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Resumo 
 

O presente trabalho trata da língua galega. É principalmente um estudo sobre a história da 
língua galega, desde o nascimento do galego até o tempo contemporâneo.  
O estudo explica o surgimento do problema da falta de um consenso lingüístico quanto ao 
galego.  
Dependendo de quem é a pessoa a quem se pergunta, as respostas sobre o que é a língua galega, 
são sempre diferentes. Consultando diferentes dicionários e opiniões de lingüistas a língua que 
se fala na Galiza, pode classificar-se como: uma língua independente ibero-românica, um 
dialeto do português, uma língua ibero-românica fortemente “castelhanizada” etc. Isto deve-se 
às complexas relações políticas, que a Galiza teve com Portugal e com a Espanha. Relatando 
sobre os principais problemas em relação à questão da evolução lingüística da língua galega, 
apresento dois movimentos lingüísticos, o movimento reintegracionista e o isolacionismo. Eles 
mostram de maneira clara, que há diferentes alternativas possíveis de um desenvolvimento para 
a língua galega. A dificuldade de chegar a um consenso lingüístico quanto à língua galega, 
mostra o fato de existirem paralelamente diferentes normas ortográficas.  
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Prefácio  
 

A idéia para o presente trabalho nasceu depois de eu ter visitado a Galiza duas vezes durante a 
primavera, no ano de 2008. Encontrar pessoas e conversar, eu em português e eles em galego, sobre a 
língua que se fala na Galiza, ajudou-me a perceber a complexa situação da sua língua. Dependendo de 
quem é a pessoa a quem se pergunta, o que é a língua galega, as respostas são sempre diferentes. 
Quando, ao viajar pela região, entrei em contato com a problemática lingüística da Galiza, adquiri uma 
base de conhecimentos gerais que me ajudaram a perceber os problemas contemporâneos. Mas este 
estudo não se baseia apenas nas minhas próprias experiências, visto que não são suficientemente 
vastas. A minha fonte de informação é principalmente literatura relacionada ao assunto.  

A literatura que utilizei é principalmente escrita por autores galegos em galego e em alguns 
casos em português e em castelhano.     

Esta literatura apresenta diferentes pontos de vista que têm que ser comparados, para poder 
chegar a um balanço das diferentes percepções e teorias. A minha escolha de utilizar uma literatura 
diversa serve também para evitar o risco de parcialidade.  

Visto que é, infelizmente, difícil o acesso a algumas publicações escritas sobre o galego, tomei a 
decisão de usar as fontes correspondentes com base na internet. Utilizei também a internet para criar 
uma panorâmica contemporânea do assunto, já que não é sempre fácil fazê-la, devido a uma literatura 
que às vezes se encontra ultrapassada.    

Além das fontes já mencionadas utilizei também alguns jornais. Um jornal galego e um outro 
português. Através dessas fontes tive um acesso à língua galega, o que não foi possível fora da região 
da Galiza, visto que as informações sobre o galego são bastante limitadas no espaço da imprensa  
internacional. As informações que procurava nos jornais eram principalmente noticias e informações 
contemporâneas em relação à língua galega.  

Antes de começar a ler textos ou artigos em galego, não sabia qual seria o nível de dificuldade 
para acessar esta informação em galego. O acesso à língua galega mostrou-se relativamente fácil para 
mim, dado ao fato de eu ter estudado português.   

Pensava que fosse mais fácil encontrar uma literatura sobre os problemas contemporâneos da 
língua galega. Através do acesso aos livros de Monteagudo (1999) e Ramón Marino (1973), tive uma 
rigorosa introdução à historia do galego, mas o estatus contemporâneo da língua é pouco desenvolvido 
nestes livros. O volume de Castillo Lluch/ Kabatek (2006) ajudou-me bastante com a informação 
sobre os problemas contemporâneos da língua galega, visto que explica a situação das línguas da 
Espanha, com o enfoque nas línguas minoritárias. A disponibilidade de livros acerca da língua galega, 
nas bibliotecas suecas é muito limitada. Por este motivo, foi muito útil para mim, fazer alguma parte 
da minha pesquisa em Portugal e na Galiza, para ter acesso a certos livros que são difíceis de encontrar 
na Suécia.  
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O desenvolvimento do galego 
1 Introdução  

1.1 Objetivo deste estudo 

Este estudo pretende dar uma visão de conjunto sobre a língua galega para que outros estudantes 
possam lê-lo e assim, serem introduzidos à complexa situação dessa língua.  

Na Península Ibérica há duas línguas dominantes, o castelhano e o português. Ao lado delas há 
também outras línguas minoritárias com estatuto de co-oficialidade como o catalão, a língua basca, e 
também a menos conhecida entre elas, o galego1. Por ser uma língua minoritária e por ter muitos 
problemas de marginalização na Península Ibérica, quero dedicar este estudo ao galego junto com o 
seu próprio desenvolvimento moderno, e os problemas ao redor.   

