não foi o ocorrido na tarefa Stroop dessa pesquisa, 

especificamente.  

 Ao observamos os dados que ilustram o desempenho do controle inibitório 

desses sujeitos, conseguimos enxergar algumas tendências, esboçar algumas análises. A 

condição controle da tarefa Simon não serviu como parâmetro para avaliar vantagens ou 

desvantagens nos ditos grupos. Como pesquisadora que conduziu o estudo, proponho a 

tarefa Simon Controle muito mais com um procedimento de rapport para as atividades 

subsequentes, de introdução ao tipo de tarefa que virá, do que como um parâmetro para 

avaliar controle inibitório. Exceto em casos de grande dificuldade, casos clínicos, 

individuais, uma tarefa como essa pode servir como parâmetro para atenção seletiva, 

memória operacional em curto prazo, também concentração. Mas seu baixo nível de 

dificuldade confere à ela um caráter introdutório, de apresentar, à criança, o contexto 

das atividades de pesquisa, nem sempre familiares aos sujeitos participantes.  
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 As tarefas Simon e Stroop tiveram resultados interessantes do ponto de vista da 

literatura, pois se aproximaram de dados que têm sido publicados em estudos recentes: a 

presença da diferença quantitativa, com vantagem para o grupo bilíngue – ou, no caso 

dessa pesquisa, para o grupo dito Mais Bilíngue – e a ausência de significância 

estatística para essa diferença que foi apenas quantizada. Principalmente os estudos 

brasileiros têm publicado resultados como esses, conforme revisado pelos pesquisadores 

brasileiros Limberger e Buchweitz (2012): Billig (2009), Pinto (2009) e Kramer (2011) 

não encontram resultados significativos ao comparar bilíngues e monolíngues em suas 

pesquisas; Brentano (2011) e Kramer (2011) encontram diferenças quantitativas em 

favor dos bilíngues, referente, também, ao controle inibitório. Poarch e Hell (2012) 

também aplicaram tarefa Simon em grupos de crianças em diferentes configurações 

linguísticas: bilíngues do alemão e inglês, trilíngues do alemão, inglês e terceiro idioma, 

crianças alemãs aprendizes do inglês, e crianças alemãs monolíngues. Sobre a tarefa 

Simon, o que os autores comentaram foi que os trilíngues, e, ligeiramente também os 

bilíngues, tiveram melhor resolução de conflito do que os monolíngues. Isto significa 

que os trilíngues, especialmente, foram mais eficazes em ignorar os estímulos 

distratores da tarefa. Mas essa diferença foi quantitativa, sem haver significância 

estatística.  

 Os resultados do controle inibitório concordam com as divulgações teóricas que 

Bialystok (2009) passou a fazer depois de diversos estudos empíricos prévios: de que 

inibição, enquanto capacidade cognitiva, é o fator essencial em distinguir o desempenho 

de crianças bilíngues, podendo assim significar que o bilinguismo exerce sua influência 

seletivamente no componente inibitório da atenção. Considerando que as crianças dessa 
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pesquisa, bem como as crianças que realizam as tarefas Simon e Stroop em estudos 

similares, necessitavam inibir sua atenção para um estímulo distrator, o comentário da 

pesquisadora é reforçado, nos faz sentido, mesmo que não estejamos tratando de uma 

amostra grande, nem mesmo de alta significância estatística. A diferença quantitativa 

alinha-se à tendência divulgada em estudos empíricos e em comentários teóricos de 

outros pesquisadores.  

 

9.3. Discussão geral 

 Por fim, é necessário discutir por que, em algumas pesquisas, as diferenças entre 

bilíngues e monolíngues ou, como no caso deste estudo, entre crianças com graus 

diferentes de bilinguismo têm aparecido na estatística descritiva e não na inferencial. É 

preciso considerar a possibilidade do erro amostral, ou de outros fatores poderem estar 

implicados.   

