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Obxectivos 
o Indagar sobre a repercusión que teñen a competencia lingüística e a consciencia 

sociolingüística dos falantes á hora de determinar as súas percepcións lingüísticas 
e de orixinar actitudes ante o idioma (tanto ante o propio coma ante o alleo). 

 
o Suscitar nos enquisados e enquisadas o discurso metalingüístico para: 
 

• Coñecer as intuicións e actitudes dos falantes en relación coa lingua propia e coa lingua 
dos seus veciños portugueses, centrando a exploración na noción de “prescritivismo 
dialectal”. 

• Achegarnos a como as intuicións e actitudes ao redor da lingua repercuten na imaxe 
mental do mapa lingüístico dos falantes. 

 



Metodoloxía 
 

o Baseámonos nun corpus de datos composto por 21 enquisas, realizadas 
en núcleos de baixa densidade poboacional do sur da provincia de 
Ourense. 
 

 
o A selección dos puntos realizouse atendendo a criterios tanto xeográficos 

como demográficos: 
 

• Inicialmente delimitouse un perímetro de actuación, que abranguía unha 
franxa territorial estendida a través de 9 entidades municipais da fronteira 
galego-portuguesa. 
 

• Feito isto, escolléronse dentro del as localidades con maior e menor peso 
demográfico de cada concello. 

 



 

 Puntos de enquisa 



o Perfil do informante desexado: maior de 60 anos, cun nivel de 
estudos non moi alto e, a poder ser, con escasa mobilidade 
xeográfica.  

 
     PERFIL CLÁSICO DE INFORMANTE NAS INVESTIGACIÓNS DIALECTAIS 

 
 

o Realizamos cuestionarios baseados nunha metodoloxía mixta, 
que atendese tanto ao plano cualitativo como ao cuantitativo. 

 



• Información persoal  
       
 
• Aspectos sociodemográficos 
       
 
• Etnografía 
      
 
• Percepcións e actitudes 

 

CUESTIONARIO 





Avaliación da semellanza lingüística 
entre galego e portugués.  

Considera que o xeito de falar das persoas que viven nas localidades 
portuguesas próximas é diferente do seu? 

 
                

20 dos 21 enquisados responden afirmativamente, pero sempre aludindo a que son 
variedades moi semellantes. 

 
 
 Hipótese: O maior parecido declarado podería ser indicio de que a variedade 

propia e a do interlocutor non son percibidas como as prototípicas das linguas 
respectivas.    
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Avaliación da intercomprensión 

o 18 dos 21 informantes afirman que non atopan problemas á hora de 
comunicarse cos seus veciños portugueses. 

 
o Os 3 falantes que detectan dificultades apóñenllas a trazos lingüísticos 

propios de variedades meridionais do portugués.  
 
 
 
AS AFIRMACIÓNS DOS ENQUISADOS CORROBORAN QUE O NIVEL DE 

INTERCOMPRENSIÓN ENTRE OS HABITANTES DA FRONTEIRA É ELEVADO 



Prescritivismo dialectal 
o O nivel de intercomprensión é elevado e varía segundo a procedencia 

xeográfica dos potenciais interlocutores portugueses. 
 

o As dificultades de comprensión declaradas son maiores cos falantes 
meridionais. 

 
o O portugués falado polos veciños da Raia non é identificado como 

prototípico. 
 

o No referente ás impresións sobre a distribución territorial tamén aparecen 
asociadas ideas relacionadas coa corrección. 

 
 

 
 



 
 

o A percepción condicionada pola bagaxe sociocultural potencia 
a idea de diverxencia lingüística, mentres que o condicionante 
da intelixibilidade conduce a un maior grao de identificación.  

 
o As reflexións recollidas encaixan coa noción de “prescritivismo 

dialectal”. A posibilidade dunha comunicación fluída entre os 
galegos da Raia e os seus veciños portugueses conduce a que 
os primeiros non perciban como prototípica a variedade de 
portugués falada polos segundos.  

 



 
Condicionantes da prescrición dialectal 

 
 
1. As avaliacións estéticas sobre a lingua, formuladas no noso 
traballo en termos de agradabilidade, xogan de par das 
avaliacións sometidas a criterios de corrección. Se un estándar se 
rexese polo gusto dos falantes pola súa lingua, o idiolecto de boa 
parte dos nosos enquisados sería recoñecido como o referente 
de lingua debido ao prestixio explícito e especialmente ao 
encuberto (potente axente de cohesión da comunidade 
lingüística). 



 
2. Os criterios de corrección, aínda que con reservas, son 
aplicados polos falantes para identificar as áreas nas que 
consideran que se fala mellor. 
 
• O grao de corrección establécese con respecto a un ideal de 

lingua difícil de definir. 
• Os nosos informantes expresan máis dificultades para 

localizar o ideal de fala galego que o portugués, o cal é 
habitual situalo cara ao sur. 



 
3. A intelixibilidade é fundamental para delimitar as liñas mestras 
do ideal de portugués. Semella que cantas máis dificultades se 
atopan, máis perceptivamente correcto é o idioma do  
interlocutor luso. Con estas reflexións demostran seren 
conscientes de que existe un continuum dialectal e infírese a 
idea de que a distancia estrutural percibida é fundamental para 
compartimentar as variedades diatópicas. 



 
4. O prescritivismo dialectal tamén está determinado polos 
rexistro de lingua dos falantes asociados coas áreas territoriais 
que se citan. 
O portugués do sur é percibido como máis correcto porque, ao 
mesmo tempo, é asociado cos medios de comunicación e con 
formas de vida máis cosmopolitas.  



Posibles futuras liñas de ampliación 
desta pequena investigación 

 
 

o Aumentar o número de enquisados da banda galega. 
 
o Explorar as percepcións e actitudes lingüísticas dos 

portugueses da fronteira con respecto á lingua propia e á dos 
veciños galegos. 
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