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“[...] in today’s world, bilingualism is the rule rather 

than the exception.”  

(LA HEIJ, 2005, p. 289.) 



 

 

 

  



 

 

 

RESUMO 

  

A concepção popular de que a similaridade existente entre português e espanhol gera facilidade 

de aprendizagem tanto para brasileiros aprendizes de espanhol como L2, quanto para hispânicos 

aprendizes de português como L2 tem sido contraposta pelos resultados de algumas 

investigações, os quais têm evidenciado que a proximidade linguística entre esses dois idiomas 

pode favorecer níveis iniciais de compreensão. No entanto, isso pode influenciar negativamente 

no aperfeiçoamento da L2 (ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014). Estudos interessados em investigar a 

produção de fala bilíngue, por meio de tarefas de nomeação de desenho dentro do paradigma de 

troca linguística são bastante úteis para averiguar se a semelhança entre as línguas pode retardar o 

acesso lexical bilíngue e sobrecarregar o sistema atencional, gerando interferências 

interlinguísticas (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 

2006; COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉZ, 2008). Em consonância com a 

perspectiva da Psicolinguística e da Ciência Cognitiva sobre a complexidade da aquisição de L2, 

a qual é desenvolvida por meio de diversos processos cognitivos, esta dissertação objetiva 

averiguar o acesso lexical e a produção de fala em dois grupos de bilíngues: o primeiro grupo é 

composto por bilíngues português-espanhol e o segundo é formado por bilíngues português-

inglês, buscando verificar se há ou não sobrecarga atencional provocada pela similaridade 

linguística, através de uma tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo a troca de línguas e por 

meio de uma tarefa de rede de atenção. Para isso, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: a) analisar o desempenho de bilíngues português-espanhol e português-inglês, em 

termos de tempo de reação e acurácia, em uma tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo 

troca de línguas, para identificar efeitos de similaridade linguística no acesso lexical e produção 

de fala dos participantes; b) verificar a ocorrência de custos de troca simétrico ou assimétrico 

durante as nomeações dos desenhos; c) analisar o desempenho dos participantes na tarefa de rede 

de atenção, observando diferenças nos tempos de reação e acurácia, nas condições congruente e 

incongruente, para avaliar o subsistema de controle executivo; d) observar o desempenho dos 

participantes na tarefa de rede de atenção, observando diferenças nos tempos de reação e 

acurácia, conforme as pistas oferecidas, para avaliar os susbistemas de alerta e de orientação; e) 

averiguar a existência de relação entre as condições congruente e incongruente na tarefa de rede 

de atenção com as condições de troca e não troca na tarefa de nomeação de desenhos. O estudo 

foi realizado com 26 bilíngues. Cada um deveria fazer 120 nomeações (60 nomeações na L1 e 60 

na L2), conforme a pista da língua que era dada na moldura do desenho. A tarefa de rede de 

atenção (ANT) consistia em 96 avaliações de rede de atenção, em 12 combinações de tipos de 

condições (congruente, incongruente e neutra) e de tipos de pistas (espacial, dupla, central e sem 

pista). Na tarefa de rede de atenção, os bilíngues precisavam indicar para onde apontava a seta 

central, enquanto deviam ignorar a direção das setas que a ladeavam. Os dados dessa pesquisa 

mostraram que os bilíngues responderam mais rapidamente e tiveram mais acertos quando a 

nomeação envolvia palavras cognatas, apontando a ocorrência de efeito cognato. Os participantes 

apresentaram média de latência de nomeação mais alta quando deveriam trocar para a L1 do que 

quando deveriam trocar para a L2. Isso demonstra a ocorrência de custo de troca assimétrico nos 

dois grupos, podendo indicar o envolvimento de um mecanismo de inibição na produção de fala 

dos aprendizes. Os resultados deste estudo não evidenciaram os efeitos da similaridade 

linguística, já que os bilíngues português-espanhol responderam de forma mais rápida e acurada, 

do que os bilíngues português-inglês durante a tarefa de nomeação de desenhos. O desempenho 

do grupo português-espanhol, durante as nomeações, pode ter sido influenciado pelo nível de 

atenção, que talvez tenha diminuído os efeitos da semelhança entre as línguas, já que os 



 

 

 

aprendizes de espanhol foram mais rápidos e acurados na tarefa que media a capacidade 

atencional do que os aprendizes de inglês. Isso demonstra a necessidade de mais estudos para 

ampliar a compreensão dos efeitos da similaridade linguística no acesso lexical e rede de atenção 

de bilíngues. Quanto aos resultados do ANT, constatou-se que os participantes foram menos 

rápidos e acurados na condição incongruente. Além disso, os tempos de reação foram menores e 

a acurácia foi maior quando se oferecia uma pista, do que quando não havia nenhuma pista.  Por 

último, não encontramos associações entre as condições de troca e não troca linguística e as 

condições congruente e incongruente.  

Palavras-Chave: Similaridade linguística. Acesso lexical. Rede de atenção. Fala bilíngue. 

Espanhol. Inglês. 

  



 

 

 

RESUMEN 

 

La creencia que supone que la similitud entre portugués y español causa una facilitación en el 

aprendizaje para brasileños aprendientes de español como L2 y para hispanos aprendientes de 

portugués como L2 ha sido contradicha por los resultados de algunas investigaciones, que han 

evidenciado que la semejanza entre los dos idiomas puede contribuir en los niveles iniciales de 

comprensión, pero puede retrasar el desarrollo en L2. Sin embargo, eso puede influir de manera 

negativa en el desarrollo de L2 (ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014). Estudios acerca de la producción 

de habla bilingüe, a través de tareas de nominación de imágenes en el paradigma de cambio de 

lenguas contribuyen  para evaluar si la similitud entre las lenguas puede retrasar el acceso de 

léxico bilingüe, generar una sobrecarga en el sistema de atención y provocar interferencias 

lingüísticas (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; 

COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉZ, 2008). En acorde con la Psicolingüística y 

con la Ciencia Cognitiva acerca de la adquisición de L2, que está compuesta por diversos 

procesos cognitivos, este estudio posee el objetivo de investigar el acceso léxico y la producción 

oral de dos grupos de bilingües: el primer está compuesto por bilingües portugués-español y el 

segundo está compuesto por bilíngues portugués-inglés, para buscar evidencias de sobrecarga de 

atención causada por la similitud entre las lenguas, por medio de una tarea de nominación de 

imágenes, en el paradigma de cambio de lenguas y por medio de una tarea de atención. Por eso, 

establecemos los siguientes objetivos específicos: a) hacer un análisis del desempeño de bilingües 

portugués-español y portugués-inglés, con relación al tiempo de respuesta y exactitud de 

respuestas, en la tarea de nominación de imágenes, involucrando cambio de lenguas, para 

identificar consecuencias de la similitud  de lenguas en el acceso de léxico y producción de habla 

de los participantes; b) verificar la ocurrencia de costes de cambio simétrico o asimétrico durante 

la nominación de imágenes c) hacer un análisis del desempeño de los participantes en la tarea de 

atención, observando diferencias en el tiempo de respuesta y exactitud de respuesta, en las 

condiciones congruente e incongruente, para evaluar el subsistema de control de ejecutivo; d) 

Observar el desempeño de los participantes en la tarea de atención, observando diferencias en el 

tiempo de respuesta y exactitud e respuesta, conforme las pistas fornecidas, para evaluar el 

subsistema de vigilancia y orientación; e) verificar la existencia de relación entre las condiciones 

congruente e incongruente en la tarea de atención con las condiciones de cambio y no cambio de 

lenguas en la tarea de nominación de imágenes. El estudio fue realizado con 26 bilingües, que 

tenían que hacer 120 nominaciones (60 nominaciones en L1 y 60 en L2), de acuerdo con el 

marco de la imagen. La tarea de atención (ANT) estaba compuesta por 96 evaluaciones de la 

capacidad de atención, por medio de 12 combinaciones de tipos de condiciones (congruente, 

incongruente y neutra) y de tipos de pistas (espacial, doble, central y sin pista). En la tarea de 

atención, los bilingües debían apuntar la dirección de la seta central, mientras debían ignorar la 

dirección de las setas al lado. Los datos de esa investigación mostraron que los bilingües 

contestaron más rápido y de manera más correcta cuando la nominación era con cognados, 

apuntando la ocurrencia del efecto cognado de las palabras. Los participantes presentaron media 

de tiempo de respuesta más alto cuando debían cambiar para la L1, que cuando debían cambiar 

para la L2. Eso demuestra la existencia de coste de cambio asimétrico en los dos grupos, y puede 

ser una muestra de que haya un sistema de inhibición involucrado en el habla de los aprendientes. 

Los resultados de este experimento no evidenciaron las consecuencias de la similitud entre las 

lenguas, pues los bilingües portugués-español contestaron de manera más rápida y correcta que 

los bilingües portugués-inglés en la tarea de nominación de imágenes. El desempeño del grupo de 



 

 

 

español, durante las nominaciones puede haber sido influenciado por el nivel de atención, el cual, 

quizá haya disminuido los efectos de la semejanza entre las lenguas, ya que los aprendientes de 

español fueron más rápidos y presentaron más respuestas correctas en la tarea de atención, que 

los aprendientes de inglés. Dicho eso, es necesario realizar más estudios para comprender las 

consecuencias de la similitud entre lenguas en el acceso de léxico y atención de bilingües. En la 

tarea ANT, los participantes fueron menos rápidos y presentaron menos respuestas correctas en la 

condición incongruente. Además de eso, los bilingües contestaron de manera más rápida y 

presentaron más exactitud de respuestas cuando recibían una pista, que cuando no recibían 

ninguna. Por fin, no encontramos asociaciones entre las condiciones de cambio y no cambio de 

lenguas y las condiciones congruente e incongruente. 

Palabras Clave: Similitud entre lenguas. Acceso de léxico. Atención. Habla bilingües. Español. 

Inglés. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos têm apontado que a produção oral bilíngue é bastante complexa, pois é uma 

habilidade online, que envolve aspectos cognitivos como memória de trabalho, controle inibitório 

e recursos atencionais (GIOVANNINI, 1996; VAZQUEZ, 2000; MICHAEL; TAMAR, 2005; 

MISRA, 2012; COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; COSTA; HERNÁNDEZ; 

SEBASTIÁN-GALLÉS, (2008). A produção oral de um bilíngue tem início quando ele deseja 

transmitir uma mensagem. Em seguida, essa mensagem é ativada pelos processos de seleção de 

lemas em ambas as línguas, logo é realizada a decodificação fonológica, em que são ativados os 

fonemas relacionados às palavras (TOKOWICZ, 2014).  

Investigar como os bilíngues acessam uma palavra na língua alvo tem sido alvo de 

interesse de alguns pesquisadores da Psicolinguística e da Ciência Cognitiva, assim como 

averiguar de que modo são evitadas as interferências da língua não alvo durante a comunicação 

(COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA, 2005; 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014). A 

maior parte dos modelos de produção bilíngue postula que as palavras das duas línguas são 

ativadas, mas diverge quanto ao modo como o processo de seleção ocorre para viabilizar a 

produção oral (COSTA, 2005; TOKOWICZ, 2014). De um lado, o Modelo de Seleção Específica 

considera que as duas línguas podem ser ativadas e que somente o fato de se necessitar nomear 

em um determinado idioma e não no outro, levaria o sistema de seleção lexical a ignorar a língua 

não alvo e considerar apenas as representações lexicais da língua-alvo para poderem ser 

selecionadas (COSTA; ALBAREDA; SANTESTEBAN, 2008; ORTIZ-PREUSS, 2011). De 

outro lado, o Modelo de Seleção Não específica postula a existência de competição lexical, em 

que as palavras da língua pretendida teriam mais ativação e devido a isso, seriam selecionadas 

(GREEN, 1998; MISRA et al., 2012). Esses dois modelos ainda não conseguiram explicar como 

a seleção da palavra pretendida seria garantida, mesmo quando todas as palavras de todos os 

idiomas do bilíngue estão ativadas, isto é, não esclarecem a ocorrência de interferências entre as 

línguas na produção. Surge então, o Modelo de Controle Inibitório, de Green (1998), que defende 

a existência de mecanismos de inibição da língua não alvo, evitando, assim, que os nós lexicais 

dessa língua possam ser escolhidos durante a seleção (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; 

COSTA; GREEN, 1998; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; MISRA et al., 2012). Tal modelo 

não consegue deixar claro quais seriam os mecanismos responsáveis por inibir a língua não 
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pretendida e como interferências linguísticas ainda podem estar presentes nas produções 

bilíngues (COSTA, 2006). 

O controle inibitório envolve mecanismo de controle atencional que viabiliza a troca de 

línguas pelos bilíngues, através de processo inibitório (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). Desse 

modo, o uso de tarefas dentro do paradigma de troca de línguas, ou seja, tarefas em que o 

bilíngue deve nomear, em voz alta, um desenho ou na L1, ou na L2, conforme a pista que recebe 

(a cor da moldura da imagem, por exemplo) pode contribuir na investigação sobre a 

funcionalidade do controle inibitório na produção de fala bilíngue. Nesse tipo de tarefa, o 

desempenho dos bilíngues é observado através do tempo de reação, a quantidade de tempo que 

eles demoram a iniciar a nomeação de um desenho durante as situações de troca e de não troca 

entre as línguas do bilíngue. Por exemplo, se a nomeação deve continuar na L1, esta é uma 

situação de não troca linguística, mas se a nomeação dever passar da L1 para a L2, esta é uma 

situação de troca linguística (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

Os estudos desenvolvidos dentro desse paradigma de troca linguística têm evidenciado 

resultados interessantes sobre os desempenhos de troca e de não troca de línguas. Foi observado 

que a troca da L1 para a L2 é mais rápida do que a troca da L2 para a L1, pois a L2 geralmente é 

a língua menos dominante e por isso não necessita de grandes níveis de inibição (COSTA; 

SANTESTEBAN, 2004; COSTA, SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006). Por outro lado, 

constatou-se que participantes menos proficientes tendem a demorar mais para trocar da língua 

mais fraca (a L2) para a língua mais forte (a L1).  Tal evento é chamado de custo de troca 

assimétrico, porque durante a produção de fala em L2, a L1 sofre grandes níveis de inibição, 

dessa forma, necessitar voltar a falar na L1 logo depois de uma produção oral na L2 pode exigir 

mais tempo. Em outras palavras, a força da inibição sobre a L1 é proporcional ao esforço de 

desfazer o processo inibitório sobre essa língua. Em vista disso, é mais difícil trocar da L2 para a 

L1. Entretanto, o efeito de custo de troca assimétrico não foi observado em bilíngues de 

proficiência avançada. Eles demandaram a mesma quantidade de tempo de reação tanto em 

situações de troca para a L1, quanto para a L2. Tal evento é chamado de custo de troca simétrico 

(COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

Além do nível de proficiência, o tempo de reação, que é o quanto o participante demora a 

nomear e a acurácia, que consiste nos acertos do bilíngue nas tarefas de nomeação de desenhos, 
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podem ser afetados pelo nível de similaridade entre as línguas. Os efeitos da similaridade 

linguística podem ser observados por meio da comparação de processamento de palavras 

cognatas e não cognatas durante a produção oral bilíngue (ORTIZ-PREUSS, 2014). Vocábulos 

cognatos são palavras de idiomas diferentes, mas que são semelhantes em termos de fonologia, 

morfologia e sintaxe. Um exemplo é zebra, em português, cebra, em espanhol e zebra em inglês. 

E vocábulos não cognatos são palavras de diferentes idiomas que não possuem uma forma 

gramatical e pronúncia semelhantes. Um exemplo é faca, em português, cuchillo, em espanhol e 

knife, em inglês.  

Em consonância com Costa; Santesteban e Ivanova (2006), como o acesso lexical 

bilíngue envolve uma situação de conflito entre duas respostas em línguas diferentes (uma que 

deve ser atendida, pois se refere à palavra na língua alvo e outra que deve ser ignorada, pois é a 

palavra na língua não alvo), o grau de similaridade linguística pode sobrecarregar o sistema 

atencional e provocar interferências entre as línguas. Em outras palavras, quanto mais 

semelhantes forem as línguas, mais lento é o processo de acesso e seleção lexical e mais a 

capacidade de atenção pode ser requerida.  

Segundo Costa Hernández, Sebastián-Gallés (2008) e Rodrigues, Silva e Zimmer (2015), 

a rede de atenção é formada por três subsistemas: alerta, orientação e controle executivo. O 

subsistema de alerta é responsável por manter o indivíduo atento; o subsistema de orientação 

gerencia as funções espaciais; e o subsistema controle executivo/atenção executiva é encarregado 

de solucionar situações conflituosas (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; 

RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). 

Uma das formas de medir a capacidade atencional é por meio do Attentional Network 

Task (ANT), uma tarefa em que o participante deve dizer para que lado a seta central, em uma 

sequência de imagens, está apontando. O design do experimento permite avaliar as condições 

congruente (quando a seta central aponta para a mesma direção que as setas que a ladeiam), 

incongruente (quando a seta central aponta para uma direção diferente das setas que a ladeiam) e 

neutra (quando não aparecem setas do lado da seta central). O ANT também permite verificar o 

efeito de se dar ou não a pista que facilitaria o tempo de resposta (um asterisco) e dar ou não a 

pista que mostraria onde a seta central apareceria (um sinal de mais) (RODRIGUES; SILVA; 

ZIMMER, 2015). 
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O efeito da similaridade linguística entre português e espanhol pode ser observado nos 

estudos de Ortiz-Preuss (2011; 2014); Ortiz-Preuss, Fontes e Finger (2015); Silva (2013). No 

entanto, até o presente momento, não foram encontrados estudos que mostram o efeito da 

proximidade entre línguas através da avaliação do desempenho de bilíngues português-espanhol e 

bilíngues português-inglês, o que ressalta o caráter inovador deste estudo. 

Este trabalho é relevante, porque existe uma carência de pesquisas na área de espanhol 

que tratem da fala como habilidade complexa e específica (RODRIGUES; ORTIZ-PREUSS, 

2018). Trata-se de uma pesquisa que pode contribuir com outros pesquisadores ao buscar 

proporcionar um melhor entendimento sobre o efeito da similaridade linguística na rede de 

atenção e produção de fala bilíngue.  

Nosso estudo também pode servir como forma de desconstruir a ideia que muitos 

brasileiros ainda defendem sobre a facilidade de se aprender espanhol como língua estrangeira, 

devido ao grande número de propriedades linguísticas compartilhadas entre a língua portuguesa e 

a língua espanhola (ORTIZ-PREUSS, 2014). 

O objetivo principal do nosso estudo é averiguar o acesso lexical e produção de fala em 

um grupo de bilíngues português-espanhol e português-inglês, buscando evidências de sobrecarga 

atencional provocada pela similaridade linguística, através de uma tarefa de nomeação de 

desenhos, envolvendo troca de línguas e uma tarefa de rede de atenção. Em vista disso, 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

1) Analisar o desempenho de bilíngues português-espanhol e português-inglês, em termos 

de tempo de reação e acurácia, em tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo troca de línguas, 

para identificar efeitos de similaridade linguística no acesso lexical e produção de fala dos 

participantes. 

2) Verificar a ocorrência de custos de troca simétrico ou assimétrico durante as 

nomeações dos desenhos. 

3) Analisar o desempenho dos participantes na tarefa de rede de atenção, observando 

diferenças nos tempos de reação e acurácia, nas condições congruente e incongruente, para 

avaliar o subsistema de controle executivo. 

4) Observar o desempenho dos participantes na tarefa de rede de atenção, observando 

diferenças nos tempos de reação e acurácia, conforme as pistas oferecidas, para avaliar os 
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susbistemas de alerta e de orientação 

5) Verificar a existência de relação entre as condições congruentes e incongruentes na 

tarefa de rede de atenção com as condições de troca e não troca na tarefa de nomeação de 

desenhos.  

Com base no estudo de Costa e Santesteban (2004), traçamos as seguintes hipóteses: 

H1- Os bilíngues português-inglês nomearão os desenhos de forma mais rápida e acurada 

do que os bilíngues português-espanhol, devido a pouca similaridade entre as línguas portuguesa 

e inglesa, diferentemente do que ocorre entre português e espanhol. 

H2- As situações de troca para a L1 demandarão mais tempo de resposta do que as 

situações de troca para a L2, porque se espera que haja custo de troca assimétrico. 

H3- Determinadas pistas podem facilitar a nomeação, por isso, os contextos em que há 

uma pista central demandarão menos tempo do que os contextos sem pista, e os tempos de 

resposta serão menores nos contextos que envolvem pista espacial (acima ou abaixo) do que os 

contextos que envolvem pista dupla, considerada neutra (COSTA; HERNÁNDEZ; 

SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015).  

H4- Na tarefa de rede de atenção, supõe-se que o tempo de reação será mais lento nas 

condição incongruente do que na condição congruente, pela necessidade de resolução do conflito 

de direção dos estímulos (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; 

RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). 

H5- Haverá correlação entre os resultados obtidos nas condições congruente e 

incongruente da tarefa de rede de atenção com os resultados obtidos respectivamente nas 

condições de não troca e troca da tarefa de nomeação de desenhos.  

Nosso estudo, de caráter quase experimental quali-quantitativo, contou com a participação 

de 26 bilíngues. 14 eram aprendizes de inglês e 12 eram aprendizes de espanhol, que estavam no 

6º semestre de seus respectivos cursos em centro de idiomas. Os dois grupos de bilíngues 

participaram de uma tarefa de rede de atenção e de uma da tarefa de nomeação de desenhos, 

dentro do paradigma de troca linguística.  

Os participantes responderam a um questionário de experiência linguística e proficiência, 
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para que pudesse ser conhecido o perfil desses bilíngues. Durante a tarefa de nomeação de 

desenhos, eles precisaram dizer em voz alta o nome das figuram conforme a pista da língua que 

recebiam. Quanto à tarefa de rede de atenção, os participante foram orientados a ignorar as setas 

distratoras e apontar a direção da seta central que aparecia na tela do computador, o mais rápido e 

corretamente possível. 

Esta dissertação é formada por mais quatro capítulos. O capítulo 2 refere-se à 

fundamentação teórica e está subdividido em seis subseções que abordam respectivamente: 

acesso lexical e produção de fala bilíngue; hipóteses de seleção lexical bilíngue; controle 

inibitório; similaridade entre línguas e; capacidade de atenção e o desenvolvimento linguístico. 

No terceiro capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados nesta investigação, 

expondo: objetivos, hipóteses, participantes, instrumentos e procedimentos de coleta e análise de 

dados. Ainda no terceiro capítulo, descrevemos o estudo piloto realizado. A partir daí, no quarto 

capítulo, realizamos a análise e discussão dos dados. Finalmente, explanamos as considerações 

finais do nosso estudo.  Constam, ainda, as referências, os anexos e apêndices. 



