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“É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 

sujeito”.  
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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, C. M. Processamento auditivo central e processamento 
fonológico em bilíngues. 2017. 82f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 
Introdução: Diversos estudos têm avaliado as vantagens e desvantagens do 
bilinguismo em uma gama de habilidades humanas. Para se compreender uma 
língua estrangeira é necessário o desenvolvimento de habilidades específicas que 
se inicia a partir de uma informação ouvida. Dessa forma, o estudo das habilidades 
auditivas e fonológicas em bilíngues tem despertado o interesse de diversos 
pesquisadores nos últimos anos. Objetivo: avaliar habilidades do Processamento 
Auditivo Central (PAC) de discriminação e ordenação temporal e habilidades do 
Processamento Fonológico (PF) em bilíngues. Metodologia: 100 estudantes 
universitários de (graduação e pós-graduação) foram divididos em dois grupos: 
Grupo Bilíngue (GB – n=50) e Grupo Monolíngue (GM – n=50), de acordo com 
classificação do “Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas”. Foram 
considerados bilíngues os participantes classificados como: Independente ou 
proficiente (B1, B2, C1, C2) e que tivessem certificado em curso formal de língua 
inglesa ou permanência por dois anos em países deste idioma. Foram considerados 
monolíngues, participantes inseridos nos níveis A1 e A2 ou que não possuíssem 
competências previstas nestes itens. As habilidades do PF (consciência fonológica - 
CF, memória de trabalho fonológica - MTF e acesso rápido ao léxico - RAN) tanto do 
português quanto em idioma inglês e habilidades do PAC (discriminação e 
ordenação temporal de duração - TPD e frequência – TPF) dos dois grupos foram 
avaliadas. Os resultados dos desempenhos dos grupos nas diferentes tarefas foram 
comparados estatisticamente por meio do Mann-Whitney U test (P<0,05) e um teste 
de regressão logística foi aplicado visando-se observar quais fatores poderiam 
predizer o bilinguismo. Resultados: Observou-se melhor desempenho do GB em 
tarefas de CF (português/inglês) e MTF - repetição de não–palavras 
(português/inglês). Observou-se, também melhor desempenho do GB em tarefas 
RAN (português) exceto para nomeação de cores, e melhor desempenho do GB em 
todas as tarefas RAN em inglês. Observou-se melhor desempenho do GB nos testes 
de avaliação das habilidades auditivas tanto em TPD quanto TPF. As variáveis com 
mais forte associação ao bilinguismo foram as tarefas de CF do inglês e tarefas de 
RAN em inglês. Conclusão: Indivíduos bilíngues apresentam melhores 
desempenhos em testes fonológicos e auditivos, já que essas habilidades favorecem 
a identificação e discriminação de variações na fonologia de ambos os idiomas 
influenciando seu desempenho.  
 
Palavras-chave: processamento fonológico, processamento auditivo central, 
bilíngues.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, C. M. Central auditory processing and phonological processing 
in bilinguals. 2017. 82f. Dissertation (Master degree) – College of Philosophy, 
Sciences and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo. Ribeirão Preto, 
2017. 
 
Introduction: Several studies have evaluated the advantages and disadvantages of 
bilingualism in a range of human skills. In order to understand a foreign language, it 
is necessary to develop specific skills that start from an information heard. Thus, the 
study of auditory and phonological abilities in bilinguals has aroused the interest of 
several researchers in recent years. Objective: To evaluate Central Auditory 
Processing (CAP) skills of discrimination and temporal ordering and Phonological 
Processing (PP) skills in bilinguals. Methodology: 100 undergraduate and graduate 
students were divided into two groups: Bilingual Group (BG – n = 50) and 
Monolingual Group (MG – n = 50), according to the classification of the "Common 
European Framework of Reference For Languages". Participants with a formal 
English course certificate or stay of two years in countries of this language were 
considered bilingual and were classified as: Independent or proficient (B1, B2, C1, 
C2). Participants inserted in levels A1 and A2 or who did not possess competences 
foreseen in these items were considered monolingual. The skills of PP (phonological 
awareness – PA –, phonological work memory – PWM – and fast access to the 
lexicon – FAL) of both Portuguese and English language and CAP skills 
(discrimination and temporal ordering of duration – TOD – and frequency – TOF) of 
the two groups were evaluated. The results of the groups' performances in the 
different tasks were compared statistically using the Mann-Whitney U test (P <0.05) 
and a logistic regression test was applied aiming to observe which factors could 
predict bilingualism. Results: Better performance of BG was observed in PA tasks 
(Portuguese/English) and PWM – repetition of non-words (Portuguese/English). We 
also observed better performance of BG in FAL tasks (Portuguese), except for color 
naming, and better BG performance in all FAL tasks in English. There was a better 
performance of BG in the auditory skills evaluation tests in both TOD and TOF. The 
variables with the strongest association with bilingualism were English PA tasks and 
English FAL tasks. Conclusion: Bilingual individuals present better performances in 
phonological and auditory tests, since these abilities favor the identification and 
discrimination of phonological variations in both languages, influencing their 
performance. 
 
Keywords: phonological processing, central auditory processing, bilingual. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O crescente processo de globalização tem acentuado a necessidade de 

aprendizagem de diferentes línguas visando-se uma melhor comunicação 

intercultural. A língua inglesa, atualmente, é considerada uma língua global. Assim 

sendo, o contato com este idioma se faz necessário em âmbitos profissionais e 

acadêmicos, uma vez que facilita a interação entre os povos e seus diferentes 

diálogos. Embora a aprendizagem de línguas se mostre necessária ao contexto 

social atual e diversos indivíduos possuam habilidades que favoreçam esta 

aquisição, algumas pessoas demonstram dificuldades com essa aprendizagem.  

O bilinguismo, segundo Fabro (1999) é comum ao redor do mundo, pois 

abrange mais da metade da população mundial. O autor amplia a definição de 

bilinguismo não restringindo apenas às pessoas de tenra idade que falam duas ou 

mais línguas, mas também àqueles indivíduos que dominam uma língua estrangeira 

de modo considerável.  

Há uma dificuldade em se definir com exatidão o termo “bilinguismo”, pois 

existe uma variedade tipológica associada a isso, portanto, diferentes definições são 

construídas em função do contexto pelo qual o bilinguismo se consolida (COSTA & 

SEBASTIÀN-GALLES, 2014). 

Os indivíduos podem aprender duas línguas a partir de seu nascimento e 

assim serem considerados bilíngues simultâneos uma vez que estiveram em contato 

com duas ou mais línguas simultaneamente em suas vidas, ou seja, a aprendizagem 

de ambas as línguas ocorrera ao mesmo tempo (COSTA & SEBASTIÀN-GALLES, 

2014). Outra definição de bilinguismo são os chamados bilíngues sucessivos. São 

aqueles que aprenderam um novo idioma mais tardiamente ao longo de suas vidas, 

ou seja, sucessivamente. A aprendizagem desta segunda língua ocorrerá após a 

primeira língua já estar completamente formada. Esse tipo de aprendizagem pode 

ocorrer em situações de instrução formal tais como ambiente escolar ou mesmo em 

ambiente de imersão imigratória onde um indivíduo migra de um país ao outro e por 

consequência aprende sua língua e cultura (COSTA & SEBASTIÁN-GALLES, 2014).  

Dentro do próprio grupo bilíngue podem emergir diferenças consideráveis 

quanto ao nível de proficiência apresentado por eles: alguns apresentam igual 

proficiência nas duas línguas, outros apresentam maior proficiência em uma língua 

ao detrimento de outra (COSTA & SEBASTIÀN-GALLES, 2014). As diferenças 
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relativas aos níveis de proficiência que um sujeito bilíngue possui e os diferentes 

contextos por quais adquiriu esses idiomas, marcam desafios de ordem 

metodológica em estudos envolvendo amostras bilíngues. É difícil se pensar em 

uma metodologia capaz de demarcar e definir precisamente o quão bilíngue se 

caracteriza um indivíduo, em função de suas diferenças nos níveis de proficiência e 

contexto ambiental pelo qual este sujeito adquiriu a condição de bilíngue (COSTA & 

SEBASTIÁN- GALLES, 2014).  

Segundo Costa e Sebastian-Gales (2014), existem duas diferenças 

consideráveis com relação à aquisição de uma língua em casos de bilinguismo 

simultâneo comparada a contextos monolíngues. Em termos quantitativos quando se 

fala do bilinguismo simultâneo, a criança inserida no contexto bilíngue necessita 

armazenar dois diferentes códigos linguísticos, incluindo suas diferenças fonéticas, 

lexicais e gramaticais enquanto a criança inserida no ambiente monolíngue 

necessita armazenar apenas um. A segunda diferença traduz-se em termos 

qualitativos, já que os bilíngues necessitam apresentar performances específicas no 

que tange a reprodução dos idiomas – que não são exigidos aos monolíngues – 

como, por exemplo, identificar diferentes “tipos de expressões linguísticas” 

analisando-as e classificando-as ao sistema linguístico empregado naquele 

momento (COSTA & SABATIÁN-GALLÉS, 2014).  

Outro aspecto relativo à aquisição de línguas sugere que ao nascimento - 

independente do ambiente pelo qual se insere: bilíngue ou monolíngue – humanos 

conseguem diferenciar uma língua da outra (BYERS-HEINLEIN; BURNS; WERKER, 

2010). Diversos autores já relataram que bebês possuem uma notável habilidade em 

distinguir todos os sons em todas as línguas, mas entre 6 e 12 meses de vida, 

voltam-se cada vez mais aos sons de sua língua nativa e como consequência 

perdem a familiaridade para com os sons poucos usuais dos demais idiomas.  

