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1. Introdução  
 

O principal objetivo desta investigação é descobrir se as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) oferecem às pessoas neofalantes de galego um cenário propício para 

se apresentarem como falantes dessa língua e para experimentarem linguística e 

identitariamente como falantes de galego. Com esse propósito estudamos as ideias e 

práticas linguísticas de um grupo de neofalantes de galego que participam em uma 

comunidade virtual de adeptos do Celta de Vigo, principal clube de futebol da cidade 

galega mais populosa. Por outras palavras, queremos saber se a internet está a ser usada 

como “laboratório” linguístico e identitário, nomeadamente por aqueles e aquelas 

neofalantes que procedem de entornos urbanos onde o galego tem uma presença social 

reduzida e por aqueles outros e aquelas outras que não vivem na Galiza e têm poucas 

possibilidades para falarem galego offline. 

Por neofalante entendemos uma pessoa que teve o castelhano como primeira língua e que 

adquiriu essa língua no meio familiar mas que posteriormente, na socialização secundária, 

aprendeu galego começando a falar, em exclusividade ou nalguns dos âmbitos sociais da 

sua vida, nessa segunda língua aprendida.  

Com este trabalho também queremos conhecer se nalguns casos existe uma prática online 

e offline linguisticamente assimétrica, quer dizer, se estaríamos perante falantes 

monolingues em castelhano ou que empregam maiormente essa língua na comunicação 

cara a cara mas que utilizam o ciberespaço como lugar para praticarem, aprenderem, 

experimentarem ou se apresentarem socialmente como galegofalantes.  

Do mesmo modo, pretendemos indagar nas biografias linguísticas das pessoas 

participantes e nas motivações que essas pessoas tiveram para a mudança total de língua 

do castelhano para o galego ou para a introdução do galego como língua de comunicação 

em determinados âmbitos sociais e examinarmos se a internet tem sido de ajuda nessa 

mudança linguística. Igualmente, tentaremos descrever as diferentes práticas e usos 

linguísticos offline e online das pessoas entrevistadas e apresentar uma tipologia de 

neofalantes em relação a esses usos. 

Também trataremos as possíveis tensões entre neofalantes e paleofalantes (Frías Conde, 

2006) quanto à legitimidade do primeiro grupo de falantes como falantes “legítimos”, 

“autorizados” e “autênticos” de galego e se a natureza offline ou online da comunicação 

afeta a essa consideração. Ao mesmo tempo, veremos como são as relações entre 

neofalantes e hispano falantes no espaço urbano onde a presença do castelhano é 

esmagadora.  



 

4 | N e o f a l a n t e s  n a  E r a  D i g i t a l  
 

Também não queríamos deixar passar a oportunidade de tratar a questão dos padrões ou 

da estandardização da língua galega. No obstante, não queremos fazê-lo unicamente do 

ponto de vista da criação de uma norma para o galego mais ou menos próxima do 

castelhano ou do português -“guerra de grafias”- (Herrero Valeiro, 2011) mas da 

coexistência de vários estândares “legítimos” do galego ou da oportunidade potencial que 

pode representar para a revitalização do galego e para uma nova política de planificação 

linguística na Galiza a proximidade do galego e do português -língua de âmbito 

planetário- quer considerada a língua galega como língua separada do português quer 

como variantes da mesma língua.   

Depois deste capítulo introdutório, no capítulo 2, descreveremos brevemente a atual 

situação sociolinguística na Galiza caraterizada pela rotura da transmissão intergeracional 

da língua galega e como cada vez mais o galego aparece como uma língua “ruralizada”, 

“envelhecida” e associada com as camadas socioculturais mais baixas. A seguir, no 

capítulo 3, falaremos dos conceitos-chave “neofalante” e “paleofalante”. O seguinte 

capítulo será o relativo à metodologia da nossa pesquisa. A metodologia utilizada neste 

trabalho foi uma metodologia qualitativa. Os resultados obtidos nesta investigação são 

baseados em dezassete entrevistas em profundidade ou semi-estruturadas. Doze das 

pessoas entrevistadas eram neofalantes e cinco paleofalantes. O caráter relativo das 

categorias “neofalante” e “paleofalante” fez que afinal algumas pessoas paleofalantes 

fossem aceites como participantes contribuindo para fazer a análise mais rica e complexa. 

Em determinados casos, o exercício de negociar se as pessoas participantes eram ou não 

neofalantes revelou-se com uma tarefa analiticamente pertinente per se. As pessoas 

entrevistadas eram membros de Delcelta, uma comunidade virtual de adeptos de uma 

equipa galega de futebol: o Celta de Vigo. A seguir, no capítulo 5, exporemos os 

resultados da nossa investigação. Avançaremos agora que a análise das entrevistas às doze 

pessoas neofalantes sugere que estas pessoas usam notavelmente mais a língua galega 

online que offline. Quatro dessas pessoas eram monolingues em galego em todos os 

âmbitos da sua vida enquanto sete eram bilingues offline. Dessas sete pessoas bilingues 

offline seis eram monolingues em galego em Delcelta e a última era praticamente 

monolingue em castelhano offline mas era bilingue em Delcelta, quer dizer, que só usava 

o galego na internet. Podemos concluir, então, que estas pessoas têm uma identidade 

digital mais galegofalante que a sua identidade offline e que para as pessoas que mudaram 

recentemente do castelhano para o galego ou que se decidiram recentemente a introduzir 

o galego em mais âmbitos da sua vida, a internet e redes sociais como Delcelta têm jogado 

um rol importante. Encontramos também que várias das pessoas entrevistadas decidiram 

usar de preferência o galego em todas ou nalgumas áreas de sua vida depois de tê-lo 

praticado online.  

Acabamos esta introdução mencionando que só recentemente se tem começado a estudar 

às pessoas neofalantes como oportunidade de revitalização linguística para as línguas 

menorizadas. As políticas de planificação linguística tradicionalmente punham o foco nos 

“falantes tradicionais” ou paleofalantes e na rotura da transmissão intergeracional da 

língua. Ainda têm sido menos os estudos que analisam a interseção entre Sociedade da 

Informação e neofalantes e como o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) podem ajudar essas pessoas neofalantes a gerar um espaço de experimentação ou 

um lugar de expressão “seguro” que favoreça a utilização dessa segunda língua aprendida. 

Inelutavelmente, a internet faz parte da atual vida quotidiana das pessoas e 

designadamente das pessoas mais jovens. Assim, segundo um estudo de Domínguez e 

http://foro.delcelta.com/
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Ramallo “practicamente todos os mozos e as mozas galegas utilizan a diário internet. O 

86% pasa máis dunha hora ao día conectado e o 52% mais de tres horas” (2012: 7) “e 

para un 42% internet é imprescindible na súa vida” (2012: 12). Para além do caso galego, 

os resultados desta pesquisa poderiam ser suscetíveis de se estenderem para outras línguas 

menorizadas onde também se tem quebrado a transmissão familiar da língua e onde as 

pessoas neofalantes surgiram como um grupo social.  

  

 

2. Situação sociolinguística na Galiza atual  
 

Embora a monarquia parlamentar que se seguiu à morte em 1975 do ditador Francisco 

Franco constitucionalizasse uma relação assimétrica entre o galego e o castelhano, 

também configurou um cenário sem precedentes recentes em que a língua galega 

encontrou novos espaços públicos dos que antes estava excluída. Assim, o galego (ao 

igual que o basco e o catalão nos seus respetivos e restritivos âmbitos regionais) foi 

reconhecido no Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 -que tem natureza de Lei 

Orgânica- como a “lingua propia” da Galiza, tornando-se oficial como o castelhano, ainda 

que o seu conhecimento se estabeleceu como direito e não como obriga -o que contrasta 

com o castelhano, obrigatório constitucionalmente em todo o território do Reino da 

Espanha- (Constitución Española, 1978). 

 

Este novo quadro jurídico e político levou durante a década dos anos 80 do século passado 

à implementação de políticas de planificação linguística visando a promoção da língua 

galega (Lei de Normalización Lingüística, 1983). Deste modo, o galego, anteriormente 

banido da esfera pública, introduziu-se em espaços tais como a educação ou os meios de 

comunicação e a acreditação do seu conhecimento também foi considerada para o aceso 

à função pública na administração pública galega. Porém, a subsequente mas tímida 

política linguística implementada e desenvolvida quase ininterrompidamente por 

governos galegos dirigidos pelo principal partido conservador espanhol (O'Rourke e 

Ramallo, 2015: 152) não serviu para frear a perda uniforme de falantes de galego. Assim, 

os estudos sociolinguísticos apontam a uma perda constante de falantes monolingues em 

galego como consequência da rotura da transmissão da língua galega no meio familiar 

(O’Rourke e Ramallo, 2015: 149). Quando aqui falamos de pessoas “monolingues em 

galego”, estamo-nos a referir ao uso, não à competência linguística, isto é, as pessoas 

monolingues em galego são sempre bilingues em galego e castelhano enquanto as pessoas 

monolingues em castelhano não são necessariamente bilíngues em castelhano e galego. 

 

Deste modo, o relativo apoio institucional à língua galega é o também relativo incremento 

do prestígio social desta língua está a resultar insuficiente e o castelhano continua a ser 

visto como a língua da mobilidade social ascendente (Monteagudo e Seixas, 2001: 51) 

(O’Rourke e Ramallo, 2015: 150). Em consequência, após mais de 30 anos de políticas 

de planificação linguística na Galiza, as pessoas que tinham o galego como língua de uso 

habitual, deixaram, por vez primeira, de ser maioria na Galiza (O'Rourke e Ramallo, 

2013a: 92-93) (IGE, 2013). 

Cada vez mais, a língua galega aparece como uma língua sociologicamente “ruralizada”, 

“envelhecida” e associada com as camadas socioculturais mais baixas (González, Manuel 

et al., 2007) (IGE, 2013) (O'Rourke e Ramallo, 2013a). E estas caraterísticas não 
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descrevem apenas a situação atual do galego, mas indicam uma tendência sociológica, ou 

seja, que com o passo do tempo tudo parece indicar que essas caraterísticas piorarão como 

resultado do contínuo processo de urbanização da Galiza (O'Rourke e Ramallo, 2011: 

148) similar ao acontecido em outros lugares (O'Rourke e Ramallo, 2013b: 287-288). Na 

atualidade, a maioria da população galega vive em cidades onde o galego tem uma escassa 

presença.  

Além disso, a língua galega já não se transmite no fogar de uma geração para a outra. 

Desta maneira, e ainda que “a familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do 

idioma galego (…) ao cinxirse á poboación menor de 30 anos a escola supera á familia 

como medio de aprendizaxe; o 86,52% dos mozos aprendeu o galego na escola e o 

67,56% coa família” (IGE, 2013). E a quebra desta transmissão da língua galega no meio 

familiar é ainda agravada pelo facto de que as pessoas que aprendem galego em casa, 

aprendem depois castelhano enquanto as pessoas que aprendem castelhano no seio da 

família não aprendem necessariamente depois galego (González, Manuel et al., 2007: 63). 

Isto indicaria que a escola, outro importante agente socializador, também não está 

ajudando a aliviar a difícil situação do galego e que o principal efeito positivo da presença 

do galego na escola se reduz à equiparação das diferentes competências e destrezas 

linguísticas (González, Manuel et al., 2007: 110). E não só isso, a escola também está 

trabalhando na direção oposta “castelhanizando” (O'Rourke e Ramallo, 2011: 148-149) o 

grupo de pessoas cada vez menos numeroso que aprenderam galego no meio familiar 

(González, Manuel et al., 2007: 121). Aliás, aprendizagem e uso de uma língua não 

sempre vão da mão (Pujolar e Puigdevall, 2015: 168). No entanto, e ao mesmo tempo, 

não podemos perder de vista que nas zonas urbanas da Galiza a escola representa para 

muitos e muitas jovens o único contato com a língua galega.  

Os estudos sociolinguísticos apontam também que a descida do número de falantes 

monolingues em galego está a ser compensada, parcialmente e de certa maneira, com o 

incremento dos usos bilingues, sobretudo entre a população mais jovem, e que nos últimos 

anos podemos encontrar uma pequena percentagem de pessoas que tendo o castelhano 

como primeira língua incorporam cada vez mais o galego no seu repertório e mesmo 

podemos achar pessoas que abandonam a língua castelhana para virarem monolingues 

em galego (O'Rourke e Ramallo, 2015: 149-150). Estes e estas neofalantes, novos e novas 

falantes de galego, ao igual do que acontece no caso doutras línguas menorizadas, 

respondem a outro perfil sociológico (O'Rourke e Pujolar, 2013: 54-55) diferente dos e 

das “falantes tradicionais” mas, no caso galego, devemos assinalar que o seu número é 

comparativamente baixo em relação a outros territórios do Reino da Espanha (O'Rourke 

e Ramallo, 2015: 148). 
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3. Quadro teórico: Neofalantes e paleofalantes  
 

Os termos neofalante e paleofalante (Frías Conde, 2006) aparecem neste trabalho como 

equivalentes de “new speaker” e “native speaker” respetivamente. O termo galego 

neofalante tem equivalentes em outras línguas menorizadas como neo-bretonnant no caso 

bretão ou euskaldunberri no caso basco (O'Rourke e Pujolar, 2013: 56). Neofalante 

designa uma pessoa que aprendeu uma língua (Frías Conde, 2006: 60) que não foi 

portanto adquirida na socialização primária no seio da família (Pujolar e Puigdevall, 2015: 

171) como língua ou línguas iniciais. Entendemos, então, por neofalante uma pessoa que 

teve o castelhano como primeira língua e que adquiriu essa língua no meio familiar mas 

que posteriormente na socialização secundária aprendeu galego começando a falar, em 

exclusividade ou nalguns dos âmbitos sociais da sua vida, nessa segunda língua 

aprendida.  

 

Ainda que nalguns trabalhos se adote uma definição de neofalante mais restriva no 

sentido de uma pessoa que aprendeu galego “fora da casa” acabando essa língua por se 

tornar a sua “língua principal” -“desprazando” ou não ao castelhano- (O'Rourke e 

Ramallo, 2013a: 93), fizemos aqui um uso mais extensivo do termo neofalante para 

incluirmos nele também as pessoas que não tendo a língua galega como língua de uso 

habitual, no entanto, usam o galego assídua ou diariamente ou nalguns âmbitos concretos 

da sua vida. Pretendemos abranger assim pessoas neofalantes que são capazes de se 

expressarem em galego e que embora não falem galego regularmente usam a língua 

galega em determinados contextos que favorecem o emprego dessa língua. Trata-se em 

geral de pessoas que verbalizam o seu desejo de falar mais assiduamente em galego mas 

não encontram um espaço ou lugar quotidiano no qual fazê-lo. O mesmo autor e a mesma 

autora propõem noutro trabalho (O'Rourke e Ramallo, 2013b: 288) uma ideia de 

continuum para as pessoas neofalantes que consideramos enormemente interessante. Este 

continuum permite abranger diferentes tipos de neofalantes quanto às competências e 

usos linguísticos, desde pessoas com recursos e usos linguísticos limitados a pessoas 

neofalantes monolingues em galego e/ou com um domínio da língua aprendida que 

podem ser vistas como paleofalantes. 

 

Dito isto, porém, neste trabalho consideraremos as categorias neofalante e paleofalante 

unicamente como categorias operativas porque achamos que os termos neofalante e 

paleofalante são constructos abstratos e não conceitos descritivos (Puigdevall, 2014: 4) 

que não estão isentos de problematizações. Trata-se, na nossa opinião, de categorias 

abertas, socialmente constituídas e, portanto, sujeitas a negociações em função de 

contextos sociais determinados, isto é, não seriam categorias pré-estabelecidas mas 

“situadas”. Mesmo são etiquetas ou rótulos questionados e contestados pelos próprios 

utentes das línguas como veremos mais para a frente. A falta de consenso na definição do 

que significa neofalante indica que talvez não seja possível definir com precisão esse 

termo e como assinalam o autor e a autora acima mencionadas talvez fosse precisa uma 

revisão epistemológica desse conceito e doutros conceitos relacionados (O'Rourke e 

Ramallo, 2013a: 90). 

Em suma, esta natureza “negociada” das categorias neofalante e paleofalante faz com 

que estas categorias não tenham um sentido neutro nem socialmente fixado e que mais 

do que definições talvez devam ser abordadas como “autodefinições”. Nalguns casos, o 

termo neofalante aparece como uma performance da “galeguidade”, uma maneira de 

entender a pertença à comunidade galega que transcende o meramente linguístico e 
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apresenta-se vinculado a mudanças de pessoalidade ou identidade (O'Rourke e Ramallo, 

2013a: 93). Como vemos pois, esta dicotomia neofalante / paleofalante apresenta 

importantes problemas teóricos é so pode ser considerada em termos abstractos 

(O'Rourke e Ramallo, 2011: 140).  

Em um primeiro momento, o conceito de paleofalante ou “native speaker” foi 

questionado no contexto da expansão do inglês como língua global. Este facto trouxe 

como resultado que a mairoria de falantes de inglês na atualidade não tenham essa língua 

como a sua primeira língua questionando a anteriormente inquestionável legitimidade e 

“superioridade” linguística dos falantes nativos de ingles (O'Rourke e Pujolar, 2013: 48) 

(O'Rourke e Ramallo, 2011: 141). O conceito paleofalante ou “falante nativo” também 

foi questionado mais recentemente no contexto das línguas menorizadas e nos processos 

de planificação e revitalização linguística dessas línguas.  

