
LUZIA DOMÍNGUEZ SECO & MÁRIO J. HERRERO VALEIRO 42

PUREZA E (DES)LEALDADE LINGUÍSTICAS NA IDEOLOGIZAÇÃO DAS 
CONDUTAS DE FALA NA GALIZA 

 
Luzia Domínguez Seco1 

Mário J. Herrero Valeiro2 
Universidade da Corunha (Galiza) 

 
 
1. Introdução 
Apresentam-se aqui alguns aspectos da relação entre as ideologias linguísticas3 

declaradas por um grupo de indivíduos jovens e as suas práticas de fala. A análise parte da 

exposição dalguns dos resultados obtidos numa pesquisa desenvolvida em Santiago de 

Compostela (Galiza) entre 1995 e 1996. Através duma investigação participante, pôde-se 

observar um fenómeno que poderia ser considerado como uma particular forma de 

deslealdade linguística, uma contradição entre as ideologias linguísticas explicitadas pelos 

participantes e as suas práticas de alternância e mistura de códigos galego-espanhol. As 

ideologias linguísticas mostram explicitamente um critério de correcção nos usos de galego 

que se manifesta vinculado não apenas com a ideologia do bom falar (perícia no padrão 

legitimado, autoridade idiomática) mas também com a ideologia dominante no discurso sobre 

a língua do nacionalismo galego (língua galega como marcador étnico-nacional, 

monolinguismo). Além disto, as ideologias linguísticas explicitadas pelos falantes fazem 

também parte dos procedimentos de coesão e identificação grupal, como se tentará mostrar. 

No entanto, as práticas de alternância e mistura de códigos dão conta duma realidade de 

deslealdade a respeito do uso único e enxebre do galego. Na fala é possível observar a 

suspensão da militância política em prol de usos como o emprego –socialmente marcado– do 

espanhol ou as necessidades comunicativas da situação particular. Entre outros aspectos, os 

resultados obtidos podem inserir-se na análise da dinâmica resistência-assimilação na Galiza 

espanhola, e podem servir, talvez, para uma melhor compreensão da mestiçagem linguístico-

identitária observável na sociedade galega como produto da intervenção das diversas 

ideologias, linguísticas e grupais, em conflito. 

                                                 
1 Dpto. de Linguística Geral e Teoria da Literatura, Universidade da Corunha, A Corunha-15.071, Galiza 

(Espanha); Tfne. 34.81.16.71.50, ext. 1773. 
2 Praça do Mestre Mateu, A Corunha-15.004, Galiza (Espanha); Tfne. 34.81.25.14.38; Correio electrónico: 

marioh@udc.es. 
3 A seguir Álvarez Cáccamo (1996c), entendemos aqui por ideologia linguística “a mediating link between social 

structures and forms of talk” (Woolard 1992: 235) ou “cultural conceptions of the nature, form and purpose of 
language, and of communicative behavior as an enactment of a collective order” (Gal & Woolard 1995: 130). 



ACTAS DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE O BILINGÜISMO 43

Esta investigação deve ser inserida numa linha de trabalho recente dentro da 

sociolinguística realizada na Galiza: a análise microssociolinguística. Uma tal análise, 

nomeadamente na linha que parte da sociolinguística interaccional, interpretativa, de 

Gumperz (1982a, 1982b), começou a ser aplicada ao contexto galego por Álvarez Cáccamo 

(1990, 1991, 1993, 1996a, 1996b, 1996c), a estudar a institucionalização do galego como 

código de autoridade e a ideologização das práticas de fala na Galiza, e está a ser continuado 

por outros investigadores: a análise etnográfica e sociolinguística da interacção campo-cidade 

nos mercados de Lugo de Rodríguez Yáñez (1994), o estudo do fenómeno discursivo dos 

regateios em feiras rurais de Bergantinhos de Prego Vázquez (1994), a relação entre práticas 

de fala, ideologias linguísticas e identidades étnicas, nacionais e estatais de Herrero Valeiro 

(por publicar), e a análise da formação de ideologias linguísticas (nomeadamente a ideologia 

dominante) e a sua relação com a estratificação social de Domínguez Seco (1995). É a partir 

deste último trabalho, inédito, onde tem origem a presente análise. 

