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A polêmica Hipótese Sapir-Whorf  ou 
Re l a t i v i s m o L i n g u í s t i c o ( B ROW N e 
LENNEBERG, 1954), teoria de que a(s) língua(s) 
que falamos influencia(m) a forma como 
pensamos, há décadas instiga a curiosidade de 
leigos e o interesse de pesquisadores. No entanto, 
ela também já recebeu duras críticas da 
Academia, tanto pela alegada falta de evidências 
conclusivas que confirmem seus pressupostos, 
quanto pela falta de uma metodologia de 
pesquisa clara para a sua investigação.  

Para Aneta Pavlenko, professora do Center for 
Multilingualism in Society across the Lifespan da 
Universidade de Oslo, a escassez de respostas 
para as questões acerca da influência da língua 
sobre o pensamento deve-se ao fato de a pesquisa 
sobre o assunto, por muito tempo, ter seguido 
um paradigma monolíngue, no qual o sujeito 
bilíngue/multilíngue era tido como incomum ou 
exceção, indigno de ser considerado como  viável 
para a pesquisa sobre aquisição  de  línguas.  Nos  
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últimos anos, o que a autora chama de “the bilingual turn” (a virada 
bilíngue) (p. 18) nos estudos sobre língua e cognição tem se voltado 
justamente para os falantes de mais de uma língua e já desvelou 
muito detalhes sobre como se dá a interface entre língua(s) e 
cognição. Essas pesquisas trazem como base diversas áreas da 
ciência, dentre elas, a Psicolinguística, a Psicologia Experimental, a 
Linguística Cognitiva e a Antropologia.  

Esta característica multifacetada da pesquisa sobre o 
Relativismo Linguístico, com estudos de várias áreas, seus 
diferentes paradigmas, métodos e prioridades, impede que os 
interessados no assunto tenham uma ideia clara do que já se sabe 
sobre a relação entre língua e pensamento. Isso porque, 
frequentemente, as pesquisas nem sempre se referem à questão 
com os mesmos termos, e muitas publicações sequer fazem 
referência aos pressupostos whorfianos. Como consequência, a 
impressão que se passa é que parece não haver muito interesse da 
Academia na questão, pois a epistemologia do Relativismo 
Linguístico se encontra diluída entre vários campos da Ciência. 
Com o livro The Bilingual Mind and what it tells us about language and 
thought, Pavlenko pretende justamente preencher essa lacuna na 
literatura, revisitando e redefinindo a Hipótese Sapir-Whorf  e 
sistematizando o conhecimento acumulado não apenas sobre a 
influência das línguas sobre o pensamento, mas também sobre a 
cognição bilíngue como um todo. 

A obra está organizada em oito capítulos, através dos quais a 
autora costura brilhantemente os achados sobre a cognição 
bilíngue com uma cuidadosa revisão e discussão de estudos 
realizados em diferentes áreas. Antes do primeiro capítulo, 
Pavlenko faz questão de apontar os cinco princípios norteadores 
para a seleção das pesquisas incluídas no seu livro: (1) impacto do 
estudo (determinado pelo número de citações em outros trabalhos); 
(2) replicação (priorizando, sempre que possível, estudos cujos 
resultados tenham sido replicados por outros pesquisadores); (3) 
relevância (favorecendo trabalhos que trouxessem novidades ou 
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avanços para a área); (4) rigor (priorizando estudos publicados em 
periódicos avaliados por pares – i.e. peer-reviewed); e (5) acessibilidade 
(favorecendo, na medida do possível, artigos, livros e capítulos que 
fossem mais acessíveis ao leitor). Apesar dos vários critérios para a 
inclusão de estudos na sua análise, a autora discute os achados 
sobre a cognição bilíngue com a ajuda de mais de 700 outros 
autores. 