Inicialmente essas políticas de planificação linguística no contexto das línguas 

menorizadas em lugares como a Bretanha, Gales, o País Basco, a Galiza, a Córsega ou a 

Catalunha estavam centradas nas pessoas paleofalantes e preocupadas essencialmente 

com a rotura da transmissão intergeracional da língua e na reconstrução da população de 

pessoas paleofalantes (O'Rourke e Pujolar, 2013: 49-50). Estas pessoas paleofalantes 

eram consideradas como o modelo do e da falante ideal (O'Rourke e Ramallo, 2011: 139-

140), os e as locutoras puras e autênticas que habitavam áreas rurais incontaminadas e 

eram as fontes da “nova conciencia nacional” (O'Rourke e Pujolar, 2013: 50). O 

paradigma “fishmaniano” (O'Rourke e Ramallo, 2013: 289-290) (O'Rourke e Pujolar, 

2013: 55) que orientava estas primeiras políticas linguísticas considerava essas pessoas 

paleofalantes como os e as falantes “reais” que havia que preservar (O'Rourke e Pujolar, 

2013: 52-53) e proteger do “progresso” e do processo acelerado de urbanização que 

destruía as comunidades rurais onde moravam as pessoas paleofalantes. O objetivo dessa 

política linguística era a reversão da perda de “falantes tradicionais” ou paleofalantes e 

frear a quebra da transmissão da língua no meio familiar (O'Rourke e Pujolar, 2013: 52-

53).  

Porém, com estas políticas de revitalização linguística também emerge um novo perfil de 

falante diferente do e da locutora tradicional. Deste modo, a figura da pessoa neofalante 

está no caso das línguas menorizadas associada à emergência das políticas de planificação 

linguística que para o caso galego surgiram na década dos anos 80 do seculo passado 

visando a promoção da língua própria da Galiza (O'Rourke e Ramallo, 2013: 302) (Frías 

Conde, 2006: 60). 

Esta nova figura emergente apresenta caraterísticas sociológicas diferentes e mesmo 

contrapostas às das pessoas paleofalantes. Trata-se de uma pessoa jovem de âmbito 

urbano de classe média e que fala uma variante da língua estandardizada (O'Rourke e 

Ramallo, 2013a: 90) oposta socioeconómica e educativamente às pessoas paleofalantes 

idosas e de origem rural (O'Rourke e Ramallo, 2013b: 288-289). 

A aparição destas pessoas neofalantes abre também um conflito quanto à questão de quem 

são os e as falantes legítimas e autorizadas da língua galega (O’Rourke e Ramallo, 2011: 

142-143). Por um lado, o carater “inato” e “natural” da língua que falam as pessoas 

paleofalantes contrasta com as variantes estandardizadas que falam as pessoas 

neofalantes que aparecem como artificiais, inautênticas e desterritorializadas (O'Rourke 

e Ramallo, 2013b: 290-292). Mas ao mesmo tempo, o domínio das variedades 
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estandardizadas é importante em termos de capital cultural e de mobilidade social e 

representa uma ameaça ao controlo e autoridade que possuíam as pessoas paleofalantes 

que vêem assim como a sua variedade fica duplamente estigmatizada: por uma parte, 

perante as pessoas que falam castelhano, a língua historicamente prestigiada, e por outra 

parte, perante as pessoas neofalantes que falam a nova variante de prestígio (O'Rourke e 

Ramallo, 2013b: 291) 

Por outro lado, as pessoas neofalantes também se situam diante das pessoas hispano 

falantes que atribuem às neofalas uma motivação política ou posição ideológica ligada 

com o nacionalismo galego (De Nieves, 2011: 32) (O'Rourke e Ramallo, 2013: 99). No 

contexto urbano eminentemente hispanófono o facto de falar galego tem um impacto 

social muito visível e pode ser considerado como uma “conduta desviada e fora de lugar” 

(O'Rourke e Ramallo, 2013b: 302-303). Neste sentido, a persistência e perseverança das 

pessoas neofalantes pode ser analisada como uma posição militante de uma “minoria 

ativa”, conceito que O'Rourke e Ramallo (2015) tomam emprestado de Moscovici. 

Assim, as pessoas neofalantes podem ser vistas como agentes que através da sua prática 

e exemplo pretendem provocar uma mudança social (O'Rourke e Ramallo, 2015: 151). 

 

Em definitiva, este novo perfil de falante no contexto das línguas menorizadas é 

incontornável e merece uma atenção especial desde as políticas de planificação linguística 

devido ao decisivo rol que pode jogar no futuro da revitalização da língua como figura 

“re-iniciadora” da transmissão familiar da língua (O'Rourke e Ramallo, 2011: 153). 

 

 

4. Metodologia  

 
Na presente investigação adotamos uma metodologia qualitativa. A nossa intenção não é 

generalizar os resultados desta pesquisa à população total de neofalantes de galego. O 

nosso interesse primordial é compreender o ponto de vista, as explicações e as opiniões 

das pessoas participantes na nossa investigação (Ruiz Olabuénaga, 2012: 79). Por outra 

parte, assumimos e tentamos entender também os efeitos que podemos causar como 

pesquisadores e pesquisadoras nas pessoas que estudamos. No nosso trabalho isso vai ser 

óbvio desde o início: imaginemos o efeito que pode ter sobre as pessoas que entrevistamos 

a escolha de uma ou doutra língua (castelhano ou galego) ou a adoção de um estândar 

galego determinado, “reintegracionista” ou “autonomista” (Malvar Fernández, 2007). 

Neste trabalho decidimos usar o estândar do galego mais estendido na Galiza, o 

“autonomista”, em lugar do “reintegracionista” mais perto do português, que é o que 

empregamos habitualmente. Achamos que, ainda que o uso da norma “reintegrada” podia 

ter levado ao surgimento de debates interessantes, também podia ter gerado, com base em 

experiências pessoais anteriores, alguma rejeição social e preferimos não correr esse 

risco.  

 

Os resultados obtidos nesta investigação são baseados em dezassete entrevistas em 

profundidade ou semi-estruturadas. Achamos que a entrevista em profundidade ou semi-

estruturada, na medida em que abre a porta aos significados subjetivos das pessoas 

entrevistadas, às suas “percepciones subjetivas” (Ardèvol; Bertran; Callen e Pérez, 2003: 

18) é uma técnica adequada para os objetivos marcados nesta pesquisa. Trata-se de 

entrevistas abertas que deixam espaço às pessoas entrevistadas para construírem a sua 
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narração. Estão concebidas como uma conversa onde não há uma ordem pré-estabelecida 

de perguntas mas apenas um guião com vários dos temas a tratar divididos em diferentes 

blocos temáticos (ver Anexo II). Às vezes resultou desnecessário, devido ao diálogo 

prévio, realizar uma pergunta prevista mas outras vezes, no entanto, surgiram novas 

perguntas ou a necessidade de esclarecermos alguma cousa que não compreendíamos ou 

que parecia interessante desenvolver. Contudo, dado que foram feitas por meio de um 

chat escrito, as entrevistas foram mais curtas e sintéticas do que as tradicionais por via 

oral. 

 

As pessoas entrevistadas eram membros de Delcelta, uma comunidade virtual de adeptos 

de uma equipa galega de futebol: o Celta de Vigo. Trata-se de um fórum no qual participa 

um número considerável de pessoas e que tem uma notável atividade. No dia 12 de 

novembro de 2016 esta comunidade virtual contava com 5.408 membros e tinham sido 

publicados 1.393.134 mensagens.  

Foram enviadas 64 petições de entrevista e finalmente foram dezassete as pessoas 

entrevistadas. Doze das pessoas entrevistadas eram neofalantes e cinco paleofalantes. O 

caracter relativo da categoria “neofalante” fez que afinal algumas pessoas paleofalantes 

fossem aceites contribuindo para fazer a análise mais rica e complexa. Em determinados 

casos, o exercício de negociar se os participantes eram ou não neofalantes revelou-se com 

uma tarefa analiticamente pertinente per se. Assim, algumas das pessoas responderam à 

solicitude personalizada de entrevista (ver Anexo I) afirmando que eram neofalantes, 

enquanto outras pessoas aceitaram o pedido de entrevista dirigido explicitamente a 

pessoas neofalantes e só ao começo da entrevista disseram que não eram neofalantes ou 

não ficava claro se eram ou não eram neofalantes ficando esclarecido isto a medida que 

se desenvolvia a entrevista. Nalguns casos, tendo as pessoas entrevistadas como língua 

inicial o galego não concordavam com essa etiqueta de neofalante. 

A seleção das pessoas informantes veio precedida de uma observação participante 

realizada em dous momentos temporais diferentes. A primeira observação participante 

desenvolveu-se entre 10 de novembro de 2014 e 13 de janeiro de 2015. A segunda 

transcorreu entre 12 de outubro de 2015 e 10 de janeiro de 2016. A observação 

participante proporcionou-nos importante informação sobre o funcionamento do fórum e 

sobre muitas das pessoas participantes nele. Deste modo, as petições de entrevistas foram 

enviadas preferentemente a pessoas que respondiam a perfis sociolinguísticos 

diferenciados, que escreviam sempre ou às vezes em galego e que achávamos podiam ser 

neofalantes em base a alguma caraterística da sua escrita como, por exemplo, a colocação 

do pronome átono1. Durante as referidas observações participantes realizamos três 

entrevistas em profundidade, duas das quais foram incorporadas e ampliadas, prévio 

consentimento das pessoas entrevistadas, à presente pesquisa porque se tratava de duas 

pessoas neofalantes que ofereceram valiosa informação.  

Como dissemos acima, as pessoas informantes foram escolhidas com base no seu 

interesse para a investigação selecionando perfis diferentes para favorecer o contraste 

entre elas. Assim, procuramos entrevistar homens e mulheres de diferentes idades, 

origens e níveis educativos. Apesar disto, finalmente, não conseguimos entrevistar 

nenhuma das poucas mulheres que participam em Delcelta. A idade das pessoas 

                                                           
1 No galego-português da Galiza e de Portugal, o pronome átono vai, com exceções, colocado depois do verbo: “se lo 

comió” (castelhano), “comeu-o” (galego “reintegrado”), “comeuno” (galego “autonómico”). A colocação incorreta 

deste pronome, antes ou depois do verbo, costuma ser uma caraterística distinguível de algumas pessoas neofalantes. 

http://foro.delcelta.com/
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entrevistadas varia dos 19 anos da mais jovem até aos 44 anos da mais velha. Quanto à 

origem e ao lugar de residência, seis das pessoas entrevistadas moram em Vigo e outras 

cinco são de origem rural ou semi-urbano e moram em áreas rurais ou semi-urbanas. Três 

das pessoas entrevistadas vivem em Santiago de Compostela (sendo duas delas 

originárias de Vigo) e outras três moram fora da Galiza sendo também duas delas 

originárias de Vigo. No Anexo III é possível ver uma breve descrição das pessoas 

entrevistadas.  

As petições personalizadas de entrevista foram enviadas através da opção de mensagem 

privada do fórum. Como o fórum não tem chat, a nossa proposta foi realizar a entrevista 

usando o chat, escrito ou de vídeo, de uma conta de correio eletrónico, aplicação ou rede 

social. Finalmente, todas as entrevistas em profundidade foram realizadas por chat escrito 

exceto uma que foi feita mediante o intercâmbio assincrónico de vários correios 

eletrónicos. Os canais foram Gmail, Facebook, Twitter e WhatsApp. Merece especial 

destaque o facto de todas as pessoas participantes exceto uma insistirem em preferir o 

chat escrito e não o vídeo.  

 

 

5. Resultados  
 

5.1. (Auto) questionamento da categoria “neofalante”.  

Como já foi dito anteriormente, neste trabalho consideraremos as categorias neofalante e 

paleofalante unicamente como categorias operativas porque achamos que os termos 

neofalante e paleofalante são constructos abstratos, categorias abertas, socialmente 

constituídas e, portanto, sujeitas a negociações em função de contextos sociais 

determinados, isto é, não seriam categorias pré-estabelecidas mas “situadas”. São, 

portanto, etiquetas ou rótulos que podem ser aceites ou não pelas próprias pessoas 

falantes. 

Na nossa pesquisa encontramos, de facto, que a etiqueta “neofalante” não foi aceite por 

algumas das pessoas entrevistadas. E não só foi um rótulo questionado por pessoas que, 

apesar de terem o castelhano como primeira língua, levavam vários anos de prática 

monolingue em galego mas também encontramos pessoas neofalantes que socialmente 

podiam ser percebidas como paleofalantes e, vice-versa, pessoas paleofalantes que 

socialmente podiam ser vistas como neofalantes ficando diluída desta maneira a fronteira 

entre uma e outra categoria. 

Como também foi mencionado anteriormente, decidimos fazer um uso amplo do termo 

“neofalante” para incluirmos nele as pessoas que não tendo a língua galega como língua 

de uso habitual, no entanto, usam essa língua assídua ou pontualmente nalguns âmbitos 

concretos da sua vida. A nossa ideia é abrangermos assim pessoas neofalantes que são 

capazes de se expressarem em galego e que embora não falem sempre em galego usam a 

língua galega em determinados contextos que favorecem o emprego dessa língua. Trata-

se em geral de pessoas que verbalizam o seu desejo de falar mais assiduamente em galego 

mas não encontram um espaço ou lugar quotidiano no qual fazê-lo. Um exemplo 

ilustrativo disto último é o caso do “Bi”, bilingue que tem o castelhano como língua 
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habitual e que apenas fala galego com galegofalantes mas que é monolingue em galego 

no fórum Delcelta.  

 

Bi: “Antes de nada, gustaríame aclararche, que por desgraza, non son galegofalante 

habitual. No día a día, uso o castelán en tódolos ámbitos, exceptuando cando trato con 

galegofalantes, cos que non me preguntes porqué, pero si que me expreso en galego con 

naturalidade. No foro uso o galego, sinceramente, porque é no único lugar no que escribo na 

nosa lingua, e o fago para non esquecer vocabulario e sintaxe”. 

 

A idoneidade da etiqueta neofalante foi questionada por várias das pessoas que 

entrevistamos para se referirem a si próprias. Trata-se de pessoas que apesar de terem 

como primeira língua o castelhano levavam já falando usualmente em galego um tempo 

considerável. Com efeito, e não deve ser por acaso, é no sentido de “falante recente” de 

uma língua como se define “neofalante” tanto no Dicionário Estraviz quanto no 

Dicionario da Real Academia Galega.  

 

Assim, entre as nossas pessoas participantes, duas recusaram-se a serem incluídas na 

categoria de neofalante. Uma delas foi o “Xo”, neofalante monolingue em galego desde 

há 12 anos e que explicitamente afirma que não gosta desse termo: 
 

Xo: Pois non sei se serei neofalante. Dende logo non é un termo que me entusiasme. Nacín 

en Galicia hai 45 anos. Os meus pais emigraron a Madrid e falei castelán mentres alí vivín. 

Con 33 anos retornei a Galicia e comecei falar e escribir en galego dende entón. Ou sexa, hai 

uns 12 anos. Neofalante? supoño que si. 

 

E na verdade, o “Xo” não acredita nessa diferenciação conceitual entre neofalantes e 

paleofalantes: 

 

Xo: Eu de verdade que non entendo moi ben esa diferenza. En cada comarca, fálase un 

galego diferente. Non existe un galego tradicional. Pero si, penso que se unha persoa é capaz 

de dominar unha língua entón é capaz de imitar xiros e entonacións. Esa pregunta podo 

respondercha con outra. Pensas que un falante tradicional porde chegar falar coma un 

castelán falante? 

 

A outra pessoa que rejeitou ser considerada como neofalante apesar de ter o galego como 

primeira língua foi o “Mo”, bilingue e falante habitual de galego a maior parte da sua vida 

e que não se vê a si próprio como neofalante senão como “falante nativo”: 

 

Mo: Eu si a teño coma primeira lingua, non dende cativo, cativo, pero aos meus 30anos levo 

uns 20coma galegofalante co cal non me podo considerar "neofalante" e sobre todo xq d época 

q falo é a xeración q comezamos a "reavivar" o galego (…) 
Si. Cando era cativo si, agora xa non tanto, xa que a miña irmá máis eu xa temos os dous o 

idioma natal.  
  

Do mesmo modo, encontramos, como dissemos atrás, pessoas neofalantes que 

socialmente podem ser percebidas como paleofalantes e, vice-versa, pessoas 

paleofalantes que socialmente podem ser vistas como neofalantes. Neste último caso 

estaria o “Pa”, paleofalante bilingue que tem o castelhano como língua habitual ainda que 

fala galego diariamente. Muitas das pessoas interlocutoras do “Pa” podem vê-lo como 

uma pessoa neofalante porque o “Pa” domina vários registos do galego reservando 

http://estraviz.org/neofalante
http://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/neofalante
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unicamente o registo “popular” para o âmbito familiar. Assim, por exemplo, apenas 

utiliza a gheada2 com a sua família e muito raramente com outras pessoas: 

  

Entrevistador: e cando ti falas galego, a xente pensa que es neofalante ou ‘falante 

tradicional’? 

