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VARIAÇÕES NA PERSONALIDADE DE FALANTES DE DUAS OU MAIS
LÍNGUAS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Rogerio Bernardo Xandú1, Natanael dos Santos Almeida2, Natália dos
Santos Almeida3, Aline Rodrigues Nogueira4
Resumo: Bilíngues apresentam variações de comportamento, o que gera
diversas indagações que ainda persistem quanto à forma que a língua influencia
diretamente na personalidade das pessoas. Muitas afirmam que ao falar em uma
segunda língua são observadas mudanças quanto ao seu comportamento e a
sua percepção de mundo. Esta revisão bibliográfica buscou conhecer as
variações da personalidade de falantes de duas ou mais línguas, sendo realizada
nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), utilizando os
descritores: Personalidade, Língua, Cultura, Aprendizagem, com uso do
operador Booleano AND. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão dos
artigos disponíveis de forma completa e gratuita, entre os anos de 2012 a 2018,
nos idiomas português e inglês. Foram excluídos estudos que se mostravam
inconclusos e/ou repetitivos. Foram encontrados 8 estudos, dos quais 5
cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos nesta
revisão. Há duas teorias acerca do tema que se mostraram mais plausíveis. A
primeira delas é o fato da cultura de cada língua em especifico se projetar na
forma como a mesma é falada. Na segunda teoria é afirmado que o contexto em
que se aprende o idioma molda a forma como o falamos, incorporando as
associações e percepções de quem o está lecionando. As diversas pesquisas
realizadas nesta área auxiliam no início da compreensão sobre como podemos
adequar nossa personalidade de acordo com a língua em que estamos nos
comunicando, levando em consideração a forma como a mesma é absorvida por
cada indivíduo no seu momento de aprendizagem.
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