 O presente estudo seguiu a recomendação de Bialystok (2009) de que ao 

comparar dois grupos linguísticos diferentes, deve haver uma precaução extra para 

assegurar que a variável de interesse (presença de bilinguismo; graus de bilinguismo) 

seja a única diferença entre os dois grupos. A recomendação é de que os grupos em 

comparação representem panoramas sociais similares, e que bilíngues usem suas duas 

línguas nos mesmos tipos de contextos (Bialystok, 2009). Na presente pesquisa, houve 

busca absoluta por esse parâmetro, obedecendo à ele. Primeiramente, em virtude de o 

contexto de bilinguismo, no Brasil, ser muito plural e diversificado. Desse modo, a 
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opção por estreitar o estudo para o bilinguismo escolar pareceu adequada, bem como 

uma demanda de investigação (Marcelino, 2009; Brentano, 2011). Após homogeneizar 

a amostra nesse sentido, foram acessadas escolas cujos alunos pertencessem a contextos 

socioeconômicos parecidos. As duas escolas que fizeram parte da pesquisa têm perfil 

social e econômico similar, tanto é que muitos dos alunos da escola B (escola de maior 

porte) haviam sido alunos da escola A (esta, menor, e mais voltada para a educação 

infantil) anteriormente. Assim, tínhamos alunos de nível socioeconômico alto, 

matriculadas em ditas escolas bilíngues de prestígio (Marcelino, 2009), cuja exposição à 

língua estrangeira era idêntica: famílias brasileiras monolíngues, uma hora diária de aula 

em língua inglesa, uso limitado do idioma estrangeiro em outras interações sociais, esse 

uso ocorrendo fora da sala de aula quase sempre apenas em música, jogos, filmes.   

 Esse panorama nos conduziu, claramente, a uma amostra homogênea em 

diversas variáveis, cuja única diferença era o tempo de educação bilíngue em cada um 

dos grupos. Essa configuração foi capaz de demonstrar diferenças sutis, mas não 

significativas. Muito provavelmente, o fato de as crianças serem parte de uma classe 

média alta, em sua maioria, contribuiu para resultados positivos nos testes, quase em 

sua totalidade satisfatórios, elevados, e contribuiu pouco para que haja diferenças entre 

dois grupos que difere, apenas em alguns anos, no seu tempo de educação bilíngue.  

 Esse fato nos conduz a outro elemento da discussão sobre a ausência de 

diferenças ou sobre a presença apenas de diferenças quantitativas: o critério tempo 

enquanto medidor de possíveis diferenças entre grupos de uma amostra tão homogênea. 

No caso de uma modalidade de bilinguismo escolar com uma hora de exposição à 
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língua estrangeira, o critério tempo pode não ser o mais adequado, ou deveria ter sido 

levado em conta em intervalos maiores: ao invés de sujeitos cujo tempo de educação 

bilíngue variou entre 2 e 7 anos, comparar sujeitos onde esse intervalo fosse maior, 

entre 2 e 10 anos, por exemplo. Um grupo com apenas dois anos de educação bilíngue 

possivelmente será mais diferente de um grupo com dez anos de educação bilíngue, já 

que não foi tão diferente de grupos com 04 anos, e de grupo com 05 a 07 anos. 

 Entretanto, não e possível estimar respostas para isso, mas somente hipotetizar. 

O que é importante relativizar é o uso do critério. Ao invés de tempo, a frequência de 

uso da língua estrangeira poderia ser um critério mais paradigmático na condução das 

vantagens cognitivas. A demanda pelo uso da língua estrangeira foi o critério usado na 

pesquisa de Christoffels e colaboradores (2014), por exemplo, que investigaram a 

flexibilidade cognitiva em bilíngues tardios de contexto escolar em população de 

adolescentes. Nessa pesquisa contemporânea, foram encontradas vantagens 

significativas no grupo dos bilíngues, especialmente nas situações das tarefas que 

requeriam maior controle cognitivo.  

 Essa comparação nos comunica que “anos de bilinguismo” pode ter sido uma 

variável pouco criteriosa para buscar vantagens cognitivas. Parece necessário investiga-

la em intervalos maiores, e/ou ao lado de outra variável importante, como a demanda de 

uso da língua estrangeira. Assim, no caso de uma pesquisa com bilinguismo escolar, 

parece prudente a comparação entre escolas cuja exposição a língua estrangeira tenha 

carga horária diferente.  
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 O panorama socioeconômico e o tempo de uso cotidiano da língua inglesa vão 

ao encontro da consideração feita por Bialystok (2009), de que crianças monolíngues e 

bilíngues transitam em mundos cognitivos diferentes, experienciam ambientes 

linguísticos diferentes, e que as bilíngues, por serem desafiadas a se comunicar usando 