O galego e o português são classificados como línguas relativamente parecidas, que derivam da 
mesma língua antiga, o galego-português. O debate sobre se, hoje em dia, são dois dialetos da mesma 
língua ou duas línguas diferentes, sempre continua, mas este trabalho não pretende resolver este 
problema. Ao contrário, o meu objetivo, é fazer um estudo que permita problematizar alguns aspectos 
interessantes sobre a evolução e desenvolvimentos possíveis dessa língua. Com este enfoque indaguei-
me sobre as seguintes perguntas: 

 
1.2 Questões 

Considerando a historia do galego, e em particular que o mesmo deriva do galego-português e que o 
galego foi influenciado pelo castelhano, se pode perceber que a língua galega, hoje em dia, se encontra 
numa situação lingüística complexa. Consultando diferentes fontes de informação, se recebe diferentes 
respostas sobre o que é a língua galega e como deve ser definida. Algumas destas diferentes definições 
são: o galego é uma língua independente, o galego é um dialeto do português, o galego é uma língua 
ibero-românica fortemente “castelhanizada” etc. 

Isto fica evidente quando se pesquisa em dois dicionários diferentes, a Enciclopédia Britânica e 
a “Nationalencyklopedin”. Na Enciclopédia Britânica está escrito: 

“Dialeto galego: dialeto português falado na parte noroeste da Espanha, frequentemente e incorretamente 

considerado um dialeto do castelhano. Veja-se “língua portuguesa” (Norton/ Esposito 1992, 85, tradução 

nossa).  

Por sua vez, a “Nationalencyklopedin” sueca diz o seguinte: 

“... o galego é uma língua ibero-românica... O galego contemporâneo é fortemente influenciado pelo 

castelhano” (NE 1992, 305, tradução nossa).  

Isto mostra claramente que há uma polêmica lingüística acerca da língua que se fala na Galiza.   

Como surgiu o problema da falta de um consenso lingüístico sobre a evolução da língua galega? 
Quais são os principais problemas em relação à questão da evolução lingüística da língua galega? É 

                                                 
1 Menos conhecido ainda é o aranês (variante do occitano) que possui estatuto co-oficial ao lado do castelhano e 
do catalão no Val d’Arán com por volta de 5000 falantes (cf. Generalitat de Catalunya s.d.). 
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possível encontrar uma solução para os problemas que a língua galega enfrenta e se for o caso, qual 
seria?  

  

1.3 Método  

Apresentarei neste estudo uma revisão crítica da literatura lingüística sobre o galego a qual tive acesso. 
 

2: Fundamento histórico  
 

2.1 Estatuto contemporâneo do galego 

A língua galega é desde o Estatuto de Autonomia da Galiza de 1981 uma das línguas co-oficias 
regionais na Espanha. As outras línguas co-oficias regionais são atualmente o castelhano, a língua 
basca, o catalão e o aranês. O galego é uma língua minoritária, falada por aproximadamente 3 milhões 
de pessoas, principalmente na Galiza (Crystal 1992, 86). Os outros lugares onde se fala o galego são 
as partes ocidentais de Astúrias, Leão, Zamora e também em algumas cidades grandes como Madrid e 
Buenos Aires (Fernández Rei 1994, 98).  

A Galiza é situada na parte noroeste da Península Ibérica e forma uma região própria e 
autônoma da Espanha. O surgimento da língua galega, é intimamente relacionado à língua portuguesa, 
já que as duas línguas têm no passado uma história lingüística em comum. Do latim vulgar, surge o 
galego-português, na província romana da Gallaecia, o que hoje em dia representa a parte noroeste da 
Península Ibérica. Durante o fim do período medieval, o desenvolvimento lingüístico de ambas as 
línguas mudou devido a independência de Portugal, e a língua galega tornou-se uma língua 
independente (Monteagudo 1999: 117).  

 

 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Galicien, último acesso em: 2009-11-12). 
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Os documentos literários mais antigos, em galego, são do século XII. Tendo a Espanha se 
tornado um império, o galego tornou-se uma língua regional e assim foi durante vários séculos. O 
desenvolvimento literário do galego estagnou, mas o galego foi continuadamente falado, 
principalmente nas áreas agrárias (Marino Paz 1998: 194).  

Desde a metade do século XIX, no contexto da sua renascença, ou seja “o Rexurdimento”, o 
desenvolvimento da língua galega intensificou-se. Mas, apesar deste progresso, a política totalitária de 
Franco fez parar o desenvolvimento do galego. O castelhano, sendo a única língua com estatuto oficial 
na Espanha, tornou-se a língua dominante (Regueira 2006, 64). 

Devido ao complexo desenvolvimento lingüístico da língua galega, e ao os seus laços políticos 
e culturais com o português e com o castelhano, o estatuto lingüístico do galego tem sido um motivo 
de debate, durante os últimos decênios (Garcia 1994, 22). Surgiram então dois movimentos 
lingüísticos que lutavam por diferentes metas lingüísticas. Estes dois movimentos nasceram nas 
décadas de 1960 e 1970, durante os últimos anos da ditadura. Um deles é o movimento 
reintegracionista, o qual queria fortalecer os laços com o português e identificar-se com alguns 
elementos lingüísticos e culturais, com caráter lusófono. O outro movimento, chamado isolacionismo, 
queria, ao contrário do reintegracionista, ver o galego como uma língua independente, sem compará-lo 
ao português, mantendo uma ortografia semelhante à do castelhano. (Carballo Calero 1981, 19 e 21).  

Na Galiza, atualmente, o ensino básico é parcialmente feito em galego. O ensino básico em 
galego é cumprido por lei numa proporção de mínimo 50 por cento (Xunta de Galicia 2007). Ao 
observar as estatísticas do Instituto Galego de Estatística, descobre-se que 39 por cento dos galegos 
que estudam na Galiza, recebem completamente ou na maior parte das vezes, o seu ensino na língua 
galega. Os galegos que recebem, completamente ou na maior parte das vezes, o seu ensino na língua 
castelhana, são 60 por cento. Isto quer dizer que no ensino básico na Galiza, a língua que domina é o 
castelhano (Instituto Galego de Estatística s.d). 