Os estudos de Kimppa, Kujala e Shtyrov (2016) apontam para uma relação 

existente entre o multilinguismo e as habilidades para aprendizagem de novas 

línguas. Quanto mais exposto à diferentes idiomas, mais o cérebro deste individuo 

se mostra capaz em construir novas representações para palavras faladas que não 

pertencem ao seu idioma de origem. A ampliação mnemônica que estes indivíduos 

adquirem para novas palavras – não nativas - implica em um acréscimo no aumento 

de suas respostas neurofisiológicas. Isto sugere que a experiência precoce e 

extensa à um ambiente multilíngue associa-se à uma maior flexibilidade neural deste 
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individuo para a aquisição de novas palavras fonologicamente desconhecidas. Esse 

estudo concluiu o quanto uma experiência prévia em um ambiente multilíngue 

favorece a plasticidade neural do indivíduo propiciando uma rápida formação de 

circuitos de memória para aprendizagem de novas palavras. O autor finaliza seu 

estudo, trazendo aspectos viáveis e inviáveis dessa exposição linguística durante a 

infância. O aspecto viável seria uma maior capacidade de codificação neural para 

novas palavras fonologicamente desconhecidas durante a idade adulta desses 

indivíduos. Já a inviabilidade do ambiente multilíngue seria que toda essa exposição, 

mostrar-se-ia dispendiosa ao cérebro humano, uma vez que compromete a 

eficiência mnemônica na aquisição rápida de palavras de seu próprio idioma.  

Em relação aos aspectos morfológicos do bilinguismo, Mechelli (2004) 

constatou em seus estudos que a aprendizagem de uma segunda língua é capaz de 

aumentar a densidade da massa cinzenta presente no córtex parietal inferior 

esquerdo. O grau dessa nova organização estrutural nessa região específica do 

cérebro é modulado pela proficiência atingida e também pela idade de aquisição 

bilíngue. Essa relação entre a densidade da substância cinzenta e a aprendizagem 

de um novo idioma pode representar um princípio geral de organização cerebral 

(MECHELLI, 2004).  

Similar às ideias de Mechelli (2004) os estudos de Ressel e colaboradores 

(2012) também registram modificações morfológicas com relação ao bilinguismo. 

Seu estudo observou um aumento no tamanho do córtex auditivo de indivíduos de 

sociedades bilíngues expostos à duas línguas simultaneamente desde a infância. 

Esse aumento seria o principal responsável à ocorrência da aprendizagem de 

línguas. Enquanto a pesquisa de Mechelli (2004) sugere que fatores cerebrais e 

ambientais encontram-se envolvidos na construção do bilinguismo Ressel e 

colaboradores (2012) relatam que esta aquisição está mais fortemente associada 

aos fatores cerebrais e não tão vinculados aos aspectos ambientais. O autor ressalta 

ainda que demais aspectos como uma possível habilidade intrínseca ou mesmo o 

fator “idade” estariam descartadas a priori, já que a aprendizagem tardia também 

poderia levar ao aumento desta área cortical auditiva, sendo o aumento cortical 

desta área, um dos principais fatores à aquisição bilíngue.  

Para se compreender uma língua estrangeira, é necessário também o 

desenvolvimento de habilidades específicas que se inicia a partir de uma informação 

ouvida (RICHARD, 2007). Esse processo envolve etapas complexas de 
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processamento. Em termos cerebrais o processamento se registra desde as vias 

auditivas centrais situadas na região do tronco encefálico entendendo-se ao córtex 

auditivo primário e outras áreas corticais do hemisfério esquerdo responsáveis pela 

linguagem (RICHARD, 2007). 

A etapa do processamento auditivo envolve a discriminação das 

características do sinal acústico, ligadas ao reconhecimento da frequência, duração 

e intensidade do estímulo. Esse processamento ocorre nas vias auditivas centrais do 

tronco encefálico até o córtex auditivo. A etapa do processamento fonológico 

envolve a discriminação das características fonêmicas do sinal acústico, o indivíduo 

reconhece que esse som é referente à fala humana e identifica esses sinais 

enquanto fonemas, este processo ocorre no córtex auditivo primário, 

especificamente no giro de Heschl. A etapa do processamento linguístico envolve a 

atribuição do significado ao sinal acústico após ele ter sido discriminado 

fonologicamente, esse processo ocorre no giro angular do córtex auditivo ou área de 

Wernicke (RICHARD, 2007).  

Processamento auditivo central refere-se como a eficácia e a eficiência com a 

qual o sistema nervoso central utiliza a informação sonora recebida (AMERICAN 

SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION - ASHA, 2005; HENNIG et al., 

2012; GRESELE et al., 2013). Podem ser observadas nos seguintes 

comportamentos: localização e lateralização do som, discriminação auditiva e o 

reconhecimento do padrão auditivo (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING 

ASSOCIATION - ASHA, 1995; HENNING et al., 2012) e em aspectos temporais da 

audição (incluindo a resolução temporal, o mascaramento temporal, a integração 

temporal e a ordenação temporal) também quanto ao desempenho auditivo na 

presença de sinais competitivos e com sinais acústicos degradados (HENNIG et al., 

2012).   

A capacidade de percepção sonora apresentada por um indivíduo frente à um 

estímulo acústico recebido, exerce grande influência na qualidade da síntese e da 

segmentação fonêmica que ele é capaz de realizar a partir deste som (CAPELLINI; 

GERMANO; CARDOSO, 2008). Assim sendo, o declínio relativo à percepção 

auditiva associada à idade que varia entre os indivíduos, muitas vezes inclui 

dificuldades de compreensão da fala em situações adversas de escuta (FRISINA & 

FRISINA, 1997; ZENDEL; ALAIN, 2012). O declínio das vias auditivas emerge 
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relativamente cedo, ou seja, a partir dos 40 anos de idade (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO, 2000). 

Sanayi e colaboradores (2013) avaliaram habilidades auditivas de resolução e 

ordenação temporal de jovens bilíngues falantes do idioma Azeri e Persa, 

pesquisando sua relação com o bilinguismo e respondendo a dois questionamentos, 

primeiro: se a exposição a uma segunda língua facilitaria o desenvolvimento destes 

processamentos e segundo: se essa interferência de informações (língua nativa e 

língua estrangeira) seria um obstáculo ao seu bom desenvolvimento. A 

pesquisadora concluiu que não se observaram diferenças quanto à aprendizagem 

de uma segunda língua como fator de interferência ou comprometimento dos 

respectivos processamentos.  

Habilidades de ordenação ou sequenciamento temporal são amplamente 

estudadas, uma vez que se relacionam à capacidade do indivíduo em sequencializar 

e ordenar os estímulos auditivos processados, dentro de um espaço de tempo 

determinado (ZAIDAN et al., 2008, SAMELLI; SCHOCHAT, 2008; SANTOS; 

PEREIRA; LEITE, 2010; TERTO; LEMOS, 2011; GOIS et al., 2015) assumindo um 

importante papel na percepção da fala (ZAIDAN et al., 2008; SHIBATA et al., 2004). 

Já as habilidades de discriminação ou resolução temporal referem-se à habilidade 

do indivíduo em diferenciar dois sinais acústicos em um menor espaço de tempo 

(SHINN, 2003; SANTOS; PEREIRA; LEITE, 2009) e também se constitui como um 

importante pré-requisito para o desenvolvimento das habilidades linguísticas 

(SAMELLI; SCHOCHAT, 2008). 

Os instrumentos mais comumente usados para avaliação da habilidade de 

ordenação temporal são os testes do padrão de duração (TPD) e frequência sonora 

(TPF), Shinn (2003) ressalta sobre a importância em se encontrar meios de se 

investigar não apenas a ordenação, mas também a discriminação/resolução, 

integração e o mascaramento temporal. O TPD e TPF avaliam habilidades de 

reconhecimento dos padrões sonoros em termos de sequência e ordenação. O 

reconhecimento desses padrões auxilia na identificação de padrões fonêmicos da 

fala, ligados à prosódia: como ritmo, entonação e acentuação (MUSIEK, 1994; 

ONODA; PEREIRA; GUILHERME, 2006). 

Fonemas do português possuem maior duração acústica comparada ao 

inglês. Esse aumento na duração de cada fonema favorece um maior 

reconhecimento quanto a esse aspecto, fornecendo um melhor desempenho dos 
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falantes nativos do português em testes vinculados à duração sonora em detrimento 

à frequência (SCHOCHAT; RABELO; SANFINS, 2000).  

Onoda e colaboradores (2006) constataram que os brasileiros descendentes 

de japoneses - falantes e não falantes deste idioma – tiveram melhor desempenho 

durante os testes de avaliação da frequência sonora quando comparados aos 

brasileiros não descendentes. Os descendentes apresentaram, também, um melhor 

desempenho nos testes de frequência comparado aos de duração sonora. Os 

autores atribuíram esse resultado à experienciação auditiva prévia maior nesse 

grupo fornecida ou pela habilidade com instrumentos musicais e/ou pela 

experienciação à língua japonesa que teria facilitado o reconhecimento de padrão de 

freqüência sonora. 

O processamento fonológico refere-se ao conjunto de operações mentais do 

processamento da informação referentes às estruturas fonológicas da linguagem 

oral. Os estudos de Pugh (2012) demonstraram a existência de correlações positivas 

entre a velocidade do processamento auditivo central com a qualidade do 

processamento fonológico. Ele é formado pelos componentes que envolvem a 

aquisição da leitura e a escrita: consciência fonológica (CF), memória de trabalho 

fonológica (MTF) e rapidez de acesso ao léxico mental (nomeação rápida) 

(TORGESEN; WAGNER; RASHOTTE, 1994).  

CF é a capacidade para refletir sobre a estrutura sonora da fala bem como 

manipular seus componentes estruturais (MCBRIDE-CHANG et al., 2004; CIELO, 

2002, PAULA; MOTA; SOARES, 2005, SOUZA; LEITE, 2014) independentemente 

do conteúdo semântico da linguagem (ANDREAZZA-BALESTRIN et al., 2012). A 

habilidade de percepção e manipulação da linguagem em seus aspectos silábicos 

compõe o nível mais simples da consciência fonológica, já essa mesma habilidade 

em seus níveis fonêmicos representa o estágio mais avançado da consciência 

fonológica que uma pessoa possa obter (MCBRIDE-CHANG et al., 2004).  

Segundo Laurent e Martinot (2010) se a estrutura fonológica da segunda 

língua for mais complexa que a primeira, as habilidades de CF deste indivíduo serão 

pouco relevantes à sua aprendizagem. Por outro lado, se a língua aprendida possui 

uma estrutura fonológica menos complexa do que sua língua materna, suas 

habilidades de CF serão úteis à aprendizagem desta nova língua. Em outros termos 

pode-se dizer que idiomas com maior complexidade fonológica atuam como 
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facilitadores na aprendizagem de línguas fonologicamente mais fáceis, já o efeito 

contrário, promove uma dificuldade nessa aprendizagem. 