 

Pa: Á pregunta de antes igual si que cambio un pouco coa miña familia agora que o penso 

que non falo igual 

eu creo que a xente pensa que son unha mistura jajaj  

pero máis neofalante 

penso eu pero non sei (…) 

Pois coa miña familia sáeme a gheada e con outra xente non por exemplo... 

 

O caso do “So”, paleofalante no sentido de que a sua língua inicial foi o galego, também 

problematiza o facto de considerarmos neofalantes e paleofalantes como compartimentos 

estanques. Trata-se de uma pessoa que adquiriu o galego no meio familiar mas que deixou 

de falar completamente essa língua sendo ainda uma criança para voltar a falar novamente 

galego na adolescência. O “So” é um homem nascido no ano 1973 em Hospitalet de 

Llobregat e que atualmente reside com a sua família (mulher e dous filhos) em Sant Boi 

de Llobregat. Tem um diploma universitário e trabalha como empregado público. O “So” 

teve ao longo da sua vida vários processos de mudanças linguísticas. A língua familiar 

em que falou até aos 6 anos foi o galego num entorno que se exprimia fundamentalmente 

em castelhano. Aos 6 anos começou a falar unicamente em castelhano que era a língua 

na qual recebia as aulas de primária, naquela altura, maiormente em castelhano. O seu 

contato sistemático com o catalão chegou no ensino secundário onde metade das matérias 

eram em catalão. Foi nesse momento, com 16 anos, que voltou a falar (e ler) em galego 

por razões que ele diz que inicialmente foram “identitárias”. Na sua vida quotidiana, o 

“So” usa o catalão no trabalho e o castelhano com a sua mulher e no seu meio social (onde 

também fala catalão). Com os filhos alterna galego e castelhano. Com o seu pai e a sua 

mãe fala galego e também fala galego com o grupo de adeptos do Celta de Vigo com o 

qual se relaciona regularmente na Catalunha. Em Delcelta emprega galego e castelhano 

ainda que mais esta última língua. Eis um pequeno fragmento da entrevista:  

 

So: “Castrapeo3 moito e as estructuras normativas aprendinas lendo na adolescencia pola 

miña conta. (…) 

Na miña casa falouse sempre galego (…) 

A educación básica en castelan 

E universitaria e secundaria en catalán” 

 

Entre as nossas pessoas informantes também achamos pessoas neofalantes que 

socialmente podiam ser percebidas como paleofalantes e que elas próprias se sentiam 

como falantes “naturais” de uma língua galega que não foi a primeira que falaram. São 

                                                           
2 Eis a definição de “gheada” no Dicionario da Real Academia Galega: “Fenómeno fonético que se presenta en gran 

parte do territorio lingüístico galego e que consiste na pronuncia do fonema g (oclusivo ou fricativo velar sonoro) 

como h (normalmente aspirado xordo). O son da gheada galega é semellante ao do h aspirado inglés.” A “gheada” é 

um traço estendido no galego das pessoas paleofalantes do ocidente galego (províncias de Pontevedra, A Corunha e o 

ocidente das províncias de Ourense e Lugo) e é associada ao galego espontâneo e popular das pessoas paleofalantes. 

Apesar de não ser considerado uma forma incorreta também não faria parte do estândar culto do galego (de nenhum 

estândar, melhor dito) e raramente se usa nos meios de comunicação ou no âmbito escolar.  

 
3 Definição de “castrapo” no Dicionário Estraviz: “DESPECT. Espanhol, muito influído polo galego, que se fala na 

Galiza”.  
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pessoas que tiveram contacto com o galego a nível familiar e que começaram a usar essa 

língua sendo crianças apesar de serem educados em castelhano. São os casos do “Fp” e 

do “Dd”. Trata-se de pessoas que dominam vários registos da língua galega e que, no caso 

do “Dd”, acha que o seu nível linguístico é alto e outros neofalantes não têm chegado a 

esse nível. O “Dd” é uma pessoa bilingue que aprendeu galego na escola e com a família 

paterna começando a falar galego regularmente aos 15 anos. Não se considera a si próprio 

como neofalante ainda que a sua primeira língua foi o castelhano, língua que atualmente 

é a sua língua usual na cidade de Vigo onde mora com a sua mãe hispanófona. O “Dd” 

argumenta que noutros momentos da sua vida o galego foi a sua língua usual e que é 

capaz de usar vários registos do galego sendo socialmente percebido como paleofalante4. 

O “Dd” é crítico com as pessoas neofalantes que não fazem um esforço de 

aperfeiçoamento linguístico e em Delcelta é monolingue em galego. Também o “Fp” 

pode ser visto como paleofalante porque como ele diz “oralmente o único problema que 

teño son os castelanismos, utilizo moitas palabras en castelán, pero o acento, a 

utilización das 7 vogais que é algo ‘innato’, a colocación do te e che son cousas coas que 

non teño problema porque son cousas que non foros estudadas”. O “Fp”, monolingue 

em galego desde os 12 anos, foi educado em castelhano no seio de uma família totalmente 

galegofalante. Além disso, o “Fp” fornece-nos um dado interessante para visualizarmos 

a rotura da transmissão intergeracional da língua galega exemplificando com o seu caso 

como as pessoas neofalantes poderiam jogar o rol de futuras transmissoras da língua 

galega no meio familiar: na atualidade o “Fp” é o único neto galegofalante na sua família 

mas está a espera de ter uma filha à qual falará em galego.  

Similar aos dous casos anteriores é o caso do “Jc” só que ele não se considera a si próprio 

como neofalante senão como “castelán-falante” porque essa é a sua língua habitual. O 

“Jc” é um neofalante bilingue de Vigo que tem o castelhano como língua habitual e que 

fala galego unicamente com pessoas galegofalantes. Porém, atualmente também se 

decidiu a falar às vezes em galego ao seu segundo filho. De família completamente 

galegofalante, começou a falar galego na escola primária aos 8 anos aproximadamente. 

Sente-se sempre cómodo quando fala galego e pensa que as demais pessoas podem pensar 

dele que é um “falante habitual”.  

Em síntese, entre as pessoas participantes encontramos evidências da natureza 

“negociada” das categorias neofalante e paleofalante e de que estas categorias devem ser 

consideradas como categorias abertas não pré-estabelecidas chegando mesmo a serem 

contestadas e questionadas por algumas das pessoas participantes neste estudo. Também 

fornecemos exemplos no sentido de que neofalante e paleofalante não são 

necessariamente categorias socialmente óbvias.  

 

5.2. Usos linguísticos online e offline 

Tomando em conta que operativamente definimos como neofalante a uma pessoa que 

teve o castelhano como primeira língua e que adquiriu essa língua no meio familiar mas 

que posteriormente aprendeu galego, entre as doze pessoas neofalantes entrevistadas e, 

                                                           
4 Dd: Podería citarche unha pequena anécdota, hai un par de mesas, no San Froilán de Lugo, logo de estar un 

par de horas cun grupo de xente (dunha parroquia luguesa, que non recordo), dixéronme: es a primeira persoa de 

Vigo -nova- que coñezo que fale galego, pero galego "de verdá", non pareces nin de Vigo. 
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em função da sua prática e usos linguísticos, podemos classificar essas pessoas 

neofalantes em quatro grupos: monolingues em galego, bilingues que têm o galego como 

língua habitual, bilingues que têm o castelhano como língua habitual e, finalmente, 

neofalantes online.  

O grupo de pessoas monolingues em galego está formado por quatro pessoas que falam 

sempre (ou praticamente quase sempre) em galego com independência do contexto em 

que se desenvolve a interação. São o “Fp”, o “Fl”, o “Xo” e o “Cm”. Esta última pessoa 

só fala castelhano com seu pai e sua mãe.  

O segundo conjunto de pessoas quanto à conduta linguística está composto pelas pessoas 

bilingues que têm o galego como língua habitual. Trata-se de pessoas que usam 

maiormente o galego mas que, às vezes, e por diferentes razões, também falam em 

castelhano. Neste grupo estão o “Mo” (que fala em castelhano em um dos seus dous 

trabalhos), o “Ge” (que troca para o castelhano com determinadas pessoas se detetar que 

podem exisitir problemas de comunicação ou conflito potencial por causa da língua) e o 

“Bs” (que fala em castelhano com quem antes falava nessa língua). 

O terceiro agrupamento que podemos fazer no que diz respeito aos usos idiomáticos das 

pessoas neofalantes entrevistadas é o das pessoas que têm o castelhano como língua 

habitual. Este grupo de pessoas está formado essencialmente por pessoas que 

sistematicamente se “amoldam” ou “acomodam” à língua da sua pessoa interlocutora. 

Isto é, são pessoas neofalantes que apenas falam galego com pessoas galegofalantes. 

Trata-se de pessoas que têm poucas oportunidades para falarem em galego porque vivem 

em Vigo. São o “Dd”, o Jc”, e o “Bi”. A este grupo também pertence o “Vs” que ademais 

de falar galego com galegofalantes também emprega essa língua nas aulas da 

universidade em Santiago de Compostela.  

Tomando em conjunto estes dous últimos grupos de pessoas bilingues neofalantes, 

podemos também distinguir dous blocos diferenciados: por um lado, as pessoas que são 

bilingues e que reproduzem essa mesma conduta bilingue online e offline (que 

denominaremos “simétricas”) e, por outro lado, as pessoas que são bilingues offline mas 

que são monolingues online, sempre que puderem, como por exemplo, em Delcelta e que 

chamaremos “assimétricas”. É importante sublinharmos que a maioria das pessoas 

bilingues entrevistadas estão dentro desta segunda categoria de, digamos, “assimétricas” 

linguisticamente online e offline. De facto, todas as pessoas bilingues exceto o “Jc” estão 

compreendidas nesta categoria.  

Por último, está o caso do “Av” que podemos denominar neofalante online. O “Av” é a 

única pessoa que faz a entrevista em castelhano e nunca usa o galego offline com a 

exceção de com o pai da sua namorada com o qual intercambia, esporadicamente, frases 

curtas em galego. Porém, em Delcelta é bilingue. A língua galega está totalmente ausente 

da vida social do “Av” em Vigo e o fórum representa para ele um lugar no que praticar 

uma língua que não quer “perder”: 

Av: Sí. En mi vida cotidiana suelo utilizar casi únicamente el castellano. (…) 

Por pura costumbre. Así fui criado. Crecí en un entorno familiar donde solo se usaba el 

castellano, rodeado de amigos y compañeros que hablan castellano, en un colegio donde los 

profesores hablaban castellano por norma general (excepto un par de ellos) 

No tengo un método de decisión sobre usar gallego o castellano en el foro. A veces cuando en 

medio de un debate hay usuarios que no son gallegos (hay varios), pues uso el castellano para 



 

16 | N e o f a l a n t e s  n a  E r a  D i g i t a l  
 

que puedan entenderlo. Otras veces cuando veo que un debate está en gallego, pues escribo en 

gallego. No sé, es algo que sale solo 

Ahora, por ejemplo, escribo en castellano porque estaba redactando un trabajo para la 

universidad en castellano, y ya tengo ese chip. 

También puede ser porque el gallego al estar prácticamente en desuso en mi vida cotidiana, no 

quiero perderlo, y el foro es una manera de mantenerlo vivo 

 

A comparação dos usos linguísticos assimétricos online e offline das pessoas bilingues e 

o caso do “Av” serão muito relevantes para o nosso estudo e destes diferentes patrões de 

uso idiomático na comunicação telemática e na comunicação cara a cara tiraremos 

importantes conclusões, como veremos mais para a frente.  
 

 

 

 

5.3. Neofalantes, paleofalantes e hispanofalantes: legitimidade e conflito 

 

Na nossa investigação encontramos que existe um maior conflito sobre a legitimidade 

que têm as pessoas neofalantes como falantes de galego com pessoas hispanófonas que 

com pessoas paleofalantes. Em geral, as pessoas neofalantes entrevistadas minimizaram 

o conflito com pessoas paleofalantes: ou não lembram nenhuma anedota ou comentário 

desagradável ou referem que lhes aconteceu a outras pessoas.  

 

A proximidade entre galego e castelhano e o conhecimento passivo que a maioria da 

população galega tem do galego permitem que algumas pessoas neofalantes se decidam 

a falar em galego sempre, mesmo quando a pessoa interlocutora é hispano falante 

monolingue resultando daí uma conversa bilingue onde ninguém renuncia a falar na sua 

língua (Pujolar, 1993: 66). Porém, este facto, como indicaram outros estudos (O'Rourke 

e Ramallo, 2013b: 238) pode ser visto como uma conduta desviada. A presença 

esmagadora do castelhano nas cidades galegas faz com que o facto de falar nessa língua 

se apresente como um facto “natural” e sem “conotações”. Como observa Kovácová-

Moman (2007: 21) não existe um termo equivalente tal como por exemplo “neohablante” 

ou outro qualquer para designar às pessoas que mudaram do galego para o castelhano e 

isso pode ser sinal de que esta mudança é considerada socialmente como “normal” ou 

“natural” mas a mudança em sentido contrario do castelhano para o galego pode ter a 

consideração de uma mudança motivada ideologicamente e não ser vista como “neutral”. 

Deste modo, várias das pessoas neofalantes entrevistadas que se sentem cómodas falando 

galego com galegofalantes, referem que tiveram experiencias negativas com falantes de 

castelhano que questionaram a qualidade linguística dessas mesmas pessoas neofalantes. 

E, ao mesmo tempo, referem também que isto nunca lhes tinha acontecido com pessoas 

paleofalantes.  

O certo é que na nossa pesquisa encontramos que as pessoas neofalantes e paleofalantes 

entrevistadas enfatizaram a solidariedade entre falantes de galego acima das diferenças 

entre estes dous grupos galegofalantes. Assim, e com independência dos diferentes usos 

linguísticos de cada uma das pessoas neofalantes participantes, o “Cm”, “o Vs”, “o “Bi”, 

“o Xo”, o “Mo”, o “Fl”, e o “Bs” minimizaram as tensões com pessoas paleofalantes e 

não sentiam questionada a sua legitimidade como falantes de galego. Estas pessoas jamais 

se sentem incómodas quando falam em galego, quer com neofalantes quer com 

paleofalantes. E, logicamente, as três pessoas neofalantes (o “Fp”, o“Jc” e o “Dd”) que 
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dominam vários registos do galego e socialmente podem ser vistas como paleofalantes 

não vêem questionada a sua legitimidade como falantes de galego da parte das pessoas 

paleofalantes.  

O “Bs”, por exemplo, neofalante bilingue que tem o galego como língua habitual, opina 

que fala “bastante ben” e que além de alguma brincadeira nunca recebeu comentários 

negativos da parte de pessoas paleofalantes e, ainda que pensa que isto lhe pôde ter 

acontecido a outras pessoas neofalantes, afirma que sobretudo em cidades “coma Vigo ou 

Coruña hai un sentimento de cercanía e se cadra non se repara tanto nas diferenzas” 

entre neofalantes e paleofalantes. 

 

No obstante, e como já avançamos anteriormente, várias pessoas (o “Fl”, o “Mo”5 e o 

“Xo”6) referem ter recebido comentários negativos da parte de falantes de castelhano. O 

“Fl”, por exemplo, monolingue em galego que mudou de língua no ensino médio, de Vigo 

mas residente em Compostela e de pai e mãe hispano falantes, não vê “ningunha actitude 

especial” nas pessoas paleofalantes para com ele. Porém, afirma que foi corrigido por 

pessoas hispanófonas e que também se sente incómodo quando está com falantes de 

castelhano que não percebem o que ele está a dizer: 

Entrevistador: E con falantes tradicionais? Que actitude teñen os falantes de galego “de toda 

a vida” frente aos e as neofalantes de galego como ti? 

Fl: Pois non vexo ningunha actitude especial. (…) 

Pois algún comentario así si, pero coa miña avoa tamén. Sempre me dicía como que o meu galego 

era moi mormativo. (…) 

Correxirme tamén, pero xente que non é galegofalante. (…) 

Cando empecei a falar galego ás veces dicía palabras como arena en vez de area ou humo en vez 

de fume etc. e me corrixían. 

Si, curioso. Sobre todo porque non se dan conta de que eles tampouco falan ben o castelán debido 

á influencia do galego. 

En canto a se me fixo mudar de conducta; en ningún momento. (…) 

A única situación na que non me sinto cómodo ás veces falando galego é cando falo cos meus 

curmáns pequenos e ás veces non me chegan a entender de todo. 

Máis que por falar galego síntome incómodo por ver que non me están entendendo. 

 

Também para o “Bs” a presença de pessoas hispanófonas gera incomodidade se afetar à 

compreensão e atua como modificadora do seu repertório linguístico. Ao mesmo tempo, 

o “Bs” sente incomodidade quando fala galego com pessoas que estavam acostumadas a 

ouvi-lo falar em castelhano anteriormente.  
 

Bs: Noutras ocasións, séntame mal que alguén non me entenda (se digo, por exmplo, "luvas"), 

pero non me fai sentir incómodo, se non sentir mágoa por non poder falar tranquilamente en 

galego.  

