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Introdução
Falar duas línguas é ter acesso a dois sistemas linguísticos e, portanto, ter duas vezes
mais oportunidades de interagir com pessoas diferentes no mundo. Tal fato, tomado
isoladamente, já constituiria um forte argumento em defesa do bilinguismo. Entretanto, os
estudos da área têm também demonstrado benefícios linguísticos, metalinguísticos e cognitivos
advindos do bilinguismo, benefícios esses que vão além dos ganhos afetivos e sociais, uma vez
que a experiência bilíngue não somente influencia a forma como as pessoas compreendem o
mundo e interagem na sociedade, mas também modifica profundamente o aparato cognitivo.
Este capítulo apresenta e discute evidências de estudos que tratam de bilinguismo infantil e
cognição e que focam justamente nessas mudanças cognitivas resultantes da experiência do uso
contínuo de duas línguas.
Grande parte dos estudos atuais que tratam dos efeitos do bilinguismo nos processos
cognitivos diz respeito ao desenvolvimento mais acelerado das funções executivas e,
principalmente, do controle inibitório em crianças bilíngues em comparação com crianças
monolíngues (CARLSON; MELTZOFF, 2008; BIALYSTOK, 2010; POULIN-DUBOIS et al.,
2011; BARAC et al. 2014; BIALYSTOK, 2016; BIALYSTOK; WERKER, 2017). As funções
executivas, também conhecidas como habilidades executivas, são importantes para o
gerenciamento do comportamento humano e, ao mesmo tempo, são consideradas cruciais para
o desenvolvimento e aprimoramento do desempenho cognitivo (DIAMOND, 2013; KNAPP;
MORTON, 2013). A determinação do tempo exato para esse desenvolvimento mais acelerado
no caso das crianças bilíngues, bem como possíveis explicações de como isso ocorre, diferem
entre os autores. A maior parte desses estudos, entretanto, fornece evidências de que o
bilinguismo aumenta o controle sobre a atenção em situações conflitantes. Além disso, também
indicam que tais vantagens são evidentes apenas quando se trata de crianças bilíngues que falam
uma outra língua desde muito cedo ou que possuem proficiência avançada nas suas duas línguas
(CUMMINS, 1986; BIALYSTOK; MARTIN, 2004; CARLSON; MELTZOFF, 2008;
BIALYSTOK et al., 2010; BARAC; BIALYSTOK; CASTRO; SANCHEZ, 2014).
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É nesse contexto que se insere o presente capítulo, que está estruturado da seguinte
forma. Na próxima seção, será apresentada uma breve retomada histórica dos estudos
relacionados ao tópico bilinguismo e cognição. A seguir, são apresentadas evidências trazidas
por pesquisas que investigam os efeitos cognitivos do bilinguismo infantil. Após, são discutidos
os resultados dos estudos que avaliam o desempenho das crianças em tarefas de funções
executivas, dando ênfase ao mecanismo de controle inibitório, que é um dos mecanismos mais
investigados nas pesquisas cognitivas que comparam o desempenho de crianças monolíngues
e bilíngues. Finalmente, são apresentadas as considerações finais do capítulo.
Retomada histórica - bilinguismo e cognição
Do início do século XIX até aproximadamente 1960, a crença vigente era a de que o
bilinguismo acarretava sérios prejuízos cognitivos aos indivíduos, principalmente no caso de
crianças. Acreditava-se que os monolíngues seriam “superiores” aos bilíngues, em especial no
que dizia respeito ao desempenho em testes mentais. Os primeiros estudos sugerindo possíveis
consequências negativas resultantes do bilinguismo foram relatados em três artigos publicados
por Saer e colegas entre 1922 e 1924 (CHIN; WIGGLESWORTH, 2007).
Um dos estudos conduzidos por Saer (1923), com 1.400 crianças entre sete e quatorze
anos, no qual foram comparados monolíngues falantes de inglês com bilíngues falantes de
inglês/galês, constatou que os bilíngues eram “perturbados” e significativamente “inferiores”
em relação aos monolíngues. É importante ressaltar, entretanto, que essas crianças vinham de
diferentes realidades (monolíngues da zona urbana e bilíngues da zona rural e urbana), e tinham
uma experiência linguística muito heterogênea. Além disso, os grupos foram testados na sua
língua materna (alguns em inglês e outros em galês, sem levar em consideração a proficiência
das crianças nas línguas) num conjunto de cinco testes, sendo que dois deles eram testes
linguísticos que avaliavam conhecimento de vocabulário e produção escrita. Apesar de o estudo
liderado por Saer (1923) apresentar problemas metodológicos muito sérios, por mais de quatro
décadas, até os anos 1960, a concepção de que o bilinguismo acarreta efeitos nocivos à cognição
influenciou fortemente as pesquisas e as crenças relacionadas à experiência bilíngue.