O estudo de Rodriguez-Fornells e colaboradores (2002) sugere que bilíngues 

necessitam bloquear a interferência de palavras em um idioma específico, durante o 

processamento de um idioma diferente. Esse mecanismo mostra-se efetivo uma vez 

que os participantes rejeitam as palavras de interferência. Neste estudo os 

participantes foram orientados a pressionar um botão quando deparados a certo 

idioma em detrimento a outro. A pesquisa concluiu que os participantes rejeitavam 

palavras e pseudopalavras vinculados ao idioma interferente. Os potenciais 

cerebrais relacionados ao evento e de leitura lateralizada não foram sensíveis à 

presença destas palavras e pseudopalavras interferentes, indicando que o conteúdo 

semântico não foi acessado. Esse estudo concluiu que bilíngues usariam uma rota 

fonológica alternativa a fim de se evitar que tais interferências atuassem na 

identificação de pseudopalavras e palavras-alvo durante o teste. 

A MTF, outro componente do PF, envolve o armazenamento e a manipulação 

temporária de informações verbais (BADDELEY 2003). A MTF foi descrita como um 

dos componentes da Memória de Trabalho (MT) descrita por Baddeley (1974; 2000 

e 2003). Segundo o modelo atualizado, a MT seria composta por 4 integrantes: um 

executivo central (controle de entrada da informação), a MTF - memória para sons 

verbais, a memória visuo-espacial e buffer episódico (integrador e mediador de 

informações visuo-espaciais e fonológicas com a memória de longo prazo). 

A MTF possui extensa ligação com a linguagem já que envolve o 

armazenamento temporário de sons da fala (GRIVOL; HAGE, 2011) importante na 

aquisição de vocabulário tanto em língua nativa quanto em segunda língua 

(BADDELEY, 1992). Essa memória também é necessária em atividades cognitivas 

complexas, como na compreensão da linguagem e nos processos de aprendizagem 

(BADDELEY, 2003). A MTF (BADDELEY, 2003) divide-se em dois sub-

componentes: um armazenador fonológico associado à retenção temporária da 

informação verbal (duração de poucos segundos) e um segundo componente que 

estaria associado ao resgate dessas informações verbais de curta duração por meio 

de uma reverberação subvocal, isto é, os elementos fonológicos são repetidos 

subvocalmente para que não se percam rapidamente. 

Em relação avaliação da MTF foram observados melhor desempenho na 

repetição de sequências de sons em palavras reais do que para “palavras 
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inventadas” como é o caso das pseudopalavras (CHIAT; ROY, 2007) e para as 

sequências sonoras de alta frequência do que de baixa frequência (EDWARDS; 

BECKMAN; MUNSON, 2004). Segundo Gathercole (1995), a utilização de 

pseudopalavras seria mais eficaz na avaliação da MTF, já que repetições apoiadas 

no léxico, semântico e sintático não ocorreriam. Estudos posteriores, no entanto, 

observaram que utilização de sequências de sons que estão em conformidade com 

a fonologia de sua própria língua – como é o caso de pseudopalavras, seriam 

também favorecidas (GATHERCOLE, 2006; PARRA; HOFF; CORE, 2011). Dessa 

forma, outros autores propuseram que a avaliação desta habilidade, seria melhor 

mensurada, ao se usar provas de repetição de não-palavras, em detrimento a 

provas de pseudopalavras. Esta categoria de “palavras inventadas denominadas de 

“não-palavras”, não possuem qualquer similaridade com as palavras existentes em 

determinado idioma (KLEIN; ZATORRE; MILNER, 2006, GRIVOL, HAGE, 2011)  

Com relação à habilidade de acessar rapidamente o conteúdo lexical – outra 

habilidade do PF (CORRÊA; CARDOSO-MARTINS, 2012), esta é mensurada por 

meio de provas que registram a velocidade em se nomear determinada estímulos 

visuais, como figuras (CARDOSO-MARTINS; PENNINGTON, 2001). 

A prova de nomeação rápida (RAN - Rapid Automatized Naming) se propõe a 

avaliar a velocidade de processamento da informação utilizando a nomeação de 

estímulos visuais tais como: letras, dígitos, objetos e cores. Quanto mais rápida a 

nomeação dessas figuras, maior rapidez de acesso ao léxico o indivíduo possui, ou 

seja, maior a velocidade de processamento de informações. A nomeação trata-se do 

resgate fonológico que se faz do léxico mental (CARDOSO-MARTINS; 

PENNINGTON, 2001; CORRÊA; CARDOSO-MARTINS, 2011; ARAÚJO, 

FERREIRA, CIASCA, 2016). 

Poucos estudos foram encontrados envolvendo o rápido acesso “fonológico” 

do léxico mental, em bilíngues adultos. Entretanto o estudo de Fleury, Ávila (2015) 

embora efetuado com crianças, observou melhor desempenho dos bilíngues nas 

tarefas de nomeação rápida sugerindo o quanto a aquisição de um novo idioma 

pode favorecer a agilidade de acesso ao léxico eliciado fonologicamente nestas 

tarefas.  

Outro estudo envolvendo a velocidade de acesso ao léxico, foi conduzido por 

Siddaiah e colaboradores (2016) que aplicaram o Rapid Automatized Namining 

(RAN) elaborado por Denckla e Rudel e os resultados mostraram variações com 
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relação ao tempo de nomeação realizado pelas crianças dependendo do idioma 

usado por elas. Essas crianças foram alfabetizadas em duas línguas distintas 

simultaneamente. Faziam uso do inglês e do idioma Kannada igualmente, (um dos 

idiomas oficiais da Índia). Essas crianças apresentaram melhor velocidade de 

nomeação em inglês quando comparados ao idioma Kannada. Esses resultados 

sugerem que: em virtude do idioma Kannada possuir propriedades linguísticas e 

ortográficas de maior tamanho comparado ao inglês isto levaria a um maior tempo 

para se processar e evocar fonologicamente estas palavras maiores. 

Um estudo, com crianças, correlacionando o repertório lexical da linguagem 

com seus aspectos fonológicos, foi realizado por Gomes e colaboradores. Neste 

estudo, crianças escutavam diversas pseudopalavras e eram orientadas a dizer se 

esta era semelhante à alguma palavra existente em seu idioma. Verificou-se que as 

pseudopalavras formadas por sílabas de alta frequência foram mais aceitas do que 

pseudopalavras formadas por sílabas de baixa frequência. Os pesquisadores 

concluíram desta forma, a relação existente entre o léxico e a fonologia de uma 

palavra (GOMES et al., 2015).  

O léxico que a criança reúne ao longo de seu desenvolvimento, associado à 

semântica deste campo lexical, mostra que sua linguagem está se desenvolvendo, 

portanto, o estudo deste processamento lexical também se amplia à população 

bilíngue (DEANDA et al., 2016). Os mesmos autores nos dizem que a exposição 

dessas crianças a outro idioma incita investigações científicas com relação à suas 

construções semânticas em diferentes idiomas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar as habilidades do processamento fonológico e as habilidades do 

processamento auditivo central em indivíduos bilíngues e monolíngues. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Quanto ao processamento fonológico: 

 Avaliar e comparar o desempenho de indivíduos bilíngues e monolíngues em 

tarefas de habilidades do Processamento Fonológico: consciência fonológica (CF), a 

memória de trabalho fonológica (MTF) e a capacidade de rápido acesso ao léxico 

(RAN); tanto em idioma português quanto inglês. 

 

Quanto às habilidades auditivas: 

 Avaliar e comparar a habilidade auditiva de discriminação e ordenação 

temporal de padrões de duração e frequência de bilíngues e monolíngues. 

 

Correlacionar as variáveis que mais se associam ao bilingüismo. 
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3 MÉTODOS  

 

3.1 Considerações Éticas 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo - FFCLRP/USP sendo analisado e aprovado sob o 

processo de número 47435315.0.0000.54.07 (ANEXO A).  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde n. 466, de 12 de dezembro de 2012.  

 

3.2 Participantes 

 

Participaram do estudo 100 estudantes universitários de graduação e pós-

graduação com idades entre 18 e 40 anos, ausentes de desordens audiológicas, 

divididos em dois grupos: GB (n=50) composto por estudantes nativos na Língua 

Portuguesa (L1) e proficiente na Língua Inglesa (L2) e GM (n=50) composto por 

estudantes nativos na Língua Portuguesa (L1) e sem proficiência em outro idioma. 

Os critérios adotados para definição dos grupos foram estabelecidos pelo Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, conforme descrito a seguir. 

Os participantes que não se encaixaram nos critérios elencados para 

categorização dos grupos foram excluídos. O trabalho foi desenvolvido pelo 

Laboratório de Linguagem e Comunicação e Laboratório de Investigação em 

Audiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP – campus da USP – 

Ribeirão Preto (ANEXO B). 

 

 Critérios de inclusão 

 Estudantes universitários - graduandos e pós-graduandos com idade entre 18 

até 40 anos de idade  

 

 Critérios de exclusão 

 Indivíduos com menos de 18 anos (crianças e adolescentes) e com mais de 

40 anos. 
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 Indivíduos com sensibilidade auditiva fora dos padrões de normalidade e/ou 

com enfermidades otológicas; 

 Foram descartados estudantes do curso de música em função de sua 

exacerbada habilidade no reconhecimento de sons  

 

3.3 Materiais e procedimentos  

 

Inicialmente o seguinte instrumento foi utilizado para avaliação de proficiência 

em línguas dos participantes e definir os grupos: 

 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Q.E.C.R.L 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001): trata-se de um padrão internacional estabelecido 

pelo Conselho da Europa e internacionalmente reconhecido para descrever a 

proficiência em um idioma e utilizado para descrever habilidades lingüísticas 

(ANEXO C). O Q.E.C.R.L foi utilizado para avaliar o nível de proficiência dos 

participantes na língua estrangeira – L2 (inglês) e , desta forma, estabelecer os 

grupos. O instrumento estipula seis níveis, conforme apresentado no quadro 1: 

 

Quadro 1: Níveis de proficiência 

A = NÍVEL BÁSICO DE PROFICIÊNCIA 

A1 iniciante 

A2 básico 

B = NÍVEL REGULAR DE PROFICIÊNCIA 

B1 intermediário 

B2 independente 

C = NÍVEL AVANÇADO DE PROFICIÊNCIA 

C1 eficaz 

C2 domínio pleno 

 

Dentro os diversos aspectos da linguagem que o instrumento se propõe 

avaliar, foram, para o presente estudo, utilizados os itens: compreensão, fala e 

escrita, descritos no Quadro 2.  
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Quadro 2: Aspectos da linguagem avaliados pelo Q.E.C.R.L 

 

COMPREENSÃO 

 Compreensão da linguagem oral – compreensão da mensagem através da fala 

 Compreensão da leitura – compreensão do que está sendo lido. 

