
                                   SOCIOLINGÜÍSTICA                                  

TEMA I
AS FUNCIÓNS SOCIAIS DA LINGUA. CONFLITO E DIGLOSIA. 

ESTEREOTIPOS E PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS: A SÚA REPERCUSIÓN 
NOS USOS. 

As funcións sociais dunha lingua son en realidade as funcións de relación social realizadas 
mediante esa lingua.  Unha lingua pode concretar a función comunicativa de distintas 
maneiras:Entre elas destacan: 

Función de identidade realízase no marco interno do individuo, pois sérvelle a este 
para canalizar o seu pensamento.

Función familiar é a función que ten unha lingua como elemento de relación no seo 
da familia.  É importante porque a familia é o espazo da primeira socialización, 
onde o individuo aprende parte das pautas que rexerán a súa vida adulta, entre 
elas as lingüísticas. Entre nós, o galego sobreviviu como lingua familiar durante 
séculos.

Función laboral é a función que ten unha lingua como elemento de relación no 
mundo do traballo. A miúdo no traballo as persoas cambian a súa lingua familiar 
(un secretario fala castelán na oficina e cando chama por teléfono a súa familia, 
emprega o galego).

Función local é a que realiza a lingua nos contactos diarios entre persoas do 
mesmo contorno (amigas, veciñas, coñecidas). O cambio de lugar de residencia 
moitas veces carrexa un cambio de lingua.(ex. persoas do rural que van vivir á 
cidade).

Función institucional: Unha lingua cumpre esta función cando é empregada polos 
individuos para comunicarse coas  institucións políticas e administrativas.

Función cultural é a que realiza a lingua cando a súa comunidade a utiliza para 
expresar e recibir os conceptos e as mensaxes das ciencias e da arte do seu 
tempo.

Función internacional é aquela que cumpre unha lingua cando é utilizada non só 
polos seus falantes orixinarios, senón tamén por persoas doutros países que a 
aprenderon voluntariamente como segunda lingua para comunicarse cos 
falantes da mesma ou con persoas doutros países que,  coma eles tamén a 
aprenderon secundariamente.(por ex.  O inglés desempeña a función 
internacional ao ser empregada non só por ingleses,  estadounidenses, 
australianos....que a teñen como lingua orixinaria,  senón tamén por franceses, 
chineses ou galegos que a aprenderon para se comunicar cos primeiros ou 
entre si. (linguas internacionais en sentido estrito hai moi poucas, quizais hoxe 
en día só o sexa o inglés, e, en menor medida, o francés.

Os estudos sociolingüísticos demostran que existe unha relación directa entre as funcións 
que cumpre unha lingua e o seu prestixio social.



CONFLITO LINGÜÍSTICO

En xeral, enténdese por conflito lingüístico a disputa entre dúas linguas por desempeñar 
todas as funcións posibles nun mesmo territorio.  Este é unha situación provocada polo contacto 
de linguas nun mesmo espazo xeográfico. Para analizar o conflito entre dúas linguas temos que 
reflexionar antes sobre os motivos históricos de que nese territorio existan dúas ou máis linguas.

As causas máis comúns de que nun territorio coexistan varias linguas son tres:  os 
procesos de expansión e de unificación política, a presión cultural e económica e os movementos 
migratorios.  Destas tres causas,  a máis importante e frecuente é a primeira..  Moi a miúdo,  os 
procesos de expansión e de unificación política acostuman ir ligados ao aniquilamento das 
culturas e linguas diferentes á da sociedade que se expande.  Normalmente este proceso dáse 
nun longo período de tempo,  impoñendo un marco xurídico  aos territorios “dominados”  e 
introducindo lenta, pero progresivamente a lingua e a cultura dos “dominadores”.Un claro exemplo 
de todo isto é a política de unificación lingüística levada a cabo polos reinos e (posteriormente) 
estados occidentais de Europa. (en Francia hai 26 idiomas en perigo serio de extinción)

En Galiza,  a presencia do castelán non pode desligarse da política de uniformización 
lingüística que promoveu a Coroa de Castela desde o século XV. O castelán comezou a desprazar 
o galego dos usos públicos,  relegando a lingua de noso ao ámbito privado e familiar.  Esta 
imposición lingüística provocou co paso do tempo a idea de que o castelán, que era a lingua dos 
usos elevados,  era mellor e máis importante (lingua Alta,  lingua A)  cá propia dos galegos. 
Paralelamente,  a lingua galega,  reducida á oralidade menos prestixiada,pasou na conciencia 
dalgúns falantes a considerarse inferior (lingua Baixa, lingua B).