Baker (2006), analisando essa breve trajetória, relata que até os anos 60 defendia-se que
os bilíngues eram cognitivamente inferiores aos monolíngues. Uma das ideias largamente
divulgadas nesse período era de que quanto mais informação e proficiência esses indivíduos
adquiriam na segunda língua menor seria a proficiência e a quantidade de informação que
teriam disponíveis na língua materna, ou seja, o desenvolvimento em uma língua estaria
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condicionado ao detrimento da outra língua. Dizia-se que o cérebro dos bilíngues poderia ser
representado através de dois balões, sendo um para cada língua, e as duas línguas funcionariam
de forma independente, sem qualquer tipo de transferência de conhecimento entre os
hemisférios do cérebro e com uma quantidade restrita de “compartimentos” para armazenar as
línguas. Cummins (1979) deu a esse modelo o nome de Modelo de Proficiência Subjacente
Separada (Separate Underlying Proficiency Model – SUP), ilustrado na figura abaixo.
Figura 1: Modelo de Proficiência Subjacente Separada

Fonte: Cummins (1979)

Baker (2006) ressalta ainda que, com a evolução das pesquisas, os investigadores
passaram a questionar a suposição de que o cérebro teria apenas alguns poucos compartimentos
responsáveis pelo armazenamento do conhecimento relacionado às habilidades linguísticas. A
teoria dos balões separados e a visão de que uma língua pudesse “sofrer” em benefício do
desenvolvimento de outra foram abandonadas a partir da década de 1970, com base em
evidências indicando que os atributos linguísticos não são separados no sistema cognitivo, ou
seja, que conceitos e habilidades aprendidos em uma língua são rapidamente transferidos para
a outra. O autor cita o caso da multiplicação matemática, uma habilidade que parece se
desenvolver de forma independente da língua na qual essa habilidade é adquirida. Tal mudança
de paradigmas levou Cummins (1981) a desenvolver um modelo alternativo para dar conta da
possível transferência de conhecimentos adquiridos em uma língua para outra, que recebeu o
nome de Modelo de Proficiência Subjacente Comum (Common Underlying Proficiency Model
– CUP), ilustrado na Figura 2, abaixo.
Figura 2: Modelo de Proficiência Subjacente Comum
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Fonte: Cummins (1981)

A proposta de proficiência comum bilíngue postulada por Cummins (1981) é também
representada na forma de dois icebergs separados acima da superfície, indicando que duas
línguas são visivelmente diferentes na conversação superficial. Abaixo da superfície,
entretanto, os dois icebergs se fundem de forma que as duas línguas não funcionam
separadamente no que se refere ao processamento cognitivo. Segundo essa concepção, as duas
línguas do bilíngue operam através do mesmo sistema de processamento central, ou seja, os
pensamentos que acompanham o falar, o ler, o escrever e o escutar vêm do mesmo mecanismo
central.
Figura 3: Icebergs representando o Modelo de Proficiência Subjacente Comum

Fonte: Cummins (1981)

A distinção entre o Modelo de Proficiência Subjacente Separada e o Modelo de
Proficiência Subjacente Comum não finalizou a controvérsia sobre a relação entre
funcionamento cognitivo e bilinguismo. Pavlenko (2005), por exemplo, discorda do Modelo de
Proficiência Subjacente Comum, ao defender que, se as diferentes línguas do bilíngue o levam
a diferentes visões do mundo, não haveria justificativa suficiente para a suposição de que os
bilíngues possuem um mecanismo de pensamento integrado. Independente do modelo seguido
pelos pesquisadores, entretanto, é importante salientar que os estudos desenvolvidos até o início
da década de 60 mostravam os bilíngues como indivíduos cognitivamente perturbados e com
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déficits – inclusive cognitivos – em relação aos monolíngues (ver Chin e Wigglesworth, 2007,
e Bialystok, 2010).
Um estudo considerado divisor de águas na área do bilinguismo foi apresentado por
Peal e Lambert (1962), que investigaram o desempenho de 110 crianças de 10 anos de idade
pertencentes a escolas de classe média canadenses em Montreal em testes cognitivos. Nesse
estudo, os pesquisadores mostraram que crianças bilíngues falantes do inglês e do francês
obtiveram escores mais altos de desempenho do que crianças monolíngues falantes de inglês
em 15 das 18 variáveis que testavam o quociente de inteligência (QI) desses alunos. É
importante salientar que esse foi o primeiro estudo no qual houve maior rigor metodológico
como, por exemplo, cuidado com a seleção da amostra e a escolha das variáveis investigadas,
o que até então não havia acontecido. E é nesse momento, conforme Bialystok (2010), que
nasce a era atual das pesquisas bilíngues.
A partir do estudo de Peal e Lambert (1962), as perspectivas adotadas nas pesquisas
foram mudando de uma visão predominantemente pessimista para uma visão mais otimista a
respeito dos efeitos advindos do bilinguismo, principalmente no que diz respeito às habilidades
cognitivas. Nessa perspectiva, o foco passou a ser na investigação das condições nas quais o
bilinguismo pode acarretar efeitos positivos, neutros ou negativos no aparato cognitivo e qual
o nível de proficiência necessário para que um indivíduo possa obter vantagens cognitivas a
partir de uma experiência bilíngue.