A mídia na Galiza é também dominada pela língua castelhana. Existem algumas alternativas em 
galego como o jornal “Galixa Hoxe” e o canal de televisão “Televisión de Galicia”. Há também 
emissoras de rádio que fazem transmissão em galego e entre várias, existe a estatal “Radio Galicia” 
(European Commission 2006).   

Para mostrar o estatuto do galego na Galiza, apresento um índice da presença do galego na 
Galiza, de acordo com as principais competências lingüísticas.   

 

Competência lingüística 

 Compreensão Falam Lêem Escrevem 

2001 Census 99.16% 91.04% 68.65% 57.64% 

1991 Census 96.96% 91.39% 49.30% 34.85% 

 (Instituto Galego de Estatística [apud: Xunta de Galicia s.d. b]). 

 

Esta tabela mostra que em nível de compreensão e de comunicação oral, o galego predomina, e que 
essa situação foi relativamente pouco modificada durante os 10 anos entre 1991 e 2001. Observando 
os resultados sobre a competência de ler e escrever em galego, se nota que a porcentagem cresceu 
bastante.  
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A Galiza foi declarada uma região autônoma da Espanha em 1981 e junto seguiu “a ley de 
normalización lingüística” no ano de 1983 (Regueira 2006, 67). O propósito desta lei era garantir e 
controlar os direitos lingüísticos para o povo galego. É considerado muito importante conhecer e saber 
falar o galego para participar da vida cotidiana na Galiza. Muitos dos empregos na Galiza tem como 
pré-requisito saber falar e compreender o galego (Xunta de Galicia s.d. a).  

Hoje em dia o galego é a língua vernácula de 60.3 por cento da população. Esta porcentagem 
está diminuindo e, entre os jovens (16-25 anos), somente 36.7 por cento têm o galego como língua 
vernácula. Embora a Galiza tenha o galego como a língua oficial, o galego não possui a mesma 
importância do castelhano relativo ao uso e à extensão. Apesar de que o galego é uma língua oficial na 
Galiza, a língua mais importante nas partes urbanizadas é o castelhano. Uma explicação da diminuição 
do galego como língua vernácula, é que neste mundo globalizado, o castelhano é falado por muito 
mais pessoas, e por este motivo apresenta também um potencial econômico maior (Instituto Galego de 
Estatística s.d). 

 

2.2 A história e o desenvolvimento da língua galega  

Como já foi mencionado anteriormente, a língua galega se desenvolveu a partir do latim. É uma língua 
românica e intimamente relacionada com todas as outras línguas românicas como o português, o 
castelhano, o catalão, o italiano, o francês, e o romeno. Antes de os romanos ocuparem esta parte 
noroeste da Península Ibérica, a Galiza foi por muito tempo, habitada pelos celtas, a mesma população 
que pousou no País de Gales, a Gália e a Galátia. Antes de chegarem os romanos, foram então os 
celtas que da maneira mais forte, marcaram e deixaram traços culturais, na Galiza e também em 
diferentes partes na Península Ibérica. Os celtas chegaram por volta de 800 anos a.C. e falavam uma 
língua indo-européia, chamada proto-céltico ou celta-comum (Marino Paz 1998: 27). 

Entre as palavras pre-românicas das línguas ibero-românicas, as palavras com origem celta são 
as menos numerosas. Apesar deste fato, no caso do galego, se encontram algumas palavras que têm 
relação com o celta (Marino Paz 1998: 28).  

No ano 137 a.C, os romanos ganharam uma batalha, na altura do rio Douro, contra os celtas. 
Depois cerca de 100 anos mais tarde, os celtas já tinham perdido todas as batalhas estrategicamente 
importantes. Naquela altura os romanos começaram a dominar a região. Ao ocupar este território pelo 
rio Douro, os romanos formaram uma província chamada “Gallaecia”. Do nome “Gallaecia” surgiu o 
nome Galiza (Marino Paz 1998:39).   

A essa mudança política, seguiu-se a mudança cultural da romanização, isto é da assimilação 
pelos vencidos da cultura e da língua dos romanos. É no processo de romanização que tem origem o 
galego. A língua cotidiana que se falava naquela época era o latim vulgar, quer dizer, uma variedade 
do latim que sucessivamente mudava. O latim vulgar tornava-se, sucessivamente, uma língua adaptada 
para a própria terra de onde era falada. Esta língua, ou estado no desenvolvimento lingüístico, 
chamou-se romance ou proto-romance (Ilari 1992: 64).  

Depois dos romanos, chegaram à Península Ibérica os germanos, com a intenção de ocupar a 
terra e dominá-la. Os primeiros povos germanos que entraram na Galiza chamavam-se Suevos e 
Visigodos. Estes dois povos não lograram implantar e nem difundir a sua língua. Em vez disso, a sua 
presença perturbou o desenvolvimento uniforme das línguas de origem romana (Marino Paz 1998:59). 
Incorporaram palavras como guerra, albergar, orgullo  etc. (Marino Paz 1998:64). 
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No começo do século VIII d.C quando os mouros, basicamente, já tinham ocupado toda a 
Península Ibérica, incluindo o que hoje em dia representa Galiza, a língua árabe dominou a Ibéria. Mas 
na Galiza se falava principalmente o proto-romance (Marino Paz 1998: 71). 