Dunha maneira xeral,  podemos definir o bilingüismo como o uso alternado de dúas 
linguas.  Mais as situacións poden ser moi diversas e para acadar unha definición máis rigorosa 
cómpre distinguirmos o bilingüismo individual do bilingüismo social.(  Por exemplo,  podemos 
atopar individuos bilingües en sociedades monolingües e igualmente atopamos sociedades 
bilingües con falantes monolingües) .
Son dous fenómenos diferentes e estudados por disciplinas tamén diferentes. (a sociolingüística 
estuda o bilingüismo social, a psicolingüística estuda o bilingüismo individual. 

Desde o punto de vista individual é bilingüe aquela persoa que, ademais da súa primeira 
lingua,  ten unha competencia semellante noutra lingua e é quen de usar unha ou outra en 
calquera circunstancia con parecida eficacia. Este concepto é algo relativo porque hai que ter en 
conta non só o grao de coñecemento da lingua senón tamén o uso efectivo que se fai dela. 
Podemos falar de bilingües pasivos (os que entenden ambas as linguas,  pero só saben falar 
unha:comprenden, len, escriben, pero non falan). e bilingües activos (as persoas que son capaces 
de comprender e expresarse en dúas linguas: dominan as catro destrezas: falar, entender, escribir 
e ler).  Aínda nos casos en que o individuo domine varias linguas,  habitualmente pensa nunha 
delas, síntoma de que é nesa na que se sente máis perfectamente instalado.

Se nos centramos agora na existencia de dúas ou máis linguas no mesmo territorio 
(bilingüismo social), dise que unha sociedade é bilingüe cando nela se empregan dúas linguas 
diferentes, sendo bilingües boa parte dos seus individuos. En sentido estrito é moi discutible que 
existan “pobos bilingües”, xa que é difícil que nunha sociedade os falantes utilicen dúas ou máis 
linguas nos mesmos contextos e coa mesma finalidade e que as dúas linguas se atopen nunha 
situación de total igualdade e proporcionalidade. 

O bilingüismo social non é estable,  senón que xera desequilibrios,  desigualdades,  e 
tensións.  A desigualdade pode ser non só numérica (minoría/maioría)  senón tamén xurídica 
(prohibición, represión e eliminación/ promoción, protección e defensa), de “status” (lingua oficial/  
lingua particular)  e de emprego (vida privada,  comunicación oral restrinxida/  vida pública,  usos 
formais:  cultura,  relixión,  administración,  medios de comunicación.  O bilingüismo social é pois, 
sempre, un bilingüismo     diglósico  .

A diglosia é un fenómeno que se produce nas comunidades onde se produce unha 
situación de bilingüismo.  Consiste en que no interior dunha sociedade dúas linguas cumpran 
funcións diferentes, sendo usadas en situacións e contextos distintos, unha como lingua de usos 
coidados ou cultos (lingua A, a dominante ou hexemónica)e outra como lingua de usos informais. 
(lingua B, lingua dominada ou minorizada, que acostuma ser a propia da comunidade).



Na diglosia a convivencia entre as dúas linguas tende a ser inestable, tensa e conflitiva. É 
un proceso dinámico no que se producen constantes desprazamentos: por exemplo, que a lingua 
B, comece a empregarse nos contextos formais ou a lingua A comece a ser usada tamén polas 
clases sociais baixas. Ao introducirse unha nos ámbitos de uso reservados para a outra xorde o 
conflito,  a pugna por acaparar todos os ámbitos de uso posibles.  Este conflito pode evolucionar 
cara a dúas direccións opostas: ou ben a lingua A termina por facer desaparecer completamente a 
outra (substitución lingüística)ou ben se emprende un proceso contrario:  os falantes da lingua B 
emprenden unha defensa activa da súa propia lingua,  rumbo á progresiva normalización 
lingüística desta.

PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS

As linguas non son alleas aos estereotipos,  aos prexuízos ou ás valoracións negativas. 
Estas ideas preconcibidas inflúen, á súa vez, na percepción e nos usos lingüísticos dos cidadáns, 
que poden mesmo provocar nalgúns galegos un complexo de inferioridade con respecto á súa 
lingua inicial (autoodio).

Nun contexto diglósico xorden unha serie de valoracións negativas sobre a lingua B 
concretadas nunha actitude de rexeitamento ou menosprezo.  Son os chamados prexuízos 
lingüísticos adquiridos polo falante a partir dunhas determinadas circunstancias históricas, sociais, 
políticas ou económicas,  que constitúen sempre o motivo real da situación de inferioridade dun 
grupo con respecto a outro. 
Por exemplo,  no caso galego,  os galegofalantes pertenceron tradicionalmente ás clases máis 
atrasadas,  cultural e economicamente,  e os castelanfalantes eran,  pola contra,  os que dispuñan 
de recursos económicos que lles facilitaba o acceso á cultura, polo tanto o feito de falar galego vai 
relacionar ao falante cos estereotipos simplificadores da lingua B (persoa maior, pobre, de aldea, 
analfabeto...). 