recursos diferentes, terminam por ficar sensíveis a diferentes dimensões abstratas. Por 

termos uma amostra homogênea em panoramas sociais, e por a diferença linguística 

entre os grupos ser apenas o tempo de educação bilíngue, nos deparamos com o fato de 

que as amostras comparadas nessa pesquisa não se assemelham com as amostras de 

pesquisas realizadas no exterior, principalmente – as quais têm encontrado vantagens 

associadas ao bilinguismo. Por termos comparado indivíduos “menos bilíngues” com 

indivíduos “mais bilíngues”, todos de contexto social e econômico similar, e com 

exposição diária de apenas uma hora de exposição à língua estrangeira, os resultados 

discretos nas diferenças e as tendências homogêneas observadas nos resultados 

explicam-se a partir desses fatores. Essa amostra é um resultado de recortes necessários 

do ponto de vista metodológico, mas também o resultado de configurações 

circunstanciais, como a de não ter conseguido acesso a monolíngues nas escolas 

selecionadas.  

 Outro fator que deve entrar em discussão é a configuração da educação bilíngue 

da qual estamos tratando, de uma hora diária de ensino da língua inglesa. Esse tipo de 

programa bilíngue tem sido adotado em diferentes escolas em Natal-RN. Especialmente 

em escolas tradicionais, que tinham grade curricular sem bilinguismo, e que estão 

incorporando essa demanda mercadológica aos seus currículos, conforme salientou 

Marcelino (2009) ser essa uma tendência nas escolas brasileiras. O que temos visto, em 
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consequência, são as escolas incorporando, também, o rótulo de serem bilíngues. De se 

divulgarem enquanto escola bilíngue, ou de divulgarem a existência de um programa 

que torna os alunos bilíngues. Evidente que o fato de não termos encontrado vantagens 

cognitivas significativas não deve ser um indicador para duvidar do critério adotado 

pelas escolas para se divulgarem como instituições bilíngues, contudo, esse é outro 

indicador de que o critério adotado para essa pesquisa não tenha sido específico o 

suficiente para a investigação; no caso, o critério de considerar os grupos como 

bilíngues, incluindo o grupo More Bilingual. Talvez o mais adequado fosse considera-

los enquanto aprendizes de língua estrangeira – à despeito dos rótulos mercadológicos 

que cercam as instituições nas quais eles estudam.  

 Todos esses aspectos parecem contribuir para compreender a amostra mais 

homogênea que heterogênea com a qual nos deparamos. Faz-nos compreender as 

diferenças sutis, quantitativas, em apenas um dos aspectos cognitivos investigado, e a 

quase ausência de diferenças na outra função cognitiva sob investigação. Para sanar 

esses questionamentos, necessária seria uma amostra maior, com intervalos de tempo 

maiores no tempo de educação bilíngue e/ou com demandas diferenciadas no uso 

cotidiano da língua estrangeira. 

 Por fim, um questionamento que surge após o levantamento feito, especialmente 

nos questionários sócio demográficos, e que nos conduziu ao maior estreitamento da 

amostra (de 69 para 36) é a grande quantidade de alunos da educação bilíngue que estão 

ou estiveram matriculados em cursos de idiomas fora da escola. Esse dado pode nos 

revelar uma ideia preconcebida dos pais de que uma hora diária de inglês ainda não é 
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suficiente para tornar a criança ou o adolescente bilíngues, e que, por isso, o curso de 

idiomas é um complemento importante; e ao mesmo tempo comunica pressa em tornar 

os filhos bilíngues, remanejando, assim, uma carga semanal de língua estrangeira ainda 

mais intensa.  

 Esse dado é de se discutir porque no questionário sócio-demográfico havia um 

espaço para comentários dos pais/responsáveis sobre o desenvolvimento linguístico da 

criança, aprendizagem do idioma, e outros aspectos. Alguns pais usaram esse espaço 

para enfatizar a importância de saber um idioma estrangeiro, considerando, 

especialmente, o futuro profissional “promissor” do seu filho. Alguns revelavam 

preocupação ou ansiedade quando o filho parecia ter dificuldades em aprender o idioma. 

Outros usaram o espaço para comunicar e reforçar que seu filho era habilidoso com a 

língua estrangeira, e que gostava de estudá-la.  