Levando em consideração esses questionamentos, os estudos sobre o desenvolvimento
das funções executivas em crianças bilíngues foram sendo aperfeiçoados, e as evidências
passaram a aponta que, à medida em que as crianças avançam em direção a um bilinguismo
balanceado, maiores são as vantagens cognitivas adquiridas (CUMMINS; MULCAHY, 1978;
BIALYSTOK, 2001; BIALYSTOK; MARTIN, 2004; CARLSON; MELTZOFF, 2008;
BIALYSTOK et al., 2010).
A Teoria do Limiar (Threshold Theory), de Cummins (1986), se insere nesse contexto
de discussão, ao propor níveis de proficiência necessários para que seja possível observar
efeitos cognitivos -- positivos ou negativos -- do bilinguismo. Segundo o pesquisador, cada
etapa limiar, ou threshold, é um nível de competência linguística que traz consequências para
a criança. A primeira etapa adquirida, ou primeiro limiar, é o nível mínimo que a criança deve
atingir para evitar as consequências negativas do bilinguismo. Entende-se como consequência
negativa do bilinguismo quando as crianças são acometidas por trocas, esquecimentos e
confusões entre as línguas, situações essas que podem ser ocasionadas pelo uso limitado de
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uma delas. A segunda etapa, ou segundo limiar, por sua vez, é o nível requerido para que
possíveis benefícios do bilinguismo possam ser observados, segundo o autor.
Conforme Baker (2006), a Teoria do Limiar poderia ser representada como uma casa
com três andares, conforme a Figura 4. Nas laterais da casa, existem duas escadas linguísticas
nas quais as crianças irão subir durante o processo de aprendizado das línguas. No andar térreo
da casa, estão aqueles cuja competência nas duas línguas é insuficiente ou foi desenvolvida de
forma relativamente inadequada, especialmente se comparada com o grupo de sua idade, ou
seja, é o nível onde os já citados efeitos negativos do bilinguismo poderiam ocorrer. Por outro
lado, no primeiro andar ou primeira etapa do limiar, estariam as crianças de nível intermediário
de proficiência, ou seja, aquelas que apresentam grande competência linguística em uma das
línguas e pouca competência na outra. Nesse nível, as crianças chamadas ‘bilíngues parciais’
seriam um pouco diferentes em termos de cognição do que os monolíngues, porém, é
improvável que apresentassem diferenças cognitivas significativas, sejam elas positivas ou
negativas, se comparadas às crianças monolíngues.
Figura 4: Teoria do Limiar (Threshold Theory)

Fonte: Baker (2006).
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Finalmente, no topo da casa, ou segundo limiar, encontram-se aquelas crianças que se
aproximariam dos chamados ‘bilíngues equilibrados’. Nesse nível, as crianças teriam
competência apropriada para a idade nas suas duas línguas. Segundo Cummins (1986), seria
nesse nível que as vantagens cognitivas do bilinguismo se tornariam mais aparentes. O autor
complementa que a Teoria do Limiar não se relaciona apenas à cognição, mas também às
questões de educação bilíngue, visto que durante a escolaridade pode haver um atraso
temporário no rendimento das crianças bilíngues se o ensino se dá na língua de pouco domínio.
A Teoria do Limiar encontrou suporte nos estudos de renomados pesquisadores, tais
como Bialystok (1986), Galambos e Hakuta (1988) e Ricciardelli (1992), entre outros. Todos
esses pesquisadores defenderam que, em seus estudos, o desempenho dos bilíngues aumentou
à medida que a proficiência das crianças também aumentava. Entretanto, um problema que
pode ser apontado nessa concepção é que o modelo de Cummins não define precisamente o
nível de proficiência linguística que a criança precisa de fato obter para, primeiramente, evitar
os efeitos negativos do bilinguismo e, em segundo lugar, obter as vantagens positivas.
Cummins (1986) encontrou evidências para sua nova hipótese a partir de pesquisas
realizadas com imigrantes e descendentes de imigrantes de vários países, que se tornavam
rapidamente fluentes num período de cerca de dois anos se expostos a situações de interação
conversacional na língua dominante na sociedade anfitriã. As pesquisas realizadas pelo autor,
entretanto, revelaram também que, para que o indivíduo desenvolvesse um nível de proficiência
acadêmico nessa língua dominante que pudesse ser comparado ao de um estudante monolíngue,
era necessário um período de cinco a sete anos de convivência constante com a segunda língua.
Hakuta et al. (2000), na mesma linha de Cummins, postulam que a proficiência oral em língua
inglesa leva de três a cinco anos para se desenvolver, enquanto a proficiência acadêmica em
inglês pode levar de quatro a sete anos.