 

2. Recolhida e descrição dos dados4 

Para a investigação participante estabeleceu-se contacto, em Outubro de 1995, com a 

informante principal (Sofia nos dados5). Ela aceitou participar na “investigação linguística”, e 

foi quem inseriu a investigadora no seu grupo de amigos e os informou da observação. Assim, 

foram realizadas gravações encobertas dos nossos encontros entre Janeiro e Maio de 1996, 

sem que quase não se falasse do assunto, sendo que os participantes sabiam –e consentiam– 

tais registros mas não se lhes dizia quando ou quanto eram feitos. O procedimento permitiu 

recolher práticas comunicativas rotineiras e espontâneas em contexto informal, com a 

pesquisadora como mais um membro do grupo. É só ao final (em abril e maio), quando se 

fizeram três gravações em vídeo com conhecimento dos participantes, que o contexto de 

pesquisa cobra forte relevância. 

O grupo pode ser descrito como uma rede social aberta e de densidade variável em que 

a liderança é exercida por Sofia. Os encontros desenvolvem-se quase sempre na sua casa, 

onde tem um protagonismo interaccional evidente. Também houve reuniões na morada da 

investigadora (no mesmo bairro de Compostela), num bar da zona e, ocasionalmente, noutros 

locais da mesma cidade. Nem todos os integrantes do grupo vivem em Compostela, mas nesse 

caso estudam nela. Consideraram-se também interacções de membros do grupo com pessoas 

                                                 
4 A investigação participante foi realizada por Luzia Domínguez Seco. 
5 Todos os nomes foram trocados para conservar a confidencialidade. 
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que, sem serem visitantes habituais de Sofia, estabeleceram algum contacto ocasional com 

membros do grupo. 

As pessoas observadas eram falantes de 20 a 26 anos, todas galegas/os e de origens 

diversas: Sofia é duma aldeia de Ponte-Vedra, Salgado de Ogrobe, Pablo do Ferrol, Ricardo 

de Compostela... Com esta diversidade e com a descontinuidade das suas relações pessoais, 

eles se constituem como grupo, sob a aglutinação de Sofia, através duma actividade à que 

vamos nos referir: o uso do galego. 

 

3. Interpretação dos dados: ideologias e práticas  
A liderança de Sofia, que gosta de se mostrar como militante da língua (e se adscreve 

com orgulho ao âmbito político do Bloque Nacionalista Galego) é, em nossa opinião, 

substancial para esta particular expressão da identidade, que não se teria dado noutros 

contextos para alguns dos informantes, em particular para quem com clareza têm o espanhol 

por língua de uso mais habitual. Em todo o caso, o grupo colabora com ela na selecção do 

galego como A Língua desses encontros: quem fala habitualmente em espanhol costuma 

mudar para galego como um jeito de convergência ou integração grupal. No entanto, quem 

fala habitualmente galego relega o espanhol: para certos procedimentos de cortesia com 

interlocutores espanhol-falantes; para usos simbólicos, como em (1); para referências a “o que 

o mundo fala”, como em (2), onde também pode haver uma manipulação simbólica do 

código; ou para alinhamentos conversacionais, como o de intenção persuasiva em (3). 

(1) 
 
1 Sofia: toma [deita uma carta na mesa] 
2   <1,5> 
3   *ao *final 
4   ai ao final vades (=ides) vir a *mim 
5 Ricardo: ai [com suspiro profundo] 
6   qué soborno hace [com voz suave, como de mulher fina] 
7 Sofia: vades vir a *mi::m 

 
[Contexto: a jogar às cartas na casa de Sofia, que anuncia a sua boa situação no jogo. 