 Esses comentários levaram à reflexão da motivação dos responsáveis em tornar 

seus filhos bilíngues. Enquanto também faz refletir sobre a própria motivação das 

crianças em estarem inseridas nesse contexto. Ao estabelecer o rapport, antes de iniciar 

as tarefas, conversei com algumas das crianças sobre o fato de estudarem inglês todos 

os dias: em casos positivos, era visto como algo divertido; em respostas negativas, como 

uma rotina, apenas, algo que não as agradava tanto.  

 O movimento familiar em buscar escolas com programas bilíngues e, ao mesmo 

tempo, institutos de idiomas, reforça ainda mais a perspectiva mercadológica 

(Marcelino, 2009) que o bilinguismo escolar tem incorporado, e explica a existência de 

instituições com uma hora diária de ensino em língua estrangeira adotando o rótulo de 
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instituição de ensino bilíngue – sem haver discussões prévias ou contínuas, na 

instituição, sobre isso. Assim parece urgente, além das pesquisas com bilinguismo no 

Brasil e das pesquisas com bilíngues escolares, uma discussão ampla do critério para o 

bilinguismo escolar. Uma vez que ser bilíngue já vem sendo discutido na literatura há 

vários anos (Hamers & Blanc, 2000; Wei, 2000; Bialystok, 2009; Grosjean, 2010), ser 

“bilíngue escolar” parece também merecer esse tipo de aprofundamento teórico. Isso 

ajudará a esclarecer questionamentos, a direcionar pesquisas, e a comunicar com mais 

clareza os resultados encontrados nessas populações.  
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A comparação entre os grupos de diferentes tempos de educação bilíngue, a 

flexibilidade cognitiva, acessada através do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas, 

não apresentou dados que diferissem muito entre os grupos. A amostra tendia mais para 

a homogeneidade total do que para a heterogeneidade, em se tratando do desempenho 

no teste. Somente em alguns casos observamos tendências sutis nos dados da estatística 

descritiva, como na diminuição do percentual de erros ao longo do tempo de educação 

bilíngue. Entretanto, os dados do WCST não são muito ilustrativos, tampouco 

significativos para discutir a vantagem de quem possui mais tempo de educação 

bilíngue.  

 Ao avaliar o controle inibitório através da Tarefa Simon e da Tarefa Stroop, os 

resultados não foram estatisticamente significativos, mas quantitativamente diferentes 

entre os grupos, cabendo resultados melhores ao grupo com mais tempo de educação 

bilíngue: o grupo More Bilingual. Esse quadro de diferenças quantitativas, que aqui não 

atingiu significância estatística, tem se repetido em outras pesquisas contemporâneas, 

que também apontam para vantagem no grupo bilíngue, mas sendo essa uma vantagem 

discutível, por ser apenas descritiva.  

 Alguns aspectos podem ajudar a compreender o delineamento desses resultados 

na pesquisa aqui realizada. A amostra total faz parte de contexto socioeconômico 

favorecido, de contexto doméstico monolíngue, com características sócio-demográficas 

bastante similares. A homogeneidade nesses aspectos, considerando que são aspectos 

que favorecem o desenvolvimento das habilidades cognitivas (a classe econômica, me 



132 

 

 

 

refiro) pode não levar esse grande grupo a ser tão diferente entre si. Isso porque a única 

diferença entre as crianças da amostra era o tempo de educação bilíngue entre elas, e, 

ainda assim, esse intervalo de diferença no tempo não era tão grande de um subgrupo 

para o outro: grupo Less Bilingual com 02 a 03 anos de educação bilíngue; Middle 

Bilingual com 04 anos; More Bilingual com 05 ou mais. E exatamente por essa ter sido 

a única diferença, conduziu-nos a questão sobre a comparação entre grupos bilíngues, e 

não entre um grupo bilíngue e um monolíngue: se os intervalos de tempo não teriam 

que, obrigatoriamente, serem maiores para que houvesse maior diferença nos resultados; 

se a variável tempo deveria ser substituída ou analisada conjuntamente com a variável 

demanda por língua estrangeira, comparando, por exemplo, escolas bilíngues com 

diferentes cargas horárias do idioma estrangeiro. Para além desses itens, o que também 

merece destaque é a amostra reduzida: 36 sujeitos é pouco ilustrativo para se falar em 

bilinguismo escolar, de forma geral, assim como é um número reduzido para enxergar 

diferentes dentro da própria amostra. Esse número, contudo, só foi mantido para análise 

em virtude da grande quantidade de alunos da amostra que estudavam ou haviam 

estudado em escolas de idiomas.  

