






ENTAMU 

Un trupu texiu de silenciu 

Hai dos meses les cais d'Uviéu acoyeron una de les más grandes manifestaciones d'estos 
tiempos axuntada pol Autogobiernu y la Oficialidá de la Llingua. De lo que foi aquella xor- 
nada queden testimonios perfechos a lo cabero d'esta revista nun memorandum valoratihle. 

De toes maneres, con ser una manifestación importante socialmente, el más tmpu texíu de 
silenciu tapeció'l so ésitu de convocatoria y les valoraciones púhliques posteriores tuvieron 
alloñaes de los medios de comunicacióu. Daqué cosa pasa, ye claro, pa que nun se quiera 
afondar nel análisis de lo que significa una iniciativa popular que tien el tastu del aire frescu 
qu'asoma a un país llaráu de burocracia, de falta d'imaxinación y ensiu novedaes dignes de 
consideranza. Daqué cosa ta pasando pa que uun se quiera reconocer que la defensa de la Ilin- 
gua xuncida a un conceutu autonómicu d'Asturies tien un bon encontu social y ye un cm'n 
que merez, pelo menos, dalgo más qu'un silenciu afogador d'iniciatives. El llamentu de los 
que llueu se quexen del ruin pesu que'l país asturianu tien nel conxuntu español debena Ile- 
valos a esaminar, lloñe de los intereses inmediatos, hasta qué puntu'l silenciu ye responsable 
cimem de que nun tomen en serio les propuestes de toa mena que dende Asturies quieran face- 
se. Nun ser a ver que'l puxu económicu, la defensa económica d'un país, va veuceyao a la 
defensa de la llingua y cultura del mesmu, tien comu únicu corolariu un allugarnientu quexi- 
cón y al mesmu tiempu ermu de resultaos. 

De toes maneres non too foron silencios. Les fuerces polítiques, pela primera vegada, apau- 
táronse na Xunta Xeneral, el 5 d'avientu, nuna moción perimportante dende'l puntu de vista 
de la política Ilingüística ua enseñanza. Ello nun ta mal pero ello ye curtio. De lo que se fala 
ye, nidiamente, de la oficialidá de la llingua que ye la única marcación llegal que dexará'l 
camín abiemi a les posibilidaes que los fechos sociales aconseyen. Ensin esi llogm Ilegal nin 
les declaraciones programátiques nin toles reformes estatutanes algamarán la m'nirna credi- 
bilidá que-yos fai falta. 
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O. Sobre as numerosas e já recenseadas situa~óes de bi- ou 
plurilinguismo social que resultam do contacto entre línguas 
minoritánas e inaioritárias, muito se tem reflectido nos últimos 
anos. A extensa bibiiografia científica especializada actual- 
mente disponível, emergente de diversificados ramos das cien- 
cias humanas, é testemunho e prova evidente da grande com- 
plexidade subjacente a tais casos de plurilinguismo e da vasta 
gama de implica$6es que estes tem vindo a revelar, náo só pa- 
ra quem os estuda, mas também, e de forma bem mais premen- 
te, para quem os vive: os próprios falantes. 

De entre as quest6es levantadas a propósito das comunida- 
des linguísticas onde convivem idiomas de estatutos sociocul- 
turais bastante diferentes gostan'amos, nesta ocasiáo, de abor- 
dar apenas uma. Trata-se da relasáo entre a vitalidade das lín- 

L. Antes de abordamos qualquer questáo teórica, afigu- 
ra-se-nos como necessário proporcionar uma visáo da actual si- 
t u a ~ i o  do mirandes face 2 Iíngua oficial e maioritária do Esta- 
do em que se encontra temtorialmente implantado + portu- 
gues--, e a Iíngua com igual estatuto no país que, para os 
mirandeses, é, verdadeiramente, do ponto de vista geográfico e 
vivencial, vizinho espanhol-. Para o fazermos, conside- 
raremos as seguintes quest6es interdependentes: 

- a afericio do grau de vitalidade actual do idioma astu- 
ro-leones em temtório nacionai, 

- a forma como se distribuem cada uma das línguas em 
contacto tendo em conta os fundamentais dom'nios de inte- 
raccáo verbal (FISHMAN, 196573) dos falantes plurilingues. 

guas minoritárias face ?i pressáo de hegemonia monolingue Comecernos, pois, pela primcua das questoes colocadas. 
exercida pelas Iínguas maioritárias com as quais convivem e as 
atitudes linguísticas dos falantes bi- ou piurilingues que delas 1.1. Segundo António Maria Mourinho (1959:332), o mi- 

fazem uso, assunto que procuraremos abordar de forma mais randes falava-se, no fm da década de cinquenta, em trinta lo- 
específica tendo por refersncia o singular caso do mirandes em calidades, cobrindo uma área geográfica de 300 kmz: S. Mar- 
dois contextos socais distintos, a saber, uma comunidade rural, tinho de Angueira, Cicouro, Constantim, Ifanes, Paradela. Es- 
Paradela, do concelho de Miranda do Douro e um universo peciosa, Genísio, Póvoa, Malhadas, Pena Branca, Palanca, 
constituido por alunos da Escola Secundária de Miranda do Aldeia Nova, Vale d'Águia, S. Pedro da Silva, Granja, Fonte 
Douro (E.S.M.D.). Ladrio, Palapulo, Águas Vivas, Prado-Gatáo, Duas Igrejas, 



Cércio, Vale de Mira, Vila Chá, Freixiosa, Fonte Aldeia, Pico- 
te e Sendim, do concelho de Miranda do Douro, e Angneira, 
Cacarelhos e Vilar Seco, do concelho de Vimioso. Neste pen- 
odo o número total de falantes do mirandes rondava os 15.000. 