 

FALA 

 Interação oral – capacidade de interação oral (comunicação) com os demais falantes. 

 Produção oral – capacidade de produzir sua própria fala.  
 

ESCRITA 

 Capacidade de escrita em L2 – seja rudimentar ou de maior elaboração.  

 

 

O instrumento foi aplicado individualmente em sala silenciosa. A avaliação foi 

efetuada mediante auto-avaliação: após leitura do instrumento o próprio participante 

assinalava em qual item se encaixava. Após registro de suas respostas os grupos 

foram definidos em bilíngues ou monolíngues, conforme visto no Quadro 3:  

 

Quadro 3: Definição dos grupos 

BILÍNGUES - GB (n=50) Inseridos nos níveis B e C  (B1, B2, C1, C2) 

MONOLÍNGUES - GM (n=50) Inseridos no nível A (A1, A2) ou nenhum 

 

Para melhor definição de GB o participante deveria ter residido fora por pelo 

menos dois anos em países de língua inglesa ou ter certificado em curso formal 

deste idioma. 

 

3.3.1 Avaliação das Habilidades de Processamento Fonológico em Português e 

em Inglês 

 

Todos os participantes (tanto do GM quanto GB) foram submetidos à 

avaliação das 3 habilidades do PF (CF, MTF e RAN) tanto em inglês quanto em 

português. Os instrumentos utilizados e procedimentos realizados são descritos a 

seguir 
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Consciência Fonológica - instrumento de avaliação sequencial (CONFIAS) - 

(MOOJEN et al., 2003). 

Este instrumento foi utilizado para a avaliação da CF do Português. O teste 

avalia habilidades de CF nos níveis silábicos (9 tarefas) e fonêmicos (7 tarefas). 

Possui 70 itens pontuados da seguinte forma: 40 pontos em tarefas de consciência 

silábica e 30 em fonêmica, totalizando 70 pontos – 1 ponto para cada acerto. A 

aplicação das tarefas e suas evocações foram solicitadas oralmente. Dois exemplos 

eram fornecidos, como treino para a execução da tarefa, em caso de erro, nenhum 

ponto era atribuído. Quando havia dificuldades na compreensão era fornecida uma 

resposta correta seguida por novas explicações. Cada item do teste foi repetido 

apenas uma vez. Quando havia mais de uma solicitação de repetição a resposta do 

participante era desconsiderada. No Quadro 4 encontram-se as tarefas de avaliação 

da CF propostas pelo CONFIAS. 

 

Quadro 4: tarefas do CONFIAS (MOOJEN et al.; 2003) 

Tarefas de Consciência Silábica Tarefas de Consciência Fonêmica 

S1 – Síntese; F1 – Palavra produzida; 

S2 – Segmentação; F2 – Fonema inicial identificado; 

S3 – Identificação de sílaba inicial; F3 – Fonema final identificado; 

S4 - Identificação da rima; F4 – Exclusão; 

S5 Produção de palavra; F5 – Síntese; 

S6 - Identificação de sílaba medial; F6 – Segmentação; 

S7 - Produções de rima; F7 – Transposição. 

S8 – Exclusões silábicas; 

S9 – Transposições silábicas. 

 

Brazilian Children's Test of Pseudoword Repetition (BCPR) (SANTOS; BUENO, 

2003).  

Este instrumento avaliou a MTF para pseudopalavras em português. O teste é 

composto por 40 palavras sem significado, divididas em 04 grupos contendo 10 

palavras em cada grupo. As palavras variam de 2 a 5 sílabas.  
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Os participantes foram orientados a repetirem  todas as pseudopalavras, 

sendo apresentadas oralmente uma de cada vez. A cada repetição correta na 

primeira tentativa, dois pontos eram atribuídos, na segunda, 1 ponto e caso não 

houvessem repetições corretas nenhum ponto era registrado. As pseudopalavras do 

teste podem ser visualizadas no Quadro 5.  

 

Quadro 5: Lista de Pseudopalavras da Prova BCPR 

2 Sílabas 3 Sílabas 4 Sílabas 5 Sílabas 

Renco Porate Muralito Alvenioso 

Pibo Mantura Cocarelo Melanitito 

Jama Serdelho Cormadura Novelitiva 

Fasta Ampisco Escurrama Belinidade 

Borca Talugo Apardicha Paripadura 

Vana Barita Pergaleta Apapilado 

Muca Begina Panininha Incovilente 

Lajo Magalo Envastado Cabajucaba 

Vesta Volinho Micharrinho Calentonina 

Riga Galvado Limarado Rolinicista 

 

Prova de MTF - Teste de repetição de Não-palavras (HAGE, 2009). 

O teste utilizado para avaliação da MTF em repetição de “não-palavras” de 

Hage (2009) (ANEXO D)  foi elaborado com base na fonologia do português e 

contém 60 não-palavras (de duas à cinco sílabas) inventadas sem semelhanças 

sonora  com  palavras do idioma. Apresentavam ordens distintas como: 6 fonemas 

oclusivos (/p/; /t/; /k/; /b/; /d/; /g/), 3 nasais (/m/; /n/; //), 6 fricativos (/f/; /v/; /S/; /Z/; 

/s/; /z/), 3 líquidos (/l/; /R/; /λ/) e 5 vogais fechadas (/a/, /e/, /i/; /o/; /u/). Os padrões 

silábicos foram: CV (consoante + vogal); VC (vogal + consoante); CVC (consoante + 

vogal + consoante); CCV (consoante + consoante + vogal). 
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Elas foram apresentadas oralmente e uma repetição imediata era solicitada. 

Foi atribuído 2 pontos em caso de resposta correta na primeira tentativa, 1 ponto na 

segunda tentava e 0 pontos em caso de erro nas duas tentativas.  

 

Rapid Automatized Naming Test - RAN (DENCKLA & RUDEL, 1974) - adaptado 

ao português brasileiro por FERREIRA et al, 2003):  

Este teste foi utilizado para avaliar a velocidade de processamento de 

informação fonológica. O teste avalia a velocidade de acesso ao léxico, através de 

uma nomeação rápida dos estímulos visuais ali presentes. Cada subteste contém 50 

estímulos visuais, distribuídos em dez linhas (cada linha contendo 5 figuras).  Os 

estímulos são apresentados em forma de letras, dígitos, objetos e cores (Figura 1). 

A prova de letras é composta pelas seguintes letras: “p” “d” “o” “a” “s”. A prova de 

dígitos é composta pelos seguintes números: 6, 2, 4, 9, 7. Já a prova de objetos, é 

composta pelas seguintes imagens: pente, guarda-chuva, relógio, tesoura, chave. E 

a prova de cores: vermelho, azul, preto, amarelo, verde. Iniciado o teste, o tempo de 

nomeação gasto por cada participante foi registrado em segundos.  

 

Figura 1: Pranchas do RAN 

 

 

Teste de CF em língua estrangeira – inglês1 (AQUINO, 2009):  

O teste selecionado para avaliar a CF do inglês foi o “Teste de CF em língua 

estrangeira – inglês” elaborado por Aquino (2009) (ANEXO E). Os fonemas desse 

                                                           
1
 O instrumento é uma adaptação do Instrumento de Avaliação Sequencial – CONFIAS (Moojen et al.; 

2003) elaborado por Aquino (2009) para avaliação da consciência fonológica das sílabas e fonemas 
do idioma inglês. 
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instrumento se baseiam na fonologia do inglês e do português, portanto a escolha 

dos fonemas respeita os sons existentes nas duas línguas. O teste avalia 

habilidades de CF do inglês, nos níveis silábicos (7 tarefas) e fonêmicos (7 tarefas) 

contendo 4 itens para cada tarefa. Possui 56 itens pontuados da seguinte forma: 28 

pontos em tarefas silábicas e 28 em fonêmicas, totalizando 56 pontos. Um ponto foi 

atribuído para cada acerto e em caso de erro ou omissão, nenhum ponto foi 

atribuído. As respostas foram anotadas na folha de respostas criada por Aquino 

(2009) e posteriormente analisadas. No quadro 6 encontram-se as tarefas de 

avaliação da CF propostas pelo teste. 

 

Quadro 6: tarefas do Teste de CF em Língua Estrangeira - Inglês (AQUINO, 2009) 

Syllabic Level Phonemic Level 

S1 – Synthesis; P1 – Word production with given sound; 

S2 – Segmentation; P2 – Initial phoneme identification; 

S3 – Inicial syllable identification; P3 – Final phoneme identification; 

S4 – Rhyme identification; P4 – Synthesis – Blending phonemes; 

S5 – Word production with given syllable;  P5 – Segmentation; 

S6 – Counting syllables;  P6 – Sound detection - consonants; 

S7 – Rhyme production; F7 – Sound detection - vowels. 

 

Repetition priming of word, pseudoword and nonword (STARK; McCLELLAND, 

2000):  

A avaliação da MTF para não-palavras em inglês, foi feito através do 

Repetition priming of word, pseudoword and nonword (STARK; McCLLAND, 2000). 