    17 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Psicolinguística e a Ciência Cognitiva entendem a aquisição de L2 como um processo 

que envolve o funcionamento de mecanismos cognitivos, tais como sistemas de memória, 

atenção, funções executivas e especialidades dos hemisférios cerebrais. Com base nisso, esta 

pesquisa, que faz parte da Aquisição de Segunda Língua, uma das subáreas da Linguística 

Aplicada, busca investigar alguns aspectos cognitivos envolvidos na produção de fala bilíngue. A 

produção oral é considerada complexa e, comparada aos estudos das outras habilidades, é uma 

habilidade ainda pouco estudada (FORTKAMP, 2008; MOTA, 2011; RODRIGUES; ORTIZ-

PREUSS, 2018). 

Desse modo, nos propomos a investigar o funcionamento de alguns mecanismos 

cognitivos que envolvem a produção de fala em LE, a saber: efeitos da similaridade linguística no 

acesso lexical e da rede de atenção em bilíngues português-espanhol e português-inglês. Com 

relação a esses mecanismos de fala, ressaltam-se dois pontos relevantes: o fato de os bilíngues 

conseguirem se comunicar somente em uma de suas línguas (COSTA, 2006; 2005; COSTA et al. 

2008; ORTIZ-PREUSS, 2011) e as interferências produzidas pela L1 na L2 (COSTA, 2006; 

2005; POULISSE; BONGAERTS, 1994; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Diversos estudos tentam investigar como se dá o processo de produção de fala bilíngue 

(COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA, 2005; 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-

PREUSS, 2017). Tais estudos enfocam o tipo de mecanismo que envolve a seleção de palavras 

durante a comunicação na língua-alvo.  

Com base nas interferências produzidas pela L1 na L2 de bilíngues, investigações têm 

sido realizadas objetivando a compreensão desse fenômeno (FERNÁNDEZ, 2005; GASS; 

SELINKER, 2008). Ortiz-Preuss (2011, p. 18) afirma que grande parte dessas pesquisas “tratam 

do fenômeno a partir de um paradigma essencialmente linguístico, uma vez que analisam a 

interferência por meio das produções mais espontâneas do falante e contrastam os sistemas 

linguísticos envolvidos”. Visamos contribuir com a literatura de viés cognitivista, ao realizar uma 

investigação que manipulará desencadeadores de interferência, assim como alguns estudos já 



    18 

 

 

existentes (COSTA et al, 2006; MISRA et al, 2012; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-

PREUSS, 2017). 

Com relação às pesquisas que investigam a aquisição de línguas próximas, existem 

indícios de que a similaridade linguística pode ser um fator problemático para bilíngues 

português-espanhol, por exemplo. Para Costa, Santesteban e Ivanova (2006), o acesso lexical 

exige recursos atencionais para gerenciar uma situação de conflito em que o bilíngue tem duas 

línguas ativas, porém a palavra-alvo para se comunicar deve ser selecionada em apenas uma das 

línguas. Segundo eles, a similaridade linguística pode interferir na resolução desse conflito. Este 

estudo também visa investigar o efeito de similaridade das línguas, defendido pelos autores. 

Na próxima seção, discutimos o acesso lexical bilíngue durante a produção de fala 

bilíngue e algumas hipóteses acerca da seleção lexical bilíngue. 

 

2.1 Acesso lexical e produção de fala 

 

O processo de produção de fala abrange pelo menos, três níveis: o semântico, o 

lexical e o fonológico. O primeiro nível de representação da produção de fala, o nível 

semântico, corresponde às representações não verbais das palavras. Quanto ao nível lexical, 

o segundo nível de representação, está composto pelos nós lexicais, ou seja, as palavras, 

juntamente com suas características gramaticais. Já o terceiro nível de representação, o 

fonológico, equivale aos fonemas (COSTA, 2005; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014). 

A produção de fala se inicia com a ativação do conceito da palavra-alvo e com a 

ativação de representações semânticas relacionadas, isto é, tem início no nível semântico. 

Depois disso, a ativação ocorre a nível lexical, gerando a ativação da palavra pretendida e de 

palavras que dividem o mesmo campo semântico, sendo necessário que seja decidido qual 

item lexical ativado corresponde à palavra-alvo. Em outras palavras, durante o processo de 

seleção lexical. Ocorrida a seleção do nó lexical, as representações gramaticais são ativadas, 

juntamente com a representação fonológica desse nó (COSTA, 2005; 2006; ORTIZ-

PREUSS, 2011; 2014). 

O processo de produção bilíngue é semelhante ao monolíngue, mas com maior 

complexidade, pois a ativação lexical abrange palavras em diferentes línguas. Com relação a 
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esse processo, há três questionamentos: o primeiro trata sobre a possível existência de um 

nível semântico para cada uma das línguas do falante, ou se há um único nível semântico 

para ambas as línguas; o segundo questionamento indaga se a seleção ocorre de forma 

específica, isto é, se somente a língua alvo é ativada ou se ocorre ativação dos dois idiomas, 

sendo necessária a atuação de um mecanismo de controle inibitório; e o terceiro 

questionamento alude à necessidade de elucidar se durante o nível fonológico da produção 

linguística, a ativação do item lexical ocorre de maneira específica ou espalhada1 (COSTA, 

2005; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Com base nos três questionamentos mencionados, são necessários estudos sobre os 

efeitos da existência de mais de uma representação semântica dos nós lexicais dos idiomas a 

serem consideradas durante o processo de produção de fala bilíngue. Também é preciso 

esclarecer sobre as representações lexicais das duas ou mais línguas do falante e também 

urge saber qual a ordem seguida de um nível de representação a outro (COSTA, 2005; 

ORTIZ-PREUSS, 2011).  

Além disso, pouco se sabe como se dá a seleção lexical. No entanto, há uma 

concordância sobre esse processo: tanto o nó lexical-alvo quanto os nós lexicais não alvo, 

que dividem o mesmo nível semântico, estão ativados e podem competir durante a seleção 

lexical (COSTA, 2005; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Em consonância com o modelo de fala monolíngue, proposto por Levelt (1989), o 

falante desempenha o papel de processador e interlocutor. Isso é, precisa atender às normas 

do contexto comunicativo e atentar-se ao objetivo conversacional, simultaneamente. Tal 

modelo argumenta que o processo comunicativo está composto pelo processo de 

conceitualização, formulação e articulação (LEVELT, 1989; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Segundo o modelo de Levelt (1989), no conceitualizador começa o processo de 

produção de fala e ocorre a seleção e organização da informação conceitual, conforme o 

objetivo comunicativo do falante. Essa etapa é chamada de macroplanning. Em seguida, se 

dá a mensagem pré-verbal que transformará os conceitos em linguagem. Durante o 

formulador ocorre a estruturação gramatical e fonológica da mensagem, de acordo com o 

contexto comunicativo, ou seja, ocorre o microplanning. Nesta fase, a mensagem passa a ser 

plano de fala e em seguida, ocorre a articulação da mensagem por meio de sons, isto é, 
                                                           
1  A ativação lexical espalhada refere-se à ideia de que todos os nós lexicais de todas as línguas são ativados e podem 

ser considerados pelo mecanismo de seleção lexical (COSTA, 2005; ORTIZ-PREUSS, 2011). 
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ocorre a fala. Depois, o plano de fala passa pelo sistema de compreensão de fala, onde a 

mensagem será monitorada e produzida (LEVELT, 1989). 

De Bot (1992) adequou o modelo de Levelt (1989) para produzir um modelo de 

produção de fala bilíngue, no qual o autor (1992) considera que o macroplanning não ocorre 

de forma específica na língua, mas o microplanning, sim, porque a mensagem pré-verbal é 

formada pelo propósito comunicativo do falante, o qual interfere no poder de decisão da 

língua a ser usada durante a produção de fala. 

Com base nisso, a língua alvo é ativada durante a etapa de formulação, transformando 

a mensagem pré-verbal em plano de fala, através do acesso ao léxico mental, composto pelos 

nós lexicais dos idiomas do falante (DE BOT, 1992; ORTIZ-PREUSS, 2011). Logo, o plano 

de fala passa para a etapa de articulação, que armazena todas as representações fonéticas de 

todas as línguas. Na produção de fala de aprendizes iniciantes de L2, provavelmente, os sons 

serão compartilhados durante a produção de L1 e de L2, ocorrendo, dessa forma, 

interferências linguísticas da L1 na L2 (DE BOT, 1992; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Poulisse e Bongaerts (1994) consideram o modelo de De Bot (1992) controverso, 

porque a seleção da língua ocorre durante a mensagem pré-verbal, simultaneamente ao 

processo de formulação de planos de fala, de maneira paralela. No modelo do autor (1992) 

não há uma delimitação da formulação dos planos secundários e não há como explicar como 

ocorre a separação das representações dos idiomas do bilíngue (ORTIZ-PREUSS, 2011). 

 O modelo proposto por Poulisse e Bongaerts (1994) assume que o gerenciamento das 

línguas do falante é realizado durante a mensagem pré-verbal. Para eles, os itens lexicais da 

L1 e da L2 possuem uma identificação específica. Isso permite que os nós lexicais dividam 

características semânticas, ocorrendo assim, a ativação dos nós lexicais da L1 enquanto 

acontece a produção de fala na L2. Os autores (1994) argumentam que o processo de seleção 

lexical pode se espalhar pelos níveis de representação, diferentemente do que foi proposto 

por De Bot (1992), o qual defendia o planejamento de fala em ambos os idiomas para 

finalmente ocorrer à produção de fala bilíngue. 

Com relação à codificação morfológica, Poulisse e Bongaerts (1994) defendem que 

durante uma produção oral em L1, as flexões têm origem na própria L1, porém na produção 

oral em L2, as flexões podem vir tanto da L2, quanto da L1. Quanto à codificação 

fonológica, em consonância com De Bot (1992), os autores (1994) corroboram com a 
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possibilidade de existir representações fonéticas para as duas línguas do falante. 

Em concordância com Costa e Santesteban (2004) e Costa (2005; 2006), é 

durante o nível de ativação de nós lexicais que ocorre a escolha do item que deverá 

ser selecionado. Para eles, a palavra-alvo será a mais ativada, dessa forma, será 

escolhida pelo sistema de seleção lexical. Mas, os autores (2004; 2005; 2006) 

ressaltam que existem modelos de acesso lexical que defendem que o mecanismo de 

seleção lexical também pode ser influenciado pela ativação da palavra não alvo. 

Conforme os modelos de produção de fala bilíngue explicitados nesta seção, a 

fala bilíngue envolve processos cognitivos bastante complexos. Ainda fazem-se 

necessários mais estudos para ampliar os conhecimentos sobre como ocorre esse 

processo. Por exemplo, é preciso elucidar se a seleção lexical bilíngue ocorre de 

forma específica na língua ou se todos os nós lexicais de todos os idiomas são 

considerados pelo mecanismo de seleção lexical.  

Na próxima seção, explicamos algumas hipóteses acerca do processo de 

seleção lexical bilíngue. 

  

2.2 Hipótese de Seleção Específica (HSE) e Hipótese de Seleção Não Específica (HSNE - 

por competição) 

 

A seleção lexical é considerada o principal estágio da produção oral, pois é neste 

momento que o falante precisa selecionar as palavras necessárias para sua comunicação e é a 

etapa em que ocorre a ativação de muitas representações lexicais ao mesmo tempo, já que a 

ativação do nível conceitual/semântico se estende ao nível lexical (COSTA; 

SANTESTEBAN, 2004). Segundo Costa e Santesteban (2004), e Costa (2005; 2006), 

existem dois modelos ou hipóteses de seleção lexical, são eles: a Hipótese de Seleção 

Específica (HSE) e a Hipótese de Seleção Não Específica (HSNE).  

De acordo com a hipótese de seleção específica, os nós lexicais de todas as línguas do 

bilíngue são ativados pelo sistema semântico, durante o período de lexicalização, mas apenas 

o léxico-alvo é cogitado para ser selecionado COSTA; ALBAREDA; SANTESTEBAN, 2008; 

COSTA, 2005; 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011). Assim sendo, interferências lexicais deixariam 
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de ocorrer devido ao fato de que as palavras da língua não pretendida não entrariam para a lista 

de possíveis candidatas à seleção lexical. 

Para corroborar com a hipótese de seleção específica, Levelt, Roelofs e Mayer (1999) 

sugeriram um sistema que verificaria se o nó do lema ativado era referente ao nó do conceito 

lexical ativado. No processo de produção de fala bilíngue, tal sistema seria responsável por 

verificar se o nó lexical selecionado corresponderia ao idioma pretendido pelo falante 

(ROELOFS, 1998). Em caso negativo, o sistema perceberia a incompatibilidade e anularia a 

seleção do nó lexical não correspondente antes da produção. Esse sistema de controle de seleção 

do nó lexical pretendido seria o responsável pela produção de fala bem sucedida (ROELOFS, 

1998). 

Para os autores que defendem a hipótese de seleção não específica, não apenas o léxico da 

língua pretendida poderia ser selecionado, mas o léxico ativado na língua não pretendida também 

poderia concorrer à seleção lexical. A seleção dos nós lexicais da língua alvo ocorreria ou por 

competição, ou devido a um mecanismo de controle inibitório (COSTA, 2005; 2006; GREEN, 

1998). Segundo a hipótese de seleção não específica, a representação lexical da língua pretendida 

seria mais ativada pelo sistema semântico do que a representação lexical da língua não 

pretendida, garantindo a comunicação na língua objetivada pelo falante (POULISSE; 

BONGAERTS, 1994). 

Outra ideia defendida pela HSNE é que haveria um mecanismo de controle inibitório 

responsável por dificultar a ativação dos nós lexicais da língua não alvo (GREEN, 1998). Assim 

sendo, ainda que os nós lexicais da língua não pretendida estivessem ativados, a seleção lexical 

ocorreria na língua pretendida, com a ajuda do controle inibitório, que aplicaria níveis de inibição 

nos nós ativados na língua não pretendida (op. cit.). 

Um estudo, cujos resultados foram favoráveis à hipótese de seleção não específica, foi 

realizado por Hermans, Bongaerts, De Bot e Schreuder (1998), dentro do paradigma de 

interferência desenho-palavra. Hermans et al. (1998) realizaram dois experimentos com bilíngues 

holandês-inglês, nos quais os sujeitos deviam participar de tarefas de nomeação de desenhos em 

inglês. No experimento 1, os participantes deviam desconsiderar a palavra distratora na L2 que 

lhes era apresentada ou por meio de imagens, ou por meio de áudios. Já no experimento 2, os 

participantes tinham de realizar a mesma tarefa, porém, agora deviam ignorar as distratoras na 

L1. No estudo dos autores (1998), os bilíngues nomearam menos rapidamente as figuras quando 
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a distratora era semanticamente relacionada ao nome do desenho, indicando a ocorrência de 

interferência semântica.  

Como resultado, Hermans et al. (1998) também tiveram indícios de efeito de facilitação 

fonológica, já que os participantes nomearam mais rápido quando o nome do desenho e a palavra 

distratora estavam fonologicamente relacionados com a L2, a língua pretendida durante a 

nomeação no experimento 1. Também houve evidências de interferência fonológica, pois os 

bilíngues demoraram mais para responder quando a distratora possuía semelhanças fonológicas 

com a L1, que era a língua não pretendida durante o primeiro experimento. Devido a isso, com a 

análise dos dados da investigação, os autores (1998) constataram a ocorrência de ativação lexical 

nos dois idiomas e de competição lexical interlinguística, corroborando com a hipótese de seleção 

não específica através de competição entre as línguas (HERMANS; BONGAERTS; DE BOT; 

SCHREUDER, 1998; ORTIZ-PREUSS, no prelo).  

No estudo realizado por Costa, Miozo e Caramazza (1999), bilíngues catalão-espanhol 

participaram de tarefas de nomeação de desenhos, na condição com pares na mesma língua, ou 

seja, em catalão (L1), ao mesmo tempo em que precisavam ignorar as palavras distratoras na L1. 

Os bilíngues também precisaram ignorar distratoras em espanhol (L2), ou seja, na condição com 

pares em línguas diferentes. Essa investigação apontou indícios de efeito de interferência 

semântica durante as duas condições. Os resultados também evidenciaram efeito de identidade, 

quando a palavra distratrora equivalia à tradução do desenho, tanto no idioma de resposta, quanto 

no idioma de não resposta. Ocorreu efeito de facilitação fonológica, quando pares de língua eram 

em catalão, mas não houve efeito de fono-tradução quando a distratora era fonologicamente 

semelhante com a tradução do desenho no idioma de não resposta. Segundo Costa et al. (1999), 

tais resultados favorecem o modelo de seleção específica da língua, já que, ainda que as duas 

línguas do bilíngues tivessem sido ativadas, simultaneamente, apenas as palavras do idioma de 

resposta foram alvos da seleção lexical (COSTA; MIOZO; CARAMAZZA, 1999; ORTIZ-

PREUSS, no prelo). 

Costa, Miozzo e Caramazza (1999) argumentam que as diferenças entre os resultados do 

estudo realizado por eles e do estudo feito por Hermans, Bongaerts, De Bot e Schreuder (1998) se 

devem por causa da língua de resposta, já que, enquanto nos experimentos de Costa et al. (1999) 

os bilíngues deveriam nomear os desenhos na L1, na pesquisa de Hermans et al.(1998), os 

participantes deviam nomear na L2. Outra diferença apontada pelos pesquisadores (1999) se deve 
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à divergência no nível de proficiência linguística dos participantes, pois os bilíngues de Hermans 

et al.(1998) possuíam menos proficiência do que os bilíngues equilibrados de Costa et al. (1999). 

Os autores (1999) acrescentam que tais diferenças podem interferir na capacidade do bilíngue em 

ignorar as palavras ativadas. Assim, o nível de proficiência e o tipo de língua pretendida podem 

ter influenciado no direcionamento da seleção lexical. Eles também atestam o envolvimento de 

um controle inibitório que atuaria na língua de não resposta.  

Em síntese, segundo a HSE a língua não alvo não interfere na seleção lexical, mas não 

deixa evidente como o sistema, proposto por Levelt, Roelofs e Mayer (1999), realiza a 

verificação do nó lexical-alvo. Em contraposição, a HSNE defende que o nó lexical da língua não 

pretendida pode, sim, interferir na seleção lexical. No entanto, essa hipótese segundo a ideia 

proposta por Poulisse (1994) e conforme a ideia defendida por Green (1998), não detalha como o 

mecanismo sugerido por cada um desses autores (1999; 1998) funciona e como ele seleciona 

apenas a palavra objetivada pelo falante, ignorando todas as outras palavras que competem entre 

si (ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017). 

Vários outros estudos ocorreram para verificar como a seleção lexical era realizada na 

produção de fala bilíngue. Alguns deles tiveram resultados favoráveis à hipótese de seleção 

específica na língua (COSTA; CARAMAZZA, 1999; COSTA; ALBAREDA; SANTESTEBAN, 

2008) e outros evidenciaram a seleção por meio de competição (COLOMÉ, 2001; COSTA; 

COLOMÉ; GÓMEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2003; HOSHINO; THIERRY, 2011 citados por 

ORTIZ-PREUSS, no prelo; MISRA, GUO; BOBB; KROLL, 2012). 

Com relação ao fato de ora os estudos favorecerem uma hipótese, ora outra, Hermans 

(2000 citado por ORTIZ-PREUSS, no prelo) questionou se o efeito de identidade, causado 

quando a palavra distratora corresponde ao nome do desenho e o tempo de resposta ser mais 

rápido pode dever-se à competição entre as línguas, porque a facilitação semântica pode ocorrer 

devido a uma dupla ativação das línguas. Costa, Colomé, Gómez e Sebastián-Gallés (2003) 

contrapõem essa ideia, já que o nível de facilitação semântica precisaria ser mais alto do que a 

interferência lexical, para que a competição lexical sofresse uma diminuição. Isso interferiria no 

tempo de resposta dos bilíngues, que demorariam menos para nomear os desenhos, nesse caso.  

Somando-se a isso, o efeito fonológico seria resultado da facilidade de recuperação 

fonológica do nó lexical pretendido, por meio da ativação de segmentos de tradução e o efeito de 
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identidade interlinguística poderia ser consequência da facilitação semântica, sem que houvesse 

competição entre as línguas (COSTA et al, 2003; ORTIZ-PREUSS, no prelo). 

Com base no que foi exposto, ainda é necessário investigar como seria garantida a seleção 

dos nós lexicais na língua de resposta, pois, os dois idiomas do bilíngue estariam ativados, 

simultaneamente, como proposto pela hipótese de seleção específica e pela hipótese de seleção 

não específica na língua (por meio de competição). Na próxima seção, detalhamos uma terceira 

hipótese de seleção, a que defende um possível envolvimento do mecanismo de controle 

inibitório no processo de seleção lexical bilíngue. 

 

2.3 Controle Inibitório (CI) 

 

O modelo de seleção de Green (1986; 1998), chamado de controle inibitório 

(CI) favorece a ideia de que os idiomas do bilíngue se encontram em dois subsistemas 

e recebem diferentes níveis de ativação. A proposta de controle inibitório de Green 

(1998) é um exemplo de modelo de seleção não específica, já que inclui a ativação de 

todos os itens lexicais, de todas as línguas do bilíngue. 

Com base em Levelt, Roelofs e Meyer (1999), Green (1986; 1998) defende a 

existência de um conceitualizador autônomo. Cada lema teria uma etiqueta indicando 

a relação com a L1 e/ou com a L2, o que influenciaria a ativação do lema. A 

representação conceitual seria, então, responsável por selecionar os lemas da língua 

pretendida (GREEN, 1986; 1998; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Conforme Green (1986; 1988) existe um sistema que inibe os lemas da língua não 

alvo, assegurando assim, a seleção na língua-alvo. Ou seja, para que ocorra a produção de 

fala no idioma pretendido, é necessário o controle inibitório dos lemas na língua não 

pretendida, (GREEN, 1986; 1988; ORTIZ-PREUSS, 2011; MISRA, 2012). 

De acordo com Ortiz-Preuss (2011), o modelo de controle inibitório postula 

que a representação conceitual ocorre no conceitualizador, através da memória de 

longo prazo, devido a alguma finalidade comunicativa que, juntamente com o 

planejamento de fala, são geridos pelo sistema atencional supervisor (SAS), 

acompanhado do sistema léxico-semântico e de tarefas de linguagem (GREEN, 1998; 
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ORTIZ-PREUSS, 2011). Tal sistema especifica o idioma pretendido durante os esquemas de 

tarefas, para garantir a seleção da palavra-alvo. Quanto aos esquemas de tarefas, estes 

precisam “controlar o output do sistema léxico-semântico” (ORTIZ-PREUSS, 2011, p. 58). 