Dados mais recentes nao nos permiteni, no entanto, consi- 
derar que a Lingua minontária tenha actualmente esta mesma vi- 
talidade. Em primeiro lugar, nao nos pode~nos esquecer que, e 
a conñar nos números recenseados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, os habitantes na área de implanta~áo linguística do 
mirandes sáo hoje, sensivelmente, 7.000, ¡.e., menos de meta- 
de do número apurado há cerca de trinta anos atrás1. Por ouno 
lado, é facto assente que a área geográfica coberta pelo idioma 
tem vindo a regredir de fonna progressiva, como testemunha, 
de resto, o próprio António Mana Mourinho (1987:77) ao re- 
gistar, no fim da década de oitenta, que já náo se falava mi- 
randes em Cacarelbos do concelho de Vimioso, localidade on- 
de, recordamos, ainda se ouvia na década de cinquenta2. Para 
além deste aspecto, teremos de ler em conta que nem todos os 

' A fim de i l u s m  a diminuicáa da populaqáo local no cum espaco de unta 
década. e€., cm anexo, o gá6co 1 onde se regista a coniparacao ente as dadas 
demog&cos referentes ao concelho de Miranda do Douro de 1981 e 1991. 

Ainda quanto a este assunm, é preciso realfar, wl como o ñzeram José Lei- 
te de Vasconcelos e o próprio António Mana Mourinho. que a análise do por- 
tugues falado eni slgumas localidades Mtrofer  da actual área de implantaeáo 
do mirandes. onde se denotani determinados Uacos linguísticos tipicamente le- 
oneses, pemiite-nos considerar que, oumra, a área das falares com esta ongem 
dialecral terá sido ainda mais extensa. Diz Antánio Mana Mounnho 
(1987:76-77) que a mirandes "ter-se-ia falado em mais algunas povoa$áes do 
concelha de Mogadoum (.. .) que teriam sido Urrós e Benipasta. No concelho 
de Vimioso (...) falau-se até há vinte anos na [freguesia] de Cacarehos e há 
mais tempo nade Avelanoso, falvez em S. loanico, Vale de Frades, Vila Chá 
da Ribeira. Seraoicos e Camoo de Víboras. .. e deinou rersaibos e ternos no- . . 
minais e verbais, pelas aldeias de entre os r ios  Sabor e Mack, continuando pa- 
ra o None através do lombo de Babe ou dombada», a ligar com a língua sua 
irmZ falada cm Riodanor e Cuadramil". Esta inruiqao já a rivera José Leite de 
Vasconcelos (1900:127) no inicio do nassa século: "se a rerpeim de ouws te- 
m que confinam com a área geográfica do mirandes se pmeedesse a estudo 
circunstanciado, quer da lingua usual. quer do onomástica, e se se pudessem 
mesmo abter alguni documetitos antigos, chegar-se-ia talvez a reconhecer que 
a área do mirandes fai pninitivamente ainda mais extensa". A actual j rea lin- 
guistica miradesa encanm-se representada no mapa incluido em anexo. 

que habitam nas actuais localidades mirandesas poderáo ser 
considerados efectivos falantes do idioma, como pode ser con]- 
provado, de resto, pelas informacóes por nós recolhidas em 
1993, náo só em Paradela3, mas também junto de 100 alunos da 
Escola Secundária de Miranda do Douro4. 

Atendendo a estes últimos dados (cf. gráfico IV), torna-se 
evidente que, entre a populac20 adolescente inquúida, a esma- 
gadora maioria (76,8%) considera que tem melhor proficiencia 
em rela~áo ao portugues. Ainda que ressalte da análise do grá- 
fico V algum grau de competencia activa em relacáo ao mi- 
randes elou sendiis  por parte destes jovens. náo deixa de ser 
notóna a debilidade das variedades linguísticas autóctones. Já 
entre os falantes que constituíram a arnostra de Paradela a si- 
tuacáo é bastante diferente, havendo aqui urna forte implantacáo 
do mirandes (cf. os gráficos II e 111). Ainda assim, existem al- 
guns indicadores que nos permiteni concluir que o também aqui 
a língua minontána já comecou a perder vitalidade. A este pro- 
pósito, veja-se, no gráfico 11, que cerca de 113 dos inquiridos 
considera ser o portuyes e MO o mirandes a sua língua domi- 
nante. Qnanto ao espanhol, a proficiencia dos falantes que inte- 
graram qualquer urna das duas amostras parece ser muito assi- 
nalável uma vez que 94,7% dos paradelenses entrevistados e 
54,5 % dos alunos da arnostra seleccionada admitiram conhecer 
e usar activamente este idioma (cf. os gráficos 111 e V). 

1.2. Vistos os índices referentes i vitalidade e níveis de pro- 

Os cñtéñas que presidiram & conrtituicZo da amasw seleccionada para 
erm e autms estudos efectuados em Paradela forampor nós apresentados num 
anterior uabalho (cf MARTINS, 1994b:XS-90). 