Síntome algo incómodo cando falo galego en presencia de xente que está afeita a escoitarme en 

castelán 

 

                                                           
5 Mo: Non, do revés os q chegaron cuestionarme foron persoas q nin tan sequera escribían en galego nin o 

usaban en ningún ámbito. 

 
6 Xo: (…) sei que hai xente que non se gusta a si mesma e por iso critican a aqueles que se atreven a facer o que 

eles non teñen valor. 
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Das entrevistas realizadas podemos concluir que, em termos gerais, as pessoas 

neofalantes (o “Mo”7, o “Xo”8, “Vs”9, o”Jc”, o “Av”, o “Fl”, o “Bs”, o “Bi”) sentem-se 

cómodas quando falam galego com outras pessoas galegofalantes, não se importam pela 

correção linguística, não ficam preocupados com se a sua maneira de falar pode resultar 

artificial ou considerada não autêntica ou pouco natural e não sentem questionada a sua 

legitimidade como falantes de galego da parte das pessoas paleofalantes. 

  

Porém, três casos particulares merecem a nossa atenção por saírem deste patrão geral: o 

“Ge”, o “Cm” e o “Dd”. Das doze pessoas neofalantes entrevistadas, o “Ge”, neofalante 

bilingue que tem o galego como língua habitual, foi a única pessoa que recebeu 

comentários que questionavam o seu galego da parte de pessoas paleofalantes. O “Ge” 

reagiu dizendo que tenta falar um galego afastado do castelhano e não castrapo e evitar 

assim a dialetização do galego.  
 

Ge: Un galegofalante da miña idade dixome un dia que o meu galego soaba artificial porque 

ninguen o fala asi 

 

Entrevistador: e ti que lle dixeches? 

 

Ge: Porque eu intento falar galego enxebre tsnto coma poida, mentres que o que fala el e a 

xente que el coñece e mais que nada castrapo 

Pois nada, que eu trato de falar galego de verdade, afastado do castelan 

Non me sinto moi comodo falando galego porque me custa expresarme, pero de momento non 

esta tan mal a cousa como para deixalo de falar 

 

Se bem é certo que a maioria das pessoas neofalantes não se importam pela correção 

linguística, porém, também houve várias pessoas entrevistadas que acham importante o 

assunto da correção linguística para além do “Ge”. O “Fp”, neofalante educado em 

castelhano em uma família totalmente galegofalante e monolingue em galego desde os 

12 anos pensa que “sobre se o galego hai que falalo correctamente, está claro que sempre 

é mellor que se trate de falar o mais correctamente posible pero creo que neste momento 

o importante é que se fale e non tanto se se fala ben ou non tan bem”. O “Cm”, neofalante 

monolingue em galego desde o ensino médio, exprime uma ideia parecida: “mellor falalo 

correctamente, pero se non é posible mellor falalo que non falalo”.  

 

Precisamente o “Cm” é outros dos casos que merecem uma atenção particular porque foi 

o único que referiu sentir-se molesto com algum tipo de paleofalante, concretamente, 

com as pessoas paleofalantes que desprezam o galego normativo: 

 

Cm: tampouco me parece nada malo que non se fale normativamente 

é bo ter unha normativa e está ben, pero tampouco me parece un sacrilexio que haxa persoas que 

non o falen normativamente... penso que é mellor iso a non falalo 

e os falantes de "toda a vida"? 

pero si que me molesta un pouco que a veces os falantes de toda a vida son reaccions á normativa 

como que desprestixian o galego normativo 

                                                           
7 Mo: Falo galego e punto. 

 
8 Xo: Non sei se é auténtico e non me importa tampouco.” 

 
9 Vs: Non, teño moitos erros 

Eu ao estudar xornalismo si que debería seguir a norma, pero fóra dese ámbito non o considero necesario 
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iso si que me molesta un pouco 

 

O caso do “Dd” também se revelou singular entre as pessoas neofalantes entrevistadas. 

O “Dd”, neofalante que domina vários registos da língua galega, tem uma relação 

conflituosa com algumas pessoas neofalantes: são neofalantes que julga que não fazem 

um esforço mínimo em falar corretamente. De facto, o “Dd” não fala galego com 

neofalantes que considera que não têm um nível linguístico adequado por não fazerem 

um esforço de aperfeiçoamento linguístico.    

 

Dd: “Si, gústame a pregunta, porque hai unha situación na que debería falalo e non son capaz, 

supoño que che parecerá curiosa a resposta: cos neofalantes. (…) 

Evidentemente non é un prexuízo, nin é con todo neofalante que atopo... 

Pero cando encontro a alguén que me fala en galego, e faino dun xeito, digamos, politizado, pero 

cometendo os típicos erros do que non coñece o idioma, si me sinto forzado. 

Supoño que é porque non se axeita a ningún dos rexistros que eu podo empregar: un galego 

'rural' con algunha corrección, ou un galego normativo de estudo. (…) 

O que empeza a falar galego por unha cuestión en certa maneira de 'respeto' a unha lingua, pero 

non fai o (pequeno) esforza que require falalo dunha maneira correcta, diría. (…) 

Que non quita que valore quen empeza a empregar unha lingua que ou non empregaba antes ou 

non coñecía, pero ao final, falalo sen coidado, moitas veces pode ser máis prexudicial para a 

mesma.” 

 

Posicionamentos linguísticos como o do “Dd” foram também documentados em outros 

trabalhos (O'Rourke e Ramallo, 2013a: 98). 

 

Quanto às pessoas paleofalantes entrevistadas, em termos gerais, as opiniões dessas 

pessoas corroboram o anteriormente dito quanto às possíveis tensões entre pessoas 

neofalantes e paleofalantes. Assim, quatro das cinco pessoas paleofalantes (o “Ga”, o 

“Pa”, o “Fa” e o “So”) pensam que as pessoas neofalantes falam “corretamente” e acham 

que essa maneira de falar não deve ser considerada artificial. E isto é um facto que 

devemos salientar devido a que se trata de pessoas paleofalantes jovens ou relativamente 

jovens e não pessoas idosas que são, segundo alguns estudos (O'Rourke e Ramallo, 

2013a) (O'Rourke e Ramallo, 2013b), o grupo que tende a valorizar positivamente o 

galego estandardizado que falam as pessoas neofalantes enquanto são as pessoas 

paleofalantes mais jovens as que tendem a serem críticas com o galego das pessoas 

neofalantes (O'Rourke e Ramallo, 2013b: 295). 

 

Assim, o “Fa”, de 40 anos de idade, pensa que as pessoas neofalantes falam “bastante 

ben” ainda que às vezes fique evidente a sua condição de neofalantes10. Na opinião do 

“Pa”, de 24 anos, as pessoas neofalantes não falam igual que as pessoas paleofalantes 

mas considera que “polo xeral falan o galego dunha forma moi correcta” e que falar 

galego normativo não deveria ser considerado artificial11. O “Ga”, de 37 anos, tem uma 

opinião muito parecida: 

                                                           
10 Fa: Xeralmente ,o son por ideoloxia, ven sexa politica ou nacinalista, soen falalo bastante ben ainda que as veces 

notase que non pensan no idioma que falan 

 
11Pa: os neofalantes polo xeral falan o galego dunha forma moi correcta 

aínda que tenden a galeguizar moitas palabras do castelán que son incorrectas en galego pero en xeral é u galego 

normativo e polo tanto correctamente falado. (…) 

Pode soar artificial porque normalmente a xente que fala galego como lingua materna non fala como os neofalantes 

se non dunha forma máis coloquial e menos normativo pero vamos a min paréceme ben que se fale dunha maneira 

correcta polo tanto non penso que sexa algo artificial 
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Ga: Aínda que sempre adoitamos fixarnos máis no erros que nos acertos! (…) 
Pois que é un esforzo por aprender outro idioma digno de recoñecer. (…) 

Pode ser que eu empregue xiros ou coñeza palabras máis "enxebres" que un neofalante, pero 

non creo que por iso diga que o seu galego é máis "artificial" 

 

O “So”, de 42 anos, também julga positivamente a qualidade linguística das pessoas 

neofalantes12.  

No obstante, e em contraste com a opinião das anteriores pessoas paleofalantes, o “Ao”, 

de 39 anos, pensa que as pessoas neofalantes não falam o galego de qualidade que falam 

“os vellos da aldea” que para ele encarnam o modelo ideal de pessoa locutora de galego: 
 

Ao: racionalmente teño aprecio polos neofalantes 

eles teñen que ser o futuro da nosa lingua no noso país 

visceralmente... 

o aprecio non é o mesmo (…) 

a construcción das frases non é galega 

colocan mal o pronome e usan verbos compostos 

ademáis o seu vocabulario ou é bastante castelanizado ou teñen palabras demasiado rebuscadas 

 

Contudo, o “Ao”, acha que as pessoas neofalantes podem, nalguns casos, chegar a falar 

como as pessoas paleofalantes dependendo, na sua opinião, da idade na que mudem de 

língua. Esta ideia de que uma pessoa neofalante pode chegar a falar como uma pessoa 

paleofalante aparece enunciada também por outro paleofalante, o “Ga”, e ligada à 

vontade de aprender uma língua13. Estas opiniões contrastam novamente com estudos 

recentes que apresentam dados onde as pessoas paleofalantes afirmam a impossibilidade 

para as pessoas neofalantes de chegarem a falar como uma pessoa paleofalante (O'Rourke 

e Ramallo, 2013: 297). A ideia de que com certo esforço uma pessoa neofalante pode 

falar como uma pessoa paleofalante também foi exprimida por alguma pessoa neofalante 

entrevistada14. 

Para acabarmos este capítulo, mencionaremos dous aspetos nos que coincidem pessoas 

neofalantes e paleofalantes. Em primeiro lugar, os dous grupos atribuem um papel central 

às pessoas neofalantes no futuro da língua galega. Porém, a perceção geral é de que este 

futuro é complicado e que o galego está em situação delicada. Em segundo lugar, 

neofalantes e paleofalantes coincidem na sua posição crítica ou mesmo muito crítica com 

a política linguística desenvolvida tradicionalmente na Galiza. Neste último ponto, o “Jc” 

é a única pessoa que adota uma posição mais matizada:  

 

                                                           
 
12 So: Nos casos que eu coñezo máis que meritorio e mou bon 

Excepcional diria eu (…) 

 
13 Ga: Todo é cuestión das ganas que lle poña en aprender o idioma. Non creo que haia nada do idioma que non 

se poida aprender 

 
14 Xo: Pero si, penso que se unha persoa é capaz de dominar unha língua entón é capaz de imitar xiros e 

entonacións. 
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Entrevistador: Como pensas que vai evoluir a situación lingüística en Galicia? Cal pensas 

que vai ser o futuro da língua galega? 

 

Jc: Sálvannos os pobos. Penso que na cidade, alomenos en Vigo, fálase moi pouquiño salvo 

por determinados colectivos. 
Compricado facer unha predicción, pero non sendo boa, si penso que se están facendo moitas 

cousas ben. 

 

Entrevistador: podías por un exemplo? 

 

Jc: Pois por exemplo no ensino, nas administracións, na política, etc. hoxe en día emprégase 

bastante máis que fai trinta anos. 
 

Em resumo, apesar de que estudos recentes (O'Rourke; Ramallo, 2013a) (O'Rourke; 

Ramallo, 2013b) (Loureiro-Rodriguez; Boggess; Goldsmith, 2013) acham que existem 

tensões quanto à autenticidade e legitimidade entre pessoas neofalantes e paleofalantes, 

na nossa investigação encontramos que as pessoas neofalantes não sentem questionada a 

sua legitimidade como falantes de galego da parte das pessoas paleofalantes e que o 

conflito costuma surgir com pessoas hispano falantes. Em relação a isto, e tendo em conta 

que como sugere Frias Conde “a lingua padrón adoita ser observada con moito receo 

nos primeiros tempos da normalización linguística” (2006: 66), poderíamos supor que 

talvez, depois de mais de 30 anos de políticas de planificação linguística, a figura da 

pessoa neofalante esteja normalizada socialmente em certa medida.  

 

 

5.4. As “mudanças linguísticas” 

Neste trabalho adotaremos o conceito de “mudanças linguísticas” (Pujolar, González e 

Martínez, 2010) (Pujolar e Puigdevall, 2015). Uma mudança linguística não é uma 

simples troca de língua no meio de uma conversa. As “mudanças linguísticas” são 

mudanças gerais nos patrões dos usos linguísticos dos e das falantes. Trata-se da mudança 

no uso social de uma língua, isto é, da mudança da escolha dos contextos onde se fala 

uma determinada língua ou da mudança das regras para decidir falar uma ou outra língua 

em âmbitos ou momentos concretos (Pujolar, González e Martínez, 2010: 67).  

Isto implica repararmos nas mudanças linguísticas que se produzem associadas com 

mudanças ligadas à idade e a acontecimentos vitais específicos das pessoas. Entre as 

nossas pessoas entrevistadas identificamos seis momentos principais em que se 

produziram estas “mudanças linguísticas”. Esses seis momentos principais foram: a 

universidade, a escola secundária, a escola primária, o deslocamento de residência, o 

momento da paternidade/materidade e o ciberespaço (considerado aqui como o momento 

em que as pessoas se registam no fórum Delcelta). 

Com isto não queremos dizer que cada um destes momentos se corresponda com uma 

mudança linguística senão que estes períodos estão ligados a momentos decisivos no ciclo 

vital das pessoas que muitas vezes comportam vários tipos de mudanças. Nestes 

momentos “críticos” as pessoas entram em contato com situações sociais novas. Também 

é possível que alguns destes momentos identificados na nossa pesquisa como momentos 

significativos onde se produzem as mudanças linguísticas podam agir inter-relacionados, 

como por exemplo, a universidade e o deslocamento de residência. Do mesmo modo, em 
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algum destes momentos observamos que podem ter acontecido várias mudanças 

linguísticas que vão ampliando sucessivamente os usos sociais da língua galega.  

Coincidindo com outros trabalhos académicos (O'Rourke e Ramallo, 2013b: 292-293), 

entre as pessoas participantes na nossa investigação, os momentos “críticos” de mudanças 

linguísticas que apareceram com maior frequência entre as nossas pessoas informantes 

foram a escola secundária e a universidade. Vejamos como no caso do “Dd” foi nestes 

dous momentos onde viveu as duas mudanças linguísticas que o levaram a incorporar o 

galego em cada vez mais âmbitos da sua vida:  

Dd: Como che dixen, a primeira experiencia e durante moitos anos a única, era a familia e a 

escola, inda que máis ben diría que o instituto, no que a grande maioría dos profesores eran 

galegofalantes. Unha vez pasada esa 'etapa primixenia' no meu uso do galego, comecei a falar 

con máis xente na Universidade, compañeiros de outros lugares, parellas e as súas familias, 

mesmo o uso escrito, con traballos e exames en galego.  

A universidade supón un lugar no que moita xente procedente das cidades comprende por 

primeira vez a situación bilingüista do país. 

Non quero dicir que fose así exactamente no meu caso, acostumado a ir á aldea e ver esa outra 

realidade, pero si de xente con máis raíces urbanitas.  
 

A escola secundária apareceu maiormente entre algumas das pessoas entrevistadas (o 

“Vs”, o “Mo”, o “Cm” o “Fl” o Dd”) como um lugar “crítico” de mudanças linguísticas. 

O ensino médio é um lugar de encontro com diferentes e mais diversificados tipos de 

pessoas (Pujolar e Puigdevall, 2015: 174). Também é um período de mudanças de 

personalidade ligadas à adolescência e ao surgimento de identificações com determinadas 

ideias, modas, grupos, nas quais o facto de falar uma língua ou outra pode ser decisivo 

para decidir a pertença a um grupo determinado (Pujolar, González e Martínez, 2010: 67). 

Ao mesmo tempo, no caso das cidades galegas, para muitas pessoas o âmbito escolar 

representa o único lugar de contato com a língua galega. Muitas das nossas pessoas 

informantes referem ter começado a falar galego nas aulas com um professorado 

motivado e ao mesmo tempo considerado como um referente linguístico.  

 

Foi na escola secundária quando o “Cm” acabou por virar monolingue em galego após 

sucessivas mudanças linguísticas. Inicialmente, em uma primeira mudança, o “Cm” 

começou a falar galego com os amigos que como ele começaram a falar galego nesse 

momento e, posteriormente, em uma segunda mudança, um ano despois 

aproximadamente, começou a falar galego com “xente descoñecida”: 
 

Cm: creo que foi sobre os 16 anos que debido a algunhas das miñas amizades comezamos a 

interesarnos polo asunto do galego e comezamos a mudar de idioma 

creo que o paso de falar castelán a galego levariame ano, ano e pouco.. 

e ao principio si que me custou moito porque non era capaz de falar con fluidez 

Primeiramente comecei a usalo cos amigos que á vez ca min estaban tentando cambiar de idioma, 

logo tamén comecei a usalo con xente descoñecida- no super, nunha copisteria, nun bar co 

camareiro.. pois para min resultaba máis fácil e non me daba tanta "vergoña" 

 

Igualmente ilustrativo é o caso do “Fl” que também viveu várias mudanças linguísticas 

sucessivas neste período “crítico” da escola secundária. Em uma primeira mudança, o 

“Fl” começou a falar galego com os professores galegofalantes e com a parte da sua 

família que falava galego. Uns anos mais tarde, em uma segunda mudança linguística 

começou a falar galego em “lugares públicos” para, finalmente, em uma terceira 

mudança, e graças a uma atividade escolar em galego, virar monolingue em galego: 
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Fl: Comecei a falar galego con certa asiduidade ao comezar o instituto. Falándoo cos meus 

profesores galegofalantes e co meu avó e a miña tía que son as persoas da miña familia que falan 

galego. Uns anos máis tarde tamén comecei a falar galego en lugares públicos como tendas, 

centros de saúde etc, aínda que sen adoptalo como lingua vehicular. (…) 

 

Entrevistador: e cando comenzaches a falalo en lugares públicos estabas xa na universidade 

ou ainda no instituto? 