O primeiro capítulo reexamina a história daquilo que 
conhecemos hoje como Hipótese Sapir-Whorf. A primeira metade 
do capítulo traz uma comparação de como as ideias de estudiosos 
como Wilhelm von Humboldt e Franz Boas foram tratadas nos 
Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Rússia e na URSS. Com 
essa comparação, a autora defende que a Hipótese Sapir-Whorf  
seria uma invenção da Academia americana, fruto da uma leitura 
sob viés monolíngue dos trabalhos de Humboldt, Sapir e Whorf. 
Para Pavlenko, o desprestígio que a Hipótese tem até hoje deve-se 
ao fato de ter sido popularizada através de uma interpretação mais 
dura das suas proposições e de sua associação errônea com a ideia 
de que a língua determina o pensamento. A segunda metade do 
capítulo descreve a virada bilíngue no estudo da relação entre 
língua e cognição, causada por uma mudança de paradigma 
recente, mas radical, na pesquisa em psicologia e linguística, que vê 
os bilíngues não mais como incomuns, imprevisíveis ou exceções, 
mas justamente como a chave para uma real compreensão da 
influência das línguas sobre o pensamento. Com essa análise, o 
texto prepara o terreno para uma revisão detalhada de várias áreas 
da pesquisa em cognição bilíngue, apresentadas nos capítulos 
seguintes. 

O segundo capítulo aborda percepção categórica, i.e. o que 
vemos e como organizamos cognitivamente o que vemos. A autora 
começa apresentando as metodologias mais comuns na pesquisa 
sobre categorização linguística, que podem ser divididas em dois 
paradigmas. O primeiro, de “palavras fora de contexto”, inclui 
tarefas como nomeação, escolha do melhor exemplar e julgamento 
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de tipicidade. O segundo, de “palavras em contexto”, utiliza tarefas 
narrativas, em que o participante reconta uma história inferida a 
partir de uma série de figuras ou de um vídeo. Pavlenko discute as 
vantagens e desvantagens de cada abordagem e, em seguida, passa 
a revisar as descobertas de estudos sobre categorização e nomeação 
de objetos e cores, dois dos domínios de maior interesse nos 
debates sobre a Hipótese Sapir-Whorf. Essa revisão se inicia com 
um histórico das pesquisas sobre a questão, partindo de estudos 
com sujeitos monolíngues e indo até os estudos mais recentes, com 
bilíngues.  

¹ Pavlenko dedica 
uma subseção do pri-
meiro capítulo para 
esclarecer os termos 
utilizados nos estudos 
sobre Bilinguismo, 
dentre eles língua ma-
terna (L1), segunda 
língua (L2), língua es-
trangeira (LE) etc. Ela 
reconhece a distinção 
comumente feita en-
tre LE (língua apren-
dida em ambiente for-
mal, fora do contexto 
onde ela é usada 
como língua nativa da 
maioria dos falantes) e 
L2 (a  língua  aprendi-
da no ambiente onde 
ela é a língua nativa 
da maioria). No en-
tanto, ela utiliza L2 ao 
longo do texto para se 
referir a qualquer lín-
gua aprendida após 
a(s) língua(s) mater-
na(s), independente-
mente do contexto ou 
da ordem de aqui-
sição (PAVLENKO, 
2014, p. 22). A autora 
só utiliza os demais 
termos, mais específi-
cos, quando a diferen-
ciação   é   pertinente 

Ainda no segundo capítulo, a autora dedica 
alguns parágrafos na discussão de argumentos a 
favor e argumentos contra resultados de pesquisa 
que dizem mostrar que a categorização 
linguística da realidade afeta a sua percepção, e 
estende essa discussão para o fenômeno da 
reestruturação categórica, o processo necessário 
para que o aprendiz de segunda língua (L2)¹ 
consiga adquirir e utilizar as categorias 
linguísticas da L2 que não equivalem às da sua 
língua materna (L1). Um dos estudos discutidos 
é o de Malt et al. (2003), que mostrou que 16 
objetos chamados bottle (garrafa) em inglês são 
separados em sete categorias linguísticas em 
espanhol. Isso significa que os falantes de inglês 
como L1 que sejam aprendizes de espanhol 
precisam formar novas categorias conceituais 
com propriedades específicas não contempladas 
por sua L1; por exemplo, a distinção entre as 
garrafas para líquidos e as para sólidos.  O  
capítulo termina com uma reflexão sobre os 
possíveis efeitos dessa reestruturação na 
percepção categórica dos bilíngues. A autora 
pretende mostrar, através da revisão e análise  de  
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para o argumento ou 
quando é definidora 
da metodologia do es-
tudo que está relatan-
do. 

diversos estudos com populações de várias 
línguas, que a reestruturação das categorizações 
dos bilíngues é uma realidade, e que a sua 
cognição verbal e não verbal pode ser 
influenciada pelas categorias impostas pelos 
sistemas linguísticos por eles utilizados. 