'Esta amostra foi constituida de f o m  rrlativamentc aleatóna, porque foi 
inicialmente seleccionada para um esnido atirudinal complementar que visava 
fornecer indicacks quanto ao mmo da situaqáo linguistica no cancelha de Mi- 
randa do Doura a curto p m .  Dado este pressuposto. procurámos apenas que 
nela se fizessem representar falantes adolescentes de várias idades e prove- 
nientes de diferentes localidades do concelha. Aríim, a amosua é constituida 
por alunos adolescentes com uma média de idader de 15.3 anos; 34% sao do 
seno masculino e 63% do sexo feminino (3% dar inquiridos nZo iindicou esta 
infarmacZo); 51% reside oa área linguistica mirandesa (mal), 41% na própria 
cidade de Miranda e 7% em comunidades rurais extenores 3 área linguistica 
mirandesa (1% náa indico" esta infomaqZo). 



ficiencia dos falantes destas línguas em contacto, toma-se ago- 
ra fundamental observar de que foma elas se distribuem pelos 
diferentes dom'nios de interaccáo verbal. Este tipo de análise é 
essencial na niedida em que permite uma avaliacáo mais pro- 
funda, desvendando a quaiidade e extensáo das mudancas de 
comportamento verbal desta populacáo bi- e trilingue. 

Esclareca-se, antes de mais, que os dados a interpretar nesta 
seccáo foram obtidos através de um inquénto directo (vd. ques- 
lionário I), no qual se apelou ao auto-testemnnho dos inquin- 
dos5, ministrado oralmente aos informantes de Paradela6 e em 
formato escrito aos alunos da E.S.M.D.7. 

Uma das observacóes que nos merecem informacóes recol- 
hidas prende-se coin o comportamento verbal dos alunos da 

Rc.siiili<~ci!no, ;i: Iiiiiiln;~ir.~. iarit;,% \r?eic\n. idd\ nr 1ttcrntiir.i ~8rntiii- 
ZI .  incrcnte, .i 1iicii~J.11ii;i.i q u i  i,wnirrn ni. iut.i-irrliminho .l.>, ~nfiiriiiiit- 
ic'r c. PW i.\d, <r>mplet3ir.~\. lani.> .(iiioi,, nti, t.>> pc>,..i\'rl. rr t i  i,inii~;ik,.\ re- 
colhidas por este meio com a observa$áo directa e pmicipante. Este ú l h o  re- 
curso metodológica foi unicamente aplicado, no eiitanta. em Paradcla, jb que 
contingEncias logisticas de vária ordem impoisibilitaram a seu uso junto dos 
alunos da E.S.M.D. Etnbora náo nos seja possivcl garantir a total fiabilidadc 
dos dados obtidos junto destes ültimos informantes, gosm'amos, cm t d o  o ca- 
so, ds regisrar que os resultador abtidos em Paradela por via da auto-teste- 
munho dos infamiadores foram muito semelhantes aor aue foram aoundos oor 
meio da obsenracáo participante da investigadora, 

Um tratamento mais aprohindado dos resultados obtidos combase neste 
questionáño junto da amusni de informantes de Paradela foi por nós empre 
endida num anterior uaballho (cf. MARTiNS, 1994b116-130). Nerta ocasi20 
limitar-nos-emos. pois, a famecer uma sintese dos aspectos mais significativos 
que entao recenieámas. 
' Uma vez que os resultados obtidos nas duas amostras fonm qualitativa- 

mente difenntes, optámos por distintas mrtadolo~as no reu tratamento. Os re- 
sultados referentes a amoitra de falanter de Paradela, dada a sua complerida- 
de, f o m  matematicamanre tratados utilizando a programa ~nformático Gold~ 
Vorb 2.0. A Voriohle Rule Applicanon for !he MacintosP" (1990) de David 
Rand e David Sankaff. No que diz respeito i amosna constiniída pelos alunos 
da E.S.M.D., as respastas recolhidas revelaram uma área de dispersáo muito 
pauco ~ i g ~ c a t i v a  pelo que nos ümitámos a urna pondera@ quantimtiva dos 
seguintes aspectos: perccntagem de alunos que admitrm usar o "Grandes em 
qualquer urna dsr siNa$Oes aprcrentadas; percentagem de dunos que usa o mi- 
randes em um, dois, tKs, ou majs do que tres sinia@s; dominios ern que o mi- 
randen é mais usada; percenragem de inquindos que, adinihodo usar o miiandés 
en1 alguna das sima@eóes, o faz de uma foma exclusiva o", pelo connáno em 
alternancia eom ouVas idiomas. 

E.S.M.D. Tal como os índices de proticiencia linguísticajá dei- 
xavam prever, quase metade destes alunos (46%) náo admite 
usar o mirandes em nenhuma das situacóes de interaccáo ver- 
bal propostas, circunstancia que se deve, obviamante, & ausen- 
cia, nestes informantes, de uma competencia activa em relayao 
ao idioma autóctone. De entre a cota de aiunos que confessa fa- 
zer aigum uso do mirandes (54%), cerca de metade cinge essa 
utilizaeáo a uma única situafao de interaccáo, havendo, apenas 
por paae de 30% do total dos inquiridos, o Iiábito de falar a lín- 
gua local em mais do que nma. Uma análise dos dom'nios de 
interaccáo verbal onde, apesar do declínio evidenciado, estes 
adolescentes ainda manten1 um uso activo do mirandes revela 
dados muito elucidativos. Assim, o gráfico VI deixa compre- 
ender que é sobretudo com os avós e com os vizinhos das suas 
localidades de residencia que estes jovens continuam a falar na 
língua minoritária. A este propósito é preciso, no entanto es- 
clarecer que, de entre os alunos da E.S.M.D. que admitem ain- 
da faiar mirandes cm algumas circunst2ncias, mais de metade 
confessa que usa a língua autóctone em combinacáo com uma 
outra, geralmente o portugues, ou, em casos inais esporádicos, 
o espanhol. Assim, apenas 24% do total dos inquiridos coiisi- 
dera que mantém um uso exclusivo do nirandis em pelo me- 
nos urna situaqáo de interacgáo verbal. 