Em muitas partes da Península Ibérica se falava o moçárabe. Como os mouros não ficaram 
muito tempo na Galiza, o moçárabe não se manifestou nessa região. Contudo o léxico árabe teve 
alguma influência nas línguas ibero-românicas, e se encontram ainda palavras de origem árabe no 
galego (Marino Paz 1998:73). Quando se deu a mudança do proto-romance para o galego? 

Como as mudanças lingüísticas sucediam-se lentamente, é difícil dizer quando esta transição 
entre o latim vulgar para o galego-português, aconteceu. Além dos passos parciais que este 
desenvolvimento tomava, havia também diferenças lingüísticas conforme à classe social, o que torna 
complicado determinar a data deste processo (Monteagudo 1999: 85). Normalmente se diz que esta 
mudança aconteceu por volta de 1100 d.C, embora seja difícil determinar o ano exato em que o proto-
romance chegou a ser o galego-português (Monteagudo 1999: 86). Durante este período sucederam 
algumas batalhas (para expulsar os mouros), e no ano 1065, Portugal e Galiza formaram um Reino 
conjunto. Este reino não durou muito tempo, já que Portugal no ano 1095, se separou do reino e a 
fronteira entre Galiza e Portugal, ficou marcada pelo rio Minho.   

Em meados do século XIII inicia-se a escrever com mais freqüência, na língua romance. Se os 
textos produzidos ao norte do Minho forem comparados aos do sul do Minho, se pode observar 
algumas diferenças lingüísticas (Marino Paz 1998: 107). 

Quando os cristãos expulsaram os mouros para o sul, o que durou centenas de anos, os dialetos 
de galego-português depararam-se com dialetos árabes (Carballo Calero 1981, 6). Durante este 
processo o galego separou-se do português e a influencia dos dialetos árabes diminuiu drasticamente. 
Portugal e Galiza tomaram diferentes caminhos políticos, e também as línguas tornaram-se mais 
independentes. (Marino Paz 1998: 128).  

Durante alguns séculos, na baixa Idade Média, o norte de Portugal e Galiza foram uma região 
muito destacada pela sua literatura. Trata-se da literatura conhecida como a lírica trovadoresca, que 
era escrita em galego-português,  e consistia em canções de amor e canções de amigo (Marino 1973: 
601). 

O latim foi a língua escrita que dominou até o século XII/XIII quando surgiram os primeiros 
textos escritos em português e galego (Carballo Calero 1981, 26). O documento literário mais antigo 
em galego se chama “Foro do bo burgo do Castro Caldelas”, o qual deriva do ano 1228 (Xunta de 
Galicia s.d. a). 

 

2.2.1 História moderna 

Mas, apesar de ter havido textos escritos em galego durante a Idade Média, a Galiza foi carente de 
uma língua galega escrita por mais de três séculos. Isto deu-se entre o século XVI até XVIII e esta 
época  é conhecida como “os séculos escuros” (veja 2.6). A Espanha dominava na Galiza 
linguisticamente e o castelhano era usado como língua da burocracia e da cultura (Brea 1994, 86). 

O galego foi propriamente uma língua falada na periferia até os meados de 1800, quando 
renasceu literariamente. Nesse período, conhecido como Rexurdimento, alguns escritores começaram a 
escrever em galego o que resultou em uma nova era literária da língua (Regueira 2006, 61). Entre 
muitos escritores nesta época destacou-se Rosalia de Castro. Pela primeira vez publicaram-se livros de 
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gramática e dicionários da língua galega, que chegaram a ter um impacto crucial para o 
desenvolvimento do galego (Marino Paz 1998: 398-399).  

Depois de um caminho muito longo, o galego voltara a ser uma língua mais usada em contextos 
públicos no começo dos anos 1900. No ano de 1906 a Real Academia Galega (RAG), foi fundada. O 
objetivo desta academia era favorecer o desenvolvimento do galego em um nível institucional 
(Monteagudo 1999: 372).  

Mais tarde, durante o regime de Franco, o uso do galego diminuiu, devido à política totalitária 
que privilegia o castelhano opondo-se a todos tipos de regionalismo. O regime de Franco favoreceu o 
uso do castelhano e proibiu o uso oficial das línguas minoritárias. Assim o galego era proibido no 
ensino etc. Apesar da perda de muitos direitos lingüísticos, já obtidos no começo do século, a luta 
mantinha-se viva e no ano 1951 a editora Galaxia foi fundada. Esta editora é ainda uma das maiores 
editoras na Galiza e foi um passo importante em relação à luta pelos direitos lingüísticos do galego 
(Marbán 1980: 560).  

Durante os últimos anos no poder, a política lingüística de Franco contra as línguas minoritárias, 
já não era tão repressiva, e assim o povo começou a usar o galego com mais freqüência. (Marbán 
1980: 561). Depois que a Galiza obteve o estatuto de região autônoma da Espanha no ano 1981, as 
condições e as possibilidades para a língua galega melhoraram drasticamente.   

Hoje em dia, a Galiza é uma região autônoma na Espanha com duas línguas oficiais, o galego e 
o castelhano. Embora o galego tenha o estatuto de língua oficial, ainda não goza na prática dos mesmo 
direitos que o castelhano (González González 1994, 65). Este conflito lingüístico tem sido um assunto 
atual, durante os últimos decênios, e as vezes se pode ver protestos ou alguma crítica contra o poder 
lingüístico. Em 2008, no mês de maio, protestaram 25000 pessoas na Galicia; “ em defesa da língua 
galega, criticando a alegada tentativa estatal de impor o uso do castelhano naquela região” (Pereira, 
2008).  