O teste avalia a MTF para palavras, pseudopalavras e não palavras em inglês e as 

pseudopalavras possuem similaridade com os fonemas da língua inglesa. O teste 

apresenta um extenso número de palavras, pseudopalavras e não-palavras, mas 

para o presente estudo, foram retirados desse teste, 15 palavras e 15 

pseudopalavras. As palavras e pseudopalavras foram apresentadas oralmente uma 

à uma, solicitando-se sua repetição oral imediata. Foram atribuídos dois pontos em 

caso de acerto na primeira tentativa, 1 ponto na segunda e nenhum ponto em caso 
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de erro nas duas tentativas. As 15 palavras e pseudopalavras selecionadas podem 

ser visualizadas no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Lista de Palavras e Pseudopalavras (STARK; McCLELLAND, 2000) 

Palavras Pseudopalavras 

Bank Bame 

Club Clur 

Dark Dalt 

Fish Fild 

Grey Gred 

Help Helt 

Jump Jurb 

Kind Kimp 

Line Lind 

Milk Mird 

Name Nake 

Play Plare 

Read Reak 

Snap Snam 

Walk Wase 

 

Nonword Decoding Test (TURNER, 1994):  

A avaliação da MTF para “não-palavras” em inglês, foi feita através do 

Nonword Decoding Test (TURNER, 1994). Esse teste possui 39 palavras inventadas 

que estão em consonância com a fonologia do inglês. As não-palavras eram 

apresentadas oralmente, uma por vez e logo após solicitava-se sua repetição 

também oralmente. Registrava-se dois pontos se a repetição estivesse correta na 

primeira tentativa, 1 ponto na segunda e 0 pontos caso apresentasse erro nas duas 

repetições. As não-palavras do teste são apresentadas no Quadro 8. 
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Quadro 8: Lista de Não-Palavras (TURNER, 1994) 

Bos Op Ig Et Dar 

Slimp Grash Blit Petrang Lenk 

Pren Strilt Tef Freggy Hij 

Quarn Scad Poot Sost Sode 

Jeal Hife Hount Durl Bune 

Jow Liel Ipsidom Salder Toag 

Cim Cardonite Sprinderpilling Kaphridge  

Gep Phoncher Concenated 

Dissantomified Apprixengilate 

 

Rapid Automatized Naming - RAN (DENCKLA & RUDEL, 1974). 

Para avaliação da nomeação rápida em inglês, usou-se o mesmo instrumento 

de nomeação rápida para itens em português (RAN). A nomeação desses estímulos 

(letras, dígitos, objetos e cores) foi solicitada em inglês e o tempo despendido para 

cada prova foi cronometrado em segundos. As nomeações das letras (em inglês) 

foram solicitadas respeitando-se sua fonética no respectivo idioma, assim como 

todas as demais tarefas. Quanto à prova de dígitos: “six, two, four, nine, seven”. 

Objetos: “comb, umbrela, watch, scissors, key” e cores “red, blue, black, yellow e 

green”.  

 

3.3.2 Avaliação das Habilidades Auditivas: 

 

Para avaliação das habilidades auditivas temporais usou-se dois testes: o 

Teste de Padrão de Duração (TPD) e o Teste de Padrão de Frequência (TPF). Para 

a avaliação dessas habilidades foi utilizado Compact Disc contendo tons puros, 

apresentados por fones de ouvido da marca Bright por meio de um notebook 

Acer® Aspire ES 15 Intel Core i3. 

 

TPD: Teste de Padrão de Duração: é um teste de ordenação temporal em relação 

à característica de duração. O teste é composto por 3 tons puros de mesma 

frequência (1.000Hz), sendo sempre 2 com mesmo tempo de duração e o outro 

diferente. O tom curto possui a duração de 250ms e o longo de 500ms, com 
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intervalos inter-estímulos de 300ms e entre as sequências de 6 seg. Foram 

apresentadas 60 sequências simultaneamente nas duas orelhas. Cada sequência de 

estímulos apresentados - curtos e longos - se alternavam em: 500ms – 250ms – 

500ms (longo – curto – longo) ou 250ms – 250ms – 500ms (curto – curto – longo) e 

assim sucessivamente. As possíveis combinações eram CCL, CLL, CLC, LLC, LCC, 

LCL. O participante foi orientado a nomear os padrões ouvidos utilizando o termo 

“curto” para o som de menor duração e “longo” para o de maior duração. As 

sequências de sons corretas foram registradas e somadas uma a uma, totalizando-

se 60 pontos, dentre esta pontuação, o número de erros e reversões (inversão dos 

estímulos) também foram registrados.  

  

TPF: Teste de Padrão de Frequência: é um teste de ordenação temporal, relativo à 

frequência do som. O teste é composto por 2 diferentes tons puros, um de 880Hz e 

outro de 1122Hz, sempre com duração de 150mseg, respectivamente nomeados 

grave e agudo ou grosso e fino. Foram apresentadas 60 sequências, cada uma com 

3 tons puros, sendo 2 deles sempre de mesma frequência (Hz) e um (1) de 

frequência (Hz) diferente, que se alternavam em posição em cada uma das 

sequências, exemplo, 880 – 880 – 1122 (grave – grave – agudo) ou 880 – 1122 – 

880 (grave – agudo – grave) ou ainda 1122 – 1122 – 880 (agudo – agudo – grave). 

O intervalo inter-estímulos é de 200 mseg e entre as sequências de 10 seg. As 

possíveis combinações de sequências eram: AAG, AGA, AGG, GGA, GAG, GAA. O 

participante foi orientado a nomear os padrões escutados da usando o termo grave 

(ou grosso) e agudo (ou fino). As sequências de sons corretas foram registradas e 

somadas uma a uma, totalizando-se 60 pontos, dentre esta pontuação, o número de 

erros e reversões (inversão dos estímulos) também foram registrados. 

 

3.4 Análise Estatística  

 

Para a comparação do desempenho nas diversas habilidades do PF, tanto em 

idioma português quanto inglês, dos dois grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney 

(não paramétrico), com nível de significância de 0,05 pois os dados não 

apresentarem uma distribuição normal (teste não paramétrico). O mesmo teste foi 

utilizado para comparação entre os desempenhos dos grupos quanto às habilidades 

do Processamento Auditivo para ordenação temporal.  
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Foi conduzida uma análise de Regressão Logística para determinar os fatores 

que estão associados ao Bilinguismo. Foram incluídas nessa análise todas as 

variáveis independentes (habilidades dos processamentos) testadas. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização da Amostra 

 

Participaram deste estudo 100 estudantes universitários (graduandos e pós-

graduandos) – da cidade de Ribeirão Preto – SP, divididos em dois grupos: 

Bilíngues GB (n=50) e Monolíngues GM (n=50). Os dados de perfil relativos à média 

de idade, sexo e área de estudo da amostra estão demonstrados no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Características da amostra 

Média da idade amostral: 22,91 (desvio padrão de 4,4) 

Sexo da amostra: 

 75 mulheres: 39 bilíngues (52%) e 36 monolíngues (48%). 

25 homens: 11 bilíngues (44%) e 14 monolíngues (56%). 

Escolaridade em níveis de graduação e pós-graduação: 

71 graduandos: 24 bilíngues (33,8%) e 47 monolíngues (66,19%). 

29 pós-graduandos: 25 bilíngues (86,2%) e 4 monolíngues (13,79%). 

Área de estudo: humanas, biológicas e exatas:   

86 indivíduos (área de biológicas): 46 bilíngues (53,48%) e 40 monolíngues (46,51%). 

07 indivíduos (área de humanas): 1 bilíngue (14,28%) e 6 monolíngues (85,71%). 

07 indivíduos (área de exatas): 2 bilíngues (28,57%) e 5 monolíngues (71,42%). 

 

4.2. Processamento Auditivo 

 

Os resultados dos testes de avaliação das habilidades de ordenação temporal 

do Processamento Auditivo Central (TPD e TPF) estão demonstrados graficamente 

para fins de ilustração e melhor visualização, nas Figuras 2 e 3.  

Com relação ao TPD diferenças estatísticas significativas foram observadas 

para número de acertos (p=0,0014) e número de erros (p=0,0009) mas não para 

reversões (p=0,1563), com maiores escores de acerto e menor produção de erros do 

GB em comparação ao GM. Os resultados sugerem que GB apresentam maior 

eficiência na discriminação do tempo de duração de sons (Figura 2).  
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Figura 2: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM no TPD. *representa diferença  

                estatística entre os grupos (p<0,05). 

 

Os resultados obtidos no TPF mostram diferenças significativas, segundo a 

análise estatística, tanto para acertos (p=0,005), erros (p=0,008) e reversões 

(p=0,011). Os dados sugerem que GB apresentou melhor desempenho no teste de 

discriminação de frequência de sons quando comparado a GM (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM no TPF. *representa diferença  
                estatística entre os grupos (p<0,05). 

* 

* 

* 

* 
* 
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4.3 Processamento Fonológico 

 

Os resultados da avaliação das três habilidades do PF em língua portuguesa 

e inglesa também estão demonstrados a seguir, graficamente para fins de ilustração 

e melhor visualização.  

Com relação à CF (português) o Mann Whitney test apontou que o GB 

apresentou pontuações significativamente maiores em todos os níveis do teste - 

Silábico, Fonêmico e Total – (p<0,001) sugerindo melhor desempenho dos bilíngues 

para esta tarefa. A diferença do desempenho entre os grupos pode ser visualizada 

na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM nas tarefas de CF do português   

                nos níveis de consciência silábica, fonêmica e total.  *representa diferença               

                estatística entre os grupos (p<0,05). 

 

Com referência à CF, teste em inglês, diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos também foram observadas (p<0,001). O GB apresentou maior 

pontuação em todos os níveis do teste – Nível da Sílaba, Fonema e Total - 

sugerindo melhor desempenho do GB para esta tarefa. Este aspecto pode ser 

visualizado na Figura 5. 

 

* 

* 

* 
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Figura 5: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM nas tarefas de CF do inglês  

                nos níveis de consciência silábica, fonêmica e total. *representa diferença  

                estatística entre os grupos (p<0,05). 
 

 

Em relação à MTF, não foram observadas diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos (p=0,119) para os escores de repetição de 

pseudopalavras em português. O GB e GM apresentaram desempenhos 

semelhantes, com pontuações próximas ao máximo permitido pelo teste. Com 

relação à repetição de não-palavras em português, diferenças estatísticas 

significativas foram apontadas pelo Mann Whitney test (p=0,009). Verificou-se maior 

pontuação do GB, sugerindo melhor desempenho dos bilíngües na avaliação da 

MTF. Estes aspectos são apresentados graficamente na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * 

* 
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Figura 6: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM nas tarefas de avaliação da  

                MTF envolvendo pseudopalavras e não-palavras em português. *representa  

                diferença estatística entre os grupos (p<0,05). 