Ricardo parece querer mostrar a sua indiferência ao respeito “falando do tempo”, e fá-lo com 
humor através dum uso do espanhol (“soborno” por “bochorno”); esta utilização faz desta 
uma língua socialmente marcada, índice duma contextualização (Gumperz 1992) no 
‘ridiculamente fino’ através da marcação dessa prosódia especial] 

 
(2) 
 

1 Sofia: é fea (=feia) como um crolho 
2   mira 
3   si (=sim) es- este ricardo que está fazendo propaganda para o PP porque lhe 
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pagham cinco mil pesetas diárias 
4 Isabel: sim 
5 Sofia: conta dela 
6   que é uma *víbora ... 
7   pero (=mas) uma *víbora 
8   de cui'dao (=cuidado) eh ... 
9   pero desto (=disto) de tratar a *gente 
11   pero .. 
12   a patadas eh ... 
13   porque no sé qué 
14   porque no me pusisteis esto 
15   porque no hicisteis lo otro 
16   porque gruaa ua ua ... 
17   seica sempre está ladrando 
18   dezia-me (=dizia-me) ricardo 
19   dá-me uma ghana 
20   de meter-lhe uma patada no cu 

 
[Contexto: a falarem Sofia e a sua mãe duma militante do Partido Popular] 
(3) 

1 Sofia: mira la batidora que quiero que me regales ca*riño 
2   que aún estoy esperando 
3   <3,5> 
4   además es moulinex 
5   y yo tengo descuento umm 
6   con moulinex 
7   <4> 
8   ¿ves? .. 
9   ¿qué bonita es? 
10   <1,5> 
11   pequeñita 
12   jeitosa  
13   <3,5> 
14   te podías enrollar eh 
15   <30> [ninguém fala; a gente olha para a televisão] 
16   joder me estás ponhendo (=estás-me pondo) mo'rada a *mim 
17   c'o fume (=fumo) eh 
18 Pablo: tch tch [sorrindo para a gente e fumando para o lado contrário a onde está ela] 

 
[Contexto: A ver um anúncio televisivo da batedeira Moulinex] 
 

A tal selecção do galego dá-se particularmente nas três ocasiões em que se 

desenvolvem gravações em vídeo, onde Láli e Pablo, membros habituais nos encontros e 

costumados a usarem o espanhol, intensificam com clareza o uso daquele, sobretudo quando a 

situação está a ser interaccionalmente marcada como “reunião diante da câmara”. A este 

respeito cumpre dizer que, em geral, os informantes, Sofia em particular, eram cientes de 

serem observados; em nossa opinião, isto deu origem, embora as gravações em áudio fossem 

encobertas, a um contexto particular que, unido à tipificação da observadora como “experta 

em língua”, deu na emergência dum quadro de trabalho interaccional com traços do 
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institucional e/ou público, de jeito que não pode ser obviada a relação entre o contexto 

originado pelo próprio procedimento da pesquisa e a criação colectiva desse ambiente galego-

falante que há-de ser parte importante na apresentação “pública” do grupo. 

Segundo o que vimos dizendo, é pertinente contrastar os usos anteditos do espanhol, 

que fazem parte de estratégias comunicativas concretas, com o uso do galego como traço 

identitário. A posição ideológica que subjaze a este uso é explicitada por Sofia e Salgado 

numa entrevista semi-dirigida; mas essa explicitação provoca um confronto entre os dois 

participantes, com a intervenção de Láli, pois Salgado nega que Sofia faça efectivo o que 

declara. Observe-se o caso (4): 

