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Tipoloxía de interrupcións e solapamentos
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Introdución 

Tradicionalmente, a lingüística feita desde a perspectiva 
feminista defendeu a existencia de estilos comunicativos 
diferentes para homes e mulleres, interpretándoos en función 
das desigualdades sociais e xustificando as súas caracterizacións 
en termos de dominación patriarcal [1] ou socialización 
diverxente [2]. Non obstante, nos últimos anos, co auxe das 
propostas Queer [3] e o Posmodernismo, comezouse a 
considerar que as persoas non sempre se adecúan aos patróns 
conversacionais femininos ou masculinos senón que constrúen a 
súa identidade de xénero en cada momento e con diferentes 
finalidades a través da visibilización de determinados roles 
socialmente marcados que poden ou non corresponderse cos 
patróns que lles serían atribuídos en función do seu sexo 
biolóxico [4]. 

Metodoloxía 

Realizamos unha análise cuantitativa e cualitativa de dúas horas e 
media de conversación de tres grupos -dous homoxenéricos e un 
mixto- nos que participaron individuos pertencentes a tres 
matrimonios galegofalantes. Atendemos a dous aspectos 
diferentes: a organización temática e o uso do ton para mostrar 
apoio ou tomar a quenda de palabra. 

Resultados 

En consonancia con outros traballos detectamos patróns de comportamento lingüístico diverxentes nas conversas homoxenéricas: 
o grupo masculino caracterízase por desenvolver os temas a través de experiencias persoais, achegando cada individuo a súa 
propia de maneira sucesiva. Fronte a isto, as mulleres céntranse unicamente na experiencia dunha delas para completala 
conxuntamente mediante narracións e opinións. No tocante á xestión das quendas, o grupo masculino amosa tendencia a evitar a 
fala simultánea e utiliza o silencio como sinal de cooperación. Pola contra, no grupo feminino prodúcese unha acentuada 
preferencia polo mantemento da fala simultánea [5], [6]. Así mesmo, o emprego do ton para a xestión dos solapamentos tamén é 
diferente porque os homes estabelecen distincións claras entre apoios -ton baixo-  e interrupcións -ton elevado- mentres que as 
mulleres comparten a elevación tonal tanto para as interrupcións como para unha gran cantidade de apoios. 

Non obstante, este traballo tamén mostra a relativización e dependencia contextual dos patróns de xénero porque os individuos 
aproximaron os usos a respecto da fala simultánea durante a conversa mixta na medida en que a cantidade de solapamentos é 
maior nos homes e os apoios son menores nas mulleres respecto ás conversas homoxenéricas. Así mesmo, tamén se producen 
desviacións a propósito dos roles temáticos que son atribuídos aos xéneros, tal e como acontece nas narracións íntimas dentro da 
conversa homoxenérica masculina. 
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