 

Com referência às provas de avaliação da MTF no idioma inglês, não foram 

verificadas diferenças estatísticas significativas (p >0,05) entre o GB e GM no teste 

de repetição de palavras e pseudopalavras. Já em relação repetição de não-

palavras no inglês, diferenças estatísticas significativas foram observadas 

(p=0,0008). O GB apresentou maior pontuação nos testes o que sugere maior 

desempenho deste grupo em relação ao GM. Os gráficos da figura 7 ilustram esses 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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Figura 7: Pontuação (Média ± Desv Pad) do GB e GM nas tarefas de avaliação da MTF  

                envolvendo palavras,  pseudopalavras e não-palavras em inglês.*representa  

                diferença estatística entre os grupos (p<0,05). 

 

No que se refere a RAN em português, diferenças significativas foram 

apontadas pela análise estatística entre o tempo dispendido pelo GM e GB para 

nomear objetos (p=0,009), dígitos (p=0,026) e letras (p=0,044). Observou-se menor 

tempo (s) do GB, sugerindo um melhor desempenho. Já com relação à prova de 

nomeação de cores, não foram observadas diferenças estatísticas significativas, 

sugerindo desempenhos similares entre os grupos. Estes aspectos são 

apresentados na Figura 8. 

 

 

 

* 
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Figura 8: Tempo despendido (Média ± Desv Pad) pelo GB e GM nas tarefas de RAN em  

                 português. *representa diferença estatística entre os grupos (p<0,05). 

 

A tarefa de RAN em inglês foi executada pelos grupos com melhor 

desempenho do GB em relação ao GM. A análise estatística efetuada pelo Mann 

Whitney test apontou diferenças significativas entre os tempos despendidos por GB 

e GM para nomear objetos (p=0,0003), dígitos (p=0,0001), letras (p=0,0001) e cores 

– (p=0,0003) (Figura 9). 
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Figura 9: Tempo despendido (Média ± Desv Pad) pelo GB e GM nas tarefas de RAN em  

                 inglês. *representa diferença estatística entre os grupos (p<0,05). 
 

O presente estudo também efetuou um teste de regressão logística para 

verificar quais fatores poderiam predizer a capacidade de um indivíduo em aprender 

um novo idioma, ou seja, predizer sua capacidade em dominar duas línguas, seu 

bilinguismo.  

Para início da criação de modelo, com o objetivo de verificar quais variáveis 

estariam mais fortemente associadas com o fato da pessoa ser bilíngüe, usou-se o 

critério AIC (Akaike criterion) para seleção do melhor modelo.  

As variáveis que mais fortemente (p>0,05) se associam ao bilinguismo foram: 

a capacidade do individuo em reconhecer corretamente os fonemas do outro idioma 

(CF inglês) e sua capacidade de nomeação rápida em outro idioma (RAN – inglês).  

Outras variáveis que também estão associadas (p>0,1) ao bilingüismo foram 

CF do português e RAN - cores em português.  

 

 

* 

* 
* 

* 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho discute a relação entre bilinguismo e os processamentos 

auditivos e fonológicos em universitários.  

Estudos envolvendo amostras bilíngues e monolíngues e as diferentes 

habilidades do PAC, sobretudo quanto ao reconhecimento de sons linguísticos na 

presença de ruído (ASHA, 1995) têm sido descritos na literatura, por diversos 

autores (STUART; ZHANG; SWINK, 2010; GESELE et al., 2013; RAHMANI et al., 

2015; KRIZMAN et al., 2016). Estudos com foco nas habilidades de duração e 

frequência sonora, no entanto, são escassos. Delecrode e colaboradores (2014) 

relatam que, no Brasil, o uso de testes que avaliam habilidades de ordenação 

temporal é recente, mas se observa um crescente aumento de trabalhos nos últimos 

cinco anos utilizando essas avaliações.  

É importante, entretanto, salientar a importância de estudos dessas 

habilidades, uma vez que a capacidade do indivíduo em sequenciar e ordenar os 

estímulos auditivos processados (ZAIDAN et al., 2008, SAMELLI; SCHOCHAT, 

2008; SANTOS; PEREIRA; LEITE, 2010; TERTO; LEMOS, 2011; GÓIS et al., 2015) 

tem um papel crucial na percepção da fala (ZAIDAN et al., 2008; SHIBATA et al., 

2004). 

Em relação a estudos com bilíngues, apenas dois estudos (ONODA, 

PEREIRA, GUILHERME, 2006 e SANAYI et al., 2013) envolvendo avaliação destas 

habilidades foram encontrados na literatura.  Os resultados obtidos pelos autores 

foram conflitantes: um deles apontou melhor desempenho de bilíngues no TPF 

(ONODA; PEREIRA; GUILHERME, 2006) e do TPF em relação do TPD e o outro 

apontou piores desempenhos dessa população no TPF (SANAYI et al., 2013).  

Os resultados deste presente estudo foram consonantes com os de Onoda e 

colaboradores (2006), pois se observou melhor desempenho do GB em relação ao 

GM em ambos os testes auditivos – TPD e TPF e discordou com os dados obtidos 

no trabalho de Sanayi e colaboradores (2013). O melhor desempenho do GB relativo 

à duração e frequência sonora, pressupõe a importância dessas habilidades no 

processo de compreensão de uma língua e/ou o quanto seu desenvolvimento 

satisfatório favorece essa aprendizagem. Essa pressuposição corrobora com o 

estudo de Samelli e Schochat (2008) que salientaram a importância da resolução 

temporal na qualidade das habilidades linguísticas, sendo a resolução de ordenação 
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e sequenciamento temporal – duração/frequência - um pré-requisito a essas 

habilidades.  

Os resultados obtidos no presente estudo evidenciaram que bilíngues 

possuem uma habilidade auditiva mais apurada para o reconhecimento da duração 

e frequência de um som – que poderia ser em virtude da estimulação ambiental e do 

contato prévio que recebem. Portanto, o contato com os fonemas de L2, promoveria 

melhor reconhecimento destes padrões sonoros não verbais presente nos testes. 

Com relação a esse aspecto os estudos de Onoda e colaboradores, (2006) 

ressaltaram que a experiência auditiva fornecida pelo contato com L2, favorece 

melhores desempenhos em testes de ordenação temporal – sobretudo no TPF. 

Schochat e colaboradores (2000) descreveram que fonemas do português possuem 

maior duração acústica comparada ao inglês. Assim, esse aumento na habilidade 

em reconhecer, descriminar e ordenar sons temporalmente poderia favorecer o 

melhor desempenho dos falantes nativos do português em testes vinculados à 

duração sonora em detrimento à frequência por exemplo.  

Retomando-se os trabalhos de Onoda e colaboradores (2006) e Sanayi et al., 

(2013) foram verificadas diferenças quanto à delimitação das amostras, uma vez que 

o primeiro (ONODA, PEREIRA, GUILHERME, 2006) incluíram participantes com 

experiência musical (embora não tenham observado influências destes aspectos nas 

habilidades de ordenação temporal). Este nosso presente estudo, excluiu esta 

variável, visando verificar mais facilmente a influência apenas do “bilinguismo” 

nessas habilidades da mesma forma que o estudo de Sanayi et al., (2013) que 

também excluíram esta variável. As maiores ou menores diferenças de 

características das duas línguas que foi definida naqueles estudos também 

poderiam explicar a diferença nos resultados (português/japonês x português e 

azari/persa x persa). 

Habilidades de ordenação - dos sons não verbais - envolvem 

comportamentos de reconhecimento, discriminação e evocação fonológica do 

estímulo acústico. Tons puros - não verbais - presentes no TPD e TPF se 

assemelham aos estímulos sonoros da linguagem (fonemas) independente do 

idioma falado. O bom desempenho em tarefas desta natureza sugere, boa 

capacidade de reconhecimento e discriminação dos sons linguísticos - sobretudo da 

fala - essenciais à aprendizagem de L1 e L2.  Sanayi et al., (2013) complementam, 

relatando que o uso de frequências sonoras, são de grande valia à avaliação e 
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compreensão da linguagem humana. Tons puros de frequência são importantes na 

avaliação da linguagem, já que se assemelham às flutuações nos padrões de 

frequência das sílabas. As ideias de Sanayi et al., (2013) se articulam as ideias de 

Onoda e colaboradores (2006) uma vez que o comprometimento das habilidades 

temporais verificados no TPD e TPF promovem dificuldades quanto ao 

reconhecimento da prosódia: ritmo, acentuação e entonação acústica da fala. 

Prosódia envolve a produção de sons da fala que variam em sua frequência tonal - 

grave/agudo e duração - curto/longo - promovendo a compreensão da mensagem, 

logo, o prejuízo no reconhecimento dos aspectos prosódicos, prejudica esta 

compreensão. A presente pesquisa concorda com os três grupos de autores citados 

acima, no sentido de que o bom desempenho dos bilíngues nos testes auditivos, 

demonstra o quanto habilidades de reconhecimento do sinal acústico influenciam no 

reconhecimento dos sinais acústicos presentes na fala favorecendo a compreensão 

da língua materna e a aprendizagem da estrangeira.  

Observa-se então, o quanto as habilidades de (percepção, identificação e 

discriminação das oscilações nos padrões de duração e frequência do sinal acústico 

puro) influenciam na percepção (síntese e segmentação) dos aspectos fonológicos 

da linguagem promovendo a compreensão da mensagem. Esta deixa de ser um 

aglomerado de sons sem sentido, onde cada som passa a ser decodificado 

tornando-se sílabas, palavras e frases inseridas em um idioma específico que 

permitirá a comunicação entre os falantes.  

Com relação à habilidade do indivíduo em refletir sobre os aspectos 

fonológicos da linguagem (CAPOVILLA; DIAS; MONTIEL, 2007) diversos estudos 

envolvendo a investigação da CF (componente do PF) em amostras bilíngues foram 

encontrados na literatura (LASCH; MOTA; CIELO, 2009; MARINOVA-TODD; 

BERNHARDT, 2010; LAURENT; MARTINOT, 2010; SOUZA; LEITE, 2014).  