(4) 
1 Sofia: eu falo-lhe a todo o mundo galego e:: 
2   se não me entende volvo-lhe a repetir ou mais despacio (=devagar) ou tal 
3   pero não tenho porque: cambiar ao castelão 
4   nem me parece que sea (=seja) de mala educacião nim nada ... 
5   eu não sei falar castelão 
6   não me gusta (=não gosto) 
7   não não 
8   não me sinto cómoda 
9   e não tenho porque falá-lo 
10   punto (=ponto) 
(...) 
11 Salgado: e (...) não dighas que não falas com nádie (=ninguém) em castelhano 
12   porque com castelhano falas polo menos com 'uma per'sona (=pessoa) [indo 

para Sofia, coloca-lhe a mão no ombro e fala-lhe perto; ela, fica com atitude reflexiva, a 
mão no queijo] 

13   <3> 
14 Sofia: com + qu'em?  + (olhando para o Salgado) 
15 Láli:      + ca- cám + bi- cámbia de pregunta (=pergunta) [para Luzia] 
16   he he 
17 Salgado: com quem? 
18 Láli:  cámbia de: 
19 Salgado: com pablo 
20   <1> 
22 Sofia: com pablo? 
23 Salgado: com pablo falas em castelhano sempre 
24   [Sofia olha para a Láli] 
25 Láli:  si [para a Sofia] 
26 Salgado: senhori-+ 
27 Sofia:         + QUÊ? [olha para o Salgado] 
28 Láli:  sss [a assentir] 
29 Sofia: QUE VA + tio ¯ + 
30 Salgado:        + e *é  + de fe*rrol+ 
31 Láli:                             + si ... 
32   mogolhão de (=muitíssimas) + vezes + 
33 Sofia:                            + que va+ + 
34 Salgado:                                      + e é de fe- 
35 Sofia: mogolhão de vezes que se me colam assi = 
36 Salgado: + si se che - + 
37 Sofia: + = algumas   + palavras 
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38   porque antes eu por exemplo - 
39 Salgado: al'guma pa'lavra si .. 
40   alguma palavra um caralho+ 
41 Láli:                           + xx com el em castelhano 
42 Sofia: joder tio 
43 Salgado: falas com el em caste'lhano se'nhora 
44 Sofia: xx 
45 Láli:  bueno cámbia de pregunta 
46 Sofia: pa (=para) mim não 'falo  
47   pero se pa ti falo pois 
48   ta (=está) bem 
49 Salgado: não não 
50 Sofia: ala 

[Contexto: entrevista com vídeo. Luzia pergunta, Sofia e Salgado discutem, pois este diz usar 
o espanhol com pessoas “de fora”, por educação, mentres aquela declara falar sempre no 
galego. Pablo é o noivo de Sofia. Veja-se como Láli quer evitar o conflito enquanto Salgado 
ataca sem atenuação e Sofia tenta se justificar]  

 

Dá-se aqui uma forte ameaça de Salgado à face de Sofia; o seu desafio tem uma 

evidente incidência na construção a três –cheia de ênfase– da sequencialidade subsequente, o 

que dá conta da importância que para a imagem pública (e, aqui, mais pública do habitual) 

tem a coerência ideologia-prática nesse sentido. O caso exprime, enfim, que para os 

participantes a eleição linguística tem relevância ideológica e atinge à exibição duma 

determinada identidade. 

Na mesma entrevista Láli manifesta que a sua falta de competência é a causa de ela 

não usar mais amiúde o galego, aproximando-se mais, assim, da posição de defesa da língua 

que subjaze à acção de seus companheiros, colaborando na tácita construção da identidade 

apresentada para a câmara. Ainda em situação de “conversa espontânea”, outros falantes 

manifestam perante a investigadora o seu monolinguismo e são desmentidos, a jeito dum 

exercício de controlo sobre a veracidade deste tipo de declarações. Porém, não há qualquer 

actividade “coercitiva” no sentido de controlar o idioma escolhido para falar. Num senso 

amplo, converge-se para a fala do outro, qualquer que esta for, só com a finalidade de mostrar 

a coloquialidade ou a abertura pessoal, ou para ser cortês; e até se renuncia ao controlo da 

veracidade, num jeito de preservação da face, ao calar a certeza dum amigo não ser 

monolingue. 