 

Fl: Aínda no instituto antes de comezar o Bacharelato. (…) 

 

Entrevistador: (…) o teu monolinguismo foi dun dia para outro ou tiveches unha fase 

bilingue? 

 

Fl: Pois foi completamente radical. Eu estaba nun grupo de normalización lingüística no 

instituto e un día fixemos unha actividade na que agasallábamos a rapaces e rapazas con 

colares e pulseiras que se as tiñas postas tiñas que falar galego. Eu xa levaba anos 

introducindo o galego na miña vida e ese día foi a excusa para comezar a falalo habitualmente. 

Isto foi en segundo de Bacharelato, hai uns 4 anos. 

 

Outro momento crítico de mudanças linguísticas identificado na nossa pesquisa foi a 

universidade. Para muitas pessoas é na universidade onde o galego adquire o status de 

língua moderna e prestigiada. Na universidade, o galego está relativamente presente em 

alguns estudos universitários ainda que de maneira muito desigual. A universidade é um 

lugar onde se amplificam e diversificam ainda mais os contatos sociais. E também 

implica, em numerosas ocasiões, um deslocamento de residência. Vejamos a experiência 

do “Bs” que ainda que começou a falar em galego antes, não foi até a universidade quando 

o galego virou a sua língua habitual. No seu caso concorreram a importante presença do 

galego nos seus estudos, o encontro com mais gente galegofalante e o deslocamento de 

residência de Vigo para Santiago de Compostela, cidade está última onde o galego está 

muito mais presente que em Vigo: 

 

Bs: se te refires a como comecei a empregala eu (falándoa), diría que foi sobre todo nas 

clases de galego e coa miña avoa e a miña tía, máis non sería a miña lingua habitual até que 

cheguei á Universidade (en Santiago), onde atopei máis xente que falaba galego e, en xeral, 

non se percibía que eu estaba a mudar a lingua 

en calquera xeito, puntualizarei que se ben prefiro o galego, aínda hai determinadas situacións 

nas que sigo falando en castelán (especialmente con aquelas persoas coas que o falei sempre)  

(…) o meu grao se impartían a meirande parte de materias en galego; Santiago é, amais, unha 

cidade na que o galego ten outra percepción (que agora sinto tamén en Vigo), como lingua dunha 

clase social culta 

A presença do galego a nível familiar foi sempre referida pelas pessoas entrevistadas 

como uma facilidade para a aprendizagem dessa língua. Porém, no nosso estudo 

encontramos que as pessoas que viveram uma mudança linguística na escola primária 

tinham todas já a língua galega presente no meio familiar. A presença do galego na escola 

primária e a existência na escola de outras pessoas galegofalantes também foi mencionada 

como importante para a mudança de língua. São os casos do “Bi” do e “Fp”. Eis um 

fragmento da entrevista ao “Fp”, neofalante monolingue em galego de família totalmente 

galegofalante: 

Fp: en castelán, o que non recordo é en que momento comecei a falar exclusivamente en 

galego pero creo que sería en torno ós 12 anos mais ou menos 
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Comezaría a falar en galego na casa, pouco a pouco de cada vez mais ata que pasou a ser a 

única língua que falaba. Chegado ese punto na casa, coa familia e o entorno sempre falei 

galego. Na escola que houbese outros rapaces no colexio que utilizasen o galego foi moi 

importante, aquí si que lembro que tardei mais, bastante mais en empregar únicamente o 

galego (…) 

Como facilidade lembro que tódolos mestres que tiven de galego na escola e no instituto se lle 

notaba que lle gustaba o que facían, creaban en min unha complicidade que creo que foi 

importante. 

 

O deslocamento de residência também resultou um fator importante para as mudanças 

linguísticas. Isto foi evidente no caso do “Xó”, neofalante monolingue em galego que 

passou quase toda a sua vida em Madrid. O “Xo” decidiu começar a falar galego ao voltar 

à Galiza: 
 

Xo: Nacín en Galicia hai 45 anos. Os meus pais emigraron a Madrid e falei castelán mentres 

alí vivín. Con 33 anos retornei a Galicia e comecei falar e escribir en galego dende entón. Ou 

sexa, hai uns 12 anos.  

 

O momento da paternidade / maternidade também foi identificado nesta pesquisa como 

um momento decisivo de mudanças linguísticas. Assim, encontramos que foi quando o 

“Jc”, mas não com o primerio filho senão com o seu segundo filho, viveu uma nova 

mudança linguística. O “Jc” é um neofalante bilingue de família totalmente galegofalante 

que tem o castelhano como língua habitual falando apenas galego com pessoas 

galegofalantes. Foi desde a escola primária que adotou este patrão linguístico. Porém, 

com o seu segundo filho decidiu falar, às vezes, em galego para o ajudar nas tarefas 

escolares depois da tomada de consciência da pouca exposição linguística que o seu filho 

tem ao galego: 
 

Entrevistador: E coa tua muller e fill@s que lingua falas (ou falades)? 

 

Jc: Castelán. Co pequeno, que ten 9 anos, intento falar as veces en galego aproveitando por 

exemplo as asignaturas que ten nesa lingua, pero é mois poucas veces. (…) 
Pois a que é unha pena que, o contrario do meu caso, que aprendín sen decatarme, vexo que él 

ten moi pouca idea e gustaríame facer algo para que non fose así. 
 

O ciberespaço (considerado neste caso como o momento do registo no fórum Delcelta) 

emergiu como um importante lugar de mudanças linguísticas e nalguns casos como o 

momento da primeira mudança linguística (caso do “Ge”) que continuou em sentido 

ascendente conduzindo a um uso da língua galega a cada vez maior. São pessoas que 

decidem registar-se nessa comunidade virtual e escrever sempre em galego desde esse 

primeiro dia apesar de serem bilingues na sua vida offline (o “Bs”e o“Dd”) apresentando-

se nesse espaço virtual como falantes monolingues em galego ou, como o “Av”, como 

bilingue online e portanto galegofalante apesar de ser monolingue em castelhano offline. 

 

Em síntese, ainda que neste capítulo identificamos vários momentos críticos nos quais se 

produzem as mudanças linguísticas também vimos como as mudanças se vão produzindo 

de maneira sucessiva em uma direção ascendente implicando a cada vez mais um maior 

uso social do galego. Às vezes, dentro de cada um destes momentos críticos no ciclo vital 

das pessoas também se produzem várias mudanças sucessivas que propiciam um uso 

expansivo do galego a mais âmbitos ou novas situações sociais.  
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5.5. Motivações para a(s) mudança(s) para o galego  

 

Quanto às razões ou motivações alegadas pelas pessoas neofalantes para a mudança 

idiomática total ou parcial para o galego, predominam claramente e de modo explícito as 

razões ou motivações identitárias mas não necessariamente políticas. Nenhuma das 

pessoas entrevistadas afirmou ter começado a falar galego por razões profissionais ou 

laborais. É interessante contrastar o que dizem as pessoas neofalantes de si próprias com 

o que essas mesmas pessoas neofalantes ou as pessoas paleofalantes pensam que são as 

motivações das pessoas neofalantes para mudarem de língua.  

 

Ainda que entre as pessoas entrevistadas existe a perceção de que o galego é útil em 

determinados trabalhos, nomeadamente no setor público, o certo é que nenhuma das 

pessoas participantes no nosso estudo teve como motivação para falar galego uma 

motivação baseada nas expetativas no mercado laboral. Assim, falar galego é visto como 

prescindível para conseguir um trabalho no setor privado. Sobre isto, talvez haja que 

mencionar que qualquer estudante ao acabar a escola secundária na Galiza recebe uma 

acreditação equivalente ao nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas com independência do nível real de domínio da língua galega e, logicamente, 

com independência do uso dessa língua, e que essa certificação habilita para o trabalho 

no setor público.  

 

Em contraste com isto, várias das pessoas entrevistadas explicitaram que a sua motivação 

foi “identitária”. Nas entrevistas a aparição das palavras “identificação”, “identidade”, 

“identitário” foi recorrente. Também foi reiterativa a ênfase em separar essas razões 

identitárias de razões políticas stricto sensu. Porém, talvez haveria que entender aqui 

“político” como “partidário”. Vejamos como o “Bs” considera o facto de falar galego 

como uma reivindicação de identidade mas não necessariamente “política” e explícita e 

interessantemente afirma que o facto de falar galego não tem a ver com a “utilidade” que 

essa língua que possa ter para a pessoa falante:  

 

Bs: Pode considerarse tamén unha reivindicación cotiá de identidade. Sen levalo ó eido político 

en absoluto, senón coma un sinxelo recoñecemento ó que temos e somos.   

(…) creo que unha lingua está máis conectada co sentimental e cultural que coa utilidade. Ese 

enfoque non me gusta. 

 

Até o “Av”, neofalante online que praticamente não fala galego offline mas é bilingue em 

Delcelta também afirma que com o passo do tempo o galego foi mais importante para ele 

por “identificação”: 

 

Av: El gallego lo aprendí básicamente en la escuela y a base de leer. Como te dije, el ambien 

familiar y de amigos es siempre en castellano. Creo que con el paso de los años le he empezado 

a dar más importancia al gallego 

 

Entrevistador: por algunha razón? 

 

Av: Identificación, supongo 

 

O divórcio, expressado por várias das pessoas entrevistadas, entre o identitário e o político 

talvez devamos entendê-lo simplesmente em termos de não militância em um partido 

político concreto. É o que explicitam várias das pessoas entrevistadas que afirmam não 
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terem militância partidária. E o “Dd” chega a desvincular o facto de falar galego com uma 

ideologia de esquerda ou direita: 

Dd: Si, teño amigos por exemplo neofalantes, mesmo reintegracionistas, que están nas 

antípodas de votar esquerda 

 

Porém, também houve participantes como o “Cm” que referem razões políticas 

diretamente ligadas à militância política e à integração em um grupo determinado: 

 

Cm: A mudanza de lingua creo que se debeu a que nesa época estaba comezando a tomar 

conciencia sobre o galego, sobre a situación do país,comecei a interesarme sobre o galeguismo 

e o nacionalismo. Nese sentido a mudanza ao galego foi relativamente gradual. Os primeiros 

ámbitos nos que utilizaba o galego a parte dos amigos era tamén con xente qeu coñecia que se 

comezaba a interesar pola política e logo tamén cando por aquel enton me integrei en Galiza 

Nova, isto último tamén me axudou moito e sobretodo a sentirme seguro 

 

Também apareceram frequentemente repetidas razões pessoais, sentimentais, emocionais 

ou familiares ligadas a uma sensação de “perda” linguística na que o galego aparece 

representado como a língua da gerações antepassadas que era preciso recuperar15.  
 

Neste sentido, o “Jc” distingue interessantemente três grupos de pessoas galegofalantes: 

além de pessoas falantes de “toda a vida” e “nacionalistas”, para ele há um terceiro grupo, 

o de “xente que quere que non se perda” onde ele próprio se inclui.  

Entrevistador: Pensas que o feito de falar en galego tem un “significado”? Que grupos de 

persoas dirías que fala galego? 

 

Jc: As que o levan falando toda a vida e as que teñen ideas nacionalistas, así grosso modo. E 

seguramente tamén unha porcentaxe de xente que quere que non se perda. 

 

Entrevistador: ti estarías nese terceiro grupo? 

 

Jc: Sí. 
 

Em resumo, na biografia das pessoas neofalantes entrevistadas as razões que podemos 

considerar “instrumentais” relacionadas com o valor económico da língua quase não 

jogaram papel nenhum na mudança idiomática ou na introdução do galego em novos 

âmbitos da vida dessas pessoas. O predomínio de razões identitárias, “pessoais”, 

                                                           
15Ge: Principalmente a identidade. Non so o feito de que sexa unha cousa nosa senon tamen que o galego esta a 

morrer e entre todos temos que parar esta sangria. 

 

Bi: pois a inquietude porque o uso do galego estase perdendo 

 

Dd: Dúas respostas, que se interrelacionan e mesmo nalgún punto se confunden: a sensación de estrañeza que me 

producía non falar a mesma lingua que a miña familia falara sempre, de que podía perdela, e un sentimento 

nacionalista que comezaba a medrar en mín (nese momento vital). 

 

Xo: Os meus avós só falaban galego. Escoiteinos durante moitos anos ata a súa morte pero eu non o falaba. 

Cando volvín a Galicia empecei a falar galego e tamén fixen un curso de galego normativo. 

 

Mo: (…) Sobre todo a familia paterna que é unha familia moi ligada á terra galega e as nosas costumes (a miña 

avoa é a q facía os traxes da exposición da reconquista) e eu tamén sempre tirei pola terra e polo noso. 

E logo tamén os círculos onde comecei a moverme sendo máis novi, todo relacionado coa cultura galega 

Q sempre inculcouse na miña casa 
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sentimentais ou emocionais é esmagador. Estes resultados são coerentes com outras 

pesquisas (O'Rourke e Ramallo, 2015).  

No obstante, insinou-se certa consciência de que o galego pode ter valor como ponte para 

o português: 

 

Vs: (…) Ten a vertente lusófona que penso que no futuro pode serme moi útil 

E que miña nai sempre inculcou a idea de que os idiomas son riqueza sempre; que cantos máis 

idiomas sabes máis doado é aprender novos 

 

Esta ideia do galego como ponte para uma língua internacional como o português também 

foi referida pelo “So”, paleofalante que deixou de falar galego para voltar a falá-lo 

posteriormente, mas reconhece que a sua motivação inicial foi identitária: 
 

So: Si. 

(…) A motivacion inicial foi identitària. 

(…) Máis adiante decateime que tamén podia servirme de cara ao portugués 

Pero iso chegou xa máis tarde. 

A motivacion inicial foi identitària. 

 

Entrevistador: interesante iso tamén 

e serviu para o portugues? 

e pensas que iso e graças ao galego? 

 

So: Si. Sen dúbida 

 

Pareceu-nos interessante contrastar as motivações próprias com as alheias. Assim, os 

motivos que as pessoas neofalantes forneceram como tais para falarem em galego não se 

correspondem com as razões que essas pessoas neofalantes ou outras pessoas 

paleofalantes vêem noutras pessoas neofalantes. Deste modo, encontramos uma 

tendência geral a ver as mudanças de língua nas demais pessoas neofalantes como 

motivadas politicamente e associadas a pessoas com um capital educativo e cultural alto.   

 

O “Xo”, que não teve uma motivação politica para começar a falar galego, acha, porém, 

que a questão da língua galega está politizada e que falar galego em determinados espaços 

públicos pode significar ser militante ou simpatizante do BNG16. O “Xo” opina, como o 

“Bs”, que as pessoas “cultas” costumam responder em galego apesar de não terem o 

galego como língua habitual. Também pensa que nas cidades um sentimento de “rebeldia” 

pode empurrar às pessoas neofalantes a falarem galego. 
 

Três das cinco pessoas paleofalantes explicitam a ideia de que as pessoas neofalantes têm 

motivações políticas para começarem a falar em galego: o “Ao”, “por convencimento 

político”; o “Fa”, “xeralmente ,o son por ideoloxia, ven sexa politica ou nacionalista”, e 

finalmente  o “Ga” estende este tipo de motivação a qualquer falante de galego de cidade 

com independência de se for neofalante ou paleofalante, “pois no mundo urbano sí que 

é máis probable que unha persona que fale galego teña unha ideoloxía política 

determinada, neste caso nacionalista.” 

 

 

                                                           
16 O Bloque Nacionalista Galego (BNG) é um partido político que durante muitos anos foi o úico partido político de 

âmbito galego que teve representação institucional.  
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5.6. Tendência à estandardização na comunicação online escrita 

 

A comunicação online escrita tem uma peculiaridade relevante para o nosso trabalho: a 

dificuldade de diferenciar pessoas neofalantes e paleofalantes num fórum online porque 

os dous grupos tendem à estandardização na escrita. Nos últimos mais de 30 anos, a 

presença do galego no ensino, a existência dalguns meios de comunicação em galego e a 

internet têm generalizado o conhecimento dos diferentes estândares ou padrões do galego.  

 

A escola, como ficou dito, é para muitas pessoas, nomeadamente nas cidades, o único 

contacto que têm com a língua galega. Porém, o galego que se ensina no meio escolar é 

um galego estandardizado. E a este galego estandardizado estão expostos neofalantes e 

paleofalantes no meio escolar.  