Atendendo a estes indícios e &quilo que os restantes dados 
compilados no gráfico VI nos permitem concluir, poder-se-á co- 
mqar  a delinear, a panir deste momento, o pefi11 funcional do 
mirandes para estes falantes jovens. Deste modo, fica claro que 
o idioma minoritáno se apresenta como um veículo de comuni- 
c a @ ~  apropnado, essencialmente, para a interaccáo verbal que 
se processa com locutores bastante idosos e, de preferencia, em 
ambientes mrais8. Até que ponto este tipo de funcionalidade se 
preserva em contextos sociais onde o mirandes apresenta urna 
maior vitalidade é o que iremos ver, já de seguida, ao analisar os 
dados referentes a amostra de faiantes de Paradela. 

Como procuraremos demanstar mais adiante neste uabalho, este perfil 
fv~cional defeminará c a o s  arquétipas socioculnirais a que se assocido, na- 
turalmente, atitudes linguisticas determinadas. 



A primeira observacáo que nos merece os resultados coinpi- 
lados na tabela em anexo, onde se registam as respostas dadas 
por todos os informantes da amostra tendo em conta as dife- 
rentes situacóes de interaccáo contempladas no estudo, diz res- 
peito ao esmagador predomínio da língua portuguesa nas si- 
tuasóes marcadas por um alto grau de institucionalizacáo e de 
formalidade, envolvendo, de forma prioritária, interlocutores 
percepcionados como socioculturalmente superiores e náo per- 
tencentes ao agregado comunitário esmtamente local9. Com a 
finalidade de ilustrar a f o r p  coercitiva que. soziriha, a per- 
cepcáo de uma identidade sociocultural "superior" do interlo- 
cutor consegue exercer sobre o comportamento verbal destes 
falantes plunlingues, coiisidere-se o seguinte diálogo recolhido 
em Paradela: 

[Cena passada no café com os scguintes intervenientes: PP (pro- 
fessor primário da aldeia que é natural e reside numa outra aideia 
mirandcsa vizinha); IG (uma mulher adulta, com idade compreen- 
dida entre os 20 e 34 anos que completou o eusino básico, proprie- 
tlina do café); AM (um homem adulto, com idade compreendida 
entre os 20 e 34 anos que completou o ensino básico, wabaihador 
da constni~áo civil). A entrevistadora tinhaestado a conversar com 
PP. No fim da conversa este levanta-se, paga os cafés e dirige-se 
aos presentes, todos mirandeses] 

PP. Até ~manl~ana!'~ 
IG. Até amanhá, senhor professor! 
[Pecante esra resposta de IG, e já depois de PP se ter ausentado. 

os presentes evidenciam uma atitudc de censura. Neste sentido, 
AM. recrimina IG] 

AM. Parece que sós mrisfidalga indo que el! 
IG. Entao, ele nao é uin quaiquer. ele é o professor! 

Assim, nem mesmo os locutores que, embota marcados pe- 
las características socioculturais acima descritas, sáo, em todo 
o caso, oriundos da área linguistica mirandesa e falantes do 

A saber. as sinia$óes h (a rezar), g (em interacgso ccom o padre), 1 (quan- 
do a interac$áa se processa numa reparticáo sediada fara de Paradela) e m (em 
interacgPo com ola professaKa)). 

'O Represenwmos, ern itálico, o discurso produzido em mulindes. Esra re 
presenqiio segue a Proporta de Convenpio Onográjiico Mirodera (1995). 

idioma, consegnem com facilidade que os habitantes locais lhes 
ditijam a palavra na língua autóctoneii. 

De enconiro a esta primeira conclusáo váo, igualmente, os re- 
sultados relativos 2 situacao o (em interac~zo com pessoas estran- 
has). Sendo esta urna das pouquíssima em que os informantes ad- 
mitiram usar a língua espanhola, verifica-se que esse uso está con- 
dicionado apenas pela identidade do interlocutor, pois só é usado 
com falantes espanhóis. Assiiii, o tema da conversa, bem como o 
localiz em que ela decorre, quer este seja em Espanha, quer em 
Portugal, náo alteram de modo algum esta escoba. Quanto a Iúi- 
gua poituguesa, esta é senipre utilizada w m  falantes estranhos de 
origem nacional, independentemente do estatuto social que pos- 
sam aparentar, como, de resto, já Leite de Vaswncelos (1900: 12) 
constatara: "com um estranho o aldeZo fala logo p0rtugu6s"'~. 