As práticas comunicativas apresentadas cima (casos 1, 2 e 3), muito frequentes e ao 

que parece muito rotineiras, introduzem o espanhol no que poderia ser interpretado como uma 

contradição do princípio ideológico do monolinguismo em galego ou, mais em geral, do “nós 

falamos e defendemos a nossa língua”; princípio explicitado em (4), colectivamente 

construído nesta e outras declarações similares, e fundo conceitual nas práticas de aglutinação 
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identitária pelo galego. Com isto e não haver condutas de controlo directo da língua escolhida, 

poder-se-ia pensar numa des-lealdade dos informantes galego-falantes a respeito das posições 

de ideologia linguística que eles próprios põem na cena, e que parecem ter grande importância 

(caso 4) para a sua própria apresentação diante do contexto que constitui a entrevista. E, 

porém, achamos que não há contradição ou des-lealdade, pois neste caso o essencial na 

comunicação da identidade (isto é, dos traços que identificam o actor como membro dum 

colectivo e, portanto, o colocam numa determinada posição social) é que os falantes actuem 

como galego-falantes. Nuns casos, que seja mostrada uma determinada identidade linguística; 

noutros, a assunção situacional dessa mesma posição, i.e. o uso do galego como jeito de 

integração colectiva e/ou apoio tácito à eleição linguística que predomina no grupo e com que 

este se define na região da frente criada pela presença da câmara. 

Diríamos portanto que o “critério de monolinguismo” é, como fundo ideológico dos 

encontros, um regulador das condutas; mas não se acha colectivamente sancionado, nem por 

coerção nem pela obtenção de benefícios, e ainda uma integração grupal na prática 

interaccional não se vê prejudicada pelo uso do espanhol. Além, é obviado em prol da 

consecução de efeitos comunicativos concretos, sem que por isso a expressão da identidade –

pessoal e colectiva– seja danada; sem que haja, portanto, deslealdade dos informantes a uma 

norma de acção que, embora consensuada –sob a “recção amável” da nacionalista Sofia e a 

sua amiga experta em língua– como traço nucleador do grupo, não é coercitivo nem sempre 

aplicado. 

Pelo contrário, o critério de correcção é causa de controlo aberto e, também, objecto 

de questionamento explícito. Do mesmo jeito que os espanhol-dominantes às vezes 

monitoram as suas próprias práticas a usarem o galego como estratégia de colaboração na 

constituição da identidade grupal, também eles e os participantes que costumam usar o galego 

controlam a construção dum galego “verdadeiramente galego”, no sentido, 

fundamentalmente, de evitarem os castelhanismos. Assim se pode ver em (5), (6) e (7): 

(5) 
1 Luzia: vou-te colher uma laranja [indo para a cozinha] 
2 Sofia: aí tes (=tens) um cu- coitelo (=faca) [desde a sala] 
 

(6) 
 
1 Isabel: Parecia o judio que sa- 
2   o judeu que salia (=saia) na (...) 

 
[Contexto: a falarem Isabel e a investigadora do dono dum bar conhecido por ambas] 
 
(7) 
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1 Ricardo Passa-me aí o:  
2   o borralheiro 

 
[Para Sofia, na gravação em vídeo. Ele diz normalmente ‘cenicero’] 
 
Este controlo também é exercido sobre outros, como em (8): 
(8) 

1 Ricardo: já são hora pa (=para) mim  
2 Sofia: jo pois já sabes 
3   a(g)ora os fins de semana vou para o balboa 
4   marcho os *viernes (=sextas-feiras) ... 
5   e venho: os sa- os domingos pola 'tarde 
6 Isabel marcho os 'venres [a olhar, cúmplice, e sorrindo para Ricardo e Luzia] 
7   di-se os venres 
8 Ricardo: venres venres 
9 Isabel: os 'venres e venho os 'joves (=quintas-feiras) 
10 Sofia: não toleedes 
11 Isabel: xx [exclamação] 
12 Ricardo: é verdá (=verdade) é verdá 
13   tem razão 
14 Sofia: e::: [a botar a língua ao Ricardo] 
 