Embora haja um grande número de estudos com foco nas habilidades de CF 

em grupos bilíngues, sua maioria é composta por amostras infantis (em geral, 

inseridos no processo de alfabetização ou já alfabetizados) utilizando instrumentos 

de avaliação variados. Entende-se que grande parte dos estudos de avaliação da 

CF se faz com crianças, sobretudo pré-escolares, pois nesta etapa a criança se 

encontra em processo de alfabetização e com gradativo desenvolvimento da 

capacidade leitora, o que permite o desenvolvimento de sua habilidade em lidar com 

tarefas de CF (ETTORE et al., 2008; MOTA et al., 2011). Sabe-se que no período de 
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alfabetização a habilidade de CF encontra-se pouco desenvolvida e é através deste 

processo alfabetizador que esta habilidade vai se consolidando e se aprimorando 

cada vez mais (FREITAS, 2003; CAPELLINI; CONRADO, 2009; LOPES; 

MINERVINO, 2015). Já os estudos de avaliação da CF em adultos, são em sua 

maioria constituídos de amostras não-alfabetizadas, uma vez que em adultos 

escolarizados e sem déficits de leitura/escrita, pressupõe-se que tais habilidades já 

estejam desenvolvidas (LOPES; MINERVINO, 2015).   

Não foram encontrados estudos nacionais de avaliação da CF em adultos 

bilíngues. Pesquisas internacionais envolvendo avaliação das habilidades de CF em 

bilíngues adultos alfabetizados sem comprometimentos audiológicos e fonológicos, 

também são escassas.  

O trabalho de Yeong, Fletcher e Bayliss (2017) foi o único encontrado que 

investigou habilidades do PF (e ortográfico) em adultos leitores proficientes em 

inglês/mandarin e mandarin/inglês. O estudo verificou pior desempenho das 

amostras bilíngües em tarefas de avaliação da CF – segmentação e inversão 

fonêmica realizado na língua inglesa. Os autores concluem que é necessário 

compreender o funcionamento da aprendizagem de línguas e suas particularidades, 

pois sugerem que, embora proficientes em duas línguas, a ênfase em diferentes 

tamanhos de unidades fonológicas (isto é, fonema em inglês e sílaba em chinês) em 

chinês e inglês pode ter levado a uma falta de distinção e/ou especificidade 

segmentar em representações fonológicas em inglês. Ou seja, as representações 

fonológicas dos bilíngües chinês-inglês podem não estar no nível fonêmico preciso 

exigido para o inglês. 

Os dados deste presente trabalho divergem dos dados de Yeong Fletcher e 

Bayliss (2017). Nossos resultados observaram melhor desempenho de GB em todas 

as tarefas de CF (sílaba, fonema, total) em português e inglês em relação a GM. O 

citado estudo difere da presente pesquisa quanto à definição dos grupos, testes 

empregados e resultados encontrados. Enquanto o estudo de Yeong, Fletcher e 

Bayliss (2017) testou apenas as habilidades de segmentação e inversão fonêmica 

de não-palavras (testes com alto grau de dificuldade), o presente estudo aplicou a 

bateria completa de testes de CF do CONFIAS. 

Embora os instrumentos de avaliação do PF (CF português) tenham sido 

inicialmente elaborados para amostras infantis e adolescentes, optamos por usá-lo 

em adultos escolarizados esperando um desempenho satisfatório nesta tarefa, uma 
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vez que a CF desta população já estaria estabelecida para seu idioma nativo. 

Entretanto, não se saberia se tal habilidade – refletir sobre a fonologia da linguagem 

- estaria consolidada para outro idioma. Considerando-se este aspecto, optamos por 

usar um instrumento de avaliação da CF para a língua inglesa (Teste de 

Consciência Fonológica em Língua Estrangeira – Inglês, AQUINO, 2009) que 

seguisse pelo mesmo padrão avaliativo do CONFIAS.  

A avaliação da CF na língua portuguesa demonstrou um alto desempenho 

dessa habilidade nos dois grupos, cujas pontuações no teste foram bastante 

próximas ao máximo permitido pelo instrumento. Ainda assim, foram observadas 

diferenças nos escores de GM e GB com um pior desempenho de GM. Esse 

resultado vai ao encontro dos trabalhos efetuados com crianças bilíngües 

(MARINOVA-TODD; BERNHARDT, 2010; LAURENT; MARTINOT, 2010; SOUZA; 

LEITE, 2014) que mostraram claramente que o bilinguismo desempenha um papel 

facilitador no desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica de crianças 

em duas línguas que podem ou não estar relacionadas em termos de fonologia e 

ortografia. Nossos resultados e desses outros autores sugerem que uma maior 

estimulação auditiva pelo contato com diferentes idiomas favorece o aparecimento e 

permanência de uma representação auditiva do idioma, já que conhecem e 

compreendem sua estrutura fonológica.  

Com relação à avaliação da MTF em amostras bilíngues, pesquisas de cunho 

internacional investigando esses aspectos na população infantil, são encontradas 

em grande escala (MASOURA; GATHERCOLE, 1999; HOFF; McKAY, 2005; 

ARCHIBALD; GATHERCOLE, 2006; GIRBAU; SCHWARTZ, 2008; 

ASADOLLAHPOUR et al., 2015). Trabalhos com bilíngües adultos são mais 

escassos (CHEE et al., 2004; KAUSHANSKAYA; BLUMENFELD; MARIAN, 2011 e 

YOO; KAUSHANSKAYA, 2012). 

No estudo de Yoo e Kaushanskaya (2012) os monolíngues apresentaram 

melhores desempenhos em um primeiro momento (repetição de palavras 

estrangeiras) - os monolíngues eram nativos de idioma inglês, e os bilíngues da 

língua chinesa. Á medida que a tarefa se tornava mais complexa os desempenhos 

se igualaram. Isto sugeriu aos pesquisadores que o domínio lexical-semântico 

menor é compensado por funções executivas mais satisfatórias – conseguem 

executar melhor uma determinada tarefa – independente do arcabouço linguístico 

prévio sobre o idioma. Além do que, as tarefas elencadas não exigiam tantas 
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evocações pautadas no léxico e semântico do idioma, já que não possuíam qualquer 

relação com palavras reais do inglês observando-se evocações muito mais auditivas 

em detrimento às apoiadas no léxico. Outros estudos (CHEE et al., 2004; 

KAUSHANSKAYA; BLUMENFELD; MARIAN, 2011) demonstraram um desempenho 

superior em tarefas de MTF quando comparado a monolíngues.  

Os nossos resultados apontaram um melhor desempenho de GB na repetição 

de não palavras tanto em inglês quanto em português e semelhante desempenho do 

GM e GB para palavras e pseudopalavras nas duas línguas. 

Em relação aos instrumentos de avaliação da MTF, os testes que utilizam 

repetição de palavras e pseudopalavras são medidores menos eficazes, já que 

podem ocorrer interferências lexicais que auxiliam na repetição deste estímulo. 

Enquanto as pseudopalavras possuem certa similaridade sonora com palavras do 

nosso idioma, as “não-palavras” não possuem qualquer similaridade. Esta ausência 

de similaridade, força o individuo à usar única e exclusivamente sua MTF durante as 

repetições (KLEIN et al., 2006, GRIVOL; HAGE, 2010). Ao solicitar a repetição da 

palavra “motocicleta”, por exemplo, automaticamente o indivíduo se pautará no 

léxico para conseguir esta repetição e pouco usará sua MTF. Ao solicitar a repetição 

da pseudopalavra “belinidade”, esta traz uma similaridade fonológica com a palavra 

“facilidade”, neste caso o indivíduo ainda estaria se apoiando no léxico para a 

repetição deste estímulo fonológico. Ao solicitar a repetição de uma “não-palavra”, 

como por exemplo, “polanhosaba” o apoio no léxico não ocorreria, já que o indivíduo 

não possui uma representação lexical desta sequência sonora.  

Assim sendo os resultados desse presente estudo corroboram com os demais 

estudos presentes na literatura (CHEE et al., 2004; KAUSHANSKAYA; 

BLUMENFELD; MARIAN, 2011) nos quais o desempenho de bilíngues é superior a 

monolíngues, e considerando os diferentes níveis de complexidade empregados em 

nosso estudo nessa tarefa de MTF (palavras, pseudopalavras e não palavras), os 

resultados corroboram também com as proposições de Yoo e Kaushanskaya (2012). 

O próximo componente do PF à ser discutido, é a rapidez de acesso ao léxico 

mental – avaliada pela ela capacidade de resgate eficiente da informação fonológica 

ou habilidade de nomeação automatizada rápida - RAN (Rapid Automatized 

Naming). As atividades de nomeação rápida dos estímulos visuais avaliam a 

velocidade de processamento da informação (CARDOSO-MARTINS; 

PENNINGTON, 2001; SILVA et al., 2012; ARAÚJO; FERREIRA; CIASCA, 2016). O 
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léxico mental faz parte da memória semântica que assimila e compreende diversos 

aspectos da palavra - gráficos, fonológicos, morfológicos, sintáticos ou semânticos - 

usando-os durante recepção e emissão de fala em um diálogo ou durante produção 

linguística na elaboração de um texto (BERNARDO, 2010). 

Estudos envolvendo a avaliação da RAN e sua relação com o bilinguismo em 

adultos também são escassos, entretanto são encontrados diversos trabalhos 

avaliadores da nomeação rápida em crianças bilíngües. Em adultos, há muitos 

estudos envolvendo a velocidade de nomeação, sobretudo com comprometimentos 

de leitura/escrita, mas sem associação com o bilinguismo. O presente estudo 

demonstrou um melhor desempenho dos bilíngues em tarefas de nomeação rápida 

(acesso fonológico do léxico mental) comparado aos monolíngues tanto nomeação 

em inglês (o que era esperado) quanto nomeação rápida em português. Esse 

resultado vai de encontro aos obtidos no estudo de Fleury e Ávila (2015) conduzido 

com crianças, no qual o desempenho de RAN na língua portuguesa de crianças 

bilíngues (português-inglês) e monolíngues (português) foi semelhante. 