O padráo comportaniental dos falantes revela, pois, o papel 
fundamental desempenhado pela língua autóctone nesta coniu- 

Se, no entanto. prevalecer urna ielapáa de intimidade corn este tipo de in- 
terlocutor, já 6 sentido como possível e apropriada interagir em núrandés. 

l2 O p m h e t m  "local da conversa" desernpciiha, de resto, uin papel relati- 
vamente secundano en, codos os processos de decisao sobre escolha idiomática 
nesta comunidadt. No caso da situqáo 1, qur envolve náa só urna espécie par- 
ticular de interlocum~ (os fuocion&ios das respectivas reparti$&óes), mas também 
um detemiinado tiro de local daintenccáa. iáfora dos limites temta"ais da co- 

talmente, o estaoto social "superjoi' dos ioterlocutores com que hahiniainlen- 
te os mirandeses intemgern "este tipo de espagos. Esta conclusZo é baseada na- 
quilo que pudemos ohsewar em diferentes acasiks quvndo nos encontrámos em 
repaificks públicas na cidade de Minnda do Douro. Nestas fai muito frcquen- 
te ouvk falantes de mirandés. oriundos da área niral do cancelbo. falarem entre 
si na sua língua autóctonc. Assim, o facto de se enconmeni num Local pública 
e citadino. na oresencade esnanhos ínáo oahcioantes na interaccáol. oáo se r e  

riamente algurn papel na t a  decisso, na medida em que influencia directamente 
as probabilidades de a interaqao se vir a realizar com um au aurm tipo de in- 
terlocutor. Desle inoda, se no espqo niral é mais frequettre a necessidadc de fa 
lar mirandes, e lugo tambérn 3 sua maior opormnidade e adequacáo, já na área 
urbana é precisamente o inverso que é verdadeim. 

P-e, pois que os mirandeses, dadas as prapriedades conotati,,ar asso- 
ciadas ao seu falar local. náo sentem que ele se adque convenientemente a con- 



nidade. Assim, o mirandes, como idioma minoritátio que é, e 2. 
semelhanca do que sucede em relacáo a outros com este esta- 
tuto, encoiitra-se intrinsecmente associado ao rnodus vivendi 
local, sendo a adequacáo do seu uso limitada, por isso mesmo, 
2. interaccáo informal marcada por parámetros que remetam pa- 
ra a vida comunitária interna do grupo pln~ilingue'~. Náo será, 
pois, de estranhar que o mirandes seja a língua preferencial- 
mente usada pelos falantes representados na amostra nas si- 
tuacóes a (em interaceáo com os pais e sogros), b (em inte- 
raqáo corn o conjuge), c (em interaccáo com irmáos e cunha- 
dos), d (em interaccáo com os avós), f (em interacsáo corn 
genros e noras), i (em interaccáo com os vizinhos), j (quando a 
interaccáo se processa no cafélmercearia [em Paradela]), k (em 
interaccáo com os membros da Junta de Freguesia), n (a dizer 
asneiras), p (a namorar), q (quando se conversa sobre questóes 
agrícolas e pastorícias) e r (a ralhar ou a repreeuder os filhos). 

Há, no entanto, desde logo, um traco que distingue estes re- 
sultados daqueies que dizem respeito i s  situacóes onde o por- 
tugues é o idioma mais escolhido. A análise da tabela em ane- 

p.p 
versa com pessoar que nao pa r t i km das mesmas referencias culturais e vi- 
venciais. Haverá, connido, aueo motivo, c e m e n t e  mais superficial, que sus- 
tenta este comportamento por parte dos mirandeses. Vcjase, a propósito, a re- 
acg" da informante F'L. quando esta é incitada pela falante AU. a usar a lin- 
gua autktone na nassa presenfa: 

AU. Mas tendes aue le falar aii... falar nn fidolso assinun dá ieito nineun! 

quiridos admitiram pader usar a língua minoritária na presenta de e s d o s  se 
a intenpao foine excluí~los deliberadamente daconversa pormeio da p r o m ~ a a  
da ininteligibilidade, urna fatia considerável (quae 30%) rejeitou esta hipóre- 
se de fa- liminar. cooiideranda uur tal orática é um sinal de rná educacao. 

'*Para dguns destes falantes, esta adequafao poderá circunurever-se ape- 
nas a interacclio verificada no interior da rede camunitána lmal e nao a toda a 

hador da constm@o civil): 
EvG. Mermo em ffaner, podem fdar também mirandes, mas nós jd nunca 

falamos em mirandes ... 
Entrevistadora (E). Nao? Mesmo em Ifanes? 
EvG. Se náo for gente ... se nao far gente da rnesma aldeia ... 

xo esclarece que, enquanto nestas últimas o portugues se apre- 
sen@ como uiiia preferencia inequívoca para a generalidade dos 
 informante^'^, nas situacóes onde domina o mirandes existe um 
grau muito menor de convergencia nas respostas16. Resultados 
desta natureza revelan que existe actualmente em Paradela urna 
competicáo, em alguns casos muito feroz, entre o mirandes e o 
portugues nas situacóes de interaccáo tradicionalrnente domi- 
nadas pela língua autóctone. Atendendo 2. forma como Joshua 
Fishman interpreta este tipo de fenómeno, podemos considerar 
que comeca a despontar nesta comunidade urna fragilizasáo e 
degradacáo das rela~6es coiivencionais entre idiomas e si- 
tuasóes de interaccio, facto que indicia que ela se encaminha 
para um estado de bilinguisruo social sem diglossia (FISH- 
MAN. 1967)17. 