A partir de suas descobertas, Cummins (1986) defendeu a distinção entre “proficiência
linguística conversacional” e “proficiência linguística voltada para fins acadêmicos”. Isso
porque, segundo o autor, é evidente que a linguagem utilizada para brincar é muito diferente da
linguagem usada pelas mesmas crianças em uma aula de matemática, por exemplo, sendo que
a proficiência necessária na língua para dar conta das demandas cognitivas e acadêmicas de
aulas ministradas em uma segunda língua é muito maior. Cummins mostra claramente essa
distinção através dos termos “habilidades comunicativas interpessoais básicas” (basic
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interpersonal communicative skills – BICS) e “proficiência linguística acadêmico/cognitiva”
(cognitive/Academic language proficiency – CALP).
Essa diferenciação entre BICs e CALPs também é representada através de um iceberg,
conforme mostra a Figura 5. Acima da superfície, estão as habilidades chamadas habilidades
comunicativas interpessoais básicas como, por exemplo, a compreensão, a fala e o domínio da
pronúncia, do vocabulário e da gramática. Abaixo da superfície, por outro lado, encontram-se
as habilidades mais profundas, chamadas de proficiência linguística acadêmico/cognitiva
como, por exemplo, a análise, a síntese e a avaliação.
Figura 5: Distinção entre Proficiência Linguística Conversacional e Proficiência Linguística
Acadêmico/Cognitiva

Fonte: Cummins (1986).

Ao mesmo tempo, a distinção de Cummins (1986) entre proficiência linguística
conversacional e proficiência linguística para fins acadêmicos retoma a discussão sobre o
relativismo do conceito de bilinguismo em relação às possíveis dimensões utilizadas para
classificar um indivíduo como bilíngue (CHIN; WIGGLESWORTH, 2007; GROSJEAN, 2013,
SCHOLL e FINGER, 2014). Em síntese, apesar de habilidades mais complexas da língua
demandarem processos cognitivos mais elaborados, uma criança que usa as habilidades mais
básicas para interagir na segunda língua, por exemplo, também pode ser considerada bilíngue,
segundo concepções mais atuais de bilinguismo (GARCIA, 2009; GROSJEAN, 1989, 2013;
FINGER, 2015). A nosso ver, não faz sentido comparar a proficiência em segunda língua de
uma criança que vive em um contexto no qual tenha condições de desenvolver somente
habilidades conversacionais com a de um adulto bilíngue que usa a segunda língua em contexto
acadêmico, por exemplo. Salienta-se, ainda, que as mais severas críticas em relação ao
bilinguismo, que eram comum na década de 1960, diziam respeito à uma definição inadequada
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de bilinguismo e à falta de controle de fatores socioeconômicos na seleção dos participantes
dos estudos.
Retomando o estudo apresentado por Peal e Lambert (1962), pode-se dizer que o mesmo
mudou a direção das pesquisas conduzidas, por controlar melhor os dois fatores acima listados
na seleção dos participantes dos estudos, a saber, grau de bilinguismo e fatores
socioeconômicos. Em outras palavras, os autores acima citados trouxeram uma grande
contribuição aos estudos da área do bilinguismo, pois chamaram a atenção dos pesquisadores
para a necessidade de haver maior rigor metodológico na condução das pesquisas. Como
consequência, a partir de 1965, a maioria dos estudos evidenciou efeitos positivos relacionados
ao bilinguismo, fato que marcou uma mudança importante de perspectiva. Assim, apesar de
alguns estudos ainda preocuparem-se em medir a inteligência de bilíngues e monolíngues, a
nova geração de pesquisadores tornou-se muito mais criteriosa nas suas investigações. Isso
significa que, enquanto alguns pesquisadores preocupavam-se em descobrir que condições
eram necessárias para que os bilíngues desfrutassem dos benefícios cognitivos do bilinguismo
(geralmente atrelado ao nível de proficiência atingido nas duas línguas), outros passaram a se
concentrar em possíveis vantagens demonstradas pelos bilíngues em tarefas que demandam
flexibilidade cognitiva e consciência metalinguística (CHIN; WIGGLESWORTH, 2007;
BIALYSTOK, 2016).
Em síntese, nesta primeira seção procurou-se fazer uma retomada histórica das
primeiras pesquisas relacionadas ao bilinguismo e cognição, evidenciando as mudanças na
concepção de bilinguismo e na metodologia da pesquisa na área com o passar dos anos. Nesse
sentido, é interessante notar que a hipótese aqui apresentada (Hipótese do Limiar) de que as
crianças bilíngues precisam atingir certos patamares na sua competência linguística antes de
colher possíveis recompensas cognitivas é um pressuposto que permanece embasando muitos
dos estudos atuais.