 

Esse galego estandardizado está valorizado socialmente nos usos formais tais como a 

escrita e na comunicação online escrita desaparece uma das características que identifica 

negativamente algumas pessoas neofalantes: a fonética castelhanizada atribuída 

comummente à maioria das pessoas neofalantes (Loureiro-Rodriguez; Boggess; 

Goldsmith, 2013: 6). Na comunicação escrita também desaparecem caraterísticas 

dialetais orais como a gheada ou o sesseio17, por exemplo, associadas com o galego falado 

pelas pessoas paleofalantes. Tudo isto faz com que o galego escrito de pessoas 

neofalantes e paleofalantes tenda a parecer-se.  

 

Bs: o galego escrito é máis estándar có galego oral, a fin de contas (…) 

pode ser que os neofalantes empreguen grafías distintas, máis cercanas ó lusismo pero penso 

que a escrita si tende a igualar 

 

Esta tendência a homogeneização da expressão escrita de neofalantes e paleofalantes é 

atribuída explicitamente à escola onde se trabalham fundamentalmente as destrezas 

escritas do galego e não as orais: 

Fl: Pois non sabería dicirche, xa que coñezo neofalantes que eu pensaba que levaban toda a 

vida falando galego polas expresión tan da súa terra que usan etc. 

Pero creo que en xeral podería dicirse iso xa que no colexio ensinanche a escribir en galego pero 

non soen esixir falalo. 

Me refería a que online a comunicación soe ser escrita e iso practícase no colexio/instituto pero 

á hora de falar con un neofalante offline pode notarse máis xa que no colexio non te esixen falar 

galego. 

 

As próprias pessoas paleofalantes entrevistadas corroboram que não se exprimem da 

mesma maneira na expressão escrita e na expressão oral quanto à correção normativa: 
 

Pa: Si, claro, en DelCeta falo un galego que non utilizo na rúa por exemplo así que 

definitivamente si. Tamén algo moi común é que na escrita o escriba dunha forma correcta e na 

miña vida coitidiana non. 

 

Deste modo, com pessoas motivadas linguisticamente e com um domínio da língua 

aceitável é difícil discriminar entre neofalantes e paleofalantes.  

                                                           
17 Eis a definição de “sesseio” no Dicionário Estraviz: “Peculiaridade linguística de certas zonas e falantes, 

consistente em suprimir a oposição fonológica entre o fonema interdental fricativo surdo [θ] (z + a, o, u, ou c + e, i) 

e o lingualveolar fricativo surdo [s], em favor deste último, realizado como predorsal ou ápico-alveolar”. 
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Fp: “Si, creo que é bastante difícil de distinguir se escribe correctamente, sen embargo 

nunha conversa na rúa é bastante fácil, eu digo que falan galego con acento castelán jeje 

☺” 

 

As nossas pessoas informantes reconhecem, com independência do facto de serem 

neofalantes ou paleofalantes, que mesmo para elas que levam tempo participando nesta 

comunidade virtual é difícil saber muitas vezes quem é neofalante e quem é paleofalante.  

Ao: (…) a unha pequena porcentaxe de persoas pódeselle recoñecer que é galegofalante de 

toda a vida 

pero a unha gran parte non se lle recoñece nada 

 

Ainda que existem traços evidentes de neofalantismo que também se podem evidenciar 

na escrita tais como a colocação do pronome átono, outra das características da 

comunicação online escrita é a possibilidade de autocorreção, que permite revisar um 

texto antes de ser publicado e corrigir erros. Vejamos um exemplo de autocorreção a 

posteriori porque se tratava de uma conversa sincrónica mediante um chat mas no fórum 

Delcelta a troca de mensagens é assincrónica: 

 

Entrevistador: “E pensas que nun entorno online é mais difícil recoñecer a unha persoa 

neofalante que nunha conversa na rua, por exemplo?” 

 

Dd: “As sinais son distintas, pero chamativas en todo caso 

Os sinais* ☺” 

 

É importante sublinhar que Delcelta é considerado um espaço formal devido à 

importância que a participação nele tem para as pessoas entrevistadas. Assim, o “Ga” 

considera que não é o mesmo uma mensagem no WhatsApp que um post em Delcelta18. 

Ao se tratar de um espaço formal o “Ga”, paleofalante, evita os erros e escreve em um 

galego estandardizado. No trecho a seguir também podemos ver que o “Ga” é consciente 

de que a comunicação online permite dispor paralelamente de recursos e ferramentas 

como dicionários ou corretores linguísticos que possibilitam a estandardização da 

expressão escrita. 
 

Ga: Sí, porque xa para empezar perdes o acento e a maneira de falar (…) 

No foro do celta, tendo a escribir un galego máis normativizado. Escribindo e whatsapp cos 

colegas si podo permitirme empregar formas escritas como "ghanas" para expresar o fenóneno 

da gheada...ou escribir palabras non correctas en galego. Pero fuxo dos erros ortográficos, 

porque agora hai correctores para tódolos idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 O valor desta comunidade virtual para muitas das pessoas que participam nela fica evidente e manifesta na 

antiguidade de muitas das pessoas participantes nela e na importância que o futebol e o Celta de Vigo têm na vida 

destas pessoas.  
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5.7. A internet como lugar de ensaio linguístico e identitário 

 

A análise das entrevistas às doze pessoas neofalantes sugere que estas pessoas usam 

notavelmente mais a língua galega online que offline. Quatro dessas pessoas são 

monolingues em galego em todos os âmbitos da sua vida enquanto sete são bilingues 

offline. Destas sete pessoas bilingues offline seis são monolingues em galego em Delcelta 

e a última pessoa que fica é praticamente monolingue em castelhano offline mas é bilingue 

em Delcelta, quer dizer, que só usa o galego na internet. Podemos concluir, então, que 

estas pessoas têm uma identidade digital mais galegofalante que a sua identidade offline 

e que para as pessoas que mudaram recentemente do castelhano para o galego ou que se 

decidiram recentemente a introduzir o galego em mais âmbitos da sua vida, a internet e 

redes sociais como Delcelta têm jogado um rol importante. Encontramos também que 

várias das pessoas entrevistadas decidiram usar de preferência o galego em todas ou 

nalgumas áreas da sua vida depois de tê-lo praticado online.  

Assim, das doze pessoas neofalantes, as sete pessoas bilingues offline (o “Bs”, o “Dd”, o 

“Bi”, o “Ge”, o “Vs” e o “Mo”, isto é, todas exceto o “Jc”) são monolingues em galego 

em Delcelta. Quatro dessas pessoas neofalantes entrevistadas são monolingues em galego 

em todos os âmbitos da sua vida: o “Fl”, o “Cm”, o “Fp” e o “Xo” e a última pessoa 

neofalante entrevistada, o “Av”, é practicamente monolingue em castelhano offline mas 

é bilingue em Delcelta, quer dizer, o “Av” só usa o galego na internet porque quase não 

tem ocasiões de usar o galego offline: 

Av: Poco que añadir. Imagino que las condiciones de vida, sobre todo de quien te rodeas, 

influye a la hora de usar la lengua. Una pena que no fuera algo más dualista en mi caso, de no 

tener familia o amigos con los que hablar habitualmente en gallego. Al final se acaba 

perdiendo poco a poco. Habrá excepciones, por supuesto, pero supongo que es lo habitual 

 

Encontramos igualmente que várias das pessoas entrevistadas (o “Ge”, o “Bs” ou o “Dd”, 

por exemplo) decidiram usar de preferência o galego em todas ou nalgumas áreas de sua 

vida depois de tê-lo praticado online. Ou seja, na nossa investigação o ciberespaço emerge 

como um lugar de aprendizagem e experimentação linguística e teste de identidade. O 

caso do “Ge” ilustra clarissimamente isto. O “Ge” é um neofalante bilingue que tem o 

galego como língua habitual mas é monolingue em Delcelta. De facto, foi nesse fórum 

onde começou a usar a língua galega justo um ano antes que na sua vida offline, isto é, 

foi em Delcelta onde o “Ge” teve a sua primeira mudança linguística. Eis um longo 

fragmento da entrevista ao “Ge” que decidimos reproduzir porque exemplifica muito bem 

como uma sucessão de mudanças linguísticas podem começar no ciberespaço e ir 

expandindo gradualmente os usos do galego: 

   

Ge: Agora que o dis teño que rectificar 

Non me decatara diso porque me esquecera de delCelta 

Pero ali comecei a usar o galego antes que en ningures  

 

Entrevistador: en DelCelta es totalmente monolingue en galego, verdade? 

 

Ge: E iso foi un ano antes de comezar a falar galego a cotío  

Si 

Menos se lle poño un post a Aimar ou algo asi 

 

Entrevistador: ou sexa no 2014 
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Ge: Xusto 

Bueno, concretamente me rexistrei o 28 de decembro de 2013 

 

Entrevistador: e desde o comenzo xa emepzaches en galego? 

 

Ge: Si, dende a primeira mensace 

Estouno a mirar xusto agora para confirmar 

Teñoa diante na pantalla do ordena... 

 

Entrevistador: tiveches pois, digamos, unha identidade dixital mail galegofalante que a tua 

identidade "física", porén, actualmente hai diferenza entre o uso offline e online na tua vida? 

digo linguisticamente 

 

Ge: Si, xusto. Actualmente non, diria eu (…) 

 

Entrevistador: Ok. No teu caso, para min, digo eu, Internet parece que xoga un papel moi 

importante na tua vida actual como galegofalante, non? 

 

Ge: Mmmm pode que si 

Supoño que a traves de delCelta.com comezou a miña andadura de galegofalante (…) 

 

E o “Ge” acha que a internet e comunidades virtuais como Delcelta podem ser úteis como 

espaço de iniciação e está convencido de que há mais gente como ele próprio: 
 

Ge: Eu creo que, por desgraza, vai seguir a tendencia de reducion do numero de 

galegofalantes das ultimas decadas. Poren, cada vez hai mais xente coma min e creo que cun 

empurronciño moita mais xente que por exemplo fala galego dende o anonimato de redes sociais 

ou foros, se animaria a facelo en persoa 

 

O “Ge” menciona o anonimato, como também fez o “Vs”, como uma qualidade do 

ciberespaço que permite testar uma nova identidade. Para o “Vs” o anonimato no fórum 

Delcelta também pode ajudar num momento de mudança de língua porque permite criar 

uma identidade “diferente”: 

Vs: Bastante menor....e tamén está o factor de ter un nick que che da un anonimato, aínda que 

moitos xa se coñezan entre eles, den pistas....eu neste punto prefiro seguir baixo o meu nick e ser 

o menos identificable posible, sobretodo pola idade, ideoloxía ou calquer outro factor que poida 

influír á hora do debate 

Para min esa é unha das bases do foro, ao poder ter aínda unha identidade distinta; cousa que 

en Twitter xa é moi moi difícil 

 

Anonimamente ou não, parece que a comunicação telemática fornece um espaço de 

segurança. A interação escrita faz com que as pessoas neofalantes não vejam questionada 

a sua legitimidade como falantes de galego. O ciberespaço aparece então como um lugar 

onde pessoas neofalantes e paleofalantes que foram escolarizadas em galego se sentem 

em igualdade de condições. Um dado interessante é que só uma pessoa referiu sentir-se 

mais cómoda na oralidade que na escrita.  
 

Jc: Se cadra son máis dado a falar, porque teño máis seguridade que escribindo, porque penso 

que quedei obsoleto e meto a gamba demasiadas veces jajajaja 

 ☺ 
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A comunicação online escrita também permite a prática do monolinguismo em galego 

porque reduz a possibilidade de incomunicação com pessoas hispanófonas. Como a 

maioria das pessoas têm conhecimento passivo do galego e a maioria das pessoas 

internautas são pessoas jovens que foram escolarizadas em galego, nomeadamente nas 

destrezas escritas do galego, a comunicação escrita reduz a possibilidade de 

incomunicação entre pessoas que falam galego e castelhano:  

Ge: Con respecto da canle, pois en lingua escrita nunca mesturo porque non hai problemas 

de comprensión 

 

Fa: Si,claro no escrito escribese o normativo xeralmente, a xente que escribe online 

xeralmente xa estudiou galego....nos por exemplo dicimos ,mao ,irmão (…) 

Si e mais sinxelo online,na rua e incomodo respostarlle en galego a unha persoa que está a 

conversar contigo en castelan 

 

A internet aparece assim como um lugar mais “protegido” para aquelas pessoas que 

decidem adotar a “norma bilingue” (Pujolar, 1993), quer dizer, continuar a conversa em 

galego embora a pessoa interlocutora seja hispanófona, minimizando a incomodidade que 

sentem as pessoas galegofalantes ao utilizarem a sua língua. As pessoas falantes de galego 

são bilingues e portanto são as que presuntivamente deviam “acomodar-se” à língua do 

interlocutor ou interlocutora hispano falante:  

 

Entrevistador: o curioso é que en DelCelta, por exemplo, falas en galego con quen fala en 

castelán, verdade? 

 

Bi: si 

pero na vida offline é diferente... 

porque non é unha conversa directa (…) 

supoño que porque eu publico un post ou unha resposta nun foro 

é algo singular 

moitas veces non espero que haxa unha resposta directa 

e na vida offline 

pois por respeto 

se falo con alguén que sexa polo que sexa 

debería entender e saber empregar o galego 

non o fai, sexa polo tema que sexa 

pois non lle vou a seguir falando en galego 

 

Dd: (…) Si, no sentido de que alí móstrome (xa por costume, non por outra cousa) como 

exclusivamente galegofalante. Nunca pretendín dar unha imaxe ou ser exclusivo no uso, pero 

cando me rexistrei empecei a escribir en galego, e nunca máis xa me formulei a cuestión 
Como che dicía, si que son, ou poden ser, unha gran ferramenta para o aprendizaxe do galego 

os foros da internet, se lle pos dedicación e tes ganas de aprender 

 

Entrevistador: logo en xeral dirías que usas mais a língua galega online ou offline? 

digo con galegos... 

 

Dd: Así o penso eu, polo menos 
Pode ser, si 
Cando escribo online nun medio galego, mesmo nas miñas redes sociais, si que moitas veces 

non tes ese razoamento de 'con esta persoa sempre falo X', e non che frea 
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O “Bs” reitera que não é o mesmo escrever que falar cara a cara. Para ele o ciberespaço é 

um entorno desinibidor. De facto, embora seja bilingue, o “Bs” nunca escreveu no fórum 

em castelhano, mesmo quando o castelhano era sua língua habitual. E o “Bs” é consciente 

de que a sua identidade digital é mais galegofalante do que a sua identidade offline.  

Bs: pois mira... precisamente no foro non escribín nunca en castelán (non sei hai canto estou 

aí metido, pero seguramente antes de falar en galego habitualmente) 

Pode que tamén algún artigo que escribira daquela fora en galego. 

Pero usábao pouco por redes sociais (agora mesmo, podería dicir que uso máis o galego e o 

inglés) 

Pode que axudara, pero nunca o considerei determinante 

creo que en xeral, os medios online favorecen unha maior presenza do castelán, que se reflite 

tamén nos hábitos lingüísticos 

 

Entrevistador: poderia dicirse logo que a tua identidade dixital é mais galegofalante que a 

tua identidade "física"? 

 

Bs: sinxelamente, un entorno descoñecido me desinhibía. Tamén o feito de escribir no canto 

de falar cara a cara.  

Podería dicirse que si 

 

Um assunto importante no que diz respeito ao uso da língua galega na internet é de que 

se dá também um uso induzido do galego nas redes socias, isto é, o uso escrito do galego 

na internet faz com que pessoas hispano falantes interajam em galego com pessoas que 

falam essa língua nomeadamente no caso das pessoas mais jovens que têm conhecimento 

ativo do galego escrito (Domínguez e Ramallo, 2012: 63). Isto faz com que quanto mais 

as pessoas usam o galego na comunicação online, mais há outras pessoas a interagirem 

com elas nessa língua. Deste uso induzido é consciente o “Mo”, bilingue offline mas 

monolingue na internet. O “Mo” observa que há gente que troca de língua para o galego 

na interação escrita com ele: 

 

Mo: (…) dinme conta q moita xente en internet (twitter DelCelta, etc) que ao verme escribir 

en galego comezaron a respostarme en galego. 

 

A escassa presença do galego nas cidades ou as poucas possibilidades que algumas das 

pessoas entrevistadas referem para falarem galego com outras pessoas galegofalantes faz 

com que o ciberespaço ou redes sociais como Delcelta onde o galego está mais presente 

que na cidade de Vigo seja considerado um lugar que facilita a desinibição linguística. A 

perceção de uma maior presença do galego no fórum em relação ao mundo social físico 

das pessoas participantes foi referida por várias destas pessoas como uma oportunidade 

para empregar essa língua. A modo de exemplo, o “Bi” reconhece abertamente que tem 

uma prática linguística assimétrica online e offline porque o seu ambiente não é 

galegofalante e tem certeza de que se vivesse num ambiente galegofalante falaria muito 

mais galego. O fórum permite ao “Bi” praticar a língua galega e não só usá-la: 

 

Entrevistador: e dirías que a tua identidade dixital é mais galegofalante que a tua identidade 

offline? 

 

Bi: e duro de recoñecer, pero si 

uso máis o galego a nivel online ca na vida cotidiana 
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Entrevistador: e por que pensas que isto é así? 

 

Bi: pois pola pouca xente ca que me relaciono 

que é galegofalante o 100% do tempo 

 

Entrevistador: onte diciasme que no foro DelCelra era o único lugar no que escribías en 

galego, é certo, ou tamén escribes en glego noutras redes sociais? 