[Contexto. Ricardo, Luzia e Sofia estão na casa desta última quando chega a mãe dela, 
Isabel] 

 

Como se vê neste caso –em que Sofia rejeita, vindo do seu amigo e da sua mãe, a 

necessidade da correcção– em contraste com (5) –onde a mesma falante aplica o critério que 

na outra ocasião negou–, o purismo idiomático é tanto aceite como rejeitado pelos mesmos 

indivíduos em diferentes contextos interaccionais, dum jeito que faz pensar, de não 

considerarmos outras questões, numa ambivalência ideológica tanto individual como 

colectiva. Mas há que lembrar, de novo, o quadro de referência institucional que subjaze no 

contexto criado pela observação científica e pela tipificação da observadora como “experta 

em língua”. A tal tipificação fica evidenciada no facto de os informantes fazerem-lhe em 

várias ocasiões perguntas de tipo metalinguístico. Este tipo de movimento envolve a 

atribuição de perícia no padrão (“o galego”) e a pressuposição do critério de autoridade: a 

observadora, como pesquisadora linguística, como pessoa que estudou a língua e vive dela, é 

quem tem o conhecimento da mesma. A fórmula padrão=língua (galego padrão=galego), 

alicerce teórico do purismo linguístico e da hegemonia cultural das autoridades, fica 

exprimida pela clareza dessa pergunta que, sem variação, repetem os informantes: “Luzia, 

como se diz x em galego”. 

Tais acções comunicativas, até mesmo qualquer dos casos de correcção antes 

assinalados, podem ter a sua ração de ser numa adaptação ao contexto institucional e/ou 
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público. Isto significaria que o critério de correcção/autoridade é tratado como uma focagem 

que, no conhecimento partilhado pelo grupo, é a hegemónica, a estândar. Se for assim, os 

informantes estariam a adoptar uma conduta não marcada num contexto padrão, ou seja, 

mostrariam à observadora a adequação da sua conduta numa situação ritualizada através da 

mediação duma ideologia que diz que A Língua é Uma, o padrão; que diz: “Esta é a língua 

própria da nação de que todos fazemos parte, a única legítima, a que todos devemos falar e a 

que, de facto, falaremos se queremos obter algo do prestígio que esta língua proporciona, 

dentro da comunidade, aos que a empregam”. Rações para uma tal ritualização da acção no 

grupo pode ser a simples preservação da face da observadora, pelas expectativas nascidas da 

sua identificação como estudiosa da língua. 

Achamos que de facto se dá entre os informantes uma ritualização da acção no sentido 

de fazer ver à experta a aceitação deles do critério de correcção/autoridade, ou por outras 

palavras, que eles construem para ela um quadro interaccional institucionalmente autorizado. 

Se esse mesmo quadro ideológico é ou não empregue pelos informantes noutras situações, se 

eles serem sinceros, não o podemos saber. Por isso, cumpre observar o desenvolvimento das 

conversas, em particular a relevância que para um grupo onde o galego é elemento da 

identidade colectiva e o nacionalismo a ideologia dominante têm as actividades anteditas, que 

podemos referir como de “preservação e construção do verdadeiro galego”. A este respeito, e 

voltando ao caso (8), é preciso dizer que, se nele Isabel e Ricardo controlam Sofia, também 

ela faz o mesmo com diferentes participantes noutras ocasiões. De facto todos fazem alguma 

auto-correcção ocasional, como os outros membros do grupo; mas de facto isso é pouco 

frequente, enquanto os castelhanismos são usados por todos os falantes com completa 