Após o sistema léxico-semântico especificar a língua na qual será realizada a 

produção oral, conforme a necessidade, um esquema pode ser selecionado e sofrer 

adequações demandadas pela tarefa (GREEN, 1998). O esquema de tarefa também é 

responsável por gerenciar o output do sistema léxico semântico, através da ativação das 

representações lexicais e pela inibição do output (GREEN, 1998; ORTIZ-PREUSS, 2011). 

Costa (2005) pondera que, durante a seleção lexical, o conceito é específico na língua 

alvo, não sendo sempre necessário um mecanismo de controle inibitório para que a seleção 

seja bem sucedida. Para o autor (2005), a possibilidade do envolvimento de controle 

inibitório durante a seleção lexical se restringiria à fase inicial de aquisição da L2, mas, com 

o aumento do nível de proficiência na L2, os aprendizes não necessitariam desse recurso de 

inibição, devido ao fato de que a seleção seria específica na língua. 

Roelofs (1998) se opõe à ideia de que a seleção específica ocorre devido a um 

mecanismo de controle inibitório, ao argumentar que a seleção é realizada através de uma 

rede de ativação espalhada e devido a um mecanismo paralelo de regras de produção. 

Segundo ele, durante o processo de produção de fala bilíngue, o idioma pretendido e suas 

respectivas regras são específicos. Isto é, cada idioma possui um conjunto de lemas da rede e 

regras de produção, contribuindo, então, para a seleção do idioma correto, ainda que as duas 

línguas sejam ativadas durante a produção de fala bilíngue (ROELOFS, 1998). 

Tarefas dentro do paradigma de troca têm sido usadas para avaliar o processamento 

linguístico bilíngue e o possível envolvimento de controle inibitório na seleção lexical. Elas 

permitem verificar como os bilíngues conseguem alternar entre um idioma e outro, ao 

mesmo tempo, alcançar o objetivo comunicativo. Essas tarefas envolvem informação 

linguística ambígua, tais como desenhos e números (LEE; WILLIAMS, 2001 citados por 

ORTIZ-PREUSS, no prelo; COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN; 

IVANOVA, 2006; COSTA et al., 2008; MISRA, 2012; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 

2017; ORTIZ-PREUSS, no prelo).  

Em estudos que utilizam tarefas de troca linguística, usadas para medir o custo de 

troca entre as línguas, a mesma quantidade de imagens deve ser nomeada, alternadamente na 
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L1 e na L2. Os custos de troca e não troca linguística pelos bilíngues são medidos pelos tempos 

de reação nas nomeações (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN, 

IVANOVA, 2006; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017).  

Quando a produção ocorre na L1, defende-se que não é necessário um alto nível de 

inibição devido ao fato de que a língua a ser inibida, a L2, é a mais fraca. Por ser o idioma 

menos dominante, de menor proficiência, os nós lexicais da L2 são menos ativados do que 

os nós lexicais da L1. Por outro lado, quando a produção de fala for na L2, isso exigirá que a 

L1 (língua mais forte) receba um alto nível de inibição, porque como mencionado 

anteriormente, quanto maior é a proficiência em um idioma, mais este idioma precisará ser 

inibido para que a produção no idioma mais fraco do bilíngue seja garantida (MISRA et al., 

2012; ORTIZ-PREUSS, no prelo). Por exemplo, se um bilíngue acaba de nomear uma 

imagem em espanhol (sua L2, idioma mais fraco), e em seguida ele tenha que nomear outra 

imagem em português (sua L1, idioma mais forte), o bilíngue levará mais tempo para 

conseguir realizar essa nomeação em L1, pois para que a nomeação anterior fosse bem 

sucedida, seu idioma mais dominante, o português, deve ter sido fortemente inibido e, 

portanto, demoraria mais para ser recuperado, após essa forte inibição. Tal fenômeno é 

chamado de custo de troca assimétrico (COSTA et al., 2008; ORTIZ-PREUSS; 

RODRIGUES, 2017). 

Meuter e Allport (1999 citados por COSTA; SANTESTEBAN, 2004) realizaram um 

estudo em que bilíngues deveriam nomear números, conforme a pista da língua de nomeação 

que recebiam através da cor do numeral (se o número fosse azul, o participante deveria 

nomeá-lo na L1, mas se fosse vermelho, a nomeação deveria ser realizada na L2).  Os 

resultados desse estudo evidenciaram uma maior demanda de tempo de reação em contextos 

de troca do que de não troca. Além disso, os participantes demoraram mais em situações que 

exigia troca para a L1 (língua mais dominante) do que em situações de troca para a L2 

(língua menos dominante). Esses resultados foram interpretados como favoráveis à hipótese 

de custo assimétrico, a qual prevê a atuação do controle inibitório (COSTA; 

SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; COSTA; 

HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008). 

Com base no estudo realizado por Meuter e Allport (1999), Costa e Santesteban (2004) 

realizaram 5 experimentos para responder quais os processos cognitivos responsáveis por  
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gerenciar o acesso lexical nas produções orais bilíngues. A hipótese dos autores (2004) era de que 

os bilíngues possuíam um mecanismo de controle inibitório e de que o nível de proficiência dos 

falantes poderia afetar a atividade de troca linguística. 

Na investigação de Costa e Santesteban (2004), participaram nativos do espanhol 

estudantes de catalão e nativos do coreano estudantes de espanhol (Experimento 1). Os demais 

participantes eram bilíngues com um alto domínio tanto de espanhol quanto de catalão 

(Experimentos 2, 3 e 5), e bilíngues com alto nível de dominância de espanhol e catalão que 

estavam aprendendo inglês (Experimento 4).  Os participantes desse esstudo tiveram de realizar 

950 nomeações.  

O experimento 1 foi realizado com um grupo de espanhóis aprendizes de catalão e 

coreanos aprendizes de espanhol. Ambos fizeram a tarefa de troca em suas duas línguas, L1 e L2, 

e os dois grupos demoraram mais tempo durante a troca da L2 para a L1 do que da L1 para a L2. 

Ou seja, durante as nomeações, ambos os grupos apresentaram custos de troca assimétricos 

(COSTA, SANTESTEBAN, 2004).  

As principais diferenças entre os resultados do Experimento 2 e do Experimento 1 foram 

que, no segundo experimento, bilíngues espanhol-catalão, com alto nível de domínio da L1 e da 

L2, tiveram o mesmo custo de troca, tanto para a L1 quanto para a L2. No entanto, o tempo de 

resposta foi mais rápido na L2 do que na L1. Esse resultado contrapõe-se a ideia de que a 

quantidade de inibição a ser aplicada em um idioma depende do grau de proficiência que o 

bilíngue possui em tal idioma. Em outras palavras, quando a diferença de proficiência entre as 

duas línguas é grande, espera-se que mais inibição deve ser empregada na L2, e quando a 

diferença de proficiência entre as duas línguas é menor, a quantidade de inibição aplicada aos 

dois idiomas deve ser parecida. Dessa forma, era esperado que os tempos de reação na L1 e na L2 

fossem semelhantes, o que não ocorreu em tal Experimento.  

Esses resultados também estavam presentes no Experimento 3, no qual bilíngues com um 

grande domínio de espanhol e catalão tiveram de realizar a mesma tarefa, porém contendo mais 

nomeações, para reduzir a quantidade de vezes que cada imagem se repetia, a fim de averiguar se 

isso poderia interferir no desempenho dos participantes. Segundo Costa e Santesteban (2004), 

esses resultados podem ser indícios de que, em bilíngues altamente proficientes, as duas línguas 

são inibidas. Ou, podem ser indícios de que a tarefa de troca não exigiu controle inibitório. Os 
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autores também levantam a hipótese de que bilíngues que possuem um alto domínio de seus dois 

idiomas tenham aperfeiçoado um mecanismo de seleção que não exige que a língua não alvo 

receba inibição para que a língua-alvo seja selecionada, diferente do que ocorre no mecanismo de 

seleção dos bilíngues de baixa proficiência. Assim sendo, o tempo de reação da troca para a L1 

seria mais alto do que para a L2, como pôde ser evidenciado nos resultados do Experimento 3 

(COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

A realização do Experimento 4 teve como função observar, de forma mais profunda, a 

possibilidade de como o controle inibitório atua no acesso lexical de bilíngues altamente 

proficientes. Esse experimento contou com a participação de bilíngues espanhol-catalão com alta 

proficiência nesses dois idiomas e que estudavam inglês, mas que possuíam uma frequência de 

uso baixa desse idioma (língua mais fraca). De início, Costa e Santesteban (2004) esperavam que 

os resultados desse Experimento fossem iguais aos do Experimento 1, isto é, que os bilíngues 

apresentassem custo de troca assimétrico, já que as nomeações deveriam ocorrer em uma língua 

dominante (espanhol/L1) e em outra língua muito mais fraca e pouco frequente (inglês/L3). No 

entanto, os participantes tiveram desempenho similar durante a troca da L1 para L3 e da L3 para 

L1, assim como constatado nos outros experimentos 2 e 3, em que as nomeações deveriam 

ocorrer na L1 e L2 de bilíngues altamente proficientes (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). Não 

foram observados custos de troca assimétricos durante as nomeações com troca entre L1 e L3, de 

bilíngues espanhol-catalão (línguas dominantes) aprendizes de inglês (língua menos dominante). 

Isso se contrapõe a ideia de que, para que o fenômeno de custo assimétrico ocorra, é necessária 

uma diferença entre os níveis de dominância dos idiomas dos bilíngues. E assim, haja um maior 

nível de inibição da língua mais dominante em tarefas de troca linguística.  

Assim como no Experimento 2, no Experimento 4, a latência de nomeação foi mais alta 

na L1 do que na L3. Os estudantes de inglês como L3 desse experimento e os aprendizes de 

catalão como L2 do Experimento 1 consideraram ter o mesmo nível de proficiência, o que levou 

os autores (2004, p. 500) a refletirem sobre o nível de semelhança entre os idiomas testados:  

 

O fato de que os alunos de L3 nesta experiência e os aprendizes de L2 (Grupo 1) 

no Experimento 1 relataram possuir um nível similar de proficiência em sua L3 

e L2, respectivamente, poderia ser uma surpresa, devido à quantidade diferente 

de exposição a estas línguas. Os nativos do espanhol que estavam aprendendo 
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catalão têm menos exposição formal (menos anos de estudo) do que os bilíngues 

espanhol-catalão estudantes de inglês. No entanto, ao avaliar essas informações, 

devem ser consideradas as semelhanças existentes entre espanhol e catalão, de 

um lado, e espanhol e inglês, de outro. O grupo 1 do Experimento 1tem  duas 

línguas que são muito semelhantes em relação a itens lexicais (cerca de 70% das 

palavras são cognatos nas duas línguas), enquanto as línguas testadas nesse 

Experimento, o espanhol e o inglês são bastante diferentes. Isto também ocorre 

considerando-se outras características linguísticas, tais como gênero gramatical, 

flexões verbais, a ordem das palavras etc. Ao considerar as diferenças entre as 

línguas não surpreende que um período relativamente curto, mas intenso de 

exposição ao catalão e um pouco menos intenso, mas de mais tempo, de 

exposição ao Inglês, explica a ocorrência de auto avaliações semelhantes de 

proficiência (COSTA; SANTESTEBAN, 2004, p. 500)2. 

 

Quanto ao Experimento 5, Costa e Santesteban (2004) investigaram a causa dos 

participantes nomearem mais rápido na L2 e na L3, do que na L1, ainda que esta fosse a língua 

dominante. Os investigadores diminuíram as possibilidades de lexicalização na língua menos 

dominante dos participantes, ao dar a pista da língua antes que fossem apresentadas as imagens 

que deveriam ser nomeadas e não ao mesmo tempo em que as figuras eram mostradas, como 

ocorreu nos experimentos 2, 3 e 4. Em vista disso, o custo de troca diminuiu e não houve 

diferença da vantagem da L2 sobre a L1 (COSTA, SANTESTEBAN, 2004). 

Os experimentos realizados pelos autores (2004) parecem apontar indícios da existência 

de um controle inibitório na produção de fala bilíngue, já que os resultados mostraram que os 

participantes tiveram mais dificuldades em mudar para a L1 do que para a L2/L3, porém, apesar 

das evidências de haver custo de troca com os bilíngues, isso não ocorreu com os bilíngues 

altamente proficientes. Ou seja, não houve mostras de custo de troca assimétrico com bilíngues 

de alta proficiência.  

A atuação de bilíngues altamente proficientes nas tarefas de trocas parece não depender da 

                                                           
2 “The fact that the L3 learners in this experiment and the L2 learners (Group 1) in Experiment 1 reported similar 

degrees of proficiency in their L3 and L2, respectively, may come as asurprise, given the differential amount of 

exposure to these languages. The Spanish native speakers that were learning Catalan have less exposure (in number 

of years) than the Spanish–Catalan bilinguals learners of English in formal training. However, when evaluating this 

information, one should consider the similarities between Spanish and Catalan, on one hand, and Spanish and 

English on the other. The first two languages are very similar in respect of lexical items (about 70% of words are 

cognates in the two languages), while the difference between Spanish and English is much larger. This is also true 

for other linguistic features such as grammatical gender, verbal inflections, word order, and so on. When 

considering the differences among the languages it is then not so surprising that a relatively short, but intense, 

exposure to Catalan, and a somewhat less intense, but longer, exposure to English, leads to similar self-assessments 

of proficiency.” (COSTA; SANTESTEBAN, 2004, p. 500). 
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diferença de graus de proficiência entre suas línguas, mas vale ressaltar que eles mostraram uma 

maior dependência de tempo para nomear imagens no idioma mais forte do que no idioma mais 

fraco, nos dois tipos de tarefas, de troca e de não troca (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

Em síntese, um dos fatores que favorecem a ocorrência de custos de troca 

assimétricos é a diferença de proficiência entre a L1 e a L2. Dessa forma, quanto maior a 

diferença de proficiência entre as línguas, isso é, quando um bilíngue for mais proficiente na 

L1 do que na L2, mais alto será o custo de troca assimétrico. Em contraposição, quanto 

maior a proficiência na L2, menor será o custo de troca assimétrico, podendo até mesmo não 

ocorrer, já que o nível de inibição a ser aplicado durante as tarefas de troca seria semelhante 

nos dois idiomas (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

Dado o exposto, o estudo de Costa e Santesteban (2004) mostra que o nível de 

proficiência pode sim interferir no desempenho de troca de língua. Porém, os autores chamam a 

atenção também para o tempo de aquisição da segunda língua: os bilíngues altamente proficientes 

adquiriram a L2 mais cedo do que os aprendizes de L2/L3 que participaram dos experimentos.  

Segundo os autores (2004), com relação ao controle inibitório, ainda não há como mencionar 

quais as razões que explicariam o desempenho dos aprendizes e dos bilíngues altamente 

proficientes, mas o desempenho destes últimos parece ser afetado pelo modo como a L2/L3 é 

processada, demonstrando que o alcance do acesso lexical chega também a um terceiro idioma, 

ainda que ele seja o mais fraco (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 

Por sua vez, Costa, Santesteban e Ivanova (2006) questionam se o nível de inibição 

depende da diferença entre os níveis de domínio das línguas, já que Costa e Santesteban (2004) 

apontaram custos de troca assimétricos com bilíngues que apresentavam um alto nível de 

dominância em seus dois idiomas e que haviam adquirido a L1 e L2 prematuramente, mas era 

esperado que esses bilíngues sofressem custos de troca simétricos. 

Costa, Santesteban e Ivanova (2006), cujo estudo será detalhado na próxima seção, 

argumentam que os custos de trocas simétricos poderiam ocorrem somente com bilíngues que 

dominassem línguas semelhantes proporcionalmente ou com bilíngues que tenham começado a 

aprender a segunda língua nos primeiros anos de vida. Dessa forma, o desempenho dos falantes 

não só pode ser influenciado pelo nível de proficiência, como também pode ser resultado do nível 

de similaridade entre os idiomas dos bilíngues, tema que será discutido a seguir.  
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2.4 Similaridade linguística 

 

Nesta seção, abordamos os princípios de similaridade entre as línguas e como essa 

similaridade pode afetar a produção de fala bilíngue. Também tratamos sobre alguns testes 

cognitivos que buscam medir os efeitos da semelhança entre línguas. Por último, sintetizamos 

alguns estudos realizados com línguas próximas. 

O indicador de similaridade entre línguas pode ser averiguado por meio do status cognato 

das palavras (ORTIZ-PREUSS, 2014), isto é, através de palavras cognatas, que compartilham um 

mesmo conceito, traços fonológicos e ortográficos (COSTA; CARAMAZZA; SEBASTIÁN-

GALLÉS, 2000; ORTIZ-PREUSS, 2011; KROLL; BOGULSKI; MCCLAIN, 2012), através de 

palavras não cognatas, que não compartilham características semânticas, nem fonético-

fonológicas (ORTIZ-PREUSS, 2011; ORTIZ-PREUSS, 2014) e por meio de falso cognatas, as 

quais são semelhantes em suas formas ortográficas e fonológicas, porém não compartilham o 

mesmo campo semântico (COSTA; LA-HEIJ; NAVARRETE, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011; 

ORTIZ-PREUSS, 2014). 

Segundo Costa, Santesteban e Ivanova (2006), uma das variáveis que pode influenciar na 

produção bilíngue é a similaridade linguística. De acordo com os autores (2006), quanto maior o 

grau de semelhança compartilhado entre os idiomas de um bilíngue, maior é a possibilidade de 

ocorrência de interferência linguística. O acesso lexical bilíngue representa uma situação de 

conflito linguístico, uma vez que é necessário decidir entre dois idiomas para realizar uma 

produção, porque as palavras de apenas um dos idiomas devem ser selecionadas, enquanto as 

palavras do outro idioma não devem ser consideradas para que a mensagem possa ser 

comunicada na língua pretendida. No entanto, o nível de semelhança entre esses dois idiomas 

pode causar demora na tomada de decisão de escolha entre o léxico de uma língua e o léxico de 

outra língua, ou até mesmo levar à escolha do léxico da língua não alvo (COSTA; 

SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006).  

De acordo com Ortiz-Preuss (2014), a perspectiva de que a semelhança entre línguas gera 

facilitação de aprendizagem vem da Análise Contrastiva, mas têm sido encontrados resultados de 

que esse ponto de vista não abarca toda a realidade da aquisição de línguas similares 



    33 

 

 

(CAMORLINGA-ALCARAZ; 2005; DURÃO, 2004; HENRIQUES, 2000, 2005; 

VILLALBA, 2002). Conforme Ortiz-Preuss (2014), ainda há pouca compreensão sobre os 

efeitos da similaridade linguística no processo de aquisição e ensino de línguas e nas 

competências e habilidades de um segundo idioma. 

Ortiz-Preuss (2014) ressalta que, ainda hoje, entre os brasileiros vigora a premissa de 

que o espanhol é uma língua fácil de ser aprendida devido à sua grande semelhança com a 

língua portuguesa. Entretanto, segundo a autora (2014), há indícios de que a similaridade entre 

português e espanhol não gera a tão propagada facilidade de aprendizagem desses idiomas. A 

similaridade parece facilitar a compreensão interlinguística devido ao grande número de 

palavras cognatas compartilhadas entre português e espanhol (RICHMAN, 1965; 

HENRIQUES, 2000), mas pode gerar dificuldades como, por exemplo, o falante pode não 

conseguir se comunicar de maneira fluente e, pode até mesmo, causar fossilização3, 

dificultando o desenvolvimento da produção em L2 (CAMORLINGA-ALCARAZ, 2005; 

HENRIQUES, 2000; VILLALBA, 2002; ORTIZ-PREUSS, 2014).  

O efeito cognato das palavras pode ocorrer, principalmente, por causa da facilitação de 

recuperação fonológica. Somam-se a isso as semelhanças semânticas, morfológicas, a 

facilidade de retenção e a regularidade com que essas palavras são usadas. (COSTA; LA-HEIJ; 

NAVARRETE, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2014). 

Conforme Ringbom e Jarvis (2011 citados por ORTIZ-PREUSS, 2014, p. 68), “a 

percepção das similaridades entre as línguas é um processo subjetivo que pode promover uma 

conscientização incompleta ou equivocada da realidade linguística”. De acordo com esses 

autores, a similaridade linguística pode fazer com que os aprendizes não consigam identificar o 

que é semelhante entre os seus idiomas, ou fazer com que eles acreditem que há semelhança onde 

não existe, ou, ainda, não consigam apreender a dimensão total da semelhança entre os idiomas. 

A quantidade de semelhança percebida pode interferir no nível de atenção demandada 

na aprendizagem de uma segunda língua (VILLALBA, 2002; CARVALHO; SILVA, 2008; 

ORTIZ-PREUSS, 2014). Com base nisso, Costa, Santesteban e Ivanova (2006) propõem a 

hipótese de sobrecarga atencional, em que o nível de similaridade entre as línguas poder gerar 

uma sobrecarga na rede de atenção, levando a interferências linguísticas, pois o acesso lexical 

bilíngue representa um conflito, de modo que o falante precisa decidir entre as representações 
                                                           
3 O conceito de “fossilização” usado neste trecho equivale ao utilizado por Camorlinga-Alcaraz (2005), isto é, 

desvios frequentes da norma linguística, que são de difícil controle pelo aprendiz. 
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lexicais ativadas de seus idiomas (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; ORTIZ-

PREUSS, 2014). Segundo Costa, Santesteban e Ivanova (2006) quanto maior a quantidade de 

léxico compartilhado entre dois idiomas de um bilíngue, maior será a quantidade de atenção 

que o aprendiz deverá dispensar para conseguir selecionar, corretamente, a palavra no idioma-

alvo, e evitar, assim, a ocorrência de interferências da língua não alvo. 

Como exemplo de que, na produção linguística, a competição entre duas opções de 

resposta pode sofrer interferência da semelhança entre as línguas, temos o efeito de interferência 

semântica, dentro do paradigma de interferência palavra-desenho4, em que os participantes são 

orientados a nomear uma imagem, tendo que ignorar a palavra distratora que aparece. Nessa 

tarefa, os participantes costumam demorar mais para responder quando a imagem-alvo e a 

palavra distratora pertencem à mesma categoria semântica do que quando pertencem a categorias 

distintas (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2014). 

Tais tarefas estimulam os participantes a executarem os mesmos processos cognitivos que 

realizariam durante uma produção comunicativa, ou, seja: selecionar o léxico na língua-alvo, 

enquanto ignoram palavras na língua não alvo ativadas. Tais processos cognitivos, como 

mencionado anteriormente, demandam atenção para que o participante consiga resolver o conflito 

que é decidir entre as palavras de uma língua e outra. Cabe mencionar, portanto, que a 

expectativa é de que quanto mais semelhanças de traços fonético-fonológicos e semânticos de 

uma palavra, mais o aprendiz necessitaria de um alto nível de atenção e demoraria mais para 

responder (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2014; ORTIZ-

PREUSS; RODRIGUES, 2017). 