 

Bi: no facebook e no twitter tamén o emprego (…) 

se vivise nun entorno galegofalante 

seguro que falaría o galego a maioría do tempo (…) 

 

Mesmo nos casos em que a mudança de idioma foi quando a internet não estava tão 

estendida, existe a consciência de que na atualidade teria sido importante: 

 

Cm: mmm, persoalmente creo que non influiu, igual agora si que influiria pero fai 5-6 anos 

as rrss non estaban tan en auxe como o poden estar agora.. a min non me influiron moito non.. 

Além de um espaço protegido e de experimentação, a internet também é vista como uma 

grande ferramenta para a aprendizagem do galego: 

Dd: Como che dicía, si que son, ou poden ser, unha gran ferramenta para o aprendizaxe do 

galego os foros da internet, se lle pos dedicación e tes ganas de aprender (…) 
Agora ben, cando hai vontade, si podes atopar tamén facilidades: xente disposta a axudar, 

facilidades académicas (escolas e cursos, foros na internet), e a ferramenta da prensa online é 

moi valiosa 

 

E esta ideia de que a “rede” poder fornecer ferramentas para a aprendizagem e prática 

linguística que podem ser muito úteis em um contexto como o galego também foi 

mencionada por um paleofalante: 

 

Ga: a ver, paréceme que cada vez hai menos galego falantes 

pero tamén que cada vez é máis doado acceder a material, e información en galego 

e os sistemas de comunicación é doado que rápidamente integren o idioma.  

 

Singular e interessante é o caso do “Av”, neofalante online. O “Av” é bilingue em 

Delcelta mas hispano falante na sua vida offline, de facto unicamente fala galego com o 

pai da sua namorada e “frases curtas” por falta de confiança no seu galego oral.  

 

Av: Off-line, como dis, pouco o uso. Case nada, a verdade. O único pois cando lle contesto 

algo ó pai da miña moza, ou cando me comunico con el con frases curtas. Cando é unha conversa 

longa, tiro polo castelán. Ó mellor por medo a trabucarme, polo desuso. 

 

O fórum Delcelta representa para o “Av” um lugar onde praticar e usar de maneira segura 

o galego e uma maneira de manter vivo o seu galego. Em Delcelta o seu galego escrito é 

correto.  

 

Entrevistador: Vexo que no foro escribes en galego e castelán indistintamente, mais hai algún 

contexto na tua vida (offline ou online no que empregues unicamente galego ou castelán? 

  

Av: Sí. En mi vida cotidiana suelo utilizar casi únicamente el castellano. 

Te comento las razones 
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Por pura costumbre. Así fui criado. Crecí en un entorno familiar donde solo se usaba el 

castellano, rodeado de amigos y compañeros que hablan castellano, en un colegio donde los 

profesores hablaban castellano por norma general (excepto un par de ellos) 

Al final supongo que te acabas acostumbrando a lo que hay alrededor 

 

Entrevistador:   E no foro, como decides a lingua na que escribes un post? 

 

Av: No tengo un método de decisión sobre usar gallego o castellano en el foro. A veces cuando 

en medio de un debate hay usuarios que no son gallegos (hay varios), pues uso el castellano para 

que puedan entenderlo. Otras veces cuando veo que un debate está en gallego, pues escribo en 

gallego. No sé, es algo que sale solo 

Ahora, por ejemplo, escribo en castellano porque estaba redactando un trabajo para la 

universidad en castellano, y ya tengo ese chip. 

También puede ser porque el gallego al estar prácticamente en desuso en mi vida cotidiana, no 

quiero perderlo, y el foro es una manera de mantenerlo vivo (…) 

 

Av: Hay gente que, como yo, escribe indistintamente, otros que escriben normalmente en 

castellano y algún mensaje aislado en gallego, otros que escriben siempre en gallego... 

 

Os espaços de sociabilidade online como Delcelta também resultam úteis e valiosos para 

praticar e aprender a língua no caso de pessoas neofalantes (o “Ge”) e mesmo 

paleofalantes (o So”) que moram fora da Galiza. No caso do “So” que nunca viveu na 

Galiza e nunca foi escolarizado em galego é uma maneira de praticar a escrita: 

Entrevistador: debido a tua situación geográfica 

que papel xoga internet ou foros como DelCelta? 

 

So: Bufff... ferramenta imorescindibel 

Para practicar, falar e seguir aprendendo 

 

Em resumo, na nossa pesquisa encontramos evidências de que a comunicação telemática, 

através de comunidades virtuais como Delcelta ajuda as pessoas neofalantes de galego 

ao fornecer-lhes um espaço anónimo, seguro, de provas, de prática, de aprendizagem, de 

encontro com outras pessoas galegofalantes e de experimentação linguística e identitária.  

 

 

 

5.8. Visões sobre os diferentes estândares da língua galega.  

O assunto da normatização, estandardização ou padronização da língua galega foi um 

tema contemporâneo e intimamente ligado ao começo das políticas de planificação 

linguística na Galiza. É um assunto não isento de polémica mas não queríamos deixar 

passar a oportunidade de tratar esta questão.  

No obstante, não queremos fazê-lo unicamente desde o ponto de vista da criação de uma 

norma para o galego mais ou menos próxima do castelhano ou do português (“guerra de 

grafias”) (Herrero Valeiro, 2011) mas da coexistência de vários estândares “legítimos” 

do galego ou da oportunidade potencial que pode representar para a revitalização do 

galego e para uma nova política de planificação linguística na Galiza a proximidade do 

galego e de uma língua de âmbito planetário como o português, quer considerada a língua 

galega como língua separada do português quer como variantes da mesma língua. 

Infelizmente, o assunto sobre as variantes orais do galego excedia este trabalho e não 
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pudemos recolher opiniões sobre as variantes faladas do galego, que sem dúvida teria sido 

igualmente interessante.  

O processo de estandardização da língua galega decorreu paralelo ao processo de 

planificação linguística aberto com o fim da ditadura. Simplificando, existem 

basicamente duas posições. A primeira, a “reintegracionista” defende que galego e 

português são variantes da mesma língua. A segunda, a “autonomista” sustem que ainda 

que originalmente foram a mesma língua atualmente são línguas diferentes. Desde a 

morte do ditador Franco em 1975 tiveram lugar na Galiza várias propostas de codificação 

da língua galega para incorporar o galego ao sistema educativo e à administração pública. 

As primeiras propostas normativas tinham um carater “liberal” -“deixando um bom 

número de escolhas aos utentes, de modo a permitir umha escrita com diferentes graus 

de proximidade (ou de afastamento) com o resto do diassistema”- mas finalmente acabou 

por se impor o “afastamento das soluçons ortográficas coincidentes com o sistema luso-

brasileiro” (Díaz Fouces, 2001: 11). 

Assim sendo, embora a nossa pesquisa não esteja focada na estandardização da língua 

galega pareceu-nos importante introduzir alguma pergunta19 sobre esta questão. Em 

nenhum caso se pretendeu polemizar nesta questão, basicamente o que queríamos era 

conhecer o razoamento espontâneo da pessoa entrevistada.  

Apesar do facto de não ser nenhuma das pessoas entrevistadas “reintegracionista” 

praticante, várias das pessoas entrevistadas são partidárias duma aproximação normativa 

ao português, vêem no português uma oportunidade para a língua galega ou gostavam de 

aprender a escrever em português ou em galego “reintegrado”. Até houve quem tentasse 

ser “reintegracionista” mas desistiu porque achava que não tinha conhecimentos 

linguísticos suficientes (caso do “Dd”, neofalante e do “Ao”, paleofalante). No obstante, 

também encontramos a sobrevivência de opiniões e atitudes contrárias.  

Entre as pessoas neofalantes entrevistadas podemos fazer quatro grupos. Em primeiro 

lugar encontramos as pessoas favoráveis a uma aproximação normativa, à coexistência 

normativa ou que vêem o português como uma oportunidade para o galego (o “Ge”, o 

“Dd” e o “Fp”). Verbalizam que a aproximação do galego ao português é positiva porque 

é o “natural” em lugar de se aproximar ao espanhol, que a normativa mais estendida do 

galego é “insuficiente” e que a proximidade linguística de galego e português pode ser 

um bom argumento “instrumental” para fomentar o incremento do número de 

galegofalantes. 

Um segundo grupo (o “Vs”, o “Cm” e o “Bi”) não vê pessoalmente como negativo a 

coexistência normativa (não se importam que haja galegofalantes que escrevam em 

“reintegrado”) mas pensam que uma aproximação do estândar do galego “autonómico” 

ao português não está isento de riscos porque existe certa “lusofobia” e haveria pessoas 

que não reagiriam bem.   

                                                           
19 A pergunta “tipo” ou introdutória era esta: 

Entrevistador: Nas redes sociais comenza a ser perceptibel a existencia de persoas que conversan habitualmente 

en, digamos, galego ILG-RAG e outras reintegrado-português cada unha delas na sua normativa? Que che parece 

isto? 

(En DelCelta non observei isto mais no Facebook ou no Twitter é relativamente frecuente) 
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Um terceiro conjunto de pessoas (o “Mo”, o “Xo” e o “Bs”) é abertamente contrário ao 

“reintegracionismo” ou não vê vantagem nenhuma na proximidade linguística entre 

galego e português.  

Por último, um quarto grupo de pessoas refere não ter uma opinião formada sobre esta 

questão (o “Av”o “Jc” e o “Fl”).  

Na Galiza é um lugar-comum ouvir que as pessoas paleofalantes são hostis ao 

reintegracionismo ou que o reintegracionismo é “uma cousa de neofalantes” mas das 

nossas entrevistas não podemos coligir isso. De facto, as opiniões de neofalantes e 

paleofalantes sobre o tema parecem ser bastantes simétricas.  

O “Ao”, paleofalante, estabelece uma identificação entre reintegracionista e neofalante: 

Ao: case todos os reintegratas son neofalantes (…)  

 

Porém, o interessante do caso é que o “Ao” e que ele tentou no passado ser 

“reintegracionista” mas não conseguiu um domínio linguístico que ele julgava suficiente 

e desistiu.  

Ao: eu intenteino no seu día 

pero non fun capaz de aprender 

 

Pela sua parte, o “So” mencionou que o galego lhe tinha resultado útil “sen dúbida” para 

aprender português. Enquanto o “Fa”, paleofalante, de origen rural mas residente em 

Vigo, não tem problema nenhum com a “coexistência normativa” e vê o movimento 

“reintegracionista” como uma cousa positiva. O “Pa”, paleofalante bilingue de 

Compostela que tem o castelhano como língua habitual, embora não tenha uma imagem 

positiva do “reintegracionismo” tem uma atitude tolerante com as pessoas 

“reintegracionistas”. E finalmente, o “Ga”, paleofalante monolingue em galego de 

origem rural e residente no rural, não tem uma visão negativa do “reintegracionismo” 

(“pareceme correcto que ante unha palabra nova, se mire primeiro ao portugués para 

ver como o escriben eles”) ainda que lhe resulta “forçado na escrita”: 

Ga: eu vivo cerca de Portugal, e aínda que non hai problemas de comunicación evidentes sí 

existe unha pronunciación das palabras distintas, fruto de moitos anos de evolución do idioma 

de xeito diferente. 

Pareceme correcto que ante unha palabra nova, se mire primeiro ao portugués para ver como 

o escriben eles 

non se me ocurre ningún exemplo 

pero tampouco me parece correcto a maneira de escribir a palabra "unha" en reintegrado 

porque eu sempre dixen e pronuncie "unha" distinto ao que pronuncian os portugueses 

vamos, que o idioma galego xa se diferenciou tanto do portugués que hai casos que me resulta 

moi forzado a escrita en reintegrado 
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6. Conclusões  
 

Na nossa pesquisa encontramos que várias das pessoas neofalantes entrevistadas têm uma 

identidade digital mais galegofalante que a sua identidade offline e que para as pessoas 

que mudaram recentemente do castelhano para o galego ou que se decidiram 

recentemente a introduzir o galego em mais âmbitos da sua vida, a internet e redes sociais 

como Delcelta têm jogado um rol importante. Encontramos também que várias das 

pessoas entrevistadas decidiram usar de preferência o galego em todas ou nalgumas áreas 

de sua vida depois de tê-lo praticado online. 

 

A principal conclusão que podemos tirar com os nossos dados é que a internet emerge 

como um importante lugar de mudanças linguísticas, e em algum caso, como o momento 

inicial de uma primeira mudança linguística que inaugura uma serie sucessiva de 

mudanças linguísticas que vão progressivamente alargando o espaço que o galego ocupa 

na vida das pessoas neofalantes. A importância do ciberespaço como lugar de ensaio 

linguístico e identitário fica manifesta ao analisarmos o contraste entre os usos 

linguísticos online e offline das pessoas neofalantes bilingues entrevistadas. O facto 

dessas pessoas neofalantes bilingues offline se apresentarem como galegofalantes 

monolingues online desde o primeiro dia que se registam no fórum e a persistência em 

manterem essa identidade digital galegofalante monolingue pode apontar para outras 

futuras mudanças linguísticas expansivas no uso social da língua galega.  

 

Para estas pessoas neofalantes a internet aparece como um lugar de segurança onde estas 

pessoas se sentem protegidas e legitimadas para usarem a língua galega. Os potenciais 

conflitos que possam surgir com pessoas paleofalantes ficam dissipados porque na 

comunicação escrita a tendência à estandardização de neofalantes e paleofalantes faz com 

que muitas vezes resulte complicado diferenciar entre um ou outro grupo. O galego 

estandardizado está valorizado socialmente nos usos formais tais como a escrita e isto faz 

com que o galego escrito de pessoas neofalantes e paleofalantes tenda a parecer-se. 

Quanto ao potencial conflito com pessoas hipanófonas, o facto de castelhano e galego 

serem línguas muito próximas e o conhecimento que a maioria das pessoas jovens têm do 

galego, nomeadamente da escrita, através da escola, reduz notavelmente a incomunicação 

e permite às pessoas neofalantes adotar uma posição monolingue sem temor a não serem 

compreendidos. Além disso, nos usos escritos formais dá-se um uso induzido do galego, 

quer dizer, que quanto mais as pessoas usam o galego na comunicação online, mais há 

outras pessoas a interagirem com elas nessa língua. Tudo isto contribui para fazer do 

ciberespaço um lugar onde uma pessoa neofalante de uma cidade galega se possa sentir 

mais cómoda em comparação com o seu contexto offline. Além disso, várias das pessoas 

entrevistadas verbalizaram o seu desejo de falar mais assiduamente em galego mas não 

encontravam um espaço ou lugar quotidiano no qual fazê-lo. O ciberespaço aparece assim 

como esse lugar. Um lugar de encontro com outras pessoas que se exprimem em galego 

e também um recurso que fornece ferramentas e inputs linguísticos para a aprendizagem 

e prática da língua galega.  

 

Em síntese, na nossa pesquisa encontramos evidências de que a comunicação telemática, 

através de comunidades virtuais como Delcelta ajuda às pessoas neofalantes de galego 

ao fornecer-lhes um espaço anónimo, seguro, de provas, de prática, de aprendizagem, de 

experimentação linguística e identitária e de encontro com outras pessoas galegofalantes. 
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Neste trabalho também recolhemos evidências da natureza “negociada” das categorias 

neofalante e paleofalante e de que estas categorias devem ser consideradas como 

categorias abertas não pré-estabelecidas chegando mesmo a serem contestadas e 

questionadas por algumas das pessoas participantes neste estudo nomeadamente por 

pessoas neofalantes que levavam muitos anos de prática monolingue ou habitual em 

galego. Também fornecemos exemplos no sentido de que neofalante e paleofalante não 

são necessariamente categorias socialmente óbvias.  

Quanto às razões ou motivações alegadas pelas pessoas neofalantes para a mudança 

idiomática total ou parcial para o galego, predominam claramente e de modo explícito as 

identitárias. Nas pessoas neofalantes entrevistadas as razões que podemos considerar 

relacionadas com o valor económico da língua quase não jogaram papel nenhum na 

mudança idiomática ou na introdução do galego em novos âmbitos da vida dessas 

pessoas. A perceção do escasso valor económico do galego, achamos nós, pode supor um 

limite a ter em conta desde o ponto de vista da planificação linguística. Esta foi uma das 

razões que nos levou a introduzir uma ou várias perguntas sobre o assunto da 

normatização ou estandardização. No obstante, não queríamos tratar esta questão 

unicamente desde o ponto de vista da criação de uma norma para o galego mais ou menos 

próxima do castelhano ou do português mas da coexistência de vários estândares 

“legítimos” do galego ou da oportunidade potencial que pode representar para a 

revitalização do galego e para uma nova política de planificação linguística na Galiza a 

proximidade do galego e de uma língua de âmbito planetário como o português, quer 

considerada a língua galega como língua separada do português quer como variantes da 

mesma língua. Apesar de encontrarmos opiniões e atitudes contrárias a qualquer 

aproximação ao português ou à convivência de vários estândares do galego também 

encontramos pessoas que vêem no português uma oportunidade para a língua galega e 

que têm uma opinião favorável da prática “reintegracionista”. A diversidade de opiniões 

sobre este assunto pensamos que deixa abertas as possibilidades a tentar uma estratégia 

“dual” para o galego onde possam conviver vários estândares dessa língua. Isto poderia 

ressaltar o valor económico do galego ao pô-lo em relação com uma língua como o 

português e seduzir a novos e novas potenciais falantes. A conhecida popularmente como 

Lei Paz-Andrade20 pode ser uma oportunidade neste sentido. Sobre este assunto seria 

interessante conhecermos a opinião das pessoas hispano falantes.  