 

2.3 A relação entre o galego e o português 

Ao observar, numa perspectiva geral, o desenvolvimento lingüístico da língua galega, se percebe 
facilmente que o galego, desde tempos remotos, teve uma íntima relação com o português. Embora 
sejam classificadas como línguas distintas, na sua gramática, pode-se encontrar muitas semelhanças. 
São também mutuamente inteligíveis em grande medida, pelo menos entre as pessoas que moram ao 
norte do Douro, em Portugal, e pessoas que moram em uma grande parte da Galiza.  

Entre estas regiões há intercâmbios econômico-sociais. Um deles chama-se “EURES 
TRANSFRONTEIRIZO GALICIA-NORTE DE PORTUGAL”, o qual é financiado pela União 
Européia e, tem como objetivo principal a integração do trabalho entre as duas regiões (EURES, 
2008).  
 

2.4 A língua galega: um dialeto do português ou uma própria língua?  

A resposta mais simples é: depende de quem responde a pergunta. Há diferentes lingüistas que têm 
diferentes opiniões sobre esta questão problemática.  

A definição da língua galega, como sendo um dialeto do português ou sendo uma língua 
independente, faz parte de um discurso muito complexo e polêmico. Alguns lingüistas dizem “que a 
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língua galega é um dialeto do português”. É o que faz, por exemplo Lindley Cintra em seus trabalhos 
sobre a dialetologia do português (Cintra, 1971, 88).  

Uma outra lingüista, Pilar Vázquez Cuesta, aponta que o galego e o português derivam da 
mesma língua, o galego-português, e desenvolveram-se em duas línguas distintas. Diz que as línguas 
diferenciam-se foneticamente e têm vocabulários diversos, sendo assim devem ser classificadas como 
diferentes línguas e não diferentes dialetos de uma mesma língua (Piñeiro Santiago, 2002). 

Como foi mencionado anteriormente, não é meu propósito investigar se o galego é um dialeto 
ou uma língua independente, mas sim, sublinhar a importância deste debate. Ao destacar a relevância 
desta questão, pode-se apontar as possíveis diferentes teorias, que investigarei mais profundamente. 
Estas teorias são o movimento reintegracionista e o movimento isolacionista.  

  

2.5 O galego como língua minoritária 

Na Espanha há , como já foi dito, quatro línguas com estatuto oficial sendo a língua dominante o 
castelhano e as línguas minoritárias mais faladas o catalão, o galego e a língua basca. O catalão é a 
língua minoritária de maior representação, com sete milhões de falantes numa região relativamente 
forte economicamente (Campbell 2000, 310). A língua basca, a qual não tem laços conhecidos com 
nenhuma outra língua, e é uma língua isolada, é falada por um milhão de pessoas. O país basco é a 
região mais rica da Espanha (Crystal 1992, 40). Apesar de a quantidade de falantes da língua galega 
chegar a um número de 3 milhões, ao contrário do catalão e do basco, são muitas as pessoas que nem 
conhecem existência da língua galega (Santalha 1995, 4). 

Por quê a língua galega tem tão pouca fama? É difícil apresentar uma resposta completa, mas 
um aspecto importante é que a Galiza durante um período longo, foi uma região relativamente pobre 
com uma emigração grande, e também continua sendo uma das regiões mais pobres da Espanha 
(Regueira 2006, 65). Também não deve se esquecer que a língua galega, durante vários séculos, foi 
uma língua somente falada, tendo assim um grande hiato na sua historia literária. Nisso, dentro do 
quadro das línguas regionais co-oficiais, o galego é uma língua peculiar . 

 

2.6 O galego como língua literária: dois auges  

Como vimos, o uso do galego como língua literária remonta ao século XIII. O tipo da literatura 
naquele tempo era uma forma de poesia lírica, chamada “Trovadorismo”. 

Este movimento literário, “o Trovadorismo”, durou vários séculos e tornou-se um fenômeno 
muito respeitado na Península Ibérica (Brea 1994, 84). O auge da época do Trovadorismo acabou 
pelos anos 1400. Quando a Espanha tornou-se politicamente mais poderosa como reino, do qual a 
Galiza também fazia parte, a língua castelhana chegou a dominar. O galego, basicamente, deixou de 
existir como língua literária  enquanto continuava a ser falada como uma língua provinciana (Carballo 
Calero 1981, 10). 

Esta época (“séculos escuros”) começou por volta do século XVI. Destacou-se também por uma 
falência econômica e política na Galiza. Os “séculos escuros” acabaram em meados do século XIX 
quando chegou o Rexurdimento. O Rexurdimento é a renascença do galego como língua literária. Esse 
movimento foi provocado por uma consciência lingüística, que nasceu naquela altura. Entre vários 
escritores que se destacam nessa época, está Rosalía de Castro que publicou em 1863, “cantares 
gallegos”, até hoje uma das obras galegas mais famosas. “Cantares gallegos” é também visto como 
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uma das obras que inaugurou o Rexurdimento galego. O tipo da literatura que foi produzida naquela 
altura destacava-se também por ser uma manifestação do nacionalismo galego. O Rexurdimento 
também contribuiu para um futuro processo de movimentos políticos e literários.  