Com base nisso, depreende-se que, quando dois idiomas compartilham muitas 

características semelhantes, são exigidos mais recursos atencionais para que o bilíngue consiga 

manter suas línguas separadas e evitar interferências linguísticas. Para isso, os bilíngues de 

línguas similares podem ter desenvolvido um sistema de controle atencional distinto do que os 

bilíngues de línguas que não possuem muitos traços de similaridade (COSTA; et al., 2006; 

                                                           
4 O paradigma de interferência desenho-palavra costuma compor testes sobre o acesso lexical bilíngue. Testes dentro 

de tal paradigma são constituídos por palavras, chamadas distratoras, que aparecem na tela de um computador antes 

de uma imagem que precisa ser nomeada. A função da palavra distratora, conforme seu nome é distrair o participante 

(COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006). O paradigma de interferência desenho-palavra permite avaliar: 1) 

efeitos de interferência semântica, isto é, a imagem e a palavra distratora pertencem à mesma categoria semântica, 

representando uma condição relacionada; 2) efeitos de interferência interlinguística, que consistem na palavra 

distratora equivaler à tradução da figura a ser nomeada. Isso representa uma condição relacionada e; 3) efeitos de 

facilitação fonológica, ou seja, a palavra distratora possui a pronúncia e a forma parecidas com o nome da imagem, 

que também representa uma condição relacionada (ORTIZ-PREUSS, 2011). 
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COSTA et al., 2008). 

Uma das formas de se medir a demanda atencional de bilíngues com idiomas 

semelhantes é através de tarefas de nomeação de desenhos (COSTA; SANTESTEBAN; 

IVANOVA, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2014; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017). Durante 

tais tarefas, aparecem desenhos (tal como, “diamante”), que ativam o respectivo conceito 

(diamante), depois ocorre a ativação dos itens lexicais que estão relacionados ao conceito 

(diamante, joia, brilhante, anel). Em seguida, a palavra ativada pode pertencer ou à L1 ou à L2 

(diamante, joya, billante, anillo, no caso do espanhol e diamond, gem, brilliant, ring, no caso 

do inglês), requerendo que o bilíngue selecione a palavra adequada na língua pretendida. 

Ressalta-se que a quantidade de semelhança entre as línguas pode afetar a capacidade de 

atenção, ocasionando uma sobrecarga, aumentando a competição linguística e dificultando a 

solução do conflito. Consequentemente, haveria mais interferência linguística do idioma não 

alvo no idioma pretendido pelo falante (COSTA et al., 2006; ORTIZ-PREUSS, 2014).  

Costa, Santesteban e Ivanova (2006) realizaram um estudo com a finalidade de investigar 

o acesso lexical em dois grupos de bilíngues, para analisar possíveis influências da similaridade 

linguística no desempenho oral de bilíngues. Em tal investigação, os bilíngues precoces espanhol-

vasco e bilíngues tardios espanhol-inglês apresentaram desempenho similar ao dos bilíngues 

precoces espanhol-catalão, pesquisados por Costa e Santesteban (2004). Por outro lado, 

diferentemente dos experimentos de Costa e Santesteban (2004), cujos bilíngues espanhol-catalão 

não apresentaram custo de troca assimétrico5 e bilíngues espanhol-catalão aprendizes de inglês 

tiveram desempenhos semelhantes, quando tinham que alternar entre espanhol (idioma forte/L1) 

e inglês (idioma mais fraco/L3), no estudo desenvolvido por Costa, Santesteban e Ivanova 

(2006), os bilíngues tiveram custo de troca assimétrico quando a tarefa de troca envolvia uma 

língua mais fraca que a L1 e a L2.  

Os resultados do experimento de Costa, Santesteban e Ivanova (2006) mostraram que o 

custo de troca foi semelhante para L1 (espanhol) e para a L2 (vasco e inglês) nos dois grupos de 

bilíngues precoces espanhol-vasco e bilíngues tardios espanhol-inglês. O tempo demandado 

durante a nomeação foi mais rápido para a L2 do que para a L1, o que parece ser indício de que, 

durante as tarefas de troca de idiomas, a similaridade linguística não interfere, de forma relevante, 

                                                           
5 Como já foi mencionado neste estudo, entende-se por custo de troca assimétrico o caso em que o bilíngue demora 

mais para trocar para a L1, do que para a L2, devido à grande quantidade de inibição sofrida pela língua menos 

dominante do falante, a L2 (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). 
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nos mecanismos de produção oral dos bilíngues. 

Em síntese, os resultados do estudo realizado pelos investigadores (2006) parecem 

apontar que há uma sobrecarga atencional durante a tentativa de não permitir interferências entre 

dois idiomas muito parecidos. O contrário parece ocorrer com línguas muito diferentes. Além 

disso, os bilíngues que precisam lidar com os efeitos de similaridade linguística parecem dispor 

de recursos atencionais diferentes dos desenvolvidos por bilíngues que podem vir a adquirir 

línguas dissemelhantes (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006). 

Ortiz-Preuss (2011) realizou um experimento dentro do paradigma de interferência 

desenho-palavra com 13 bilíngues espanhol-português e 10 bilíngues português-espanhol, a fim 

de verificar o processo de acesso lexical na produção de fala bilíngue por meio da relação entre 

tempo de resposta e acurácia. Os bilíngues desse estudo possuíam o mesmo nível de dominância 

na L1 e na L2. Os nomes das imagens a serem nomeadas correspondiam a palavras cognatas, não 

cognatas e falsas cognatas (ORTIZ-PREUSS, 2011).  Os participantes tiveram que dizer de forma 

rápida e correta o nome do desenho que era mostrado na L2, ao mesmo tempo em que 

precisavam ignorar palavras distratoras que eram mostradas na sua L1. Primeiro o bilíngue era 

exposto a uma tela de computador contendo um ponto de fixação por 300 milissegundos, depois 

era mostrada a palavra distratora na L1 por 300 milissegundos, finalmente aparecia o desenho por 

até 4000 milissegundos, ou até o início da reposta do participante.  

Os resultados desse estudo aparentaram ser favoráveis à hipótese de seleção específica, 

pois os bilíngues nomearam mais rapidamente na condição relacionada durante situações que 

envolviam efeitos de identidade e de facilitação fonológica ou ortográfica e na condição não 

relacionada, durante situações que envolviam efeitos de interferência semântica (ORTIZ-

PREUSS, 2011). A autora (2011) destaca o papel do status cognato das palavras durante o 

processamento do léxico, já que os participantes tiveram um tempo de resposta menor quando os 

nomes dos desenhos correspondiam a cognatas do que quando equivaliam a uma palavra não 

cognata, enquanto o desempenho durante as nomeações que representavam falso cognatas 

ocorreu dentro de um tempo intermediário. Ortiz-Preuss (2011) também ressalta que sua 

investigação não foi adequada para examinar a existência de competição entre os idiomas na 

produção oral dos participantes, pois o design do teste usado no experimento favorecia a 

coativação tanto da L1, por causa das palavras distratoras, quanto da L2, devido à nomeação do 

desenho. 
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Silva (2013) realizou um experimento para avaliar o mecanismo de controle inibitório e 

acesso lexical na produção de fala de crianças bilíngues português-espanhol e espanhol-português 

em região de fronteira, através de uma tarefa dentro do paradigma desenho-palavra para avaliar o 

acesso lexical dos participantes. O único dado significativo estatisticamente nesse estudo diz 

respeito à diferença de desempenho entre os dois grupos de bilíngues nas condições que 

envolviam cognatas não relacionadas. Os bilíngues português-espanhol foram mais lentos do que 

os bilíngues espanhol-português nas nomeações que envolviam essa condição. No geral, os 

grupos de bilíngues foram mais rápidos nas condições não relacionadas, ainda que não tenha 

havido diferença significativa entre os dois grupos. Não houve diferenças significativas 

estatisticamente entre condições cognatas e não cognatas, ainda que os bilíngues tenham 

nomeado mais rapidamente as cognatas. Com relação ao efeito de identidade interlinguística 

(quando a palavra distratora era a tradução do desenho a ser nomeado), houve diferença 

significativa entre os grupos de bilíngues somente nas condições cognatas não relacionadas. As 

crianças bilíngues português-espanhol foram significativamente mais rápidas do que as crianças 

bilíngues espanhol-português. Os bilíngues português-espanhol foram mais rápidos nas condições 

relacionadas e os bilíngues espanhol-português apresentaram um tempo de reação menor nas 

condições não relacionadas. Segundo Silva (2013) os indícios encontrados em seu estudo 

corroboram com a ideia do papel do status cognato no processo de acesso lexical bilíngue e 

também favorecem a ideia de que os nós lexicais dos dois idiomas são ativados. 

A partir dos resultados alcançados por Costa, Santesteban e Ivanova (2006), Ortiz-Preuss 

(2014) investigou a hipótese de sobrecarga atencional em tarefas de nomeação de desenhos na 

L2, ou seja, analisou se os efeitos de similaridade linguística sobrecarregariam a capacidade 

atencional de bilíngues português-espanhol e bilíngues espanhol-português através da correlação 

entre acurácia, tempo de resposta e tipo de palavra. Os mesmos 23 participantes de um estudo 

anterior (ORTIZ-PREUSS, 2011) realizaram nomeações de desenhos que correspondiam a 

palavras cognatas, não cognatas e falsas cognatas, envolvendo identidade interlinguística. Os 

bilíngues tiveram de nomear 30 desenhos, dos quais 10 correspondiam a nomes cognatos, 10 

equivaliam a não cognatos e 10 representavam falsos cognatos. Os participantes tiveram que 

dizer em voz alta os nomes das imagens na L2 (por exemplo, pera, em espanhol) de forma rápida 

e correta, enquanto precisavam ignorar palavras distratoras na L1 (por exemplo, pera, em 

português) (ORTIZ-PREUSS, 2014). 
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Esse estudo resultou em uma diferença significativa entre tempos de respostas de 

cognatas, não cognatas e falsas cognatas, e na acurácia envolvendo o status cognato das palavras 

(ORTIZ-PREUSS, 2014). Além disso, houve correlação entre tempo de resposta e vocábulos 

cognatos e falsos cognatos. Isso foi tido como indícios do efeito cognato6 e da semelhança entre 

as línguas. Ortiz-Preuss (2014) pondera que a similaridade linguística parece não ser um 

facilitador da aquisição de português e espanhol como segundas línguas, já que os resultados não 

apontaram um processamento mais rápido e mais acertos por parte dos bilíngues. Isso pode ser 

uma necessidade de direcionar os mecanismos atencionais durante o ensino-aprendizagem de L2, 

gerando, assim, um melhor desempenho na produção de fala (ORTIZ-PREUSS, op cit). A 

pesquisadora (2014) sugere novos estudos, porém com tarefas de nomeação de desenhos dentro 

do paradigma de troca de línguas e efeito de identidade, pois esse tipo de tarefa possibilitaria 

investigar como funcionam os mecanismos de atenção durante situações de conflito linguístico. 

Ela também ressalta a necessidade de realizar pesquisas com foco no comportamento de bilíngues 

de baixo nível de proficiência e aprendizes de espanhol e de português como segunda língua. 

Ortiz-Preuss, Fontes e Finger (2015) replicaram o estudo de Ortiz-Preuss (2011) para uma 

melhor compreensão sobre os efeitos de interferência linguística e do status cognato na produção 

oral de bilíngues. O estudo contou com a participação de 10 bilíngues português-espanhol não 

balanceados7. Os participantes tiveram de nomear 190 desenhos que equivaliam a palavras 

cognatas, não cognatas e falsas cognatas. Além disso, os pares de desenhos-palavras poderiam 

estar na condição relacionadas (imagens e vocábulos que compartilham traços fonológicos e 

ortográficos, e pertencem ao mesmo campo semântico) ou não relacionada (imagens e vocábulos 

que não compartilham traços fonológicos e ortográficos e não pertencem ao mesmo campo 

semântico) (ORTIZ-PREUSS et al., 2015). 

O estudo das autoras (2015) apontou tanto evidências que apoiavam a hipótese de seleção 

específica quanto de seleção não específica. Ortiz-Preuss, Fontes e Finger (2015) atribuem essas 

evidências ao tipo de perfil dos bilíngues, os quais não eram balanceados, ao contrário do estudo 

de Ortiz-Preuss (2011), que teve como participantes, bilíngues balanceados. As pesquisadoras 

                                                           
6 O conceito de “efeito cognato” neste trabalho é o de que, durante o acesso lexical haveria facilitação da nomeação 

(mais rápida) quando as palavras dos dois idiomas do bilíngue são cognatas, pois o nível lexical seria ativado duas 

vezes, uma na língua-alvo, por exemplo, “pato”, em espanhol e outra na língua alvo, por exemplo, “pato”, em 

português (COSTA; CARAMAZZA; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2000; COSTA; LA HEIJ; NAVARRETE, 2006; 

ORTIZ-PREUSS, 2014). 
7 Entendemos por “bilíngues não balanceados” aqueles com diferentes níveis de proficiência entre a L1 e a L2 

(BAKER, 2006; GASS; SELINKER, 2008; ORTIZ-PREUSS, 2014). 
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(2015) lembram que, segundo alguns estudiosos (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA  et  

al.,  2006), quanto menor a proficiência do bilíngue, mais níveis de inibição são exigidos durante 

a produção na L2, mas à medida que vão se desenvolvendo na segunda língua, o mecanismo de 

seleção específica passa a ser mais usado (ORTIZ-PREUSS et al., 2015). Os dados desse 

experimento também indicaram uma relação entre o status cognato dos vocábulos e o 

desempenho dos participantes. Os tipos de palavras tiveram efeitos significativos nos tempos de 

resposta e quantidade de acertos, mesmo quando estavam isoladas, o que destaca a importância 

de controlar os tipos de palavras contidos nos experimentos que investigam o acesso e seleção 

lexical bilíngue (ORTIZ-PREUSS, 2011; ORTIZ-PREUSS et al., 2015).  

Com base nisso, o propósito do nosso estudo é ampliar a compreensão dos efeitos da 

similaridade linguística e da rede de atenção no acesso lexical e produção de fala bilíngue. Para 

tanto, na próxima seção discutiremos alguns aspectos do sistema atencional na produção de fala e 

como esse sistema pode afetar o desempenho linguístico dos bilíngues.  

 

2.5 Sistema atencional e o desenvolvimento linguístico 

 

Para Schmidt (2001) o sistema atencional é um recurso cognitivo composto por três 

mecanismos: o de alerta, o de orientação e o de controle executivo. A rede de alerta é 

responsável por manter o indivíduo em estado de alerta; a rede de orientação tem o papel de 

distinguir as informações através dos sentidos e o controle executivo está encarregado de 

atuar em contextos de conflito (SCHMIDT, 2001; COSTA et al., 2008; RODRIGUES; 

SILVA; ZIMMER, 2015).  

Schmidt (2001) acrescenta que a atenção é seletiva e limitada, portanto, para que o 

processo de aprendizagem de idiomas tenha êxito, o aprendiz precisa direcionar seus recursos 

atencionais aos aspectos da língua que estão sendo ensinados. Para Leow (1998 citado por 

AZEREDO; MELO, 2011, p. 197), não é possível haver aprendizagem sem o direcionamento de 

recursos atencionais. Azeredo e Melo (2011) reforçam que a concepção sobre a importância da 

atenção de Leow (1998) também pode ser considerada como requisito para que a aprendizagem 

de idiomas seja bem sucedida. Os autores (2011) explicam que os recursos atencionais, além de 

atuarem durante o processo de armazenamento de mensagens em L2, juntamente com a memória 
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de longo prazo, também estão envolvidos na formulação de hipóteses na L2. Schmidt (2001) 

afirma que a atenção é fundamental durante a aprendizagem de línguas, pois, ao estarem 

conscientes das informações que recebem (input), os aprendizes as registram (intake) em forma 

de representações mentais. 

Skehan (1998 citado por ORTIZ-PREUSS, 2014) discute como o processamento do 

input se transforma em fala e ressalta que fluência, complexidade linguística e acurácia 

competem por recursos atencionais, ou seja, o aprendiz de L2 pode ter dificuldade de falar na 

língua-alvo de maneira fluente, acurada e gramaticalmente complexa, porque a atenção pode 

estar focada em um desses aspectos. Conforme esse autor (op. cit.), muitas vezes o aprendiz 

prioriza um desses aspectos em detrimento dos outros, ou seja, pode buscar ser fluente, mas 

cometer mais erros, por exemplo. Em vista disso, o pesquisador (SKEHAN, 1998, 2003) 

defende a abordagem baseada em tarefas pedagogicamente motivadas, porque permitem 

estabelecer sequências com diferentes níveis de complexidade, e, assim, podem contribuir com 

as capacidades de processamento de informação e focalização seletiva de atenção ao input. 

Van-Patten (2005), afirma que os estudantes primeiro precisam entender o sentido da 

mensagem recebida e, depois, têm de focalizar os demais elementos linguísticos, tais como a 

pronúncia, acurácia, fluência envolvidos na mensagem. Dessa forma, o processamento é 

inicialmente guiado para a compreensão do significado, por isso as palavras com maior 

informação semântica são processadas primeiro. (VAN-PATTEN, 2005; ORTIZ-PREUSS, 

2014). 

Dos três subsistemas atencionais (alerta, orientação e controle executivo), o 

bilinguismo aparenta atuar mais fortemente no controle executivo, pois tal subsistema é o 

responsável por explicar como o indivíduo deve se comportar diante de situações de conflito, 

o que pode estar relacionado com o uso de controle inibitório (COSTA; HERNÁNDEZ; 

SEBASTÁN-GALLÉZ, 2008; BIALYSTOK, 2005).  

O controle executivo é composto por dois processos de controle: o de monitoramento e o 

de resolução de conflitos. O monitoramento é capaz de identificar conflitos e o processo de 

resolução de conflitos pode interferir no comportamento do indivíduo quando se fazem 

necessárias ações para solucionar a situação conflituosa (COSTA et al, 2008). Depois de iniciado 

o processo cognitivo de monitoramento, a pessoa decide qual atitude deve ser tomada diante do 
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contexto de conflito, podendo envolver controle inibitório, retenção de regras, planejamento (op. 

cit.).  

Dessa forma, o controle executivo é acionado quando duas representações são 

ativadas, levando o indivíduo a necessitar escolher entre uma ou outra representação. Isso é 

semelhante ao conflito exercido sobre a produção oral bilíngue, em que o indivíduo precisa 

decidir entre as representações lexicais de um idioma e as representações lexicais de outro 

idioma (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN; CAÑO, 2005; 

COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-

GALLÉS, 2008; ORTIZ-PREUSS, 2011, 2014; SILVA, 2013; ORTIZ-PREUSS; FONTES; 

FINGER, 2015). 

Para avaliar o controle executivo, é costume utilizarem-se tarefas que compreendem 

resolução de conflitos (COSTA et al., 2008), tais como tarefas de nomeação dentro do 

paradigma de troca entre línguas e tarefas que medem a capacidade de rede de atenção, em 

que o participante deve ignorar os estímulos distratores e indicar para que lado o estímulo-

alvo está direcionado. Uma dessas tarefas que avalia a rede atencional é chamada de 

attentional network task (ANT) (COSTA et al., 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 

2015).  

Conforme estudos anteriores (COSTA et al, 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 

2015, ), durante o ANT, em uma tela de computador aparece uma seta central ladeada por quatro 

setas distratoras (duas do lado direito e duas do lado esquerdo). O participante deve indicar, 

através das teclas do computador, para que lado a seta central está apontando, se para a direita ou 

se para a esquerda. Quando a seta central aponta para a mesma direção das demais setas, temos 

uma condição congruente e quando a seta central aponta para uma direção oposta às outras setas, 

a condição é incongruente. O subsistema controle executivo é medido através do tempo de reação 

diante da situação de conflito, na qual o participante precisa indicar a direção da seta central 

diante das setas distratoras.  

O ANT também possibilita avaliar os demais componentes da rede atencional. A rede de 

alerta é avaliada ao comparar se o aprendiz responde mais rápido para que lado aponta a seta 

central quando aparece uma pista equivalente a um asterisco (*) antes de o estímulo alvo 

aparecer, ou se a resposta requer mais tempo quando a pista não é dada. A rede de orientação é 

examinada pela diferença de tempo de reação quando há uma pista espacial (+), que indica se as 



    42 

 

 

setas aparecerão acima ou abaixo do ponto de fixação, e quando a pista é dupla (acima e abaixo) 

(COSTA et al., 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). 

Com base na tarefa de rede de atenção (ANT) desenvolvida por Fan et al. (2002), Costa, 

Hernández e Sebastián-Gallés (2008) realizaram um estudo comparativo sobre o desempenho 

de monolíngues e bilíngues. O ANT avaliava os três subsistemas da rede atencional: alerta, 

orientação e controle executivo. Nela os bilíngues tiveram tempo de reação mais baixo e 

mostraram um maior domínio dos subcomponentes alerta e controle executivo do que os 

monolíngues. Os resultados dos pesquisadores (2008) apontaram que os bilíngues tiveram um 

desempenho melhor quando recebiam a pista de alerta e também resolveram mais rapidamente 

as situações de conflito. Eles também se saíram melhor com relação ao custo de troca. 

Conforme Costa et al. (2008), isso demonstra que o bilinguismo pode interferir positivamente 

na capacidade de atenção das pessoas. 

Em virtude do que mencionamos, a rede de atenção demonstra exercer um importante 

papel cognitivo durante a aprendizagem de L2 e aparenta ser influenciada pelos efeitos da 

semelhança entre as línguas. Nesse sentido, são necessárias mais investigações sobre como 

tais efeitos interferem no desempenho do sistema atencional. 

 

2.6. Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo, tratamos sobre como ocorre o processo de acesso e seleção lexical 

bilíngue e também apresentamos os principais modelos que tentam explicar esse 

processamento, as hipóteses que giram em torno da seleção linguística (HSE e HSNE – por 

competição). Em seguida, discutimos a hipótese de controle inibitório, a qual visa preencher 

as lacunas deixadas pelas hipóteses anteriores e como a possível existência desse mecanismo 

pode ser investigada através de tarefas que envolvem troca linguística. Depois, abordamos os 

indicativos de similaridade entre as línguas, ou seja, o status cognato das palavras, também 

discutimos os indícios de efeitos da similaridade linguística na rede de atenção e acesso 

lexical bilíngue e apresentamos estudos que visam ampliar a compreensão desses efeitos. 

Abordamos o envolvimento da rede de atenção na produção de fala, os componentes que 
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regem o sistema atencional e como o ANT pode medir o desempenho dos bilíngues em tais 

componentes.  

No próximo capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos que 

utilizamos neste estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresentamos os objetivos e as hipóteses de pesquisa. Também 

descrevemos os participantes e os instrumentos utilizados no experimento sobre os efeitos da 

similaridade linguística e a rede de atenção no acesso lexical e produção de fala de dois grupos de 

bilíngues. Ademais, apresentaremos os principais resultados do estudo piloto que realizamos e, 

finalmente, serão expostos os procedimentos de coleta e análise de dados da nossa pesquisa. 