Quanto às limitações da investigação, a ausência de mulheres entre as pessoas 

informantes é uma importantíssima limitação. Também sublinhar a importância que sobre 

está questão possam ter futuros estudos diacrónicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonia. Foi aprovada 

por unanimidade em 14 de maio de 2013 no Parlamento da Galiza. A Lei visa a incorporação do português ao ensino, 

a promoção da participação pública e privada em foros lusófonos, a recepção de televisões e rádios portuguesas e o 

reconhecimento da língua portuguesa para o acesso à função pública: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140408/AnuncioC3B0-310314-0001_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140408/AnuncioC3B0-310314-0001_gl.html
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8. Anexos 
 

Anexo I. Texto de solicitude personalizada de entrevista através da opção de 

mensagem privada do fórum 

 

"Ola xxx! 

Estou facendo una investigación sobre neofalantes de galego e gustariame poder falar 

contigo porque penso que a tu opinión pode ser moi útil para min. 

O estudo é un traballo fin de mestrado na Universitat Oberta de Catalunya. O mestrado 

é o de ‘Societat de la informació i el coneixement’. 

O obxetivo do proxecto e coñecer as experiencias da xente que adopta o galego como 

lingua de comunicación social e o que outra xente pensa da sua conduta lingüística. 

Sería unha entrevista semiestructurada onde hai unha serie de temas a tratar e non 

preguntas predeterminadas. Parécese mais a unha conversa sobre un tema concreto que 

ao típico cuestionario, por exemplo, das sondaxes electorais. Penso que un chat sería un 

bo medio para isto. Podemos facela por chat escrito ou de vídeo. Ti decides, claro. 

Ainda que os resultados do estudo serían públicos, xa que se trata dun traballo fin de 

mestrado, a tua participación sería anónima e nin o teu nick nin o teu nome real van 

aparecer publicados. 

Que che parece? Realmente penso que a tua opinión pode ser moi interesante para o 

meu proxecto. 

Un saúdo, 

Paulo" 

 

 

 

Anexo II. Guião entrevistas 

 

Blocos temáticos das entrevistas 

 

Datos sociodemográficos 

Sexo: 

Idade: 

Lugar de nacemento: 

Lugar actual de residencia: 

Estudos: 

Ocupación actual: 

Convivencia actual (con pai/nai, parella, fillos, amigos, etc.) 
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Uso da língua galega 

Como aprendiches galego? Quero dicir, aprendiches formalmente (estudando) ou 

informalmente? E en canto tempo? 

Como empezaches a usar a lingua galega? En que espazos? Con que persoas? En que 

circunstancias?  

Que facilidades e obstáculos tiveches para aprender e usar a lingua galega?  

E na actualidade? En que espazos, con que persoas, en que circunstancias, en que 

ámbitos e con que frecuencia falas galego? 

Misturas linguas? Tes conversas bilingües? A escolla de falar unha lingua ou outra 

depende do contexto, da lingua do interlocutor, da canle?  

Cal dirías que é a tua lingua habitual? 

No teu traballo que linguas falas? Que rol ten o galego no teu traballo? 

Como sería un dia teu desde o punto de vista lingüístico? E dicir, que linguas falas en 

cada momento do dia e por que? 

Lembras algún momento “memorable” da tua biografía en relación á língua galega?  

 

Motivações para a mudança de língua 

Que te empurrou a mudar de lingua? 

Foi una mudanza radical ou gradual? 

En que ámbitos comenzaches a usar o galego? 

A comunicación online axudou ou serviu de motivación nese cambio? 

Pensas que esa decisión foi útil para ti? 

Como inflúe o coñecemento do galego nas oportunidades a nivel laboral? 

En que medida as línguas son un símbolo de identidade nacional? 

Cal pensas que é a opinión da xente que tes ao redor sobre a utilidade do galego?  

 

Competência linguística, legitimidade, autoridade, autenticidade 

Sénteste cómodo cando falas galego? Hai algunha situación na que non te sintas 

cómodo? Hai xente coa que non te sintes cómodo cando falas galego? 

Pensas que son sentimentos compartidos por persoas que son neofalantes coma ti? 

Falas galego correctamente? Hai que falalo correctamente? En qué sentido? 
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Que actitude tiveron ou teñen os e as falantes de castelán fronte a ti como neofalante de 

galego? En xeral, que actitude pensas que teñen os falantes de galego “de toda a vida” 

fronte aos e ás neofalantes de galego? 

Pensas que o teu galego é artificial? Algunha vez algunha persoa fixo algún cometario 

nese sentido? 

Consideras que o teu galego é “auténtico”? 

Algunha vez alguén cuestionou a tua competencia lingüística? Cando? Onde?  

Hai alguns espazos sociais onde o teu galego sexa mais cuestionado que en outros 

espazos? 

Hai diferenzas entre o teu xeito de expresarte en galego e o de outros falantes de 

galego? En que sentido? Cales pensas que son esas diferenzas? 

E hai algunha diferenza entre os galegofalantes para ti, quero dicir, falas galego igual 

cando estás con un neofalante que cando estás com un falante de “galego de sempre”? 

Acostumas corrixir ou ser corrixido cando te expresas en galego? 

Como pensas que é o teu galego no refente a calidade?  

Segundo ti, que grupo ou grupo de persoas se expresan ben galego? 

Fuches cuestionado algunha vez por un falante tradicional polo feito de seres un 

neofalante? 

Consideras que o teu galego é “auténtico”? 

 

Língua e internet  

Comenzaches a usar antes o galego na “vida real” ou na “vida virtual”? 

Tes mais confianza no teu galego escrito ou no teu galego oral? 

Pensas que nun entorno online é mais difícil recoñecer a unha persoa neofalante que 

nunha conversa na rua, por exemplo? 

Como neofalante dirias que Delcelta ou Internet en xeral foi ou é importante para ti?  

Delcelta ou outras redes sociais permite que empregues a lingua galega dun xeito 

diferente a como o fas na vida cotidiana offline? 

Usas da mesma maneira a língua galega nun contexto online e nun contexto offline? 

Usas mais a língua galega online ou offline? 

Hai diferenzas entre a tua identidade dixital e a tua identidade offline no referente á 

lingua? Quero dicir, es mais galegofalante dixitalmente ou viceversa? 

Consideras importantes as relacións que estableces nas redes sociais ou en foros online 

como Delcelta? 
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Algunha vez recibiches comentários negativos polo teu galego nunha comunicación 

online? 

 

Ideologias linguísticas 

Pensas que o feito de falar en galego ten un “significado”? Que grupos de persoas dirías 

que fala galego? 

Como pensas que vai evoluir a situación lingüística en Galicia? Cal pensas que vai ser o 

futuro da língua galega? 

Que papel pensas que xogarán os neofalantes no futuro do galego? 

Que pensas da política lingüística en Galicia? 

Nas redes sociais as veces vexo persoas que conversan en galego ILG-RAG e 

reintegrado/português entre elas, cada unha destas persoas na sua normativa. Que che 

parece isto? (En Delcelta non observei isto mais no Facebook ou no Twitter é 

relativamente frecuente). 

Que opinas do “reintegracionismo”? Pensas que o feito de o galego e o portugués seren 

tan próximos pode axudar dalgún xeito ao galego? Consideras que iso que se chama 

“lusofonia” pode ser unha oportunidade para a lingua galega? 

Coñeces a Lei Paz-Andrade? Que pensas dela?  

 

 

Anexo III. Breve descrição das pessoas entrevistadas 

 

 

Neofalantes 

 

1. Bs: homem de 25 anos, estudos superiores, de pai e mãe hispano falantes. De Vigo 

mora provisoriamente em Sófia (Bulgária). A su língua habitual é o galego 

(apenas fala castelhano com quem antes falava castelhano). Entrevista através do 

chat escrito de Gmail em 30/11/2016 e 05/12/2016.  

 

2.  Fl: homem de 21 anos, estuda Física na USC, de pai e mãe hispanófonos. De 

Vigo mora em Santiago de Compostela com a sua namorada. Monolingue em 

galego. Mudou de língua no ensino médio. Entrevista através do chat escrito de 

Gmail em 06/12/2016.  

 

3.  Dd: homem de 25 anos, estudos universitários, desempregado. De Vigo mora 

nessa cidade com a mãe hispanófona. Não se considera neofalante ainda que a sua 

primeira língua foi o castelhano. Aprendeu galego com a família do pai e é capaz 

de usar diferentes registos do galego. Bilingue, a eleição da língua depende do 

contexto, atualmente a sua língua habitual é o castelhano exceto na internet (em 

Delcelta é monolingue em galego). Entrevista através do chat escrito de Gmail 

em 14/12/2016 e 15/12/2016.  
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4. Bi: homem de 32 anos, de Vigo, com dous diplomas de formação profissional de 

grau superior, trabalha como técnico de metrologia e convive com a sua 

namorada. Neofalante, de pai galegofalante, a sua língua habitual é o castelhano 

empregando unicamente a língua galega com pessoas galegofalantes -o que 

significa, no seu caso, que só fala galego no seu trabalho com companheiros de 

origem rural e de idade avançada-. Em Delcelta é monolingue em galego. 

Entrevista através do chat escrito de Facebook em 26/12/2016 e 27/12/2016. 

 

5. Cm: homem de 22 anos, de A Ramallosa (Nigrán) atualmente mora em 

Ponteareas com seu pai. É Graduado em Direito. Atualmente estuda um Mestrado 

de Direitos Humanos na UOC. Monolingue em galego desde o ensino médio, só 

fala castelhano com seu pai e sua mãe. Entrevista através do chat escrito de 

Facebook em 09/01/2017.  

 

6. Fp: homem de 33 anos. De Mos atualmente vive em O Porriño. Estudou um Grau 

Superior de Formação Profissional e é programador informático. Convive com a 

sua namorada a espera de terem uma filha. Foi educado em castelhano em uma 

família totalmente galegofalante. Monolingue em galego desde os 12 anos (escola 

primária). Socialmente é percebido como paleofalante. É o único neto 

galegofalante na sua família. Entrevista através do chat escrito de Gmail em 

11/01/2017 e 12/01/2017. 

 

7. Ge: homem de 20 anos, de Vigo mas residente en Mannheim (Alemanha) onde 

estuda um grau universitário de economia e alemão dentro do programa Erasmus 

ainda que a sua universidade é a University of Nottingham. Poliglota (fala 5 

linguas: galego, castelhano, francês, inglês e alemão), na Galiza é socialmente 

bilingue ainda que o galego é a sua língua habitual. Mudou de língua 

recentemente. Delcelta, onde é monolingue en galego, foi o primeiro lugar no que 

começou a usar o galego, um ano antes que na vida offline. Entrevista através do 

chat escrito de WhatsApp em 28/01/2017. 

 

8. Vs: homen de 19 anos, de Vigo residente em Santiago de Compostela onde estuda 

Jornalismo na universidade. Mora com amigos hispano falantes e os fins-de-

semana com seu pai e sua mãe em Vigo. Bilingue, tem o castelhano como língua 

habitual mas é monolingue em Delcelta. De família galegofalante que sempre lhe 

falou em castelhano exceto seu pai. Entrevista através do chat escrito do Twitter, 

em 10 de janeiro de 2016 e em 4 de março de 2017.  

 

9. Av: homem de 28 anos, de Vigo, vive com a sua namorada, neofalante online. 

Bilingue em Delcelta é o único que faz a entrevista em castelhano. Nunca emprega 

o galego offline com a exceção do pai da sua namorada com o qual troca as vezes 

frases em galego. Estudante na UNED de Geografia e Historia. Entrevista através 

do chat escrito do Gmail em 6 de janeiro de 2015 e em 4 de março de 2017. 

 

10. Jc: homem de 44 anos, de Vigo residente em Vigo com mulher e fillos. É Técnico 

Superior e empregado público. Bilingue que tem o castelhano como língua 

habitual e só fala galego com pessoas galegofalantes, em Delcelta reproduz a sua 

conduta linguística. Começou a falar galego aos 10 anos graças à escola, a TVG 
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e a sua família que é galegofalante. É um neofalante que podia passar 

paleofalante. Ao seu filho pequeno intenta falar-lhe em galego. 

 

11. Mo: homem de 30 anos, de Vigo, com estudos universitários sem finalizar, 

trabalha na hotelaria e como monitor. Mora com a sua companheira. Neofalante 

com pai galegofalante, no obstante, o castelhano era a língua familiar. Aprendeu 

na escola e na família. Começou a introduzir o galego no ensino secundário. 

Atualmente é bilingue mas sempre escreve em galego. Entrevista através do chat 

do Gmail em 8 de marzo de 2017.   

 

12. Xo: homem de 45 anos, de Vigo mas residente em O Rosal, com formação 

universitária, vive com a sua companheira. Neofalante monolingue em galego, 

mudou radicalmente desde que voltou a Galiza desde Madrid onde viveu até aos 

33 anos. Entrevista mediante um intercâmbio de correios eletrónicos entre 5 de 

março e 16 de março de 2017 em Gmail. 

 

 

 

Paleofalantes 

 

1) Ao: homem de 39 anos. Nasceu em Dodro mas atualmente mora em Bexo. Com 

estudos superiores (Mestrado) é Técnico Superior em Prevenção de Riscos 

Laborais. Monolingue em galego exceto no seu trabalho onde é bilingue (e só fala 

galego no âmbito laboral com galegofalantes). Convive com pai, mãe, cônjuge e 

filhos. Pensa que as pessoas neofalantes não falam o galego de qualidade que 

falam “os vellos da aldea”. Porém, considera que as pessoas neofalantes são o 

futuro da língua galega. Entrevista através do chat escrito de Gmail em 

30/11/2016. 

 

2) So: homem de 42 anos, de Hospitalet de Llobregat mas residente em Sant Boi de 

Llobregat com a sua mulher e os seus dous filhos. Com diploma de estudos 

superiores é empregado público. De família galegofalante, a sua primeira língua 

foi o galego. Em primária deixou de falar galego e começou a falar castelhano. 

Voltou a falar galego no ensino médio por razões identitárias. No ensino médio 

teve o seu primeiro contacto com o catalão. A sua língua habitual é o castelhano 

mas emprega o catalão abundantemente no trabalho e com amigos que falam essa 

língua. Em casa fala castelhano com a sua companheira e galego, castelhano e 

catalão com os seu filhos. Fala galego com frequência com outros adeptos do 

Celta que vivem em Barcelona. A internet e foros como Delcelta são para ele 

“ferramenta imorescindibel Para practicar, falar e seguir aprendendo” [galego] 

[sic]. Entrevista através do chat escrito de Gmail em 07/12/2016. 

 

3) Fa: homem de 40 anos, de Vilamarín (Ourense) reside em Vigo com os seus dous 

filhos quando lhes toca com ele (está divorciado). Diplomado em Turismo e 

Técnico Superior em Cozinha é cozinheiro (empregado publico) em uma escola 

pública. Bilingue, a sua língua habitual é o galego. Isto seria um bom resumo das 

suas ideias: “ben expresamonos todos o que si fai dano dende o meu punto de 

vista e intentar evitar que o galego se pareza o castelan quero decir, tornillo, por 

exemplo non se admlte no diccionario de galego, hay que dicir parafuso, bueno 

pois parafuso non di ningun galegofalante ,soamente os neofalantes, miña 
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avoa.morreu con noventa anos e xa dicia tornillo, creamos por tanto outro grupo 

que dicia meu pai nos non sabemos falar galego falamos castrapo, eu penso que 

o idioma e deles son quen o trouxeron ata eiqui en tempos dificiles non galeguizar 

o galego por tanto dicindolles que non saben falalo” [sic]. Entrevista através do 

chat escrito de WhatsApp em 20/12/2016. 

 

4) Pa: homem de 24 anos de Santiago de Compostela onde estuda Ciências Políticas 

e trabalha. Vive com seu pai e sua mãe. Bilingue, a sua língua habitual é o 

castelhano mas fala galego diariamente em diferentes âmbitos. Apesar de ser 

paleofalante é percibido como neofalante devido a que socialmente fala galego 

estandardizado reservando o resgisto “popular” quase unicamente para o âmbito 

familiar (por exemplo, fala com gheada com os seus familiares). Entrevista 

através do chat escrito de Gmail em 11/01/2017 e 12/01/2017.  

 

5) Ga: homem de 37 anos de Salceda de Caselas e residente na mesma localidade, 

engenheiro industrial, trabalha no setor da construção e vive sozinho. É 

monolingue em galego e só fala castelhano quando pensa que a pessoa 

interlocutora não percebe galego. Nas redes sociais a sua conduta linguística é 

parecida ainda que a sua escrita e mais formal (exceto no WhatsApp). Tem uma 

muito boa imagem das pessoas neofalantes. Entrevista através do chat escrito de 

Gmail em 13/02/2017. 
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