Alguns deles são “Irmandades da fala” e “Xeración Nós”, que lutavam para uma reforma 
lingüística da língua galega, em favor de uma menor influência castelhana. “Irmandades da fala” era 
uma organização nacionalista que lutava para que o galego se tornasse a língua oficial da região. Foi 
ativa entre o ano 1916 até o ano 1936, quando ocorreu o golpe de estado. A outra organização, 
Xeración Nós, era um grupo de intelectuais, qual tinha como objetivo fortalecer a cultura galega. 
“Xeración Nós”, que nasceu nos anos 1920, deu muita importância à literatura renovando a prosa e 
ensaio (Carballo Calero 1981, 47).   

 

2.7 Uma comparação entre duas diferentes normas ortográficas galegas 

Não é de se estranhar o fato de que surgiu um debate sobre as normas ortográficas do galego, ao 
renascer a língua literária galega, devido a sua origem no galego-português em relação à forte 
influência do castelhano a partir dos anos 1500.   

A partir do nascimento da editora “Galaxia” começou-se, sucessivamente, a publicação de 
livros em galego, mas com diferentes normas ortográficas (Regueira 2006, 65).  

A política de Franco, que influenciou negativamente o desenvolvimento contemporâneo da 
língua galega, contribuiu ao fato de que a maior parte, hoje em dia, usa a norma ortográfica castelhana. 
Depois de alguns anos de uma ortografia anárquica do galego, nasceu na década de 70 um debate em 
torno de uma homogeneidade ortográfica (Banhos 2006: 33,34). Este debate baseia-se na relação do 
galego às suas raízes lingüísticas, quer dizer, a sua relação com o português e com o castelhano. 

Dentro da área deste estudo não cabe expor os diferentes dialetos galegos com as suas próprias 
diferenças gramaticais, vocabulários e pronunciais. Contrariamente dedico-me às diferenças 
lingüísticas que tem base na política.   

No entanto, dou alguns exemplos das duas diferentes normas ortográficas galegas. Uma delas 
chama-se “Normas Ortográficas E Morfolóxicas Do Idioma Galego”, a qual é representada pelas 
instituições “RAG” (Real Academia Galega) e “ILG” (Instituto da Língua Galega) e foi aprovada pela 
“Xunta” na Galiza. Esta norma é a mais usada é corresponde ao ponto de vista isolacionista, ao qual 
me refiro mais adiante. A outra norma ortográfica é representada pela organização “AGAL” 
(Assoçiacom Galega Da Língua), a qual corresponde o ponto de vista reintegracionista.  

 

Norma da “RAG” e “ILG”  quince escribir miña xeito nacíon 

Norma de “AGAL” quinze escrever minha jeito naçom 

(“Normas Ortográficas E Morfolóxicas Do Idioma Galego”  e “A ortografia galega”, AGAL)  

 

Apresento aqui dois extremos acerca de normas ortográficas da língua galega. Vê-se que há diferenças 
relativamente grandes entre as duas normas. A primeira se parece mais à norma ortográfica castelhana 
e a segunda parece mais à norma padrão do português. A norma ortográfica de “AGAL” quer orientar 
o futuro do galego para o tipo de escrita, que tinha o galego antes de ser influenciado pela língua 
castelhana. Estas duas diferentes normas ortográficas do galego não correspondem a diferentes 
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dialetos galegos, ao contrário, representam dois pontos de vista de lingüística política e esta questão 
ortográfica se tornou parte duma outra questão: como se quer que evolua o galego? 

 

2.8 O movimento reintegracionista e o movimento isolacionista   

Durante as décadas de 1960 e 1970 a política totalitária, sucessivamente, começou a abrandar-se, até 
que desapareceu completamente. Quando Franco morreu em 1975, a luta para poder usar o galego 
como língua vernácula, renasceu na Galiza. Ao acontecer isso, surgiram muitas dúvidas e perguntas 
relacionadas a respeito do futuro desenvolvimento do galego (Regueira 2006, 65). Elas tinham a ver 
com a definição da língua galega,  como sendo um dialeto do português ou como uma língua 
independente.  Uma outra pergunta relevante foi sobre quais eram as normas ortográficas próprias do 
galego. Para poder entender esta problemática profunda, deve levar-se em conta a sua origem comum 
com o português e a sua íntima convivência com o castelhano durante vários séculos.  

São numerosos os diferentes aspectos e as idéias acerca do desenvolvimento do galego, mas os 
que mais se destacam, são dois movimentos diversos com objetivos opostos. Chamam-se o movimento 
isolacionista e o movimento reintegracionista. 

É complicado, numa maneira exata, definir estes movimentos ou pontos de vistas lingüísticos e 
políticas, visto que há um grande número de organizações, academias, investigadores lingüísticos etc. 
que fazem parte desses movimentos, mas que se definem de diferentes maneiras (Regueira 2006, 67). 
Apesar desses problemas, há algumas orientações gerais, que quero sublinhar e destacar, os quais 
também podem ser percebidos como representativos de cada um dos movimentos.  

O movimento isolacionista vê o galego como uma língua românica independente, e não faz 
comparação entre o galego e o português. No entanto, o movimento isolacionista aconselha uma 
norma ortográfica, inspirada na norma ortográfica castelhana (Castillo Lluch/ Kabatek 2006, 18). 