 Ao longo da investigação, nos deparamos também com ajustes metodológicos 

necessários para que pudéssemos fazer as devidas comparações.  Primeiramente, o fato 

de não termos conseguido crianças monolíngues, que não fossem alunas do currículo 

bilíngue, na primeira escola da pesquisa (escola A). Em seguida, o fato de nessa escola 

não termos tido grande adesão dos pais em responder aos Termos de Consentimento 

enviados, e por isso ter de ampliar a pesquisa para uma segunda escola, escola B, na 

qual o programa bilíngue tinha caráter obrigatório e, por isso, não havia crianças da 
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mesma faixa etária fora dele, para serem consideradas de grupo monolíngue. Esses 

recortes conduziram a uma pesquisa que iria dividir sujeitos em “pouco bilíngues” e em 

sujeitos “mais bilíngues”, e compará-los dessa forma. Após esse recorte, uma amostra 

heterogênea chegou através dos questionários sócio demográficas: crianças com 

diferentes tempos de educação bilíngue estavam ou haviam estado matriculadas em 

escolas de idiomas, também em tempos variados. Esse dado apontou a necessidade de 

homogeneizar a amostra, e de manter para análise exclusivamente o bilinguismo 

escolar.   

 O que conseguimos observar, em síntese, foi ausência de diferenças na 

flexibilidade cognitiva, e presença de diferenças quantitativas nas tarefas do controle 

inibitório. Esse fato endossa considerações empíricas e teóricas prévias de que o 

controle inibitório é um componente que realmente se sobressai em quem é bilíngue 

(Bialystok, 2009).  

Nossos dados também sugerem a repetição de pesquisas com a flexibilidade 

cognitiva, uma vez que ela pode ser, de fato, um resultado do exercício massivo do 

controle inibitório, conforme comentaram Carlson e Meltzoff (2008). A flexibilidade 

cognitiva, componente que guiou as pesquisas empíricas com bilíngues em busca de 

vantagens, depois da década de 1960, é um construto ainda pouco estudado, mas que 

merece atenção, já que tem sido associado a vantagens em bilíngues por alguns 

pesquisadores (Peal e Lambert, 1962; Bialystok & Martin, 2004; Vega, 2008; Adi-Japha 

et al., 2010; Christoffels et al., 2014). 
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Desse modo, por termos um estudo pouco conclusivo do ponto de vista amostral 

e do ponto de vista de um dos componentes estudados, o da flexibilidade cognitiva, 

sugere-se a sequência de pesquisas como a aqui realizada, com amostras mais 

expressivas, e com esses e outros componentes cognitivos. Pois o bilinguismo é um 

fenômeno que tende a ter presença cada vez maior, em nosso cotidiano, e a educação 

bilíngue é uma tendência presente e futura na educação brasileira.  
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12. ANEXOS 

Anexo 01: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 
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13. APÊNDICES 

Apêndice 01: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido enviado aos 

pais/responsáveis 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 

Esse é um convite para a participação do seu(sua) filho(a) na pesquisa “Aspectos das 
funções executivas em crianças de escolas bilíngues em Natal-RN: um estudo teórico-

prático”, a qual é realizada pela pesquisadora Beatriz Mendes e Madruga, sob orientação do 

Professor Dr. João Carlos Alchieri, e co-orientação da Profa. Dra. Janaína Weissheimer. 

 As funções executivas são componentes importantes do funcionamento cognitivo em 

crianças, adultos, idosos. Refere-se à tomada de decisões, seleção da atenção, memória 

operacional (uma habilidade em manter informações na mente e, ao mesmo tempo, manipulá-

las), controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Pesquisas têm estudado e demonstrado 

vantagens significativas nas funções executivas de sujeitos que são bilíngues, sejam crianças, 

adultos, idosos.  

 A presente pesquisa deseja investigar se tais vantagens aparecem em crianças que 

não fazem parte de um país ou contexto familiar bilíngue, mas que têm adquirido e praticado o 

segundo idioma em contexto escolar.  