Efeitos cognitivos do bilinguismo infantil
Conforme já mencionado anteriormente, apesar de alguns resultados controversos, é
grande o número de investigações que comprovam que o uso diário de duas ou mais línguas
leva a um desenvolvimento acentuado de certos processos linguísticos e metalinguísticos em
crianças bilíngues em comparação a crianças monolíngues de mesma faixa etária, bem como a
um desenvolvimento precoce das funções cognitivas, em especial da atenção seletiva e do
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controle inibitório (BIALYSTOK, 2004; 2005; 2006; ZELAZO, 2004; MARTIN-RHEE;
BIALYSTOK, 2008; CARLSON; MELTZOFF, 2008; BARAC; BIALYSTOK; CASTRO;
SANCHEZ, 2014; BIALYSTOK; WERKER, 2017; entre outros).
Esses estudos têm sugerido que a experiência de aprendizagem e uso constante de uma
segunda língua não somente propicia o desenvolvimento mais acelerado de capacidades
linguísticas, mas talvez contribua também para intensificar alguns processos associados ao
acesso a esse conhecimento. Nesse sentido, como as pesquisas que avaliam possíveis efeitos
cognitivos de uma experiência bilíngue, tanto em crianças como em adultos, analisam a relação
entre bilinguismo e desenvolvimento de funções executivas, é necessário que seja feita aqui
uma breve introdução do que se entende por funções executivas, quais são os seus componentes
e que tarefas avaliam seu desenvolvimento.
Oates e Grayson (2006) afirmam que, na psicologia cognitiva, identificam-se dois tipos
de ações humanas, a saber, as ações habituais e as ações que exigem controle cognitivo.
Segundo os autores, as ações ditas habituais envolvem respostas automáticas, que não exigem
esforço consciente, tais como caminhar, dirigir um carro por um caminho conhecido, tomar
banho, etc. Por outro lado, as ações que exigem esforço consciente, planejamento, tomada de
decisões e também flexibilidade de pensamento para lidar com situações difíceis requerem
esforço cognitivo e controle. Os autores definem função executiva (FE) como um grupo de
funções cognitivas de alto nível que nos permitem planejar uma ação, como também iniciar e
dar continuidade a um comportamento direcionado a um objetivo de forma organizada e
consciente. Conforme esses autores, tal definição reflete o contraste entre as funções cognitivas
de alto nível e as funções de baixo nível, tais como o processamento auditivo, visual e sensações
táteis. O termo ‘função executiva’ está, portanto, relacionado a situações que envolvem o
aprendizado de uma nova habilidade, o planejamento e a tomada de decisões, a correção de
erros, as dificuldades técnicas, o controle consciente do comportamento e de sequências de
ações, entre outras.
As funções executivas são importantes para o gerenciamento do comportamento
humano. São elas que permitem não só o planejamento das ações e a tomada de decisões, mas
principalmente o convívio em sociedade. As funções executivas são requisitadas sempre que
são necessários planos de ação ou quando uma sequência apropriada de respostas precisa ser
selecionada e organizada.
Em termos de localização no cérebro, muitos autores classificam as funções executivas
como funções do córtex pré-frontal. Fuentes et al. (2008) defendem ser mais correto classificar
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tais funções como resultantes da atividade distribuída de diferentes circuitos neurais. De
qualquer forma, os estudos mostram a importância do córtex pré-frontal para o desempenho das
funções executivas. Alguns estudos clínicos relacionados às funções executivas, por exemplo,
mostram que danos no córtex pré-frontal parecem estar associados a deficiências na habilidade
de planejar e pensar de forma abstrata, bem como a mudanças de personalidade. Autores como
Diamond (2006; 2013) e Craik e Bialystok (2006) também relacionam o controle cognitivo1 ao
córtex pré-frontal, considerando as funções executivas como resultado da atividade dos lobos
frontais, pois os mesmos estão envolvidos no planejamento das ações, na tomada de decisões
na resolução dos problemas.
Não existe consenso na literatura a respeito dos componentes das funções executivas.
Fuentes et al. (2008), por exemplo, defendem que as funções executivas incluem planejamento,
controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva, memória operacional e atenção,
categorização e fluência. Para Diamond (2006), por outro lado, as habilidades cognitivas que
fazem parte das funções executivas podem ser classificadas em três grupos: inibição, memória
de trabalho e flexibilidade cognitiva, componentes esses que serão explicados abaixo2:
a) inibição: é a habilidade de ignorar fatores de distração e manter o foco e a habilidade
de resistir a uma resposta e dar outra;
b) memória de trabalho: conhecida como a habilidade de reter a informação na mente e
manipulá-la;
c) flexibilidade cognitiva: habilidade de trocar de perspectiva, de foco de atenção e
mapeamento de resposta (response mapping) de forma flexível.
Essas habilidades, enfatiza a autora, são cruciais para o desempenho de várias funções
cognitivas como, por exemplo, a habilidade de inibir distrações e prestar atenção focal em
determinado tópico, o que permite o desenvolvimento da chamada “atenção seletiva”. Por
consequência, essa habilidade de inibir uma forte inclinação de comportamento contribui para
uma maior flexibilidade cognitiva, possibilitando mudanças de ponto de vista e variedades de
pensamento. Outro exemplo é a habilidade de reter informações na mente, que nos permite
lembrar de nossos planos, instruções, considerar alternativas e relacionar ideias, inclusive
fazendo relações entre presente, passado e futuro.