Esta consideração da língua galega é a mais freqüente na Galiza e é representada e aconselhada 
pela “Xunta”, ou seja o poder político da Galiza. Detrás da política lingüística da “Xunta”, encontram-
se atores como o RAG e a ILG, que,  por exemplo propuseram, as “Normas ortográficas e 
morfoloxicas do idioma galego”, um documento que foi aprovado pela Xunta 1983 (Santamarina 
1994, 74).  

A Real Academia Galega, a qual foi fundada no ano de 1906, elaborou junto com o Instituto da 
Língua Galega, umas normas ortográficas, durante os anos 70. A normativa ortográfica que ambas 
defendem, foi aceita no ano 2000 pelo Boletin Oficial da Xunta, a qual baseia-se parcialmente na 
norma ortográfica castelhana. Segundo essa normativa, o galego é uma língua independente, sem 
conexão importante ao português. No ano 2003 se apresentou uma nova reforma ortográfica chamada, 
“Normativa de concórdia”, que tinha como intenção representar a vontade do povo galego. Esta 
reforma se aproxima um pouco da ortografia antiga, a do galego-português, para terminar a guerra de 
normas entre os isolacionistas e reintegracionistas. Mas esta reforma não conseguiu satisfazer 
completamente os reintegracionistas (Regueira 2006, 69).  

O movimento reintegracionista, como se percebe pelo seu nome, quer reintegrar o galego com 
as suas raízes lingüísticas, quer dizer, reintegrá-lo com o português ou o galego-português. Ele 
esforça-se para distanciar-se das recentes influências no galego e quer identificar-se com o mundo 
lusófono, quer dizer o galego e o português são consideradas variantes da mesma língua ou seja, que o 
galego é um dialeto do português (Carballo Calero 1981, 20). 
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O Parlamento Europeu decidiu em 2006 que foi aceite para os galegos usarem a língua galega 
para comunicar-se por escrito com a União Européia (Massis, 2006). A língua galega foi também 
oralmente aceite como língua portuguesa no Parlamento Europeu, quando o ex-deputado Camilo 
Nogueira falava em galego e era traduzido como se tivesse falado português (Cunha, 2002).    

Isto foi considerado um avanço pelos reintegracionistas, visto que a União Européia admite que 
há uma grande semelhança entre as duas línguas. A UNESCO constatou também, que, 
linguisticamente, o galego é mais adjacente ao português que ao castelhano (Gadelii 1999, 22).   

Apesar de algumas das idéias e argumentos que estes movimentos utilizam, fazem referência a 
fatos ocorridos há centenas de anos atrás, é principalmente ao entrar em vigor a autonomia da Galiza, 
que o discurso sobre o desenvolvimento lingüístico do galego, começa a florescer. Na lei da 
“Normalização lingüística”, do ano 1981, se declara que “A lingua propria de Galicia é o galego” e 
“Os idiomas galego e castelán son oficiais de Galicia e todos teñen o direito de os coñecer e de os 
usar” (apud: Regueira, 2006, 68). Em relação a este decreto, a língua galega goza de um direito 
fundamental lingüístico, o qual não existiu por um período grande. Mas, neste decreto, a língua galega 
é classificada como uma língua independente e nenhuma relação ao português se manifesta nele. Visto 
que o movimento reintegracionista opõe-se esta classificação, intensificou-se um discurso em relação 
à definição da língua galega, junto com o seu desenvolvimento. 

Ao contrário das propostas ortográficas de RAG e ILG, surgem algumas organizações que 
apresentam normas ortográficas alternativas. Uma delas é a organização AGAL, a “Associaçom 
Galega da Língua”. Ela apresenta uma norma ortográfica que se aproxima da norma do galego-
português. A AGAL é uma organização reintegracionista, visto que classifica o galego e o português 
como duas variantes duma mesma língua.  

O lingüista português, Lindley Cintra, fez um estudo no ano 1971, sobre a dialetologia 
portuguesa, na qual o galego é classificado como um dialeto setentrional português. Esta percepção 
teve uma grande influencia em Portugal, e funciona como uma base importante dos argumentos 
reintegracionistas.  

Ricardo Carballo Calero escreve no seu livro “Problemas da língua galega” num contexto em 
que se diz que o galego durante vários séculos só foi uma língua falada;  

“Como nom se reflexava no espelho da escrita, nom tinha consciência da sua própria fisionomia, e 

assim se abriu passo entre os mesmos galegos a ideia de que o galego era umha forma degradada do 

castelam” (Carballo Calero 1981, 13).  

Carballo Calero, que era um dos intelectuais reintegracionistas, diz  que o galego foi 
castelhanizado devido a fatores políticos. Um dos seus argumentos é; “Mais a dialectologia é umha 
ciência, e nom umha política” (Carballo Calero 1981, 83).  
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3 Conclusão  

3.1 Conclusão   

O objetivo deste estudo foi apresentar uma visão de conjunto sobre a evolução da língua galega e 
problematizar alguns aspetos acerca do estágio de desenvolvimento em que se encontra hoje em dia. 
Estes aspectos referem-se à falta dum consenso lingüístico e à questão de possíveis soluções dos 
problemas que o galego enfrenta. Visto que é de grande relevância conhecer a história da língua 
galega, para poder entender a situação problemática contemporânea, dediquei uma grande parte à 
descrição histórica da língua galega.  