No terceiro capítulo, Pavlenko se concentra 
nas categorias de número, tempo e espaço. 
Buscando entender a emergência de sistemas 
linguísticos de relações simbólicas e suas 
implicações para cognição de monolíngues e 
bilíngues, ela traz evidências de estudos sobre 
línguas antigas e contemporâneas, orais e de 
sinais, conduzidas por cientistas de várias áreas, 
tais como arqueologia, história, linguística, 
antropologia, psicologia cognitiva e neuro-
ciência.  O capítulo discute a variação trans-
linguística na (não) codificação das categorias de 
tempo, número e espaço e suas implicações para 
a cognição. Um dos estudos apresentados é o de 
Casasanto et al. (2004), que constatou que o 
inglês tende a representar duração temporal 
sobre uma distância linear (a long time) enquanto 
que o espanhol concebe o tempo como 
quantidade (mucho tiempo). Essa diferença afeta a 
cognição não-verbal: falantes dessas línguas 
diferem significativamente em tarefas de 
estimação de tempo. Pavlenko conclui o capítulo 
examinando o que já se sabe sobre a cognição 
dos bilíngues em relação a essas categorias. 

O quarto capítulo aborda a relação entre cognição e eventos de 
movimento em monolíngues e bilíngues ao revisar os achados de 
estudos em duas linhas de pesquisa recentes sobre a questão: 
categorização do movimento e construtos de evento. Primeiro, são 
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revisadas tipologias que tentam organizar a variação 
translinguística e hipóteses que buscam ligar as estruturas 
linguísticas à cognição. Depois, são discutidos estudos sobre as 
formas em que monolíngues e bilíngues percebem, categorizam e 
lembram eventos de movimento. Um dos estudos mencionados é o 
de Berman e Slobin (1994), que mostrou que narrativas sobre um 
livro de figuras obtidas de falantes de línguas satellite-framed como o 
inglês (que, para descrever eventos de movimento, codifica modo 
no verbo e caminho/trajetória em advérbios e preposições – ex.: 
they ran into the house) contêm mais detalhes sobre padrões motores, 
velocidade e qualidade dos movimentos do que as narrativas feitas 
por falantes de línguas verb-framed, como o espanhol (que codifica 
trajetória no verbo e, opcionalmente, modo em outro verbo, no 
gerúndio – ex.: entraron corriendo a la casa). 

No quinto capítulo, Pavlenko explora uma área de pesquisa 
ainda pouco relacionada à Hipótese Sapir-Whorf: as relações entre 
o conhecimento linguístico e a memória autobiográfica. A autora 
traça um panorama da evolução e estrutura da memória 
autobiográfica e o papel das línguas na sua organização e 
desenvolvimento, ao examinar as diferenças em narrativas 
autobiográficas e práticas de socialização narrativa em 
monolíngues de diferentes línguas. Em seguida, a discussão é 
ampliada, explorando as formas em que as línguas mediam a 
memória autobiográfica em falantes de mais de uma língua. 
Segundo a autora, existe forte evidência de que a língua da 
narrativa afeta o foco e o conteúdo das memórias autobiográficas. 
Um dos estudos a chegar a essa conclusão é o de Wang et al. (2010), 
que constatou que crianças bilíngues chinês-inglês produziram 
narrativas com focos distintos em cada uma das línguas – em 
chinês, as histórias tendiam a ser mais relacionadas a atividades 
sociais coletivas, enquanto que as narrativas em inglês enfatizavam 
mais os papeis, sentimentos, opiniões e perspectivas individuais das 
crianças. 

O breve sexto capítulo aborda a questão da fala interior, ou o 
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pensamento mediado pela língua, explora como a mudança da 
língua da fala interior pode afetar o pensamento e como se dá a 
concretização da intersubjetividade nos bilíngues, ou seja, como 
eles se percebem diferentes ao usarem a(s) outra(s) língua(s) que eles 
conhecem. Um dos exemplos mais interessantes trazidos é o da 
noção de privacidade. Primeiro, Pavlenko reporta estudos como o 
de Karasik et al. (2005), que apontam que o russo não tem tradução 
nem equivalente comportamental para aquilo que em inglês se 
entende por privacy ou personal space. Depois, ela discute como 
bilíngues russo-inglês lidam com essa falta de equivalência 
conceitual. Uma das conclusões é que falantes de russo como L1 
chegam a conseguir assimilar o conceito de privacidade do inglês, 
mas não o consideram “aplicável” ou “válido” numa interação em 
russo. Ou seja, quando falam inglês, privacidade existe, quando 
falam russo, ela não vem ao caso. 