1

As funções executivas também são conhecidas como controle cognitivo (cognitive control) e controle executivo
(executive control) (CRAIK; BIALYSTOK, 2006; BIALYSTOK, 2010).
2
Neste capítulo, adota-se a classificação de Diamond (2006), embora existam posições divergentes na literatura
relacionada às funções executivas, como é o caso de Cowan (2005), que não inclui a memória de trabalho no
construto funções executivas.
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Durante as últimas décadas, houve um grande crescimento no interesse por aspectos
relacionados ao desenvolvimento das funções executivas na infância, principalmente porque,
além de se desenvolverem muito rapidamente durante essa fase, são funções essências para o
pleno desenvolvimento social das crianças. As crianças gradualmente vão dominando as
habilidades de controlar a atenção, inibir a distração, monitorar grupos de estímulos, expandir
o alcance da memória de trabalho, entre outras habilidades.
Diamond (2006) ressalta que, entre os dois anos e os dois anos e meio de vida da criança,
grandes avanços nas funções executivas ocorrem, principalmente no que se refere à habilidade
de estabelecer relações entre objetos relacionados fisicamente. Além disso, entre os três e sete
anos de idade, progressos marcantes são notados na inibição e na flexibilidade cognitiva,
especialmente na flexibilidade para mudar de perspectiva. Esses avanços cognitivos foram
identificados através de vários estudos, como os de Zelazo (2006), que utiliza a tarefa do Cartão
de Mudança Dimensional (Dimensional Change Card Sort Task – DCCs), Gopnik e Rosati
(2001), que investigam o desempenho de crianças em tarefas de figuras ambíguas (Reversing
Ambiguous Figures) e Gerstadt, Hong e Diamond (1984), que utilizaram a Tarefa Stroop
(Stroop Task), entre outros.
Outra questão interessante trazida por Diamond (2006) diz respeito à argumentação
moral das crianças de dois a quatro anos de idade, uma vez que, nessa idade, existe uma aparente
inabilidade de considerar duas perspectivas como sendo potencialmente válidas. Para crianças
dessa idade, fatos, ideias e situações são classificadas como certas ou erradas e as pessoas
necessariamente são boas ou más. Aos três anos, as crianças também demonstram dificuldade
de lidar com tarefas que envolvem realidade de aparência (appearance-reality), ou seja, tarefas
em que são utilizados objetos que apresentam formatos de outros objetos como, por exemplo,
uma esponja em forma de pedra. Crianças de quatro ou cinco anos, por sua vez, nesses mesmos
tipos de tarefas, já conseguem reconhecer que é uma esponja em formato de pedra. No caso das
crianças mais jovens, supõe-se que a dificuldade reside no fato de existirem duas identidades
conflitantes para o mesmo objeto, sendo necessário para a criança inibir uma das respostas que
se encaixa com a percepção desses objetos.
Comportamentos que revelam dificuldades como essas mencionadas acima foram
verificados através de testes como o Cartão de Mudança Dimensional (DCCS task), de Frye,
Zelazo e Palfai (1995), criado com o objetivo de acessar a extensão na qual crianças pequenas
tornavam-se aptas para manter dois grupos de regras em mente, aplicá-las e trocar entre elas.
Nessa tarefa, as crianças são solicitadas a classificar um grupo de cartas, primeiramente
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seguindo uma dimensão como, por exemplo, cor. Logo em seguida, são solicitadas a
reorganizar as cartas utilizando outro atributo como, por exemplo, forma. O estudo
desenvolvido por Diamond (2006) revelou que as crianças de três anos mostraram facilidade
em agrupar as cartas por cores e também a partir das suas formas. Entretanto, quando as crianças
foram solicitados a agrupar as cartas previamente separadas a partir da cor, agora considerando
suas formas, elas mostraram uma tendência em continuar separando-as por cor, revelando
dificuldades em trocar de uma perspectiva (atributo cor) por outra (atributo forma).
Diamond (2006) defende que a dificuldade demonstrada por crianças de três anos nesse
tipo de tarefa relaciona-se à dificuldade em superar a inércia atencional (attencional inertia),
ou seja, como o foco de atenção inicialmente é a cor, fica difícil para a criança desligar-se desse
atributo para, num segundo momento, religar sua atenção na forma. A autora defende que, entre
os cinco e onze anos de idade, melhorias na flexibilidade cognitiva (especialmente flexibilidade
em mudar de trás para frente), na memória de trabalho (habilidade de reter informações na
mente e manipulá-las, monitorando-as e transformando-as) e na velocidade de acesso às
informações tornam-se mais aparentes.