 Caso decida aceitar o convite, os procedimentos seguintes serão: responder a um 

questionário com informações básicas sobre configuração familiar, renda, uso e importância da 

segunda língua em contexto extraescolar, entre outros; será questionado ao(a) seu(sua) 

filho(a) se há o desejo de participar, e, na sequência, caso apresente anuência, ele participará 

de uma breve bateria de testes e atividades em lápis e papel, e também digitalizadas, voltada 

para funções executivas. Essas atividades serão administradas pela pesquisadora (momento 

que acontecerá na escola, em horário conveniente e a ser combinado, visando não interferir no 
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horário de aulas); uma breve devolutiva em forma de carta será entregue a vocês, relatando o 

desempenho da criança nos testes aplicados.  

 Dentre os benefícios da pesquisa, procuramos esclarecer as possíveis vantagens da 

educação bilíngue, como elas operam, e por que elas são importantes. Além dessas, também 

irei fornecer os resultados das atividades, relatando, sucintamente, o rendimento observado 

nas tarefas de funcionamento executivo.  

 Todas as informações obtidas são sigilosas, e o nome dos pais/responsáveis, bem 

como o nome da criança, não serão identificados ou divulgados em momento algum. Os 

resultados que as atividades fornecerão serão guardados em local seguro, e a divulgação dos 

resultados será sempre feita de modo a não identificar nenhum dos voluntários.  

 Sua participação, bem como a participação do seu filho são de caráter voluntário e 

vocês podem retirar o consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem que isso traga-

lhes nenhum prejuízo ou penalidade.  

 Em caso de a criança demonstrar dificuldade em realizar as tarefas propostas, serão 

dadas explicações e esclarecimentos, e oferecido o reforço necessário. Caso haja algum custo 

ou dano associado, comprovadamente decorrente da pesquisa, há o direito a indenização ou 

ressarcimento.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo, e toda a dúvida que você tiver a respeito 

dessa pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável: Beatriz 

Mendes e Madruga, no endereço UFRN-CCHLA-Laboratório de Psicologia-Sala 633 ou pelo 

telefone 3215-3590, ramal 230, e-mail beatrizmadruga@gmail.com. Ou, ainda, ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, 

CEP 59.078-970, Natal/RN, telefone (84) 3215-3135, ou endereço eletrônico 

cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos dessa proposta, como ela será realizada, compreendo os 

riscos e benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Aspectos das funções executivas em crianças de escolas bilíngues em Natal-RN: um 

estudo teórico-prático”. 
 

Pais/Responsáveis da criança participante da pesquisa: 

NOME:_____________________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________________ 

Contato telefônico: __________________________________________ 

 

mailto:beatrizmadruga@gmail.com
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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NOME:_____________________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________________ 

Contato telefônico: __________________________________________ 

 

 

Pesquisador responsável: 

NOME: Beatriz Mendes e Madruga (PPgPsi, matrícula 2013103760) 

ASSINATURA:________________________________________________ 

 

 

 

Endereço do pesquisador: UFRN-CCHLA-Laboratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 

3215-3590, ramal 230. 
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Apêndice 02: Questionário sócio demográfico enviado aos pais/responsáveis 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

Mestranda: Beatriz Mendes e Madruga (PPgPsi, matrícula 2013103760) 

 

Participante nº ______ 

 

Prezado responsável pela criança participante:  

Após leitura do Termo de Consentimento, em caso de ter havido concordância 

em participar de nossa pesquisa, solicito que preencha o questionário que segue. O 

questionário tem por intuito mensurar de forma mais adequada nossos resultados, 

observando a predominância do bilinguismo nos variados espaços da vida da criança. 

Reitero que os dados não serão publicados de forma a divulgar identificações; os 

dados são todos sigilosos, e serão mantidos em local seguro (a criança e seus 

responsáveis, bem como a instituição de ensino, não serão identificados em nenhum 

momento na publicação de nossa pesquisa).  

Solicito que envie o Termo de Consentimento juntamente com o presente 

questionário.  

Dados sobre a criança: 

1. Nome completo: ___________________________________ 

2. Data de nascimento: ___ / ___ / ___ 
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3. Sexo: (   )M  (   )F 

4. Estudou inglês antes de iniciar na escola? 

(   ) Sim. Onde? ____________________________ 

(   ) Não.  