A fundamentar esta leitura dos factos estáo os resultados re- 
ferentes 2s situasóes que envolvem interlocutores do domínio 
"fanilia". Em casos de bilinguismo social com características 

adiante. 
6 importante. porém, sdientar que o mirandes continua largamente do- 

mioante, cam usos acirna dos 805 ,  em quam das siniai&%s contempladas no 
estudo, a saber, a (cm interaqáa com ospais e sogros), d (em inter&o com 
os avós), p (a namorar) e q (quando se conversa sobre quest6es agícolas e pas- 
mríciai. Nos orimeiros dois casos. Densamos oue o dominio do mirandes Das . . 
respostas se devc a idade dos interlocutores apontados, factor que. conio já ve- 
ñficámos nos dados referentes aos dunas da E.S.M.D., em muito condiciona 
os cornpomentos verbais dos mirandeses. Já o predomhio da língua mino% 
tána na situafáo q (quanda se conversa sobre qucstfies agícolas e pastorícias) 
evidencia a ligqho que já estabelecemos entre o uso do mirandes e as activi- 
dades sociolaborair. de fe&% rural, prevalecentes no tecido comunitám local. 
Ern relacha terceira situapao, julgamas que ela indicia que o idioma aurócto~ 
ne se encanea ainda bastante asrociado aos registos discursivos marcados pe- 
la intimidade. Podemos assirn considerar aue os resultados refereoter a estas 

"Defendemos, num ante~ior uabalho em que nos debnifámos sobre as te- 
ses de losé Leite de Vascancelos a propósito do processa de substituigáo lin- 
guística que aringiu a cidade de Miranda do Douro, que a nioite do mirandes 
nestc cene0 urbano se teril ficado a dever a urn fenómeno deste mesmo lipa. 
Vd. MARTINS, 1994a. 



similares ao que estamos a estudar, este é um dos domínios de 
interaccio verbal que mais resistencia costuma oferecer a pe- 
netra$%~ das Iínguas maioritárias. Como se ve. tai, porém, náo 
sucede em Paradela. Se atendemos, em particular, aos dados 
apurados para a situacZo e (em interaccáo com os filhos), fica 
claro que se opera nesta comunidade urna profunda mutacáo no 
comportamento verbal dos seus falante~'~. 

Será, pois, útil determo-nos na análise deste fenómeno de 
substituicáo linguística levando em Ihha de cona factores co- 
mo a idade, o grau de escolariza$áo e a profissáo dos falantes 
da amostra19, a fim de esclarecemos, na medida do possível, o 
perkil daqueles que actualmente proniovem a mudanca das pre- 
ferencias linguísticas e dos padroes de escolha idiomática nes- 
ta cornunidade rural. 

Centrando-nos precisamente nas situaqoes que remetem di- 
rectamente para o fulcral dom'nio de interacqáo "família", da- 
mo-nos conta que o estrato etário que mais promove a substi- 
tuicáo do uso do mirandes pelo portugues é aquele cotnposto 
pelos falantes com idades compreendidas entre os 20 e 34 anos. 
Ao inverso, o grupo que mais se inclina para a presemaqáo da 
iíngua autóctone no seio da famuia é aquele que é integrado por 
falantes com niais de 50 anos. 

No que diz respeito, no entanto, a sitna~áo e (em interacqáo 
com os filhos), as tendencias descritas mudani de forma assi- 
nalável. Como referimos, este é um dos casos que melhor re- 
vela o estado de concodncia entre as Iínguas minoritária e 
maioritátia. Assim, denio-nos conta que já em todos os grupos 
etános o uso do portugues se infiltrou. Se o estrato mais ex- 
pressivo é, de novo, inequivocamente, aquele constituido pelos 

Como esclarece Sulanne Romaine (1989:42) a propósito desta pmble- 
mática, "rhe inability of minorities to maintain the hame as an intact domain 
for the use of their l a n ~ a g e  has often been dcsisive in language shift(. ..). Ha- 
wever, rhis is generally symptomatic of s more farreaching dismption of do- 
main disuibuition and paaem of uansmission". 

Excluimos, no presente nabalho, a vanável sexo porque esta se revelou, 
numa anáüse anteriormente efectuada, náo operante no condicionamento do 
componamento Linguisrico das falantes de Paradela. 

adultos com idades compreendidas entre os 20 e 34 anos, nao 
deixa de ser claro que o avanqo do idioma "High2' é igual- 
mente muito evidente entre os adultos com idades compreendi- 
das entre os 35 e 49 anos, uma vez que 57% afmna usar poriu- 
gues com os fiihos, apenas 14% conserva o mirandes e 29% os- 
cila entre um e outro idioma nesia situaqáo. Também o grupo 
de informantes com mais de 50 anos, ao contrário das tenden- 
cias demonstradas em outros casos, denota um índice signifi- 
cativo de besitacáo quanto ao uso das Iínguas em contacto 
(25%) e uiiia taxa náo menosprezável de utilizacáo efectiva do 
portugues (19%)~'. 