Os resultados do presente estudo sugerem que o conhecimento de uma 

segunda língua e seus respectivos conceitos, favorece maior velocidade de 

nomeação - atribuição de conceitos - em função do resgate lexical mais veloz com 

menor dispêndio de tempo nas tarefas de avaliação da nomeação rápida. Em 

relação ao melhor desempenho da RAN em inglês pelo GB, esse resultado era 

esperado, pois por não conhecer o léxico do inglês, o grupo monolíngue levaria 

maior tempo para conclusão desta tarefa uma vez que não possuem representação 

lexical dos estímulos visuais ali presentes. Fang e colaboradores (2016) dizem que a 

aprendizagem de conceitos em segunda língua, requer não apenas sua simples 

tradução à língua nativa, mas a compreensão da relação existente entre “os objetos” 

e seus conceitos em cada idioma. Kremin e colaboradores (2003) relatam ainda que 

em estudos de nomeação da imagem, o conhecimento prévio dessas nomeações 

(conhecimento dos conceitos em inglês) exerce um impacto significativo no seu 

tempo de latência (tempo gasto entre a tarefa apresentada e a resposta desejada). 

Sobre os resultados obtidos pela regressão logística, constatou-se que a 

habilidade de CF, sobretudo ligada aos aspectos fonêmicos do inglês, podem ser 

considerados como preditores da L2. Os resultados encontrados sugerem que uma 

melhor capacidade no reconhecimento e discriminação precisa dos diferentes 

fonemas do inglês podem influenciar ou ter sido influenciado pela aprendizagem 
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deste idioma.  São as diferenciações sutis na fonologia da linguagem, que permitem 

a formação de um sistema linguístico próprio, portanto, maiores habilidades no 

reconhecimento destas diferenciações fonêmicas (variações/oscilações) por certo, 

são favoráveis à compreensão desse novo código linguístico, e quando se fala em 

compreensão, se fala em aprendizagem.  

Outro fator fortemente associado ao bilinguismo dentre as variáveis 

estudadas, foi a nomeação rápida de estímulos visuais em inglês. Essa associação 

das habilidades de evocação rápida do vocabulário (léxico) e bilinguismo pode ser 

explicado, uma vez que a língua não se constrói sem léxico. A aquisição de novas 

palavras em L2 (ampliação do léxico) permite que a aprendizagem de segunda 

língua aconteça e embutida neste léxico, os aspectos semânticos se fazem 

presentes, favorecendo toda uma rede de sentido em torno deste novo idioma. Logo, 

a apreensão lexical em L2, traz consigo, componentes semânticos facilitadores da 

comunicação, importante aspecto da linguagem.  

 

5.1 Considerações Finais 

 

Uma mente bilíngüe consiste em dois sistemas de linguagem que são 

acessados em resposta ao contexto. No passado acreditava-se que o bilinguismo, 

levaria a efeitos profundamente negativos no desenvolvimento cognitivo da criança, 

e era citado como responsável pelo atraso no desenvolvimento lingüístico ou até 

mesmo causa de retardo mental. Atualmente, essa proposição é inconcebível diante 

de provas substanciais em contrário gerados pelos diversos estudos sobre o tema. 

No entanto, ainda há muito que não se sabe sobre o efeito do bilinguismo sobre a 

mente, os correlatos neurais e os componentes causais da experiência que os 

conduzem. 

Estudos sugerem que o bilinguismo melhora a cognição da vida tardia – em 

adultos e até atrasa o início da demência. O presente estudo evidenciou diferenças 

nas diferentes habilidades envolvidas durante a condução de uma informação verbal 

(processamento auditivo e fonológico) até que ela possa ser processada em níveis 

corticais cerebrais (processamento lingüístico) em indivíduos bilíngües quando 

comparado a monolíngües. 

A principal limitação desta pesquisa reside na causalidade reversa, isto é, 

bilíngües tem características de linha de base diferentes de monolíngües (melhores 
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habilidades) ou o bilinguismo levou a essas diferenças nas habilidades avaliadas. 

Esta questão é difícil de abordar e requer outros estudos que devem ser conduzidos 

a partir das evidencias que aqui foram obtidas. 
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6 CONCLUSÃO  

 

O presente estudo conclui os seguintes aspectos: 

 

1. Quanto às habilidades auditivas: 

 Bilíngues apresentam maior eficácia em discriminar e ordenar temporalmente 

padrões sonoros relativos à duração e frequência quando comparados à 

monolíngues.  

 

2. Quanto às habilidades fonológicas 

 Bilíngues também apresentam maior eficácia na manipulação, identificação, 

discriminação, segmentação, transposição da informação fonológica de 

palavras tanto do português quanto do inglês em comparação aos 

monolíngues. 

 Quanto às habilidades fonológicas ligadas à MTF: - Indivíduos bilíngues 

apresentam melhor desempenho na tarefa de repetição de não-palavras, em 

ambos os idiomas, concluindo-se que suas evocações pautadas 

exclusivamente na fonologia, são melhores, comparado aos monolíngues.  

 A capacidade de MTF dos bilíngues é similar à dos monolíngues para 

palavras em inglês e pseudopalavras em ambos idiomas.  

 Quanto às habilidades fonológicas ligadas à velocidade de processamento de 

informação, constatou-se que os bilíngues apresentam melhor resgate 

fonológico do léxico mental, observados pela maior rapidez nas provas de 

nomeação desempenhadas pelos bilíngues.  
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ANEXO C 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, 

Ensino, Avaliação (CONSELHO DA EUROPA, 2001)  
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ANEXO D 

PROVA DE MEMÓRIA DE TRABALHO FONOLÓGICA – NÃO PALAVRAS E 

DÍGITOS (HAGE, 2009) 
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ANEXO E 

TESTE DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS 

(AQUINO, 2009) 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Prezado Participante, 
Meu nome é Carolini Marchetti Rodrigues, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Cências e Letras do campus de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP orientada da Prof.ª Dr.ª Marisa Tomoe Hebihara 

Fukuda. Você, _____________________________________________, está sendo convidado para 

participar da pesquisa “Processamento auditivo central e processamento fonológico em bilíngues”. As 

habilidades do processamento auditivo central são entendidas como a eficácia e a eficiência com a 

qual o sistema nervoso central se utiliza de informações auditivas recebidas, essas habilidades 

podem ser observadas nos comportamentos que envolvem localização e lateralização do som, 

discriminação auditiva bem como o reconhecimento do padrão auditivo, já as habilidades do 

processamento fonológico envolvem três aspectos: consciência fonológica (consciência dos sons 

(fonemas) de uma língua e sua capacidade em manipulá-los), memória de trabalho fonológica 

(armazenamento temporário de estímulos sonoros recebidos) e nomeação lexical rápida ( capacidade 

em nomear cores, objetos, letras e números com certa velocidade).Essa pesquisa é importante para 

compararmos as habilidades auditivas e fonológicas de indivíduos bilíngues e monolíngues, a fim de 

se verificar se existem semelhanças e/ou diferenças nos processamentos (auditivos e fonológicos)  

destes indivíduos. Portanto o objetivo centra-se na avaliação das habilidades do processamento 

auditivo central e do processamento fonológico em indivíduos bilíngues (grupo experimental) e 

monolíngues (grupo controle). Serão convidados para participar da pesquisa 100 sujeitos dentre eles: 

estudantes universitários de graduação e pós-graduação. Ao participar deste estudo, você permitirá 

que a pesquisadora utilize e analise as informações obtidas mediante aplicação do questionário 

sócio-demográfico, do questionário de categorização do bilinguismo (quadro europeu comum de 

referência para as línguas) e dos resultados obtidos mediante realização do exame do 

processamento auditivo central e das aplicações dos testes de avaliação do processamento 

fonológico. As avaliações serão feitas individualmente. Com esse conhecimento, no futuro poderemos 

desenvolver formas de intervenção para adultos que apresentem dificuldades na aprendizagem de 

línguas. Para isso, estamos lhe convidando para que participe desta pesquisa. Os participantes irão 

passar por uma única sessão, onde será feita a avaliação do processamento auditivo central e a 

avaliação do processamento fonológico de modo que tais avaliações transcorrerão em um tempo 

máximo de duas horas. Ao final desta avaliação será feita uma comparação estatística dos 

resultados. Os participantes terão acesso aos resultados individuais de suas avaliações uma vez que 

os mesmos lhes serão de grande utilidade pessoal. Caso apresentem algum comprometimento em 

sua esfera auditiva ou fonológica os mesmos podem procurar por atendimentos que lhes ofereçam 

um maior desenvolvimento de tais habilidades.  Em momento algum os participantes serão 

identificados na pesquisa, não havendo divulgação de seus nomes, respeitando-se a 

confidenciabilidade da mesma.  Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Somente a pesquisadora e sua 

orientadora terão conhecimento dos dados, que só serão publicados para fins de pesquisa, sem a 

identificação individual dos sujeitos. Ao participar desta pesquisa esperamos que a mesma traga 

informações importantes acerca dos aspectos fonológicos e auditivos envolvidos nos diferentes graus 

de bilinguismo à partir do compromisso do pesquisador em divulgar os resultados obtidos.Por se 

tratar de uma pesquisa, a sua participação é voluntária e caso não queira participar das avaliações 

terá total liberdade para desistir. Sua participação não acarretará em gastos financeiros, ou riscos 

previsíveis de ordem psicológica, física ou moral. Por ser voluntária sua participação não envolverá 

gastos nem remuneração.  Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço 

da instituição à que pertence o pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 
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sua participação, agora ou à qualquer momento. Eu sou a pesquisadora responsável pelo trabalho e 

qualquer dúvida em relação à pesquisa ou aos resultados podem ser tirados pelo telefone 

997114320, ou pelo e-mail carolini_marchetti@hotmail.com. Para maiores esclarecimentos 

referentes aos aspectos éticos da pesquisa entrar em contato: Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP. Avenida Bandeirantes, 3900, 

Bloco 23, Casa 37 – 14040-901 – email: coetp@ffclrp.usp.br. Fone: (16) 3315-4811 / Fax: (16) 3633-

2660. Caso aceite participar da pesquisa, favor preencher e assinar o documento a seguir. 

Atenciosamente, 
 
 

_______________________________ 
Carolini Marchetti Rodrigues 

 
 

Declaro que eu, ___________________________________ (nome do participante) portador 
do RG ______________________, entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar da mesma. 
 

______________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

Ribeirão Preto, _____ de ___________ de 2016. 
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