Se sim: 

Com que idade iniciou: _______________________________ 

Quantas horas semanais: _____________________________ 

Por quanto tempo: ___________________________________ 

5. Em que série ingressou na escola formal: 

_______________________________ 

 

Estuda no: (   )Currículo regular    (   )Currículo Bilíngue 

 

6. Se estuda no currículo bilíngue, há quantos anos? _______________ 

 

7. Que língua a criança fala:  

a. Em casa com os pais:  

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

b. Em casa com irmãos: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

c. Em casa com os avós: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

d. Em casa com outros parentes: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

e. Com amigos: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 
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8. Em que língua as pessoas citadas abaixo falam com a criança: 

a. Pais ou responsáveis: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

b. Irmãos: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

c. Avós: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

d. Outros parentes: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

e. Amigos: 

(   )português (   )inglês (   )outra _____________________ 

 

9. Em outros contextos (fora de casa), a criança tem contato com outra 

língua além do português? 

(   )Sim   (   )Não 

Se sim: 

Qual língua? ____________________________________________ 

Com quem fala? _________________________________________ 

Com que frequência? _____________________________________ 

 

10.  Seu(sua) filho(a) já morou no exterior? 

(   )Sim   (   )Não 

Se sim: 

Onde? ______________________________________________ 
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Por quanto tempo? ____________________________________ 

Com quem? ___________________________________________ 

Estudou em escola ou creche nesse lugar? (   )Sim   (   )Não 

Teve contato contínuo com outros nativos? (   )Sim    (   )Não 

Esse contato contínuo tinha qual frequência? (   )Diária   (   )Semanal 

 

11. Você já viajou para o exterior com seu(sua) filho(a)? 

(   )Sim. Para onde e por quanto tempo? _________________________ 

__________________________________________________________ 

(   )Não 

 

12.  Seu(sua) filho(a) utiliza o inglês em momentos de lazer? 

(   )Sim  

Em que atividades: (   ) internet 

   (   ) televisão/dvd/cinema 

   (   ) leitura de livros/revistas 

   (   ) ouvir música 

   (   ) outros _______________________________ 

   Com que frequência? ______________________ 

(   )Não  
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13.  Seu(sua) filho(a) joga vídeo game? 

(   )Sim. Com que frequência? ___________________________  

(   )Não  

 

14.  Seu(sua) filho(a) toma alguma medicação contínua recomendada pelo 

médico? 

(   )Sim. Qual medicação? _______________________________ 

(   )Não  

 

 

Espaço aberto para acrescentar algum comentário que seja pertinente, sendo ele 

referente ao desenvolvimento linguístico da criança, tanto na língua materna, quanto 

na língua inglesa: 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua contribuição! 

Beatriz M. Madruga 
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Apêndice 03: Termo de Assentimento utilizado com as crianças participantes 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

Termo de Assentimento: 

 Olá! Essa é uma pesquisa sobre crianças que estudam em escolas bilíngues aqui em 

Natal-RN. Alguns estudos pelo mundo têm mostrado que crianças, adultos, e também idosos, 

que são bilíngues, que usam mais de um idioma praticamente todos os dias, têm alguns 

benefícios além do de saber uma segunda língua. Esses benefícios podem aparecer na 

atenção, na memória, no planejamento de atividades, e também na habilidade de ignorar 

distrações para conseguirmos fazer algumas tarefas.  

 Para que a gente consiga saber se isso acontece, e como, tenho aqui algumas 

atividades que você pode fazer, com ajuda da minha instrução. São atividades simples, talvez 

sejam até divertidas, e não vamos demorar muito tempo com elas. 

 Você pode desistir dessas tarefas a qualquer momento, caso você queira. Também 

pode tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ou entrar em contato comigo, depois, para 

que eu explique algo que você queira saber sobre nossas atividades de hoje. 

 E então? Aceita participar dessa pesquisa?  

 

 

Nome da criança: ___________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 

 

Pesquisador(a) responsável: Beatriz Mendes e Madruga (PPgPsi, matrícula 2013103760) 

Assinatura: ________________________________________________________ 

 

 

Endereço do pesquisador: UFRN-CCHLA-Laboratório de Psicologia- Sala 633 ou pelo telefone 

3215-3590, ramal 230. 
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Apêndice 04: Exemplos de folhas de Resposta e de Escore do Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas 
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Apêndice 05: Setas estímulo das duas versões da tarefa Simon 
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Apêndice 06: Estímulos utilizados na Tarefa Stroop 

 

ROSA          VERDE 

 

ROSA           VERDE 