Pensamos que os motivos que conduzem a este padrzo com- 
portamental sKo bastante claros. Náo esqueqamos que a maio- 

20 Designacáo ~ u e n t e m e n t e  atribuida, na literatura especializada. as k- 
guas maioritiinas que convivem com idiomas minorilános em situacáo de di- 
elnssia. - ~ ~ - ~ ~ ~  " Para além dester resultados, foi possível recolher, junto de alguns infor- 
mantes com main de 50 anos, infomacáo relativa aor seus hábitos tinguísticos 
quandc cm interaqzo com as netos. Considerando que estei dados se revestem 
de uma grandc impartancia na medid? em que uaduzem um natamenta di fe^ 
renciado em x l q á o  a dois estratos geracionais (fiihos e netos). decidimos re- 
produzir aqui um dos restemunhos mais representativos, este da falante aqui 
identificada como TR: 

E. Enso diga 12, TR. .. . TR fala com toda a gente aqui em -andes? 
TR. Eu falo.. 

netos a gente já náo gasta de falar a norsa maneira.. . mas eu sei-o falar 
E. Mas fala com a IG. [a filhal is veres, nao fala? 
TR. Falalo, muitas vezes. 
E. Mas nem sernprc, náa é? 
TR. Nao. 
E. E coin o se" netito pequenito? 
TR. Com o mru neto náo. ooraue os oais nao sastam. 

de imtacáo. Incluirno-la na nossa análise. porque alguns estudos sobre bilin- 
s i s m o  tém revelado que as padr6er de escalha de línguas podem. em dguns 
casos. estar associadodos aoi diferentes estadas emocionais que domioam os fa- 
lmtcs no momento de produ$Zo do discurso. Com efeito. verificamos que al- 
gunas diferemeas comportamentais se rewlam no confronto dos resultados re- 
ferentes a estas duas siniac6es. Deste modo, quando impera uma pemirbacZa 
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Vistas as pnncipais variáveis desta situasáo linguística, jul. 
gamos opomino apresentar, neste moiiiento, uma descriqáo sin- 
tética do perfil daqueles que promovem as alteraqóes de com- 
portamento verbal no 2mbito das situaqóes que remos vindo a 
analisar. Para tal socorrer-nos-etiios das pertinentes obser- 
vaqóes feitas por uma jovem adolescente de Paradela: 

EL. (...)As persoas mais idosas já falam mnis o mirandes. .. 
E. 'Tá bem. Entáo e se eu te perpntasse assim mais ou menos 

a pairir de que idades é que as pessoas comecam a falar mais por- 
tugues c menos mirandes, qual era a idade que hi me davas? 

EL. A idade.. . acho que a idade que comgam a falar mais mi- 
randes é com os quarenta.. . 

E. Para cima? 
EL. Paracima. O portupes acho que é mais os das quarenta pa- 

ra baixo. 
E. 'Tá bem. E achas ... aueni é aue fala mais mirandes. as ves- 

soas que foram 2 escola ou as pessoas que náo foram? 
EL. As pessoas que nao foram. 

Dito isto, constatalnos que há hoje, em Paradela, uma vasta 
gaiiia de condiqóes que contribuem para o declínio da sua líu- 
gua autóctone. Da existencia de algumas delas t im consciencia 
os próprios falantes, como atesta a reflexio empreendida sobre 
este assunto por dois dos nossos informantes mais idosos: 

SP. ( . . . )O n h d e s ,  no nieu modo de ver, quem está a dar ca- 
bo do mirandes é :r tdevisáo, é a rBdio, é a,.. a grande convivencia . 
que o povo está a ter uns com outros. .. 

AU. E os estudos ... que hoje as criancas estudam até muito [tar- 
del. 

Reconhecendo também nós, a par destes dois informantes. 
aue a actual situaciio do mirandrs se deve a accáo concomitan- 

evocadas para uma explica~áo satisfatóna do estado de coisas 
que acabámos de descrever. 

2. Antes de mais. gostaríamos de esclarecer o que entende- 
mos, no presente texto, por "atitude linguística". Sendo um ti- 
po particular de atitudeZ4, ela poderá ser perspectivada, 2 se- 
melhanca do que alguns autores advogam, como aquela que se 
manifesta especificamente em relacio 2s Iínguas ou as fonnas 
Iínguísticas em uso iiuma dada conlunidade. Consideramos, no 
eiitanto, e perfilhando a opcáo de outros (cf., RALPH FA- 
SOLD, 1984:148), que é útil incluir sob a alcada da designactio 
"atitudes linguísticas", itáo só as apreciaqóes valorativas e res- 
pectivos reflexos comportamentais revelados pelos falantes em 
relaciio aos idiomas em si mesmos, mas também as crenqas e 
comportamentos manifestados em rela$áo aos desses 
idiomas. Esta concep~áo parece-nos mais adequada. na medida 
em que nela se pondera o factor que origina a fomiacáo das 
crenqas e dos comportamentos em relacio aos idiomas, ;.e., os 
próvrios falantes que deles fazem uso, deteiicores de urna de- 
terminada identidade social e cultural, que, em si iiiesma, já é 
objecto de urna avaliacáo valorativa por parte dos membros da 
comunidade linguísticaZ5. Defendemos, deste modo, que a ge- 
neraliza@~ de uma atitude positiva ou negativa em relaqáo a 
uma determinada forma linguistica ou língua natural será o re- 
flexo das própnas atitudes manifestadas em rela$áo as caracte- 
rísticas atribuídas ao sujeito social que mais frequentemeiite a 

ni> seio da familia se mantkm. Náo esqueendo que esta é uma aldeia muita 
pouca populosa (144 habitantes no total), será fácil compreenderem que me- 
dida a comunidade, no seu toda, funciona, pan os falantes, como urna exteiisáa 
natural dos seus núcleos familiares mais resuitos e. nessa medida, afiwa-se- 