O sétimo capítulo é dedicado a estudos sobre a categorização 
das emoções e ao processamento afetivo, particularmente à 
interação entre língua e emoção na mente bilíngue. Pavlenko 
começa traçando um panorama das principais teorias a buscarem 
determinar o que são emoções e o que elas fazem e, em seguida, 
discute a categorização das emoções em monolíngues e bilíngues. 
Dentre vários estudos analisados, ela traz uma de suas próprias 
pesquisas (PAVLENKO, 2002), que mostra que ainda que o inglês 
e o russo expressem emoções tanto com verbos quanto com 
adjetivos, essas línguas diferem em qual tipo de estrutura tem 
dominância. Em um experimento no qual monolíngues de cada 
língua relataram suas impressões sobre um mesmo curta-
metragem, os falantes de inglês descreveram emoções usando mais 
adjetivos (e, portanto, percebendo-as como estados), enquanto que 
os falantes de russo usaram mais verbos para se referirem às 
mesmas emoções (considerando-as, portanto, processos). Depois, a 
autora examina as emoções como práticas discursivas, olhando 
para estudos sobre a socialização do afeto em diferentes línguas, 
culturas e períodos históricos. Por fim, ela aborda o processamento 
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afetivo como mecanismo neurofisiológico e o que ele revela sobre 
língua, cognição e o que a autora chama de 'atribuição de 
significância' na mente bilíngue, isto é, o fato de bilíngues sentirem 
que é mais natural usar certa língua para expressar certas coisas. 

No oitavo e último capítulo, Pavlenko começa dizendo que, ao 
finalizar o seu livro sobre a cognição bilíngue, ela não pretende se 
posicionar a favor ou contra a Hipótese Sapir-Whorf  porque, para 
ela, a Hipótese como a conhecemos é "um fantasma, se não uma 
fraude" (p. 299). A autora afirma que a mudança de paradigma 
causada pela virada bilíngue nos estudos sobre língua e cognição 
incita quem deseja estudar a influência das línguas sobre o 
pensamento a fazer uma releitura, sob uma perspectiva bilíngue, de 
Humboldt, Sapir e Whorf. Tal releitura é um dos objetivos da sua 
obra. Em seguida, são retomados os capítulos anteriores, ao 
ressaltar que efeitos "whorfianos" são encontrados em todos os 
processos cognitivos parcial ou totalmente mediados pela língua, da 
categorização de objetos à expressão de emoções, da percepção de 
cores à construção da identidade dos falantes. A autora conclui 
defendendo que os estudos revisados ao longo do livro apontam, de 
forma geral, para a visão de aprendizagem de L2 como 
desconstrução da ideia de equivalência translinguística conceitual 
através da reestruturação cognitiva. Para a autora, é impossível 
negar a influência das línguas que falamos sobre a forma como 
pensamos; a Ciência, através dos estudos com falantes de mais de 
uma língua, está apenas começando a compreender o quão 
profunda e complexa essa influência pode ser.  

The Bilingual Mind and what it tells us about language and thought é, 
sem dúvida, uma obra bastante ambiciosa – mesmo tendo sido 
publicada já há alguns anos, permanece sem concorrente à altura – 
sobre um assunto ainda muito polêmico na Academia. Apesar dos 
riscos que possam existir em querer trazer o Relativismo 
Linguístico para o centro das pesquisas sobre Bilinguismo e 
Aquisição de L2, Aneta Pavlenko revisa os achados de centenas de 
estudos de diversas disciplinas com maestria e eficiência, fazendo 
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uso de uma metodologia de pesquisa bibliográfica que confere 
solidez à sua revisão e coerência aos seus argumentos. O texto não 
se resume a revisar e discutir estudos de outros pesquisadores; 
autora costura sua exaustiva revisão com muitos relatos pessoais e 
informações de outras áreas, como história, literatura e artes 
visuais, além de dar sua contribuição. Dessa forma, Pavlenko, que 
se identifica como uma pesquisadora com “dupla cidadania – 
psicolinguística e sociolinguística” (p. xiv), consegue compor uma 
obra que automaticamente se torna referência para estudiosos da 
cognição bilíngue, mas que se mantém acessível para o público em 
geral. 
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