Tentar encontrar uma definição acerca do estatuto lingüístico da língua galega, não entra no 
âmbito deste estudo, já que exigiria uma análise muito mais profunda. Mas, um tema, que se debate 
intensamente, entre o movimento reintegracionista e o movimento isolacionista, é sobre qual a norma 
ortográfica que se deve usar. Em principio, trata-se de decidir quais grafemas serão usadas para 
representar os sons do galego, mas na prática este discurso vai além do debate sobre a norma 
ortográfica. Quer dizer que é muito complicado separar o debate da norma ortográfica do debate 
acerca da qualificação do galego como um dialeto do português ou duma língua própria.     

Contudo é meu interesse constatar e problematizar o desenvolvimento contemporâneo 
investigando os dois movimentos lingüísticos, o reintegracionismo e o isolacionismo, se pode 
constatar que há uma evidente correlação entre línguas e identidade. Visto que o galego é uma língua 
com laços fortes com duas culturas adjacentes, quer dizer a castelhana e a portuguesa, o que tem 
contribuído a uma língua e identidade galega dividida, a língua galega tem pela frente vários caminhos 
possíveis. O fato de que o regime do Franco teve muita influencia na região da Galiza no século XX, 
fez acelerar este processo.  

Se tivéssemos feito a mesma pergunta, sobre a pertinência lingüística, há 600 anos, quando o 
galego-português se destacava por ser a língua famosa da poesia lírica, não há duvida de que o galego 
estava intimadamente relacionado ao português. Mas, ao dar uma olhada ao desenvolvimento da 
língua galega, se pode ver que o galego, depois de vários séculos sob o regime espanhol, não é 
relacionado somente ao português. É difícil negar que há uma situação polêmica em relação a estes 
argumentos históricos.  

Visto que a Galiza foi privada da sua independência, devido á política castelhana, pode-se 
derivar a problemática da lingüística galega, de um problema político que começou séculos atrás.  

Há muitas opiniões diferentes sobre como se deve classificar a língua galega e qual é o 
desenvolvimento mais apropriado. Devido ao complexo desenvolvimento lingüístico resulta difícil 
chegar a um consenso, já que não se trata só das normas ortográficas.   

No ano 2003, surgiu uma “Normativa de concórdia”, que aproximou-se da percepção dos 
reintegracionistas. Mas, para a maior parte dos reintegracionistas, esta reforma da norma ortográfica, 
não foi suficiente. A luta dos reintegracionistas não é só mudar a língua, senão é também acercar-se o 
mundo lusófono e identificar-se com ele.  

Contrariamente, os isolacionistas identificam-se mais com a cultura castelhana, ou seja pelo 
menos sem fortes laços culturais com Portugal.  

A verdade é que ambos os movimentos receberam um grande apoio para as suas idéias. Os 
isolacionistas representam a implementação maior dos idéias, o que também corresponde às duas 
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instituições, RAG e ILG, que têm o maior poder lingüístico na Galiza. As suas reformas lingüísticas, 
que são protegidas por lei, têm afetado à lingüística galega bastante.  

Apesar disto é de grande importância lembrar-se de que há muitos lingüistas respeitados os 
quais, opõem-se do princípio fundamental, que o galego é uma língua separada do português. Na 
posição destes lingüistas os reintegracionaistas baseiam precisamente o seu argumento principal. . 
Como se apresenta a situação, hoje em dia, os reintegracionistas têm como âmbito de conseguir mais 
força, visto que o poder pertence aos isolacionistas.   

Logo depois da autonomia galega falava-se muito sobre o risco de que o galego podia morrer ou 
deixar de existir, quer dizer por demais influencia castelhana, ou somente por ter um uso tão 
diminuído, que finalmente deixaria de existir. Mas apesar de o galego ser uma língua que apresenta 
uma perda de falantes, não é provável, em particular, que desapareça o galego, visto que hoje em dia 
há um querer muito forte de conservá-lo e muitas organizações lutam por um uso mais generalizado. A 
língua galega é também protegida por várias leis. 

Visto da perspectiva dos reintegracionistas, há de fato, um medo de que o galego será 
“castelhanizado”. De novo se retorna ao discurso de como se deve classificar a língua galega, o que é 
uma questão que parece ser fundamental para o desenvolvimento do galego. Esta questão parece ser a 
chave da evolução lingüística galega.  

Para chegar a uma conclusão deste problema, provavelmente exige-se chegar a um consenso 
entre lingüistas, políticos e os falantes do galego. Juntos, eles podem criar e manifestar um quadro de 
regras para o futuro uso do galego. Isto é evidentemente um processo muito complicado, visto que já 
há muitos investigadores lingüistas, que apóiam um pensamento sobre a questão da classificação do 
galego. Não torna a situação mais fácil ao ver que a problemática também é altamente destacada por 
aspectos políticos e culturais.  

 

4 Pesquisas futuras 

4.1 Pesquisas futuras 

Em relação a este estudo há muitas outras questões interessantes que poderiam ser alvo para pesquisas 
futuras. Uma destas e a questão acerca de como definir o estatuto lingüístico da língua galega. Esta 
questão da classificação do galego parece ser uma chave importante para poder perceber  e talvez  
resolver alguns problemas lingüísticos do galego. Visto que é um tema muito vasto e abrangente, 
exigiria uma análise profunda.  

Um outro tema relevante acerca do desenvolvimento do galego, é sobre as implementações das 
normas ortográficas a partir do ano 1981, quando a Galiza obteve o estatuto de região autônoma da 
Espanha. Seria interessante pesquisar acerca dos efeitos que as normas ortográficas levaram consigo e 
assim, tentar investigar em que direção o galego poderia desenvolver no futuro.        
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