Nos prexuízos, o estereotipo vai sempre acompañado dunha tendencia á discriminación e 
cumpren unha función defensiva,  xa que se utilizan co fin de xustificar e manter a posición 
dominante de certos grupos sobre outros.  Tomando como exemplo de novo o caso galego,  o 
grupo dominante castelanfalante podía manterse unicamente na súa situación de monolingüismo, 
mentres que os galegofalantes víanse na obriga de ser bilingües á forza,  xa que se lles esixía 
aprender e utilizar o castelán. 

Os prexuízos lingüísticos danse na maioría dos casos nas linguas minorizadas, aínda que 
os falantes intenten ocultalos ou disfrazalos consciente ou inconscientemente. De feito podemos 
manter determinados prexuízos e non recoñecelos nin sequera ante nós mesmos. 

Os prexuízos máis estendidos sobre o galego e que máis repercuten no seu uso uso son: 

a) De tipo estético, vinculando o galego coa cacofonía (o galego é moi 
bruto , os que falan galego baixaron do monte, falar galego é falar paleto, ...). 

b)  De tipo socioeconómico:(o galego é lingua de pobres,  o galego é 
lingua de aldeáns) priorizando o concepto pragmático de utilidade, de producir un 
beneficio (co galego non se vai a ningunha parte,  o galego non serve fóra de 
Galicia,  o galego para que me vale en Madrid,  o galego non me serve para 
atopar un traballo, ...).. //  . Hai persoas que viven na aldea cun nivel económico 
alto e hai persoas que falan galego cun nivel cultural alto. Tampouco o noruegués 
serve fóra de Noruega e non por iso os noruegueses deixan de falar o seu 
idioma. Hai empresarios que dirixen as súas empresas sen renegaren do Galego 
(Sargadelos,  Castromil,  Terras Gauda...  e hai pobres que sempre falaron 
castelán.

c)  De tipo sociocultural.(o galego non é apropiado para explicar a 
ciencia,  o galego non vale para cantar rock, ...).   É un dos prexuízos que máis 
regresión tiveron nas últimas décadas no caso galego,  o que proba que os 
prexuízos si poden superarse modificando os hábitos e os usos lingüísticos dos 



falantes 
(o galego estándar é un idioma inventado)//Isto sucede con todos os estándares 
do mundo:  a rapaza de Liverpool que chega á escola en infantil xa fala inglés, 
pero na escola aprenderá o inglés estándar, parcialmente distinto ao que falaba 
na casa.  Non por iso pensa que o inglés que aparece nos libros é un inglés 
inventado.  O problema é que a algúns o galego non lles serve de ningunha 
maneira; o aprendido na casa por chapurrao, rústico e castrapeiro, e o estándar 
por “inventado” e artificial.

d)  De tipo sociopolítico,  tratando de presentar o galego como unha 
agresión ou unha ameaza para o castelán en Galicia (estannos impoñendo o 
galego, cadaquén que fale na lingua que queira, non se pode atender ao público 
en galego porque pode vir alguén que non o entende,  ...)  ou ben facéndoo 
identificable coas políticas da esquerda nacionalista (este debe ser do Bloque 
que fala galego, ...).// Non resulta paradoxal “impoñer” un idioma no seu territorio 
propio?  As leis aprobadas por unanimidade no Parlamento de Galicia (Lei de 
Normalización Lingüística de 1983 ou o Plan Xeral de Normalización da Lingua 
Galega de 2004) non son leis impostas por unha minoría política.

Por medio dos prexuízos o galego convértese así nunha lingua marcada social e 
ideoloxicamente, xa que o seu emprego funciona como indicador dunha procedencia determinada 
(ser da aldea),  dunha opción ideolóxica e política concreta (ser do BNG)  ou mesmo dunha 
profesión :  se falas galego na cidade, ou es do bloque, ou vés da aldea ou es profe de galego. 
Fronte a isto o castelán é a lingua neutra, que non estigmatiza aos individuos socialmente. 

En definitiva,  a superación destes prexuízos é importante para acadar unha boa actitude 
lingüística,  pero ás veces non é suficiente,  xa que existen outros factores determinantes do uso 
lingüístico como: 

• O hábito de levar toda a vida falando unha lingua dificulta o seu cambio por outra. 
• A competencia e o nivel de coñecemento da lingua B soe ser inferior ao da lingua A. 
• O contorno urbano favorece maioritariamente o castelán. 
• A influencia dos grupos de pertenza determina a lingua de integración. 