De forma muito convincente, um considerável número de pesquisas têm mostrado que
o desenvolvimento das funções executivas segue uma curva em forma de U invertida. Isso
significa dizer que existe uma melhora sistemática no desempenho das funções executivas ao
longo da infância e adolescência e uma queda no desempenho dessas funções com o
envelhecimento3 (BIALYSTOK; CRAIK; 2012; BIALYSTOK, 2015).
Se por um lado o desenvolvimento das funções executivas é rápido e sistemático, por
outro lado, o comprometimento no desenvolvimento das dessas funções pode causar situações
problemáticas na escola e no convívio com outras pessoas, principalmente em relação à
manutenção de informações na memória, à habilidade na inibição de informações distratoras e
ao direcionamento das ações do dia a dia (BLAIR; ZELAZO; GREENBERG, 2005; DIAS;
SEABRA, 2013; FUHS; NESBITT; FARRAN; DONG, 2014)
O controle inibitório está relacionado à capacidade de inibir estímulos prepotentes (para
as quais o indivíduo apresenta uma forte tendência) ou estímulos interferentes (também
chamados de distratores) que interrompam o curso eficaz de uma ação (FUENTES et al., 2008).
Oates e Grayson (2006) salientam que, de forma simples, se poderia dizer que a mente humana

3

Como, neste capítulo, o foco são as crianças não se abordará as funções executivas relacionadas ao
envelhecimento. Para maiores informações sobre bilinguismo e envelhecimento, ler Billig (2009; 2014; capítulo
9 deste livro).
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é tão perfeita que permite aos indivíduos filtrar os estímulos irrelevantes ao nosso redor. Isso
significa que, se não se houvesse esse filtro, daríamos igual importância para todas as
informações sensórias ao nosso redor e, com isso, seria muito provável apresentarmos um
comportamento, no mínimo, caótico diante da diversidade de informações que recebemos a
todo o instante.
Ao ler este parágrafo, por exemplo, é necessário que nos desconectemos do mundo
sensório ao nosso redor. Precisamos estar aptos a priorizar o estímulo significativo e inibir as
respostas ao estímulo irrelevante, com o objetivo de atingir o nosso objetivo, que é a
compreensão do que está sendo dito. Se os indivíduos não conseguem inibir a resposta aos
estímulos externos que, neste momento, não estão relacionados à tarefa que está sendo
realizada, então, provavelmente será impossível completá-la.
As funções executivas desempenham um papel crucial nos primeiros estágios do
domínio de novas habilidades. Segundo Oates e Grayson (2006), quando uma criança está
aprendendo a ler, por exemplo, as demandas cognitivas da atividade são altas. Uma grande
parte de esforço cognitivo é exigida no momento que o novo leitor simplesmente decodifica os
símbolos em palavras. O esforço consciente para decodificar é tão grande que inviabiliza outras
ações concomitantes, como interpretar o significado do texto que está sendo lido.
Gradualmente, assim que as habilidades de leitura vão aumentando, as demandas executivas
em decodificar vão diminuindo. No momento que a criança começa a ter habilidade em ler as
palavras “automaticamente”, ela pode redirecionar mais recursos cognitivos para a construção
de significado. Ou seja, no desenvolvimento de qualquer habilidade o envolvimento das
funções executivas será maior quando as ações envolvidas são ainda novas para o sujeito. Assim
que o desenvolvimento de uma habilidade é de domínio do indivíduo, e por consequência se
torna automática, o papel das funções executivas diminui.
Na próxima subseção se abordará a relação entre bilinguismo e funções executivas, que
têm sugerido efeitos positivos do bilinguismo no aceleramento dessas importantes habilidades
cognitivas.
Bilinguismo e funções executivas
Recentes estudos na área de bilinguismo (BIALYSTOK, 2004; 2005 2006; 2010; 2012;
ZELAZO, 2004; BIALYSTOK; MARTIN-RHEE, 2005; CARLSON; MELTZOFF, 2008,
BIALISTOK: WERKER, 2016; entre outros) têm mostrado que crianças bilíngues
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desenvolvem controle sobre a atenção seletiva e também controle inibitório mais cedo do que
seus pares monolíngues. Essa vantagem tem sido atribuída à necessidade constante de lidar com
dois sistemas de linguagem ativos. Vale salientar que as primeiras pesquisas que reportaram
vantagens metalinguísticas às crianças bilíngues evidenciaram os maiores efeitos em tarefas
baseadas em conflitos, cujo objetivo é ignorar a saliência de um significado irrelevante e focar
a atenção na forma linguística (BIALYSTOK, 2010). Além disso, segundo Bialystok (2010),
as funções executivas, especialmente os processos envolvidos na atenção seletiva e inibição,
são extensivamente praticados pelos bilíngues no momento que eles selecionam a língua a ser
utilizada. Como consequência, esses indivíduos apresentariam um sistema não apenas mais
focado em pistas relevantes como também mais imune às distrações na atenção.