 

3.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo, de caráter quase experimental (LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008), é averiguar o acesso lexical e produção de fala em um grupo de bilíngues português-

espanhol e bilíngues português-inglês, buscando evidências de sobrecarga atencional provocada 

pela similaridade linguística, através de uma tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo troca 

de línguas e uma tarefa de rede de atenção. Em vista disso, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) analisar o desempenho de bilíngues português-espanhol e de bilíngues português-

inglês, em termos de tempo de reação e acurácia, na tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo 

troca de línguas, para identificar efeitos de similaridade linguística no acesso lexical e produção 

de fala dos participantes. 

2) verificar a ocorrência de custos de troca simétrico ou assimétrico durante as nomeações 

dos desenhos. 

3) analisar o desempenho dos participantes na tarefa de rede de atenção, observando 

diferenças nos tempos de reação e acurácia, nas condições congruente e incongruente, para 

avaliar o subsistema de controle executivo. 

4) observar o desempenho dos participantes na tarefa de rede de atenção, observando 

diferenças nos tempos de reação e acurácia, conforme as pistas oferecidas, para avaliar os 

subsistemas de alerta e de orientação 

5) verificar a existência de relação entre as condições congruente e incongruente na tarefa 
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de rede de atenção com as condições de troca e não troca na tarefa de nomeação de desenhos.  

Com base no estudo de Costa e Santesteban (2004), traçamos as seguintes hipóteses que 

serão apresentadas na seção a seguir. 

 

3.2 Hipóteses 

H1- Os bilíngues português-inglês nomearão os desenhos de forma mais rápida e acurada 

do que os bilíngues português-espanhol, porque há mais semelhanças entre as línguas portuguesa 

e espanhola, do que entre português e inglês. 

H2- As situações de troca para a L1 exigirão mais tempo de resposta do que as situações 

de troca para a L2, porque se espera que haja custo de troca assimétrico. 

H3- Determinadas pistas podem facilitar a nomeação, por isso os contextos em que há 

uma pista central demandarão menos tempo do que os contextos sem pista, e os tempos de 

resposta serão menores nos contextos que envolvem pista espacial (acima ou abaixo), do que os 

contextos que envolvem pista dupla, considerada neutra (COSTA; HERNÁNDEZ; 

SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). 

H4- Na tarefa de rede de atenção, supõe-se que o tempo de reação será mais lento na 

condição incongruente do que na condição congruente, pela necessidade de resolução do conflito 

de direção dos estímulos (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; 

RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). 

H5- Haverá correlação entre os resultados obtidos nas condições congruente e 

incongruente da tarefa de rede de atenção com os resultados obtidos respectivamente nas 

condições de não troca e troca da tarefa de nomeação de desenhos.  

  

Na próxima seção descrevemos o perfil do grupo de bilíngues português-inglês e do grupo 

de bilíngues português-espanhol. 
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3.3 Participantes 

 

Neste estudo, participaram 26 bilíngues: 14 bilíngues português-inglês e 12 bilíngues 

português-espanhol de um centro de idiomas. Ambos os grupos estavam no 6º semestre de seus 

cursos e contavam com 3 horas e 20 minutos de aula por semana, contabilizando 60 horas/aula 

por semestre. Portanto, os participantes já tinham mais de 300 horas de estudo na sua L2. Cabe 

salientar que a composição dos grupos de bilíngues deste estudo seguiu o pertencimento dos 

participantes nos grupos de estudo da L2 no momento da coleta de dados. Mas como poderá ser 

observado na descrição a seguir, constatou-se que alguns participantes afirmaram conhecer e ter 

maior domínio em outras línguas. Essa variável não foi devidamente controlada e pode ter 

impacto nos resultados. 

O grupo de bilíngues português-inglês é composto por 14 aprendizes. Desse total, 10 

participantes são mulheres e 4 são homens. Por meio do Questionário de Experiência Linguística 

e Proficiência (QELP), todos os participantes desta amostra afirmaram que o português é a sua 

L1. Tendo em conta o nível de dominância, no grupo de bilíngues português-inglês, 12 

aprendizes consideram o inglês como sua L2, 1 aprendiz respondeu que dominava mais o 

espanhol do que o inglês, considerando assim, a língua espanhola como sua L2, e 1 aprendiz 

declarou possuir mais domínio do francês como L2. Com relação à ordem de aquisição, no grupo 

de bilíngues português-inglês, 11 aprendizes afirmaram que o inglês foi a 2ª língua que 

aprenderam, 2 participantes declararam que o espanhol foi a 2ª língua adquirida, e 1 aprendiz 

respondeu que aprendeu o francês como 2ª língua em ordem de aquisição. Sendo assim, o inglês 

é a 3ª língua em ordem de aquisição para 3 dos participantes. 

 O grupo de bilíngues português-espanhol é composto por 12 participantes. Desse total, 9 

aprendizes são mulheres e 3 são homens. No Questionário de Experiência Linguística e 

Proficiência (QELP), sobre o grau de domínio, no grupo de bilíngues português-espanhol 8 

aprendizes declararam dominar mais o espanhol como L2 e 4 participantes consideram o inglês 

como sua L2. Dentro do grupo de bilíngues português-espanhol, 7 participantes disseram que o 

inglês foi a 2ª língua que adquiriram, 4 aprendizes afirmaram que o espanhol era a sua 2ª língua 

em ordem de aquisição e 1 bilíngue respondeu que o galego foi a 2ª língua que aprendeu. 

Portanto, em ordem de aquisição, a maioria (N=8) dos participantes adquiriu o espanhol como 

L3. 
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Com base nas informações que obtivemos com o QELP, a Tabela 1 expõe mais dados 

sobre o perfil dos bilíngues deste estudo. Cabe informar que as médias de proficiência foram 

obtidas de indicações feitas pelos participantes em escalas de zero a dez. 

 

Tabela 1 - Perfil dos dois grupos bilíngues 

 

Grupo – Inglês 

N=14 

Grupo – Espanhol 

N=12 

 
Média (DP) Média (DP) 

Idade 27,29 (9,81) 28,50 (8,66) 

Exposição à segunda língua (%) 20,21 (11,32) 23,42 (15,73) 

Idade de início da aprendizagem  14,21 (7,4) 22 (11,02) 

Proficiência – Fala  5,14 (2,17) 6,00 (2,48) 

Proficiência – Compreensão  5,57 (1,86) 6,20 (2,62) 

Proficiência – Leitura  6,64 (1,82) 7,16 (2,32) 

Proficiência – Geral 5,78 (1,85) 6,45 (2,36) 

Nota: Os dados da Tabela 1 se referem à segunda língua-alvo deste estudo (inglês para os bilíngues 

português-inglês e espanhol para os bilíngues português-espanhol). 

 

 

De acordo com a tabela 1, a média de idade do grupo de inglês é de 27,29 anos e a do 

grupo de inglês é de 28,50 anos. A média de exposição dos bilíngues português-inglês equivale a 

20,21% e a média dos bilíngues português-espanhol equivale a 23,42%. A média de idade que os 

estudantes de inglês começaram a estudar essa língua corresponde a 14,21 anos, quanto à média 

de idade de início de aprendizagem dos estudantes de espanhol, esta corresponde a 22 anos, o que 

corrobora com a ordem de aquisição desta língua pela maioria dos aprendizes de espanhol. A 

média da proficiência de fala dos participantes português-inglês é representada por 5,14 e a dos 

participantes português-espanhol é 6,00. A proficiência na compreensão da fala no grupo de 

inglês condiz com a média de 5,57 e no grupo de espanhol condiz com a média de 6,20. A média 

de proficiência de leitura dos aprendizes de inglês equivale a 6,64 e a dos aprendizes de espanhol 

equivale a 7,16. Finalmente, segundo a tabela 1, a média de proficiência geral do grupo de 

bilíngues português-inglês é mensurada por 5,7 e a do grupo de bilíngues português-espanhol é 

mensurada por 6,4. 

Por meio do perfil dos participantes, podemos perceber que ambos os grupos possuem 

uma média de exposição baixa, 20,21% no grupo de inglês e 23,42% no grupo de espanhol. 
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Outro dado relevante é que, ainda que o grupo de inglês seja mais homogêneo em termos de 

ordem de aquisição (o inglês foi a segunda língua adquirida pela maioria dos participantes) do 

que o grupo de espanhol (nesse grupo, o espanhol não foi a segunda língua adquirida por 8 

bilíngues), essa ordem de aquisição não parece ter interferido no nível de proficiência. O grupo 

de espanhol teve uma aprendizagem mais tardia deste idioma, mas indica uma proficiência geral 

mais alta (M=6,45) do que o grupo de inglês (M=5,78), numa escala de zero (0) a dez (10). 

A seguir descrevemos o questionário utilizado para traçar o perfil dos participantes deste 

experimento, a tarefa de nomeação de desenhos e a tarefa de rede de atenção, que utilizamos 

como instrumentos para desenvolver esta pesquisa. 

 

3.4 Instrumentos 

 

3.4.1 Questionário de Experiência Linguística e Proficiência 

 

Através de uma tradução e adaptação do Questionário de Experiência Linguística e 

Proficiência - QELP (MARIAN, BLUMENFELD e KAUSHANSKAYA, 2007), feita por Scholl 

e Luz Fontes (2015) (ver anexo A), realizamos um levantamento sobre o perfil dos participantes, 

buscando obter informações sobre: dados pessoais (idade, sexo), histórico linguístico (ordem de 

dominância de cada idioma, ordem de aquisição de cada idioma, idade de aquisição de cada 

idioma, tempo de exposição a cada um dos idiomas) e proficiência linguística nas diferentes 

habilidades linguísticas. 

As informações fornecidas pelos bilíngues, por meio do QELP, foram usadas para traçar o 

perfil dos participantes. O questionário foi aplicado em sala de aula sob a presença e orientação 

da pesquisadora, mas alguns alunos preferiram respondê-lo em casa e enviá-lo ao e-mail da 

pesquisadora deste estudo. Os bilíngues demoravam em média entre 8 e 10 minutos para 

responder todas as questões do QELP. 

 

3.4.2 Tarefa de nomeação de desenhos 
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A fim de averiguar o acesso lexical dos participantes, aplicamos um teste de nomeação de 

desenho, dentro do paradigma de troca linguística. Depois que a pesquisadora leu as instruções 

do teste, que apareciam na tela de um computador, os participantes contaram com uma tela com 

um ponto de fixação durante 100ms para ajudá-los a direcionar a atenção ao ponto específico em 

que o desenho apareceria. Na segunda tela do computador, aparecia a imagem com a pista da 

língua em que a figura deveria ser nomeada durante 3000ms. A pista era representada pela cor e 

forma da moldura da imagem. Se a moldura era um círculo azul, a nomeação deveria ocorrer na 

L1. Se a moldura era um quadrado vermelho, o participante deveria nomear na L2. 

A nomeação das figuras envolveu 15 imagens cognatas e 15 não cognatas, contabilizando 

um total de 30 imagens. As palavras foram controladas estatisticamente em termos de frequência 

e extensão. Visando medir a diferença de tempo de processamento e garantir a validade e 

confiabilidade dos dados de pesquisa, as palavras equivalentes aos nomes das imagens foram 

distribuídas igualmente, com a mesma extensão (quantidade de sílabas), e tiveram suas 

frequências examinadas através dos seguintes bancos de dados: 

<http://corpusbrasileiro.pucsp.br/cb/Acesso.html>, que contém a frequência de palavras em 

português; <http://corpus.rae.es/creanet.html>, que contém a frequência de palavras em espanhol; 

e <http://corpus.byu.edu/glowbe>, que contém a frequência de palavras em inglês. A Tabela 2 

demonstra a média e desvio padrão da frequência e extensão das palavras:  

 

Tabela 2 - Médias e desvio padrão da frequência e extensão das palavras 

Tipo Frequências  

Média (DP) 

Extensão 

Média (DP) 

 

Cognatas 

Português 3856,73 (4305,84) 2,53 (0,516) 

Espanhol 1447,53 (1419,74) 2,53 (0,516) 

Inglês 18237,27 (13862,41) 2,20 (0,561) 

 

Não cognatas 

Português 4650,07 (6433,71) 3,00 (0,756) 

Espanhol 960,40 (1443,64) 2,73 (0,704) 

Inglês 15999,93 (18783,57) 2,07 (0,884) 

 

 Havia dois blocos de desenhos compostos de 2 a 10 figuras, as quais deveriam ser 

nomeadas 2 vezes na L1 e 2 vezes na L2. Isso contabiliza 60 nomeações em L1 e 60 nomeações 

na L2, ou seja, cada participante realizou 120 nomeações, sempre se evitando o efeito de 
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recência. Em outras palavras, houve um intervalo de tempo entre os blocos para que o desenho 

que foi nomeado na L1, por exemplo, aparecesse novamente para ser nomeado na L2. 

Neste experimento, houve 10 contextos de troca de línguas, constituídos por 5 situações 

em que os participantes teriam de trocar da L1 para a L2 e 5 situações em que teriam de trocar da 

L2 para a L1. Houve 9 situações de não troca de língua, em 4 a nomeação deveria permanecer na 

L1 e em 5 a nomeação deveria permanecer na L2. Com essa configuração, as condições de troca 

e não troca se restringiu a 19 casos no teste. Por essa razão, nas análises de dados iremos expor 

primeiro os dados gerais abrangendo as 120 nomeações e depois os dados específicos, enfocando 

somente as 19 condições de (não)troca. 

Essa tarefa objetivou medir o desempenho dos sujeitos de pesquisa conforme a acurácia e 

tempo de resposta (TR), através do software e-prime 2.0, instalado em um Notebook Sony Vaio 

VPCSB, 13.3”. A tarefa de nomeação de desenhos durou de 3 a 6 minutos: havia uma instrução e 

um período de aquecimento em torno de 1 minuto, em que os participantes deveriam nomear 9 

figuras na L1 e na L2, em seguida começava o teste. 

A seguir, mostramos o design da tarefa de nomeação de desenho, envolvendo troca de 

língua. No exemplo da Figura 1, a moldura de quadrado vermelho em volta da imagem indica 

que a nomeação deveria ocorrer na L2. 

 

Figura 1 - Design das tarefas de nomeação de desenho 

 

100 ms 

 

3000 ms 
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3.4.3 Teste de rede de atenção (ANT) 

 

Verificamos a rede atencional dos participantes através do ANT e a correlacionamos com 

o desempenho dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos. Segundo Costa, Hernández e 

Sebastián-Gallés (2008), os processos cognitivos envolvidos nesta tarefa podem se relacionar 

com o bilinguismo, pois essa tarefa possibilita a verificação de alerta, orientação e controle 

executivo (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; RODRIGUES; SILVA; 

ZIMMER, 2015).  

Os participantes foram expostos a uma tela de computador contendo um asterisco (*), em 

seguida, era apresentada uma tela mostrando um sinal de mais (+), indicando onde a seta central 

apareceria. Depois, a seta central aparecia ladeada de outras setas. Os bilíngues foram orientados 

a indicar no teclado do computador para que lado a seta central houvesse aparecido.  

A verificação da rede de controle executivo é realizada por meio do cálculo do tempo de 

resposta durante a resolução de conflito entre a seta central e as setas laterais (distratoras). Será 

uma condição congruente no caso de a seta central e as demais setas apontarem na mesma 

direção (→→→→→). Tratará de uma condição incongruente, se a seta central apontar para uma 

direção diferente das setas laterais (←←→←←) (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-

GALLÉS, 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015). As respostas com condições 

incongruentes costumam ser mais lentas, representando a necessidade de gerenciar o conflito 

entre a seta central e as setas laterais.  

A verificação da rede de alerta consiste em analisar se as pistas facilitam o tempo de 

resposta. As pistas são representadas por um asterisco (*) e mostradas antes do estímulo alvo, 

geralmente elas facilitam o tempo de resposta.   

Para verificar a rede de orientação, a localização da pista (+) indica que a seta central 

aparecerá. Isso também é um facilitador do tempo de resposta, podendo aparecer na posição 

superior ou inferior ao ponto de fixação.  

Com relação ao cálculo das redes de atenção, o efeito da rede de alerta é calculado pela 

subtração das respostas das condições sem pista com as condições com pista dupla. A rede de 

orientação é calculada subtraindo-se as respostas das condições com pista central das com pista 

espacial. Já a rede de controle executivo é calculada por meio da subtração entre as respostas de 

todos os ensaios incongruentes e as respostas de todos os ensaios congruentes (RODRIGUES; 

SILVA; ZIMMER, 2015). 
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 Para a realização das tarefas, utilizamos o software E-Prime, o qual nos permitiu medir o 

tempo de resposta na língua-alvo e o nível de atenção dos bilíngues. Os dados gerados por esse 

software também ajudaram a verificar a acurácia das respostas na nomeação de desenho na 

língua-alvo. Os participantes responderam a 96 avaliações de rede de atenção, divididas em 12 

combinações, podendo ser do tipo congruente, incongruente e neutra, com pista abaixo, acima, 

central, dupla e sem pista. O ANT durou em torno de 3 a 4 minutos. A seguir, mostramos o 

design da tarefa ANT, juntamente com as condições. 

 

Figura 2 - Design da tarefa ANT 

 

 

Na próxima seção, relatamos os resultados de um estudo piloto que realizamos com a 

finalidade de avaliar os instrumentos construídos para esta pesquisa. 

 

 

3.5. Estudo piloto 

 

Desenvolvemos um estudo piloto para testar os instrumentos e testes de nomeação 

elaborados. O piloto contou com a participação de 17 aprendizes: 7 bilíngues português-

inglês e 10 bilíngues português-espanhol, os quais estavam no 6º semestre de seus cursos. 

No grupo português-inglês, havia 02 mulheres e 05 homens, cuja média de idade era de 

21,14 anos (DP=1,57). Já o grupo português-espanhol era composto por 07 mulheres e 03 
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homens, cuja média de idade era de 30,7 anos (DP=13,59). 

Os bilíngues deste estudo contavam com uma carga horária de 3 horas e 20 minutos 

de aula/semana, o que totalizam 60 horas/aula durante cada semestre. Os instrumentos e 

procedimentos usados do piloto foram os mesmos utilizados na coleta de dados para a 

dissertação. Os dados obtidos nesse piloto estão expostos no anexo B. 

De acordo com a Figura 3, observa-se o desempenho dos bilíngues durante os contextos 

de troca e não troca linguística. As médias de latência de nomeação dos aprendizes de inglês 

foram mais baixas do que as dos aprendizes de espanhol. Os contextos de troca de línguas 

exigiram mais tempo dos participantes, principalmente, no grupo de espanhol, cujo tempo de 

reação foi maior. Mas a diferença entre contextos de troca e não troca de línguas não foi 

significativa estatisticamente. 

 

Figura 3- Tempos de reação nos diferentes contextos de nomeação 

 
 

A Figura 4 ilustra o desempenho dos participantes nos contextos de troca para a L1 e para 

a L2. Os TRs dos bilíngues português-inglês foram mais baixos do que os dos bilíngues 

português-espanhol tanto em contextos de troca para a L1 quanto para a L2, mas os TRs em 

contextos de troca para a L2 eram menores do que para a L1, o que pode ser uma evidência de 

custo de troca assimétrico. Cabe mencionar que as comparações entre esses contextos não 

evidenciaram resultados significativos estatisticamente. 
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Figura 4- Tempos de reação nos contextos de troca entre as línguas 

 
 

 

Na tarefa de ANT, cujos resultados estão detalhados no Anexo C, observa-se na Figura 5, 

que o grupo de bilíngues português-espanhol foi mais lento do que o grupo de bilíngues 

português-inglês em todas as condições, e que o desempenho dos grupos era afetado pela 

presença de pistas sobre o estímulo. 

 

Figura 5 - Tempos de reação nas diferentes condições do teste de rede de atenção 

 
 

Por meio de testes de correlação de Pearson, que mensura a correlação entre variáveis, 

verificamos se haveria associação entre os resultados obtidos nas tarefas de nomeação e de 

atenção. A condição de troca entre línguas pode corresponder à condição incongruente na tarefa 

de rede de atenção. Houve correlação positiva entre acurácia na condição de não troca linguística 
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e acurácia na condição congruente do ANT no grupo de espanhol (r=0,671, p=0,034), indicando 

que quanto maiores os escores de acurácia nas condições de não troca, maiores eram os escores 

de acurácia nas condições congruentes do teste de rede de atenção. 

Neste mesmo grupo houve correlação negativa entre acurácia na condição de troca 

linguística e tempo de reação do teste atencional (r=-0,774, p=0,009). Isso indica que quanto 

maiores os escores de tempo de resposta na condição congruente menores eram os escores de 

acurácia na condição de troca linguística. Devemos salientar que a situação de troca representa 

uma situação conflituosa a ser solucionada. Assim, pode exigir mais tempo e levar a mais erros. 

Quanto à condição congruente, por não representar uma situação de conflito, esperam-se tempos 

de reação mais baixos e mais acurados. Então, tal correlação negativa aparenta evidenciar que a 

similaridade pode não representar facilidade de resposta e a forma como esse aprendiz se dá 

conta dessa similaridade entre seu par de línguas pode influenciar seu comportamento como 

bilíngue. 

Esses resultados nos dão suporte à ideia de que condições congruentes e incongruentes 

correspondem às condições de troca e não troca linguística e que o sistema atencional pode 

interferir no comportamento bilíngue quando possuem línguas parecidas. 

Nosso estudo piloto teve como limitação a pouca quantidade de participantes. Dessa 

forma, é necessário um aumento da amostra para que haja uma maior compreensão do efeito da 

similaridade linguística no acesso lexical e atenção bilíngue. 

 

3.6 Procedimentos de coleta de dados e análise de dados 

 

Primeiro, os participantes do experimento foram informados e convidados a participar 

deste estudo. Em seguida, os aprendizes que aceitaram participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ver Apêndice A) e preencheram o QELP. Depois, para evitar 

a interferência nas análises de custo de processamento devido ao desconhecimento de palavras 

por parte dos aprendizes, foi-lhes apresentado um PowerPoint contendo as mesmas imagens 

emolduradas, com seus nomes na L1 e na L2, para que os participantes se familiarizassem com os 

vocábulos que apareceriam na tarefa de nomeação de desenhos. As figuras 6 e 7 ilustram a 

apresentação no PowerPoint que foi mostrada aos bilíngues. 
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Figura 6 - Apresentação português-espanhol 

 

           

Figura 7 - Apresentação português-inglês 

 

 

Em seguida, os aprendizes fizeram as tarefas de nomeação de desenhos. Logo depois, os 

participantes foram instruídos a fazer a tarefa de ANT. Como já mencionado, houve um tempo de 

prática, antes de o teste começar e, somente após isso eles realizaram as nomeações. Esta tarefa 

durou em torno de 3 a 4 minutos. O tempo de duração das duas tarefas foi em torno de 10 

minutos.  

