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Resumo 

 

Estudos em larga escala vêm sendo desenvolvidos com relação às vantagens em 

algumas funções cognitivas do bilíngue na comparação com as do monolíngue, porém os 

estudos ainda são inconclusivos quanto à extensão dessa vantagem ao processamento da 

memória de trabalho (MT). O objetivo desta pesquisa foi verificar a existência de uma 

vantagem bilíngue na MT, na comparação com um grupo monolíngue. Participaram do estudo 

47 sujeitos, sendo que 27 eram bilíngues falantes de Português Brasileiro (PB) e Italiano (IT) 

e 20 eram monolíngues falantes de PB. A média de idade dos participantes foi de 50,77 anos 

(desvio padrão = 19,101). Três testes neuropsicológicos foram administrados aos participantes 

a fim de mensurar o desempenho da MT: Geração Aleatória de Números, Span de Palavras e 

o teste N-Back auditivo. Uma diferença significativa em termos do processamento da MT em 

favor dos bilíngues foi verificada nos dados do teste N-Back. Neste teste, os bilíngues 

demonstraram maior capacidade de manutenção e manipulação de informações do que os 

monolíngues. A tarefa de N-Back avalia a capacidade de armazenagem na MT (executivo 

central da MT), como também tarefas cognitivas de processamento, manutenção e ativação de 

informação, inibição de interferências e de respostas irrelevantes. Na terceira etapa de três da 

tarefa do N-Back, os bilíngues apresentaram maior número de acertos (2,38, ± 2,62) na 

recuperação dos três números anteriores ao evocado do que os monolíngues (0,85, ± 2,30). A 

análise dos dados sugere uma vantagem do grupo bilíngue sobre o monolíngue no que tange 

ao desempenho da MT, pelo menos segundo a aplicação de um dos testes empregados no 

estudo, o que permite, de certa forma, corroborar alguns dos estudos existentes que apontam 

para uma vantagem bilíngue nessa função cognitiva. 