É fato que o grau e o tipo de controle inibitório em que os sujeitos bilíngues demonstram
tais vantagens diferem de estudo para estudo, dependendo do tipo de tarefa e das características
dos sujeitos envolvidos nos experimentos. As evidências desse melhor desempenho dos
bilíngues em tarefas que requerem atenção seletiva e controle inibitório têm sido reportadas em
estudos com tarefas linguísticas e não linguísticas (BIALYSTOK, 2001; 2010; ZELAZO, 2004,
2006, entre outros). Diferenças nos processos cognitivos de bilíngues e monolíngues também
foram encontradas em tarefas com problemas não verbais, como a tarefa do nível de água de
Piaget (BIALYSTOK; MAJUMDER, 1998), a tarefa do cartão de mudança dimensional
(ZELAZO, 2006); em tarefas de classificação (BIALYSTOK; MARTIN, 2004), tarefas
envolvendo a habilidade de ver imagens alternadas em uma figura reversível (BIALYSTOK;
SHAPERO, 2005), entre outras.
Em 2005, Bialystok e Shapero (2005) apresentaram um estudo com 48 crianças de seis
anos de idade (24 bilíngues e 24 monolíngues) cuja tarefa testava o controle sobre a atenção
seletiva em relação a figuras ambíguas. Os resultados mostraram que os bilíngues obtiveram
melhor desempenho que os monolíngues no teste, demonstrando maior facilidade em identificar
o outro significado nas imagens ambíguas.
Na mesma linha, Carlson e Meltzoff (2008) também encontraram evidências em suas
pesquisas de que os bilíngues demonstram avançada habilidade em termos de controle inibitório
se comparados com crianças monolíngues. Nesse estudo, uma série de tarefas testando função
executiva foi aplicada a um grupo de 50 crianças em idade pré-escolar de três grupos
linguísticos distintos: bilíngues nativos (inglês- espanhol), monolíngues (inglês) e falantes de
inglês, matriculados em um programa extracurricular de imersão em segunda língua. Os
resultados mostraram que as crianças bilíngues nativas tiveram um desempenho
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significativamente melhor do que os outros dois grupos em tarefas que exigiam gerenciamento
de conflitos.
Outro estudo que evidenciou benefícios cognitivos para crianças bilíngues foi
conduzido por Poulin-Dubois et al. (2011). Os autores testaram 63 crianças (bilíngues e
monolíngues) em uma bateria de testes cognitivos e constatou diferenças vantajosas nas funções
executivas de crianças bilíngues de dois anos de idade.
Alguns estudos, como os conduzidos por Bialystok e seu grupo de pesquisa, têm
mostrado que crianças bilíngues apresentam melhor desempenho do que as crianças
monolíngues em tarefas que requerem o controle da atenção para inibir informações distratoras
(BIALYSTOK; SHAPERO, 2005, MARTIN-RHEE; BIALYSTOK, 2008). Conforme os
pesquisadores, esse melhor desempenho acima citado está relacionado à habilidade dos
bilíngues em inibir uma das suas línguas, e os bilíngues têm mostrado desempenho superior aos
monolíngues porque os dois sistemas linguísticos dos indivíduos bilíngues competem,
oferecendo diferentes opções de resposta para a mesma intenção ou objetivo, criando, com isso,
um importante mecanismo de supressão de interferência (MARTIN-RHEE; BIALYSTOK,
2008). Bialystok (2010) defende que os dados apresentados nas pesquisas dão suporte à
suposição de que as crianças bilíngues dominam as tarefas que envolvem o controle executivo
de forma mais eficiente ou mais precisa, se comparadas às crianças monolíngues.
Costa et al. (2009) também evidenciaram, em seu estudo, que os bilíngues realizaram
tarefas envolvendo resolução de conflito com mais rapidez que os monolíngues e também que
o conflito produzido pelos itens incongruentes nas tarefas foi maior para os monolíngues do
que para os bilíngues. Entretanto, os autores propõem que essa diferença entre os grupos
linguísticos seja consequência do fato de que os bilíngues controlam uma das línguas ao invés
de inibi-la. Para eles, portanto, a diferença entre os bilíngues e monolíngues está no
monitoramento da atenção e, por isso, em tarefas que exigem demandas maiores de
monitoramento da atenção ou controle, os bilíngues normalmente têm melhor desempenho,
pois estão acostumados a monitorar as línguas no momento da fala.
Em resumo, embora alguns estudos registrem resultados conflitantes, a maior parte das
pesquisas tem evidenciado um domínio mais acelerado de certos processos cognitivos para as
crianças bilíngues. Embora essas evidências deixem claro que a experiência bilíngue pode
proporcionar um diferencial no desenvolvimento cognitivo infantil, é importante ressaltar que,
como afirma Valian (2015), o bilinguismo compete com outras fontes de benefício cognitivo,
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especialmente no caso de crianças, cujas vidas são repletas de experiências desafiadoras e
cognitivamente enriquecedoras.
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