Depois das coletas, os dados foram sistematizados e tabulados em planilhas de Excel. A 

tabulação dos dados da tarefa de nomeação e de ANT foi feita por meio do programa E-merge, 

integrado ao E-prime, que produziu planilhas no Excel com as médias e desvio padrão dos 

acertos e tempo de reação dos bilíngues nas tarefas de nomeação de desenhos e no ANT. Foram 
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selecionados os dados de TR que tivessem entre 300 e 4000 milissegundos e somente foram 

contabilizadas as respostas corretas. 

Os dados de troca e não troca correspondem ao teste que iniciava o bloco de nomeação. 

Por essa razão, como havia 20 blocos, havia 10 condições de não troca e 9 condições de troca 

entre blocos. Tendo em vista essa configuração das condições de troca e não troca estarem 

restritas a 19 casos no teste, optamos por fazer a análise de dados em 2 etapas: 1) com as 

variáveis separadas, abrangendo a totalidade de nomeações (120) e 2) com as variáveis 

integradas, abrangendo a combinação de variáveis nas 19 condições de (não) troca. 

A acurácia e o tempo de reação (TR) dos participantes foram medidos por meio do E-

prime 2.0, utilizado em um Notebook Sony Vaio VPCSB, 13.3”. Os dados do tempo de TR e a 

acurácia dos participantes na tarefa de nomeação de desenhos foram tabulados de acordo com os 

seguintes critérios: 1) dados das nomeações (Nomeação L1 e Nomeação L2); 2) resultados das 

nomeações, conforme status cognato das palavras (CL1, CL2, NCL1, NCL2; 3) dados dos 

contextos de troca linguística (Troca para L1 e Troca para L2); 4) dados das condições de não 

troca entre as línguas (Não troca L1 e Não troca L2). A Figura 8 ilustra os critérios de análise de 

TR e acurácia na tarefa de nomeação de desenho: 

 

Figura 8 - Critérios de análise de dados de nomeação 

 

 

1) Língua de nomeação

L1

L2

2) Tipo de palavra

cognata

não cognata

3) Condição

Troca

Não troca
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Quanto à tarefa de rede de atenção, com base nas análises dos TR e da acurácia dos 

participantes, os dados foram tabulados da seguinte maneira: 1) dados de cada condição de 

estímulos (congruente, incongruente e neutra) e de cada condição pista (espacial [acima ou 

abaixo], dupla, central e sem pista). Lembrando que as condições de estímulo nos ajudam a 

averiguar o sistema de controle executivo, as condições de pista espacial ou neutra servem para 

mensurar a rede de orientação e as condições central e sem pista permitem avaliar a rede de 

alerta. A Figura 9 ilustra os critérios de análise de TR e acurácia da tarefa ANT: 

 

Figura 6 - Critérios de Análise de dados do ANT 

 

 

As análises estatísticas, feitas por meio do software SPSS 1.8, abrangeram estatística 

descritiva, para obter médias e desvio padrão, estatística inferencial, por meio de ANOVA de 

medidas repetidas, para verificar diferenças significativas entre as médias. Também realizamos 

testes de correlação de Pearson, para verificar se haveriam associações entre os resultados das 

condições de troca e não troca linguística, da tarefa de nomeação de desenhos e as condições 

congruente e incongruente, do teste de rede de atenção. 

1) Condição

Congruente

Incongruente

Neutra

2) Tipo de pista

espacial (acima
e abaixo)

dupla

central

sem pista
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No próximo capítulo, apresentamos a análise e discussão dos dados obtidos por meio dos 

procedimentos mencionados. 
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 4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Neste capítulo, apresentamos a análise e discussão dos dados. Primeiro apresentamos os 

dados gerais da tarefa de nomeação de desenhos com relação ao tempo de resposta (TR) e 

acurácia dos participantes. Depois apresentaremos os dados de tempo de resposta e acurácia dos 

participantes na tarefa ANT. 

 

4.1. Tarefa de nomeação de desenhos 
 

  

Nesta seção, apresentamos os resultados dos TR dos participantes durante a nomeação de 

palavras cognatas e não cognatas e em condições de troca e não troca linguística, com as 

variáveis separadas para captar o padrão de comportamento na totalidade das nomeações. Na 

tabela 3 apresentamos as médias de TR e desvios-padrão (DP) do grupo de bilíngues português-

inglês e português-espanhol nos seguintes contextos: 1) nomeação na L1 e na L2; 2) nomeação de 

palavras cognatas na L1 (CL1) e na L2 (CL2); 3) nomeação de palavras não cognatas na L1 

(NCL1) e na L2 (NCL2); 4) nomeação em situações de não troca linguística, continuando a 

nomeação na L1 (Não Troca L1) ou continuando a nomeação na L2 (Não Troca L2); e 5) 

nomeação em situações de troca para a L1 (Troca L1) ou para a L2 (Troca L2). 

 

Tabela 3 - Tempo de reação dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos - Variáveis 

separadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo – Inglês Grupo – Espanhol 

Média (DP) Média (DP) 

Nomeação L1 853,21 (284,24) 751,59 (290,76) 

Nomeação L2 859,12 (274,62) 791,92 (239,36) 

CL1 777,07 (225,41) 661,77 (283,50) 

CL2 811,64 (253,49) 731,08 (274,94) 

NCL1 936,36 (353,86) 848,93 (312,96) 

NCL2 894,76 (332,87) 876,37 (237,43) 

Não Troca L1 826,32 (330,49) 642,29 (355,97) 

Não Troca L2 777,28 (470,44) 972,97 (314,67) 

Troca L1 1090,68 (274,61) 963,72 (393,68) 

Troca L2 984,00 (375,30) 876,90 (484,64) 
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Segundo as médias apresentadas, o grupo de inglês nomeou mais rapidamente na L1 

(M=853,21 ms) do que na L2 (M=859,12 ms). No entanto, teve um tempo de reação menor 

durante a nomeação das não cognatas na L2 (M=894,76 ms) do que durante a nomeação das não 

cognatas na L1 (M=936,36 ms). Este grupo foi mais rápido durante as tarefas que envolviam não 

troca na L2 (777,28) do que as que envolviam não troca na L1 (M=826,32 ms). Também teve 

tempo de reação mais baixo durante os contextos que envolviam troca para a L2 (M=984,00 ms) 

do que para a L1 (M=1090,68 ms). Os participantes de inglês foram mais rápidos durante as 

nomeações que implicavam não troca linguística (M=876,64 ms) do que as que envolviam troca 

linguística (M=1037,34 ms). 

O grupo de espanhol foi mais rápido nas nomeações na L1 (M=751,59 ms) do que nas 

nomeações na L2. Além disso, este grupo apresentou tempo de resposta menor na nomeação de 

cognatas na L1 (M=661,77 ms) do que na nomeação de cognatas na L2 (M=731,08 ms). Também 

nomeou de forma mais rápida nas tarefas com não cognatas na L1 do que com não cognatas na 

L2. Os participantes de português-espanhol tiveram menor latência de nomeação em contextos de 

não troca na L1 (M=642,29 ms) do que em contextos de não troca na L2 (M=972,97 ms), e foram 

mais rápidos nas condições de troca para a L2 (M=876,90 ms) do que em condições de troca para 

a L1 (M=963,72 ms). Este grupo apresentou menor latência de nomeação durante as tarefas de 

não troca de línguas (M=807,63 ms) do que durante as tarefas de troca de línguas (M=920,31 

ms). 

De acordo com a tabela 3, os tempos de resposta dos bilíngues português-espanhol foram 

mais baixos do que os TR dos bilíngues português-inglês, na maior parte dos contextos, isto é, na 

maioria das situações, o grupo de espanhol respondeu de forma mais rápida do que o grupo de 

inglês. A única exceção a este comportamento foi no contexto de não troca na L2 em que o grupo 

de inglês nomeou de forma mais rápida (M=777,28 ms) do que o grupo de espanhol (M=972,97 

ms). 

Os dados foram submetidos à análise estatística, por meio de uma ANOVA de medidas 

repetidas que indicou interações relacionadas ao tipo de palavra (cognata x não cognata) 

(F(1,24)=30670, MSE=533817,870, p=0,000). Testes-T pareados indicaram que houve diferenças 

significativas nos TR das nomeações do grupo de inglês, envolvendo cognatas na L1 (CL1) e na 

L2 (CL2) (t(13)=-2,235, p=0,044) e cognatas na L1 (CL1) e não cognatas na L1 (NCL1) (t(13)=-

3,650, p=0,003); e no grupo de espanhol, envolvendo cognatas na L1 (CL1) e na L2 (CL2) 
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(t(11)=-2,462, p=0,032), cognatas na L1 (CL1) e não cognatas na L1 (NCL1) (t(11)=-5,281, 

p=0,000) e cognatas na L2 (CL2) e não cognatas na L2 (NCL2) (t(11)=-3,069, p=0,011). 

Observa-se que os dois grupos foram mais rápidos durante as nomeações de cognatas na 

L1 do que durante as nomeações de cognatas na L2. Além disso, nomearam mais rapidamente 

durante as nomeações com cognatas na L1 do que com não cognatas na L1. No caso da 

significância de dados entre cognatas na L2 e não cognatas na L2, no grupo de espanhol, observa-

se que esse grupo teve tempo de reação mais baixo durante as nomeações com palavras cognatas 

na L2 do que durante as nomeações com não cognatas na L2. Tais resultados podem ser indícios 

de efeito cognato das palavras, já que os bilíngues apresentaram latência de nomeação mais baixa 

com palavras cognatas do que não cognatas, tanto na L1, quanto na L2. Além disso, as diferenças 

significativas entre os tempos de nomeações estarem relacionadas a palavras cognatas e não 

cognatas reitera o valor de se ter um controle sobre o tipo de palavras envolvido em estudos que 

visam compreender o acesso lexical dos bilíngues, o que já foi defendido por Ortiz-Preuss e 

colegas (ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-PREUSS et al., 2015; ORTIZ-PREUSS; 

RODRIGUES, 2017). 

Os resultados do grupo de espanhol pode ser também um indício de efeito da maior 

similaridade entre as línguas portuguesa e espanhola, ou seja, essas línguas compartilham mais 

traços semânticos, fonológicos e ortográficos do que a língua portuguesa e a língua inglesa 

(COSTA; LA-HEIJ; NAVARRETE, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-PREUSS et al, 

2015; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017). Porém, não há evidência de que a similaridade 

linguística retardaria a nomeação do grupo de espanhol, pois tal grupo apresentou latência de 

nomeação menor e média de acurácia mais alta, diferente do nosso estudo piloto, onde houve 

indícios do efeito da similaridade linguística, já que os bilíngues português-inglês nomearam de 

forma mais rápida do que os bilíngues português-espanhol. Diferentemente, no estudo de Costa, 

Santesteban e Ivanova (2006), que realizaram um experimento para avaliar os efeitos da 

similaridade linguística no acesso lexical e produção de fala de bilíngues precoces espanhol-

vasco e bilíngues tardios espanhol-inglês, o custo de troca foi parecido para a L1 (espanhol) dos 

participantes e para a L2 (vasco e inglês) dos bilíngues.  

No entanto é importante considerar a possibilidade de os bilíngues português-espanhol 

terem dispensado um maior nível de atenção, do que o nível de atenção dos bilíngues português-

inglês, durante a tarefa de nomeação de desenhos. Se isso, de fato tiver acontecido, justificaria o 
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desempenho melhor do grupo de espanhol, em função dos de inglês, pois como proposto por 

Costa, Santesteban e Ivanova (2006) e Costa, Hernández e Sebastián-Gallés (2008), que 

defendem que a similaridade linguística pode requerer um maior nível de atenção por parte dos 

bilíngues, durante a tomada de decisão entre uma língua e outra no processo de produção de fala 

para evitar interferências linguísticas e garantir a produção na língua correta. Para os autores 

(op.cit.), isto pode levar bilíngues de línguas semelhantes a desenvolver recursos atencionais mais 

elevados do que bilíngues de línguas que não compartilham tantas semelhanças. Sendo assim, os 

bilíngues português-espanhol deste estudo, poderiam estar mais acostumados a dispensar mais 

atenção em suas produções linguísticas do que os bilíngues português-inglês, porque os idiomas 

dos primeiros compartilham mais semelhanças do que os idiomas dos segundos. Além disso, 

alguns participantes do grupo de espanhol tinham essa língua como L3 e o exercício cognitivo de 

troca entre as línguas (L1, L2 e L3) pode ter trazido benefícios ao seu sistema atencional.  

Observou-se interações relacionadas ao tipo de condição (troca x não troca) 

(F(1,24)=11,382, MSE=783541,60, p=0,003) e ao tipo de condição e  de língua (troca x não 

troca, na L1 x na L2) (F(1,24)=4,828, MSE=364691,514, p=0,038). Testes-T apontam diferenças 

significativas nos TR das nomeações do grupo de inglês, envolvendo Troca para a L1 (TL1) e 

Não troca continuando na L1 (NTL1) (t(13)=-4,855, p=0,000); e no grupo de espanhol, 

envolvendo Troca para a L1 (TL1) e Não troca continuando na L1 (NTL1) (t(11)=-3,432, 

p=0,006) e envolvendo Não troca continuando  na L1 (NTL1) e Não troca continuando na L2 

(NTL2) (t(11)=-3,510, p=0,005). 

Os resultados sobre troca e não trocas linguísticas evidenciam a existência de custo de 

troca assimétrico nos dois grupos de bilíngues, já que já que tanto o grupo de inglês, quanto o 

grupo de espanhol tiveram latência de nomeação mais alta quando tinham que trocar para a L1, 

do que para a L2. Isso também pode ser indício do envolvimento de um mecanismo de controle 

inibitório, que inibe fortemente a L1 durante a nomeação na L2, dificultando o acesso à L1, numa 

condição de troca de língua para nomeação. Em outras palavras, numa condição de troca 

envolvendo voltar a nomear na L1, após nomear na L2, leva mais tempo, pois é preciso se 

desfazer da inibição sofrida na L1. Assim, a troca para a L1 é mais lenta em termos de tempo de 

reação (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA et al., 2008; ORTIZ-PREUSS; 

RODRIGUES, 2017). 
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A seguir, na tabela 4, apresentamos as médias de acurácia e desvios-padrão (DP), com as 

variáveis separadas, nas nomeações do grupo de bilíngues português-inglês e português-espanhol 

na tarefa de nomeação de desenhos com palavras cognatas na L1 (Acurácia CL1), palavras 

cognatas na L2 (Acurácia CL2), palavras não cognatas na L1 (Acurácia NCL1), palavras não 

cognatas na L2 (Acurácia NCL2). Em seguida expomos as médias da acurácia na nomeação em 

situações de não troca linguística, continuando a nomeação na L1 (Não Troca L1) ou continuando 

a nomeação na L2 (Não Troca L2) e na nomeação em situações de troca para a L1 (Troca L1) ou 

para a L2 (Troca L2).  

 

 

Tabela 4 - Acurácia dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos - Variáveis separadas 

 

Grupo – Inglês 

Média (DP) 

 

Grupo – Espanhol 

Média (DP) 

Acurácia L1 19,71 (7,41) 25,41 (5,12) 

Acurácia L2 11,89 (5,74) 19,37 (6,25) 

Acurácia CL1 21,35 (6,83) 26,75 (4,71) 

Acurácia CL2 13,57 (6,72) 21,08 (6,09) 

Acurácia NCL1 18,07 (8,17) 24,08 (5,86) 

Acurácia NCL2 10,22 (5,47) 17,66 (6,94) 

Acurácia Não Troca L1 2,85 (1,16) 3,75 (0,45) 

Acurácia Não Troca L2 1,67 (1,24) 3,33 (0,98) 

Acurácia Troca L1 3,14 (1,4) 4,33 (0,98) 

Acurácia Troca L2 2,31 (1,33) 3,00 (1,41) 

 

Em conformidade com a tabela 4, os bilíngues português-inglês apresentaram maior 

número de acertos na nomeação na L1 (M=19,71) do que na L2 (M=11,89). Suas médias de 

acurácia foram mais elevadas na nomeação de cognatas na L1 (M=21,35) do que na nomeação de 

cognatas na L2 (M=13,57), e acertaram mais durante a nomeação de não cognatas na L1 

(M=18,07) do que com não cognatas na L2 (M=10,22). O grupo de inglês demonstrou um maior 

número de acertos durante as situações que envolviam não troca linguística na L1 (M=2,85) do 

que durante as situações que envolviam não troca linguística na L2 (M=1,67), e acertaram mais 

em contextos de troca para a L1 (M=3,14) do que em contextos de troca para a L2 (M=2,31). A 
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média de acurácia dos participantes de inglês foi mais elevada durante situações de troca de 

línguas (M=2,75) do que de não troca de línguas (M=2,44). 

O grupo de espanhol manifestou média de acurácia mais alta durante a nomeação na L1 

(M=25,41) do que na L2 (M=19,37). Este grupo apresentou maior número de acertos nas 

situações que envolviam cognatas na L1 (M=26,75) do que nas situações que envolviam cognatas 

na L2 (M=21,08). Também acertou mais quando as palavras eram não cognatas na L1 (24,08), do 

que quando eram não cognatas na L2 (M=17,66). Os bilíngues português-espanhol apresentaram 

média de acurácia mais elevada em contextos de não troca na L1 (M=3,75) do que em contextos 

de não troca na L2 (M=3,33), e acertaram mais em situações de troca na L1 (M=4,33) do que em 

situações de troca na L2 (M=3,00). A média de acurácia nos contextos de troca linguística 

(M=2,75) foi mais elevada do que a média de não troca linguística (M=2,44). 

Segundo os dados da tabela 4, os bilíngues português-espanhol tiveram médias de 

acurácia mais elevadas do que os bilíngues português inglês durante a tarefa de nomeação com 

todos os tipos de palavras (cognatas e não cognatas) tanto na L1, quanto L2. Em outras palavras, 

considerando o status cognato das palavras, o grupo de espanhol apresentou mais acertos do que 

o grupo de inglês na tarefa de nomeação de palavras. Quanto às condições de troca e não troca 

linguística, os bilíngues português-espanhol também obtiveram média de acurácia mais alta do 

que os bilíngues português-inglês.  

A ANOVA de medidas repetidas indicou interação relacionada à língua (L1 x L2) 

(F(1,24)=25,751, MSE=620,907, p=0,000). Testes-T indicaram que houve diferenças 

significativas na acurácia das nomeações na L1 e na L2 do grupo de inglês (t(13)=4,434, 

p=0,001) e do grupo de espanhol (t(11)=2,682, p=0,021). 

Tais resultados podem ser devido à diferença de proficiência entre L1 e L2, como 

defendido por Costa e Santesteban (2004), visto que, através das respostas contidas no QELP, 

ambos os grupos apresentaram médias de exposição ao inglês (M=20,21%) e ao espanhol 

(23,42%) baixas. Isto pode ter sido resultante das médias de acurácia dos bilíngues, que 

acertaram mais quando a nomeação deveria ocorrer na L1, do que quando deveria ocorrer na L2. 

Observou-se interação relacionada ao tipo de palavra (cognata x não cognata) 

(F(1,24)=48,549, MSE=261,239, p=0,000). Esse efeito se refere a diferenças significativas de 

acurácia das nomeações do grupo de inglês, envolvendo cognatas na L1 (CL1) e na L2 (CL2) 

(t(13)=4,453, p=0,001), cognatas na L1 (CL1) e não cognatas na L1 (NCL1) (t(13)=4,504, 
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p=0,001) e cognatas na L2 (CL2) e não cognatas na L2 (NCL2) (t(13)=2,904, p=0,012); e no 

grupo de espanhol, envolvendo cognatas na L1 (CL1) e na L2 (CL2) (t(11)=2,592, p=0,025), 

cognatas na L1 (CL1) e não cognatas na L1 (NCL1) (t(11)=3,254, p=0,008) e cognatas na L2 

(CL2) e não cognatas na L2 (NCL2) (t(11)=3,134, p=0,010). 

Este efeito relacionado ao tipo de palavra corrobora com evidências do efeito cognato das 

palavras como mencionado em alguns estudos (COSTA; LA HEIJ; NAVARRETE, 2006; 

COSTA; CARAMAZZA; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2000; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-

PREUSS et al., 2015; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017), que defendem que há um efeito 

facilitador durante a nomeação com palavras cognatas, pois a semelhança fonético-fonológica, as 

semelhanças semânticas, morfológicas, a facilidade de retenção e a constância de uso 

potencializam a recuperação deste tipo de palavra. Já as palavras não cognatas teriam uma 

recuperação mais lenta, porque não possuem características semânticas, nem fonético-fonológicas 

em comum. Disto pode ter motivado o ocorrido com os bilíngues português-espanhol e os 

bilíngues português-inglês que acertaram mais durante as nomeações com palavras cognatas do 

que com palavras não cognatas, tanto na L1, quanto na L2.  

Também se constatou interação relacionada ao tipo de condição (troca x não troca) 

(F(1,24)=15,062, MSE=22,890, p=0,001) e ao tipo de língua (L1 x L2) (F(1,24)=24,083, 

MSE=1240,982, p=0,000). Esses efeitos se referem a diferenças significativas na acurácia das 

nomeações do grupo de inglês, envolvendo Não troca continuando na L1 (NTL1) e Não troca 

continuando na L2 (NTL2) (t(13)=2,716, p=0,018); e no grupo de espanhol, envolvendo Troca 

para a L1 (TL1) e Troca para a L2 (TL2) (t(11)=4,000, p=0,002). 

O fato de haver diferenças significativas entre Não troca continuando na L1 e Não troca 

continuando na L2 e as respectivas médias indicam que o grupo de inglês teve mais dificuldade 

para manter a acurácia das nomeações na L2 (M=1,67) do que na L1 (M=2,86). Por outro lado, 

no grupo de espanhol, houve mais acertos nas condições que envolviam Troca para a L1 

(M=4,33), do que nas condições que envolviam Troca para a L2 (M=3,00). Estes resultados 

podem ser indícios de interferências do efeito da similaridade linguística no acesso e produção da 

resposta adequada na língua-alvo.  

Os resultados do nosso experimento podem ainda ser devidos ao baixo tempo de 

exposição à L2. Também pode indicar um maior nível de atenção por parte do grupo de espanhol, 

porque devido à semelhança entre as línguas deste grupo, talvez ele tenha que dispender mais 
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atenção para diferenciar o momento de realizar a produção na L1 e o momento de realizar a 

produção na L2 (COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; 

ORTIZ-PREUSS et al., 2015; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017), como já foi dito antes. 