naturalidade. Se se pode dizer que todos fazem algum movimento orientado para a pureza ou 

verdade linguística duma língua unificada em padrão, também isto é pouco habitual, e dá-se 

mais nas gravações em vídeo e nos dados obtidos nesses dois últimos meses de investigação 

em que o contexto de observação e meta-referencialidade linguística foi muito mais explícito, 

nas acções e nas conversas. De facto, o fundo ideológico associado à língua culta quase não 

tem incidência na linguagem usada nos encontros, em que cada um, como é esperável no 

contexto quotidiano e informal da conversa entre amigos, fala “como lhe sai”, sem quase não 

mostrar estranhamento perante o que os outros falam e com escasso controlo sobre o uso de 

castelhanismos e, muito menos, palavras vulgares ou dialectais. 

Não entraremos nas implicações identitárias que tem tal conduta (confronto campo-

cidade, fala própria /vs/ padrão superposto...), já que o que neste caso interessa é a 

manipulação ideológico-identitária das línguas. No que a elas atinge, a ideologia da correcção 
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(no entanto esta defender a separação galego-espanhol através da figura do castelhanismo) é 

tanto aceite (na teoria e na prática) como abertamente rejeitada; surge assim uma dinâmica 

complexa de assimilação duma ideologia que “está no ambiente” (e que é tratada como 

hegemónica), e de resistência à mesma. Uma resistência que pode ter relação com o facto de 

essa ideologia ter sido regularmente obviada nas selecções léxicas dos informantes. Talvez a 

simples economia é motivação suficiente para uma tal prática do “espontâneo”. Mas pense-se 

na possibilidade de os falantes estarem a se resistir ao reducionismo normativo e ao poder 

omissor duma identidade social que emerge, na Galiza do novo galego instituído, para se 

superpor a uns falares que fazem parte da identidade dos informantes e a um “castelhano” 

percebido como mais um elemento do repertório lingustico de cada um. Ou considere-se, 

duma outra perspectiva, que os informantes não fazem quase nenhum esforço (e ainda o 

justificam ideologicamente) para se subtraírem à reprodução duma realidade social que eles 

mesmos dizem querer mudar: a da tão falada castelhanização do galego e a lamentada força 

do espanhol para entrar na vida social galega em prejuízo da minorizada língua própria. 

 

4. Ideologias linguísticas, práticas de fala e sociolinguística quantitativa 
Em frente do que Álvarez Cáccamo (1996c) denomina radiografia plana da 

população sociolinguística realizada pelas análises da sociolinguística quantitativa, a análise 

interaccional como a que aqui temos brevemente apresentado mostra uma complexidade, por 

vezes aparentemente contraditória, que evidencia como a constituição social do bilinguismo 

galego não é reduzível a declarações de entrevistados quantificadas por procedimentos 

estatísticos; nem passível duma ideologização monolítica, já for de perspectivas dominantes 

ou de perspectivas dominadas mas hegemónicas em determinadas redes sociais, ou ainda 

passivas de devir globalmente dominantes através da sua institucionalização e sanção legal. 

 

Apêndice. Critérios de transcrição 
Temos optado por uma transcrição sequencial em unidades informativas com atenção 

a alguns aspectos gramaticais e prosódicos. 
 

Galego-português 
Espanhol 
 - segmento truncado 
* acento enfático sobre a sílaba seguinte 
' acento rítmico sobre a sílaba seguinte 
+ abc+ superposição de vozes 
+ def+ 
 + engranzamento de turnos 
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 + 
xx fragmento ininteligível 
: alargamento de som 
= turno continuado 
.. pausa de aproximadamente 0,5 segundos 
... pausa de aproximadamente 0,75 segundos 
<> pausa maior em número de segundos 
[risos] comentário 
(=) forma padrão (quando considerado necessário) 
MAIÚ. volume alto em segmento curto 
gh ‘digrafo’ para representar o fenómeno dialectal da gheada 
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