Desse modo, possivelmente, os bilíngues português-espanhol estariam mais acostumados a 

resolver conflitos linguísticos, representados pela similaridade linguística, justificando, assim, 

essa significância dos dados no contexto de troca entre línguas, que também representa um 

conflito linguístico (LEE; WILLIAMS, 20001 citados por ORTIZ-PREUSS, no prelo; 

COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; SANTESTEBAN; IVANOVA, 2006; COSTA 

et al., 2008; MISRA, 2012; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017; ORTIZ-PREUSS, no 

prelo). 

Em síntese, os principais resultados da análise da totalidade de nomeações indicaram que 

os dois grupos nomearam mais rapidamente cognatas na L1, e nas condições de troca para a L1, 

além disso, a acurácia foi maior nas nomeações de cognatas na L1. Nas condições de troca para a 

L1 a acurácia foi maior somente no grupo de espanhol. Entretanto, como essa análise considera 

as variáveis separadas, decidimos realizar uma análise com as variáveis integradas, o que implica 

em um número menor de nomeações abrangidas, já que as condições de troca e não troca só 

ocorriam em intervalos de blocos, conforme descrito na metodologia. 

Na tabela 5 apresentamos as médias de TR e desvios-padrão (DP) do grupo de bilíngues 

português-inglês e português-espanhol nas seguintes variáveis integradas: 1) condição de não 

troca permanecendo na L1 com palavra cognata –NTL1C; 2). condição de não troca 

permanecendo na L1 com palavra não cognata –NTL1NC; 3) condição de troca para a L1 com 

palavra cognata –TL1C; 4) condição de troca para a L1 com palavra não cognata –TL1NC; 5) 

condição de não troca permanecendo na L2 com palavra cognata –NTL2C; 6). condição de não 

troca permanecendo na L2 com palavra não cognata –NTL2NC; 7) condição de troca para a L2 

com palavra cognata –TL2C; 8) condição de troca para a L2 com palavra não cognata –TL2NC. 
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Tabela 5 - Tempo de reação dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos - Variáveis 

integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme tabela 5, observa-se que o grupo de bilíngues português-inglês nomeou mais 

rapidamente os desenhos na L2, ao passo que o grupo de bilíngues português-espanhol nomeou 

mais rapidamente em L1, na maioria dos casos. Além disso, os bilíngues português-inglês foram 

mais rápidos nas nomeações de não cognatas nas condições de não troca e nas nomeações de 

cognatas nas condições de troca. Por sua vez, os bilíngues português-espanhol foram mais 

rápidos nas nomeações de cognatas nas condições de não troca, com exceção da condição de 

troca para a L2 com palavras não cognatas (M=559,92).  

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve uma interação significativa entre a 

língua de nomeação e a segunda língua falada pelos participantes, F(1, 24) = 7,77, p = 0,010. O 

Teste-T pareado mostrou que o grupo de bilíngues português-espanhol apresentou diferença 

significativa relacionada com a nomeação na L1 e a condição da tarefa (t(11)=-2,447, p=0,032), 

sendo mais rápido para nomear na condição de não troca permanecendo na L1 (NTL1, 

M=720,82) do que na condição de troca para a L1 (TL1, M=1006,99). 

Houve um efeito principal de tipo de condição, ou seja, uma diferença no tempo de 

resposta entre a condição de troca e de não troca, F(1,24) = 4,12, p = 0,054. Uma análise das 

médias de cada uma dessas condições demonstra que os participantes de ambos os grupos 

responderam às condições de troca mais lentamente (M = 886,38) que às condições de não troca 

(M = 745,63).  

 

Grupo - Inglês Grupo - Espanhol 

Média (DP) Média (DP) 

NTL1C 816,60 (418,30) 516,21 (392,99) 

NTL1NC 800,82 (489,85) 749,67 (475,19) 

TL1C 1047,19 (386,49) 804,08 (513,67) 

TL1NC 1062,32 (607,68) 1114,35 (444,84) 

NTL2C 541,28 (587,68) 935,92 (370,93) 

NTL2NC 531,57 (557,49) 1072,94 (483,42) 

TL2C 596,71 (573,66) 894,50 (519,83) 

TL2NC 1011,94 (491,71) 559,92 (716,21) 
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Foi observada também interação entre a língua de nomeação e a condição da tarefa (troca 

ou não troca), F(1,24) = 7,42, p = 0,012. Também houve uma interação de três fatores entre a 

língua de nomeação (L1 ou L2), a condição da tarefa (troca ou não troca) e a segunda língua 

falada pelos participantes (inglês ou espanhol), F(1,24) = 8,58, p = 0,007. O Teste-T pareado 

mostrou que o grupo de bilíngues português-espanhol apresentou diferença significativa 

relacionada com a língua de nomeação na comparação entre NTL1C e NTL2C (t(11)=-2,484, 

p=0,030) e na comparação entre TL1NC e TL2NC (t(11)2,359, p=0,038). 

Esses resultados mostram indícios de custo de troca, haja vista as diferenças de tempo nos 

contextos de troca para a L1 e para a L2, sendo que no grupo de inglês o custo de troca é 

assimétrico, conforme discutido anteriormente, baseado em Costa e Santesteban (2004), Costa 

et al. (2008) e Ortiz-Preuss e Rodrigues (2017), ou seja, os bilíngues português-inglês 

demoram mais para acessar e produzir na L1 (língua mais dominante).  

Mas no grupo de bilíngues português-espanhol, a nomeação era mais lenta na L2, o que 

pode estar relacionado com o efeito da similaridade entre essas línguas, o que pode demandar 

mais atenção no momento da seleção lexical. Também é possível que o desempenho deste grupo 

seja devido ao histórico linguístico dos participantes, porque, conforme discutido antes, para a 

maioria deles o espanhol é uma L3, e com isso o exercício cognitivo da troca linguística é mais 

frequente. 

Na tabela 6 apresentamos as médias de acurácia e desvios-padrão (DP) do grupo de 

bilíngues português-inglês e português-espanhol nas seguintes variáveis integradas: 1) condição 

de não troca permanecendo na L1 com palavra cognata –NTL1C; 2) condição de não troca 

permanecendo na L1 com palavra não cognata –NTL1NC; 3) condição de troca para a L1 com 

palavra cognata –TL1C; 4) condição de troca para a L1 com palavra não cognata –TL1NC; 5) 

condição de não troca permanecendo na L2 com palavra cognata –NTL2C; 6) condição de não 

troca permanecendo na L2 com palavra não cognata –NTL2NC; 7) condição de troca para a L2 

com palavra cognata –TL2C; 8) condição de troca para a L2 com palavra não cognata –TL2NC. 
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Tabela 6 - Acurácia dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos – Variáveis integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 6, constatou-se que ambos os grupos nomearam com mais 

acurácia na L1 do que na L2. Além disso, o grupo de inglês nomeou mais corretamente os 

desenhos com nomes cognatos e em condições de troca para a L1. Por outro lado, os bilíngues 

português-espanhol nomearam com mais acurácia palavras não cognatas na L1 e nos contextos de 

não troca mantendo a nomeação na L2.  

 A ANOVA de medidas repetidas mostrou que houve um efeito principal de tipo de língua 

de nomeação, ou seja, uma diferença na acurácia das respostas se a nomeação era na L1 ou na L2, 

F(1,24) = 9,05, p = 0,006. Uma análise das médias de cada uma dessas condições demonstra que 

os participantes de ambos os grupos responderam com mais correção na L1 (M = 1,51) do que na 

L2 (M = 1,13). 

Houve interações significativas entre a língua de nomeação (L1 ou L2), a condição da 

tarefa (troca ou não troca) e o grupo (inglês ou espanhol), F(1,24) = 8,24, p = 0,008; entre a 

língua de nomeação (L1 ou L2), o tipo de palavra (cognata ou não cognata) e o grupo (inglês ou 

espanhol), F(1,24) = 11,39, p = 0,003; e entre a língua de nomeação (L1 ou L2), a condição da 

tarefa (troca ou não troca), o tipo de palavra (cognata ou não cognata) e o grupo (inglês ou 

espanhol), F(1,24) = 10,07, p = 0,004.  

Testes-T pareados mostraram que o grupo de bilíngues português-inglês apresentou 

diferença significativa de acurácia nas comparações de condições envolvendo troca para a L1 

(M=2,00) ou para a L2 (M=0,85) com palavras cognatas (TL1C x TL2C) (t(13)=2,580, p=0,023), 

 

Grupo – Inglês Grupo – Espanhol 

Média (DP) Média (DP) 

NTL1C 1,50 (1,09) 1,33 (1,15) 

NTL1NC 1,28 (0,99) 1,33 (1,15) 

TL1C 2,00 (1,04) 1,08 (0,90) 

TL1NC 1,14 (0,77) 2,42 (1,31) 

NTL2C 0,93 (0,99) 1,67 (1,07) 

NTL2NC 0,71 (0,91) 1,25 (0,75) 

TL2C 0,85 (0,95) 1,58 (0,99) 

TL2NC 1,43 (0,94) 0,58 (0,79) 
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e nas comparações das nomeações envolvendo troca para a L1 entre palavras cognatas (M=2,00) 

e não cognatas (1,14) (TL1C x TL1NC) (t(13)=2,747, p=0,017). Esses dados mostram que o 

grupo de inglês apresentou escores mais altos de correção ao nomear palavras cognatas na L1, 

mesmo sendo em situações de troca de língua.   

Por outro lado, testes-T pareado mostraram que o grupo de bilíngues português-espanhol 

apresentou diferença significativa de acurácia nas comparações de condições envolvendo troca 

para a L1 (M=2,42) ou para a L2 com palavras não-cognatas  (M=0,58) (TL1NC x TL2NC) 

(t(11)=6,167, p=0,000); nas comparações das nomeações envolvendo troca para a L1 entre 

palavras cognatas (M=1,08) e não cognatas (M=2,42) (TL1C x TL1NC) (t(11)=-2,766, p=0,018); 

nas comparações entre as condições de não troca continuando a nomeação na L1 com palavras 

cognatas (M=1,33) e condição de troca para a L1 com palavras não cognatas  (M=2,42) (NTL1C 

x TL1NC) (t(11)=-2,238, p=0,047), bem como com palavras não cognatas em condição de não 

troca continuando na L1 (M=1,33) e condição de troca para a L1 (M=2,42)  (NTL1NC x TL1NC) 

(t(11)=-3,767, p=0,003). Esses dados mostram que o grupo de espanhol obteve maior escore de 

acurácia nas condições de troca para a L1 com palavras não cognatas que correspondem ao 

contexto em que as línguas portuguesa e espanhola mais se diferenciam, isto é, parece indicar que 

a similaridade entre as línguas diminuiu, facilitando a acurácia das respostas. 

Cabe destacar que o grupo de bilíngues português-inglês foi mais rápido nas nomeações 

na L2, porém mais acurado na L1, ao passo que o grupo de espanhol foi mais rápido e acurado na 

L1.  As variáveis língua de nomeação e grupo de bilíngues acabaram tendo bastante impacto nos 

resultados das análises com as variáveis integradas.  

No próximo capitulo, apresentamos a análise e discussão dos dados obtidos por meio da 

tarefa que mediu a capacidade atencional dos bilíngues por combinação entre tipos de condições 

e tipos de pistas. 

 

4.2 Tarefa de rede de atenção 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados das médias dos participantes na tarefa de rede de 

atenção.  
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Na tabela 7, apresentamos a média do tempo de resposta e o desvio padrão (DP) dos 

participantes durante tarefas na condição congruente, ou seja, quando a seta central estava 

direcionada para o mesmo lado que as setas que a ladeavam, e na condição incongruente, que 

equivale a quando a seta central estava direcionada para o lado oposto que as setas que a 

ladeavam. Na tabela a seguir, também mostramos as médias do tempo de reação dos 

participantes, dependendo do tipo de pista que recebiam, a saber: pista neutra, pista abaixo, pista 

acima, pista central, pista dupla e sem pista. 

 

Tabela 7 - Tempo de reação dos bilíngues na tarefa de rede de atenção 

 

Grupo - Inglês 

 

Média (DP) 

Grupo - Espanhol 

 

Média (DP) 

ANT congruente 572,08 (90,59) 540,55 (63,00) 

ANT incongruente 643,56 (105,16) 607,16 (61,77) 

ANT neutra 556,90 (80,05) 530,86 (58,47) 

ANT pista abaixo 609,79 (107,66) 566,48 (63,22) 

ANT pista acima 575,89 (87,32) 555,83 (60,42) 

ANT pista central 553,45 (85,69) 547,84 (65,32) 

ANT pista dupla 600,19 (98,10) 551,66 (76,16) 

ANT sem pista 609,00 (87,89) 572,60 (57,28) 

 

Os dados ilustrados na tabela 7 demonstram que, no grupo de inglês a média do tempo de 

reação na condição congruente representa (M=572,08 ms) e na condição incongruente, representa 

(M=643,56 ms). Isso é, neste grupo, os participantes responderam de forma mais rápida quando a 

seta central apontava para o mesmo lado que as demais setas (condição congruente) do que 

quando a seta central apontava para um lado diferente do que apontavam as demais setas 

(condição incongruente). Os bilíngues português-inglês, quando obtiveram média igual a 

(M=556,90 ms) quando recebiam pista neutra durante a tarefa, (M=609,79 ms) quando a pista era 

mostrada abaixo do asterisco, (M=575,89 ms), quando a pista era mostrada acima do asterisco, 

(M=553,45 ms) quando a pista era mostrada no centro da tela do computador, (M=600,19 ms) 

quando recebiam pista dupla e (M=609,00 ms) não recebiam nenhuma pista. Com base nisso, 

este grupo respondeu mais rapidamente quando recebiam pista central, e demoravam mais para 
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responder quando a pista aparecia abaixo do asterisco (M=609,79 ms) e quando não recebiam 

pista (M=609,00 ms). 

Quanto ao grupo de espanhol, a média do tempo de reação durante a condição congruente 

equivale a (M=540,55 ms) e na condição incongruente, equivale a (M=607,16 ms). Em outras 

palavras, assim como o grupo de inglês, os bilíngues português-espanhol responderam mais 

rapidamente durante a condição congruente do que durante a condição incongruente. Os 

participantes de espanhol obtiveram média igual a (M=530,86 ms), quando recebiam pista neutra; 

(M=566,48 ms), quando recebiam pista abaixo do asterisco; (M=555,83 ms), quando recebiam 

pista acima do asterisco; (M=547,84 ms), quando recebiam pista central; (M=551,66 ms), quando 

recebiam pista dupla; e (M=572,60 ms), quando não recebiam pista. Dado o exposto, o grupo de 

espanhol obteve um tempo de reação mais baixo quando recebia pista neutra (M=530,86 ms) e 

teve um tempo de reação mais elevado quando não recebia pista. 

O grupo de espanhol obteve média de tempo de reação menor do que o grupo de inglês 

nos dois tipos de condições, e também respondeu mais rápido do que os bilíngues português-

inglês, considerando os tipos de pistas. 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou interação relacionada ao tipo de condição 

(congruente x incongruente x neutra) (F(2,48)=71,548, MSE= 49796,939, p=0,000). Esse efeito 

se refere a diferenças significativas nos TR das condições congruente x incongruente (t(13)=-

6,581, p=0,000) e neutra x incongruente (t(13)=5,793, p=0,000), do grupo de inglês; e nos TR das 

condições congruente x incongruente (t(11)=-6,318, p=0,000) e neutra x incongruente 

(t(11)=8,766, p=0,000), do grupo de espanhol. 

A significância entre os tempos de reação durante as condições neutra e incongruente, 

congruente e incongruente é devido ao tempo de reação mais alto nas condições incongruentes no 

grupo de inglês (M=643,56) e no grupo de espanhol (M=607,16). Tais resultados podem ser 

devido ao fato de que as condições incongruentes representam uma situação conflituosa que 

precisa ser resolvida por meio da rede de controle executivo, o que retardaria o tempo de resposta 

dos participantes (COSTA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2015). 

Observou-se também interação relacionada ao tipo de pista (F(4,96)=6,110, MSE= 

7087,636, p=0,000). Esse efeito se refere à diferença significativa nos TR das pistas central e sem 

pista (t(13)=-4,739, p=0,000) dos grupos de inglês e de espanhol (t(11)=-2,601, p=0,025). 
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As diferenças significativas apresentadas estão relacionadas com a existência de uma pista 

central, fazendo com que o tempo de reação fosse mais rápido tanto para os bilíngues português-

inglês (M=553,45) quanto para os bilíngues português-espanhol (M=547,84). Segundo Costa et 

al., (2008) e Rodrigues et al., (2015), no ANT, os subsistemas de alerta e de orientação podem ser 

avaliados, respectivamente, por meio de um ponto de fixação representado por um asterisco, que 

é mostrado antes do estímulo-alvo e por meio de um sinal de mais, que indica se a seta central irá 

aparecer acima ou abaixo do asterisco. Essas duas pistas funcionam como facilitadoras do tempo 

de reação dos participantes (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; 

RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015), o que corrobora com a diferença significativa nos TR 

dos bilíngues, que responderam mais rapidamente quando recebiam pista central.  

A tabela 8 aponta as médias da acurácia dos participantes quando à condição da tarefa, 

congruente, ou incongruente e quanto aos tipos de pistas. 

 

Tabela 8 - Acurácia dos bilíngues na tarefa de rede de atenção 

 

Grupo – Inglês 

 

Média (DP) 

Grupo – Espanhol 

 

Média (DP) 

Acurácia Condição 

Congruente 
31,85 (0,36) 32,00 (0,00) 

Acurácia Condição 

Incongruente 
28,50 (4,55) 29,83 (2,36) 

Acurácia Condição 

Neutra 
31,42 (0,75) 31,58 (0,66) 

Acurácia Pista 

Abaixo 
11,42 (0,93) 11,41 (0,79) 

Acurácia Pista 

Acima 
11,57 (0,75) 11,66 (0,49) 

Acurácia Pista 

Centro 
23,35 (1,08) 23,41 (0,99) 

Acurácia Pista 

Dupla 
22,85 (1,65) 23,25 (0,75) 

Acurácia Sem Pista 22,57 (1,55) 23,66 (0,49) 

 

 

Em consonância com os dados apresentados na tabela 8, os bilíngues português-inglês 

apresentaram (M=31,85) durante a condição congruente, no teste de rede de atenção e (M=28,50) 

durante as condições incongruentes. Isso demonstra que os participantes deste grupo tiveram 

mais acertos quando a seta central estava direcionada para o mesmo lado que as demais setas. 
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Quanto aos tipos de pistas, o grupo de inglês apresentou (M=31,42), quando a pista era 

neutra; (M=11,42), quando a pista aparecia abaixo do asterisco; (M=11,57), quando a pista 

aparecia acima do asterisco; (M=23,35), quando a pista era central; (M=22,85), quando a pista 

era dupla; e (M=22,57), quando não havia pista. Sendo assim, este grupo teve um maior número 

de acertos na tarefa de rede atenção quando recebia pista neutra (M=31,42) e teve um menor 

número de acertos quando recebia pista abaixo (M=11,42) e acima (M=11,57) do asterisco. 

O grupo de bilíngues português-espanhol obteve (M=32,00) durante as tarefas de rede 

atenção que envolviam condição congruente e (M=29,83), quando as tarefas envolviam condição 

incongruente. Dessa forma, assim como os bilíngues português-inglês, o grupo de espanhol 

acertou mais quando a seta central estava posicionada na mesma direção que as setas laterais. 

Com relação aos tipos de pista, os participantes de espanhol obtiveram (M=31,58), 

quando a pista era neutra, (M=11,41), quando a pista aparecia abaixo do asterisco; (M=11,66), 

quando a pista aparecia acima do asterisco; (M=23,41), quando a pista era central; (M=23,25), 

quando a pista era dupla; e (M=23,66), quando não recebiam pista. Assim, este grupo acertou 

mais, durante a tarefa de rede atenção, quando recebia pista neutra (M=31,58), assim como o 

grupo de inglês. E, os bilíngues português-espanhol acertaram menos quando recebiam pista 

acima (M=11,66) ou abaixo (M=11,41) do asterisco, tal qual o os bilíngues português-inglês. 

O grupo de bilíngues português-espanhol teve média de acurácia mais elevada do que o 

grupo de bilíngues português-inglês na condição congruente (M=32,00) e na condição 

incongruente (M=29,83). Quanto aos tipos de pistas, os participantes de espanhol obtiveram 

média de acurácia mais alta em quase todas, exceto quando as pistas apareciam abaixo 

(M=11,41) ou acima (M=11,66) do asterisco. 

A ANOVA de medidas repetidas indicou diferença significativa relacionada ao tipo de 

condição (congruente x incongruente x neutra) (F(2,48)=12,665, MSE= 57,202, p=0,000). Esse 

efeito se refere a diferenças significativas na acurácia das condições congruente e incongruente 

(t(13)=2,730, p=0,017) e neutra e incongruente (t(13)=-2,578, p=0,023) do grupo de inglês; e 

congruente e incongruente (t(11)=3,170, p=0,009) e neutra e incongruente (t(11)=-2,548, 

p=0,027) do grupo de espanhol. 

Os resultados mostram menores médias de acurácia nas condições incongruentes dos 

bilíngues português-inglês (M=28,50) e dos bilíngues português-espanhol (M=29,83). Ressalta-se 

que a condição incongruente representa uma situação de conflito a ser resolvido pelos 



    76 

 

 

participantes que, para isso, devem ignorar as setas distratoras e indicar, no teclado a direção da 

seta central. Tal situação de conflito, que demanda a atuação da rede de controle executivo, pode 

ter levado os bilíngues deste estudo a acertarem menos na condição incongruente do que nas 

condições neutra e congruente (COSTA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2015). 

Observou-se também interação relacionada ao tipo de pista (F(4,96)=1891,705, MSE= 

1055,733, p=0,000), sendo que houve diferença significativa na acurácia das pistas abaixo e 

dupla (t(13)=-34,979, p=0,000), acima e dupla (t(13)=-28,342, p=0,000) e central e sem pista 

(t(13)=2,474, p=0,028), do grupo de inglês;  e abaixo e dupla (t(11)=-36,776, p=0,000) e acima e 

dupla (t(11)=-60,018, p=0,000), do grupo de espanhol. 

Os resultados mostram médias de acurácia mais altas em ambos os grupos ao receberem 

pista dupla (M=22,85 dos bilíngues português-inglês e M=23,25 dos bilíngues português-

espanhol) e no grupo de bilíngues português-inglês ao receber pista central (M=23,35). As 

diferenças significativas podem ser indícios de que as pistas podem facilitar as nomeações, 

conforme defendido por Costa, Hernández e Sebastián-Gallés (2008) e Rodrigues, Silva e 

Zimmer (2015), entretanto, considerando as diferenças de dados significativos entre tempos de 

reação e acurácia, bem como entre os grupos, ressalta-se que é preciso mais estudos a fim de 

verificar a eficácia de cada tipo de pista.  

Realizamos testes de correlação de Pearson, a partir dos dados de tempo de reação e de 

acurácia da tarefa de nomeação de desenhos e da tarefa de rede de atenção, considerando que a 

condição de não troca linguística poderia equivaler à condição congruente e a condição de troca 

linguística poderia equivaler à condição incongruente. Para isso, analisamos os dados das 

condições de troca (TL1 e TL2) e não troca (NTL1 e NTL2) nas nomeações e as condições 

incongruente e congruente do ANT. Os testes não revelaram correlação significativa entre 

nenhuma dessas condições. 

No próximo capítulo, apresentamos os principais resultados encontrados na análise e 

discussão dos dados, conforme nossos objetivos e hipóteses de pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral averiguar o acesso lexical e produção de fala em 

um grupo de bilíngues português-espanhol e um grupo de bilíngues português-inglês, buscando 

evidências de sobrecarga atencional provocada pela similaridade linguística, através de uma 

tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo troca de línguas e uma tarefa de rede de atenção. 

Desse modo, os seguintes objetivos específicos foram delineados: 1) Analisar o 

desempenho de bilíngues português-espanhol e português-inglês, em termos de tempo de reação e 

acurácia, em uma tarefa de nomeação de desenhos, envolvendo troca de línguas, para identificar 

efeitos de similaridade linguística no acesso lexical e produção de fala dos participantes; 2) 

Verificar a ocorrência de custos de troca simétrico ou assimétrico durante as nomeações dos 

desenhos; 3) Analisar o desempenho dos participantes na tarefa de rede de atenção, observando 

diferenças nos tempos de reação e acurácia, nas condições congruente e incongruente, para 

avaliar o subsistema de controle executivo; 4) Observar o desempenho dos participantes na tarefa 

de rede de atenção, observando diferenças nos tempos de reação e acurácia, conforme as pistas 

oferecidas, para avaliar os subsistemas de alerta e de orientação; 5) Verificar a existência de 

relação entre as condições congruente e incongruente na tarefa de rede de atenção com as 

condições de troca e não troca na tarefa de nomeação de desenhos.  

A primeira hipótese da nossa pesquisa considerava que na tarefa de nomeação de 

desenhos, os bilíngues português-inglês apresentariam latência de nomeação menor e uma média 

de acurácia mais alta do que os bilíngues português-espanhol, devido à menor similaridade 

linguística entre as línguas portuguesa e inglesa (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA; 

SANTESTEBAN; CAÑO, 2005; COSTA; SANTESTEBAM, IVANOVA, 2006) ORTIZ-

PREUSS, 2011; 2014; ORTIZ-PREUSS; RODRIGUES, 2017). Nas análises das variáveis 

separadas, nosso estudo mostrou que, durante a nomeação de desenho, o único contexto em que 

os bilíngues português-inglês apresentaram tempo de reação menor do que os bilíngues 

português-espanhol foi no de contexto de Não troca, mantendo a nomeação na L2 (NTL2), sendo 

que o primeiro grupo apresentou média igual a (M=777,28 ms) e o segundo apresentou média 

igual a (M=972,97 ms). Em todos os demais contextos, isto é, nas nomeações na L1, nomeações 

na L2, nomeações de cognatas na L1, nomeações de cognatas na L2, nomeações de não cognatas 
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na L1, nomeações de não cognatas na L2, situações de não troca na L1, situações de não troca na 

L2, situações de troca na L1 e situações de troca na L2, os bilíngues português-espanhol foram 

mais rápidos. Nas análises das variáveis integradas, observou-se que, na maioria dos casos, os 

bilíngues do grupo de inglês só nomearam mais rapidamente quando era na L2, mas com menos 

acurácia. Portanto, esta primeira hipótese não foi corroborada. 

Com relação à quantidade de acertos, o grupo de espanhol teve média de acurácia mais 

elevada do que o grupo de inglês em todos os tipos de palavras, na L1 e na L2. Cabe destacar que 

a média de proficiência geral dos bilíngues português-espanhol (6,45) era maior do que a média 

geral dos bilíngues português-inglês (5,78). Considerando os argumentos de Costa e Santesteban 

(2004), isso pode estar indicando que embora português e espanhol sejam mais similares do que 

português e inglês, o nível de proficiência pode ter interferido no desempenho dos participantes 

durante a tarefa de nomeação de desenhos. Nesse sentido, a maior proficiência dos aprendizes de 

espanhol pode ser a razão de seu melhor desempenho nas tarefas de nomeação. 

A segunda hipótese do nosso estudo previa que as situações de troca para a L1 

demandariam mais tempo para a nomeação do que as situações de troca para a L2, evidenciando 

custo de troca assimétrico (COSTA; SANTESTEBAN, 2004; COSTA et al., 2008; ORTIZ-

PREUSS; RODRIGUES, 2017). Os resultados nesta investigação, nas análises de variáveis 

separadas, são favoráveis a essa hipótese, pois tanto os bilíngues português-inglês quanto os 

bilíngues português-espanhol demoraram mais para trocar para a L1, do que para trocar para 

a L2. Mas nas análises de variáveis integradas, somente foi encontrada evidência favorável 

nas nomeações dos bilíngues português-inglês, os quais demoraram mais para trocar para a 

L1 do que para trocar para a L2 em todas as comparações, ao passo que os bilíngues 

português-espanhol somente demoraram mais ao trocar para a L1 quando a nomeação 

envolvia palavra não cognata. Portanto, não consideramos que os nossos dados tenham 

corroborado plenamente a hipótese. 

A terceira hipótese previa que determinadas pistas podem facilitar a reação nos testes de 

atenção (ANT), por isso os contextos em que há uma pista central demandaria menos tempo do 

que os contextos sem pista, e os tempos de resposta seriam menores nos contextos que 

envolvessem pista espacial (acima ou abaixo) do que os contextos que envolvessem pista dupla, 

considerada neutra (COSTA; HERNÁNDEZ; SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; RODRIGUES; 

SILVA; ZIMMER, 2015). Os dados, em geral, evidenciaram que os tempos de reação foram 



    79 

 

 

menores e a acurácia foi maior quando se oferecia uma pista do que quando não havia nenhuma 

pista. Mas os resultados não são conclusivos quanto aos efeitos dos tipos específicos de pista 

oferecidos (espacial, central, por exemplo). Portanto, considera-se que a terceira hipótese foi 

parcialmente corroborada. 

Conforme a quarta hipótese deste experimento, na tarefa de rede de atenção, o tempo de 

reação será mais lento na condição incongruente do que na condição congruente, pela 

necessidade de resolução do conflito de direção dos estímulos (COSTA; HERNÁNDEZ; 

SEBASTIÁN-GALLÉS, 2008; RODRIGUES; SILVA; ZIMMER, 2015), ou seja, quando a seta 

central apontava para uma direção oposta às setas que a ladeavam do que durante a condição 

congruente, as quais equivaliam a quando a seta central estava direcionada para o mesmo 

lado que as demais setas. Neste estudo, os participantes foram menos rápidos e acurados na 

condição incongruente, portanto a quarta hipótese foi corroborada. 

Cabe mencionar que como os aprendizes de espanhol, em geral, responderam de forma 

mais rápida e acurada na tarefa de nomeação de desenhos, a hipótese de sobrecarga atencional 

provocada pela similaridade linguística não encontra respaldo em nossos dados. Isto demonstra a 

necessidade de mais estudos para verificar se a quantidade de atenção dispensada pelos 

participantes de espanhol pode ter minimizado os efeitos da similaridade linguística nesse grupo 

de bilíngues, e pode ter levado os bilíngues português-espanhol a desenvolver um controle 

atencional diferente do que foi desenvolvido pelos bilíngues português-inglês (COSTA; et al., 

2006; COSTA et al., 2008). 

Por outro lado, na tarefa de nomeação de desenhos, os dois grupos acertaram mais durante 

as nomeações na L1 do que na L2, podendo indicar que o nível de proficiência das línguas pode 

interferir no desempenho dos bilíngues (COSTA; SANTESTEBAN, 2004). Quanto ao tipo de 

palavra, os aprendizes foram mais rápidos e acurados quando as nomeações envolviam palavras 

cognatas do que quando envolviam palavras não cognatas, o que representa a existência do efeito 

cognato das palavras e ressalta a importância de cuidar a escolha das palavras em experimentos 

que buscam compreender o acesso lexical bilíngue (ORTIZ-PREUSS, 2011; 2014; 2015; ORTIZ-

PREUSS; RODRIGUES, 2017). 

A última hipótese de nosso estudo previa que haveria correlação entre os resultados 

obtidos na condição congruente e incongruente da tarefa de rede de atenção com os resultados 

obtidos respectivamente nas condições de não troca e troca da tarefa de nomeação de desenhos. 
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Entretanto, testes de Correlação de Pearson não apontaram associação das médias de tempo de 

reação e acurácia entre a condição de troca e de não troca linguística, da tarefa de nomeação de 

desenhos, respectivamente, com a condição incongruente e a condição congruente, do teste de 

rede de atenção. 

As lacunas explicativas deixadas por nossa pesquisa ficam como sugestão para pesquisas 

futuras. Da mesma forma que limitações deste estudo, quais sejam, a heterogeneidade da amostra, 

com relação ao perfil dos participantes, em termos de ordem de aquisição do inglês e do 

espanhol, e o nível de dominância das línguas, podem ter interferido nos resultados obtidos. Por 

exemplo, no grupo de espanhol, a maioria possuía o inglês como L2, sendo o espanhol a L3, o 

que pode ter reflexo nos dados, pois isso pode indicar um maior uso de controle inibitório. O 

ideal seria uma amostra de pesquisa mais homogênea, em que tanto o grupo de espanhol, quanto 

o grupo de inglês tivessem adquirido suas respectivas línguas na mesma ordem, ou que o nível de 

dominância da L2 fosse o parâmetro de inclusão dos participantes em cada um dos grupos.  

Além disso, faz-se necessário aumentar a amostra de participantes e realizar novos 

estudos com bilíngues de diferentes níveis de proficiência para que haja uma maior compreensão 

sobre o efeito cognato das palavras, bem como sobre a capacidade dos bilíngues em resolver 

conflitos e também sobre como a rede atencional pode afetar a produção de fala bilíngue.  

Em síntese, nossos dados não apontam evidência contundente sobre os efeitos da 

similaridade linguística no processo de acesso lexical e produção e contribuem com a literatura 

sobre este tema ao aportar dados de bilíngues português-espanhol. Assim, esperamos ter 

contribuído com os demais estudos sobre esse tema, e principalmente ter fornecido 

conhecimentos relevantes para a área de Aquisição de Segundas Línguas, bem como para as áreas 

de português, espanhol e inglês. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Questionário 

 

 

Questionário de Experiência Linguística e Proficiência (QELP) 

 

Nome:  Data de Hoje:  

Idade:  Data de Nascimento:  Homem: (   ) Mulher: (   ) 

 

(1) Por favor liste todas as línguas que você sabe em ordem de dominância: 

1   2   3   4   5   

 

(2) Por favor liste todas as línguas que você sabe em ordem de aquisição (sua língua nativa primeiro):  

1        2        3        4        5        

 

(3) Por favor liste a porcentagem do tempo que você está atualmente e em média exposto a cada língua:  

 (Sua porcentagem deve somar 100%): 

Liste a língua aqui:      

Liste a porcentagem 

aqui: 

                            

 

(4) Ao escolher ler um texto que está disponível em todas as línguas que você sabe, em qual porcentagem 

das vezes você escolheria lê-lo em cada uma das suas línguas? Suponha que o texto original esteja escrito 

em uma língua que você não conhece. (Sua porcentagem deve somar 100%): 

Liste a língua aqui:      

Liste a porcentagem 

aqui: 

     

 

(5) Ao escolher uma língua para falar com uma pessoa que é igualmente fluente em todas as suas línguas, 

em qual porcentagem do tempo você escolheria falar cada língua? Por favor informe a porcentagem do 

tempo total.   

(Sua porcentagem deve somar 100%): 

Liste a língua aqui:      

Liste a porcentagem 

aqui: 
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(6) Liste as culturas com as quais você se identifica. Em uma escala de zero a dez, classifique em que 

medida você se identifica com cada cultura. (Exemplos de cultura podem incluir brasileira, alemã, italiana, 

etc.): 

Escala:  

  0 (Nenhuma identificação)-1(Pouquíssima identificação)-2-3-4-5(Identificação moderada)-6-7-8-9-

10 (Identificação completa) 

Liste culturas aqui:      

Indique o número conforme  

escala acima: 

N: N: N: N: N: 

 

(7) Quantos anos de educação formal você tem?_________________________  

Por favor, marque o seu nível de escolaridade mais alto: 

Menor do que Ensino Médio Graduação incompleta Mestrado 

Ensino Médio Graduação Doutorado 

Curso profissionalizante Pós-Graduação incompleta Outro: ____________________________    

 

(8) Você já teve algum problema de visão , de audição , distúrbio de linguagem , ou distúrbio de 

aprendizagem ? (Marque todas as que se aplicam). Se sim, por favor, explique (incluindo quaisquer 

correções):_________________________________ 

 

(9) Data de imigração para o Brasil, se for o caso _________________________________ 

Se você já imigrou para outro país, por favor, escreva o nome do país e a data de imigração aqui. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Questionário específico sobre seu nível de domínio da Língua: _____________________ 

 

(1) Indique: Esta língua é a minha:  

Primeira língua (nativa) 

Segunda língua 

Terceira língua 

Quarta língua 

Quinta língua 

 

 

(2)  Idade em que você…: 

começou a aprender 

esta língua: 

tornou-se fluente nesta 

língua: 

começou a ler 

nesta língua: 

tornou-se fluente em 

leitura 

nesta língua: 

    

 

 

(3) Liste o número de anos e meses que você passou em cada um desses ambientes: 

 Anos Meses 

Um país que esta língua é falada    

Uma família que fala esta língua   
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Um ambiente escolar/de trabalho que esta língua é falada   

 

 

(4) Em uma escala de zero a dez, selecione o seu nível de proficiência em fala, compreensão e 

leitura nesta língua: 

0 (Nenhuma) 1(Muito baixa) 2 (Baixa) 3 (Razoável) 4 (Um pouco menos do que adequada) 5 

(Adequada) 

6 (Um pouco mais do que adequada) 7 (Boa) 8 (Muito boa) 9 (Excelente) 10 (Perfeita) 

Item: Fala Compreensão de língua 

falada 

Leitura 

Indique o número conforme  

escala acima: 

 

   

 

 

 

(5) Em uma escala de zero a dez, selecione o quanto os seguintes fatores contribuíram para o seu 

aprendizado nesta língua: 

0 (Não contribuiu)- 1 (Contribuiu minimamente)- 2- 3- 4- 5 (Contribuiu moderadamente)- 

6- 7- 8- 9- 10 (Contribuiu de forma mais importante) 

 

Item: Interação com amigos  Interação com família Leitura Auto-instrução Assistir  

TV 

Ouvir 

 rádio 

Indique o número  

conforme escala  

acima: 

 

      

 

(6) Em uma escala de zero a dez, informe o quão exposto você está atualmente a esta língua nos seguintes 

contextos: 

0 (Nunca)- 1 (Quase nunca)- 2- 3- 4- 5 (Metade do tempo)- 6- 7- 8- 9- 10 (Sempre) 

Item: Interação com amigos  Interação com família Leitura Assistir TV Ouvir  

rádio 

Laboratório 

 de língua/ 

auto- 

instrução 

Indique o número  

conforme escala acima: 

 

      

 

(7) Na sua percepção, em uma escala de zero a dez, quanto sotaque você tem nesta língua? N: _______ 

Escala: 0 (Nenhum)  1(Quase nenhum)  2 (Muito leve)  3(Leve)  4 (Algum)  5 (Moderado)   

6 (Considerável) 7 (Pesado)  8 (Muito pesado)  9 (Extremamente pesado)  10 (Penetrante) 

 

(8) Informe com que frequência outras pessoas o identificam como falante não nativo baseado no seu sotaque 

nesta língua? N:_______ 

0 (Nunca)- 1 (Quase nunca)- 2- 3- 4- 5 (Metade do tempo)- 6- 7- 8- 9- 10 (Sempre) 
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Anexo B: Desempenho dos bilíngues na tarefa de nomeação de desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:DP = desvio padrão; CL1 = Cognata em nomeação na L1; CL2 = Cognata em nomeação na L2;  

NCL1 =  Não-cognata em nomeação na L1; NCL2 = Não-cognata em nomeação na L2. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Espanhol (N=10)         Inglês(N=07) 

  Média DP Média DP 

 

 

 

 

 

 

TR 

Nomeação Geral 1015,73 230,74 939,55 151,62 

Nomeação L1 1000,43 221,97 985,46 173,65 

Nomeação L2 1006,82 240,00 881,25 131,32 

CL1 960,90 227,41 884,15 155,93 

CL2 915,56 214,48 826,58 122,98 

NCL1 1041,66 235,51 1087,89 97,47 

NCL2 1062,78 245,45 966,73 162,90 

Troca Geral 738,90 286,16 609,85 388,29 

Troca para L1 800,50 427,23 712,65 420,48 

Troca para L2 677,30 198,46 507,05 452,98 

Não troca Geral 610,68 307,18 563,10 258,99 

Não troca - L1 625,90 325,55 761,21 304,44 

Não troca - L2 595,46 345,36 365,00 286,32 

 

 

 

 

 

 

 

Acurácia 

Nomeação Geral 79,30 22,03 58,28 35,94 

Nomeação L1 39,60 15,62 38,28 15,95 

Nomeação L2 33,20 16,77 29,28 15,72 

CL1 19,90 8,47 19,14 7,94 

CL2 18,30 9,20 16,28 7,25 

NCL1 19,70 7,45 19,14 8,11 

NCL2 14,90 8,31 13,00 9,12 

Troca Geral 7,70 1,41 7,85 1,46 

Troca para L1 4,70 0,48 4,71 0,48 

Troca para L2 3,00 1,15 3,14 1,57 

Não troca Geral 7,50 1,41 6,71 2,05 

Não troca - L1 3,50 0,70 3,85 0,37 

Não troca - L2 3,70 1,25 3,28 1,70 
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Anexo C: Resultados da tarefa de rede de atenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Espanhol          Inglês 

  Média DP Média DP 

 

 

 

 

Acurácia 

 

Acurácia Geral 90,20 9,49 92,29 3,98 

Congruente 31,80 0,42 31,43 0,78 

Incongruente 27,20 8,40 29,57 2,14 

Neutra 31,20 1,54 31,29 1,49 

Espacial 0,93 0,11 0,94 0,03 

Dupla 0,93 0,92 0,98 0,01 

Central 0,94 0,09 0,97 0,04 

Sem Pista 0,94 0,10 0,94 0,08 

 

 

 

 

 

TR 

 

 

 

TR Geral 620,56 147,87 510,30 57,77 

Congruente 605,22 165,30 497,80 72,48 

Incongruente 683,71 179,83 545,81 58,27 

Neutra 598,14 127,89 488,22 57,34 

Espacial 585,65 124,43 523,55 78,25 

Dupla 594,54 94,33 532,00 68,65 

Central 594,01 138,96 486,44 66,98 

Sem Pista 618,07 117,84 539,42 67,44 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

CURSO DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRAGEIRAS 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa, cuja 

pesquisadora responsável é a professora doutora ELENA ORTIZ PREUSS. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de 

recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável, através dos telefones 3521 1400 e 9658 5569 (inclusive ligação a cobrar). Em caso de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  
- Título: CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS E VARIÁVEIS INDIVIDUAIS NA AQUISIÇÃO DE 

LÍNGUAS 

 

- Justificativa, objetivos e procedimentos utilizados da pesquisa: 

O presente estudo visa observar a interação entre variáveis individuais (como capacidade de 

memória de trabalho e atenção) e condições pedagógicas (como tipo e modo de instrução formal) na 

aprendizagem de L2/LE. A coleta de dados será feita com brasileiros aprendizes de espanhol ou de latim, 

para poder compreender melhor os efeitos da proximidade linguística na aquisição de línguas. Na pesquisa 

serão realizados testes linguísticos, para verificar os efeitos da instrução dada, na segunda ou terceira 

língua, e testes cognitivos, para avaliar as capacidades de memória de trabalho e de atenção. Os testes são 

feitos através de um computador, em que o participante deve respquer aos comandos solicitados (por 

exemplo, identificar a direção de flechas, memorizar palavras e números, respquer perguntas, completar e 

produzir frases sobre conteúdo estudado). A partir disso, serão registrados os tempos de reação dos 

participantes e a acurácia das respostas nas tarefas.  

Aos participantes é garantido: recebimento de resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 

sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com o estudo; que a pesquisa não oferece riscos; 

que a participação é voluntária, havendo plena liberdade de retirar seu consentimento, a qualquer 

momento, e deixar de participar do estudo, sem que isto acarrete qualquer prejuízo; privacidade através da 

manutenção do sigilo dos nomes, quando da divulgação dos resultados em eventos e artigos científicos, 

por meio de uso de códigos numéricos; e que as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins 

científicos, vinculados ao presente projeto de pesquisa. 

 

Nome e Assinatura do pesquisador ____________________________________________

 _____________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, ____________________________________________________________, RG/ CPF/ n.º de 

prontuário/ n.º de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo _____________________________________________________. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

 

Local e data: _____/_____/_____ 

 

Nome e Assinatura do participante: ________________________________________

 ___________________________ 
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Apêndice B: Palavras utilizadas na tarefa de nomeação de desenho 

 

Palavras Cognatas 

Português Espanhol Inglês 

anjo ángel Angel 

barril barril barrel 

brócolis brócoli broccoli 

camelo camello camel 

cangurú canguro kangaroo 

castelo castillo Castle 

diamante diamante diamond 

elefante elefante elephant 

girafa jirafa giraffe 

leão león Lion 

limão limón Lemon 

pinguim pingüino  penguin 

prato plato Plate 

tênis tenis tennis 

tomate tomate tomato 

 

  

Palavras Não cognatas 

Português Espanhol Inglês 

abacaxi ananá pineapple 

abóbora calabaza pumpkin 

berço cuna cradle 

bolacha galleta cracker 

cabide percha hanger 

cadeira silla Chair 

colher cuchara spoon 

coruja búho Owl 

garfo tenedor Fork 

guarda-chuva paraguas umbrella 

isqueiro encendedor lighter 

melancía sandía watermelon 

morango frutilla strawberry 

óculos gafas glasses 

peru pavo turkey 

 

 

Prática 

Português Espanhol Inglês 
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coração corazón heart 

folha hoja Leaf 

nove nueve Nine 

papel papel paper 

quatro cuatro Four 

raio rayo lightning 

sete siete seven 

três tres Three 

um uno One 
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Apêndice C: Figuras utilizadas na tarefa de nomeação de desenhos 
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