> 
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tros parámetros, de carácter ~iiais subjectivo, desempenbaráo vo-avaiiativa, que compreende uina dimensáo de trinca (base cogiiiriva para a 

um papel menos relevante uesta luta entre a sobrevivencia avalia$áoj r aumcomporomental (reflexoobsrrvável da avaUa$80). Cf. W. J. 
MCCIJIRE, 1969. 

e o declínio linguísticos. Coino comecánios por esclarecer lo- " Cf., a este propósito, SAVILLE-TROIKE (1984:19): "il is because arti- 
go no início deste trabaiho, interesa-nos nesta ocasiáo atender tudes toward communicative performance are generally culnirally detemiined 

that they are so strongly intluenced by the social smciuie of the comrnunity in as atitudes linguísticas dos falantes da área plurilingue sob ob- q,,stion, (, , .) In otherwords, differences are hereto wi,,,, and 
servacáo a fim de demonstrar em que medida elas podem ser we can then useconcomitanr linguislic differences to syinboiize them". 



usa e ao  qual, por isso mesmo, se encontra fortemente associa- 
daz6. 

Cabe-nos realear que, ria óptica dos interesses da presente re- 
flexáo, o papel mais importante que as atitudes linguísticas de- 
sempeiihatn em contextos bilingues é o de se constituírem co- 
mo indicadoras da funcáo social dos idiomas em contacto, bein 
como do seu valor simbólico. Só assim se compreenderá a sua 
relevancia como factor explicativo da tensáo entre a manti- 
tencio e perda da vitalidade do mirandes. Sendo a situacio de 
trilinguismo por nós eleita uma que envolve a co-presen~a de 
um idioma autóctone minoritário e de dois idiomas maioritá- 
nos, entre os quais o portugues se apresenta inequivocamente 
como o mais relevante, julganios útil fazer a síntese do que se 
tem vindo a revelar conlo prototípico e recorrente em situacóes 
linguísticas com estas características. Veremos, deste modo, em 
que medida a coinunidade de Paradela e os alunos da E.S.M.D. 
confirmam ou náo as tendencias já encontradas noutros con- 
textos sociolinguísticos. 

Genericanieiire, nestes casos, a língua maioritária, vista co- 
rno mais apropnada para situac0es de interaccáo formais e ins- 
titucionais, é avaliada pelos falantes bilingues como inais pres- 
tigiada, mais bela e mais "pura" do que a Iíngua minontária. Es- 
te tipo de avaliacáo pode encontrar eco nos epítetos usados para 
qualificá-la (vd. SAVILLE-TROIKE, 1984: 175), como acon- 
tece, precisamente. entre os falantes de Paradela. Para estes, fa- 
lar portugues é "falar fidalgo". ¡.e., é usar uma variedade liii- 
guística que se associa, pela metáfora aristocrática evocada, a 
unia elite de condi~áo social superior, com a qual eles próprios, 
ein princípio, iiáo se identificam. A atestar esta interpreta~áo do 
epíteto "fidalgo", observe-se a curta sequencia de diálogo que 
de seguida se transcreve: 

26 As atitudes lin~uisticas. assim definidac. t tm sido estiidadas. essencial- 

canlributar de qualquer urna delas se iiiterrclacionam e complementam. po- 
dendo ser pmveitasamente evocados numa aboidagem mais abrangente desta 
qneslA0. 

[Os intervenientes PA. e GE. sZo marido e mulher. Amhos tEm 
mais de 50 anos, s2o agriculrores e analfabetos] 

E. Entáo e aqui em Paradela, todos falam assim mais ou menos 
da mesnia maneira? 

PA. Quase, mais ou menos. .. 
E. Sim? 
FA. Andam por aí uns que sáo guardas e assini.. . 
E. Já falam melhor? 
PA. VEm para cá feitos uns.. . uns engenheiros. .. 
E. Uns iidalgos? 
PA. Uns iidalgos ... 
GE. E sabes Cristina, sabes o que les chamam? 
PA. Chamam-les "chave-fechadura" (. ..) Eram uns chaparros 

aqui, e agora é só andam: "chave-fe~hadura"~~. .. 

GE. Eles.. . querem falar fidalgo e nao sabeni. .. (. . .) 
E. EntXo como é que eles dizem "chave-fechadura"? É como os 

fidalgos ... em vez de dizerern cliabe$echa ... Como é que é? 
GE. Fechndura' (...) 
PA. E, por trás. diz-se: 
- Olha, este porco náo sabe onde se criou e hoje já corneca a 

falar fidalgo! 

Nesta sequencia, os informantes GE. e PA. pretendem evi- 
denciar, entre outros aspectos, que avnliain o uso predominan- 
te do portugues iio seio da comunidade por parte de alguns fa- 
lantes, precisamente aqueles que dispóem de redes de inte- 
r a c ~ i o  verbal alternativas i rede esrritamente local, como um 
comportamento socialmente desajustado. Assim, embora pos- 
sam reconhecer os iiiotivos que levam estes falantes a adoptar 
o portugues conio Iíngua preferencial (a sua idade, grau de es- 
colarizacáo e até profissáo), peusam que tal opcáo é condená- 
vel, na medida em que trai a sua identidade social de base. É 
preciso dizer que, no fundo, o que aqui se reprova é a ambicáo 
social destes falantes que os leva a adoptar usos linguísticos que 
os afastam dos costumes e valores identificadores do grupo mi- 
nontário. As motivac6es e as atitudes que presidein a este tipo 

" <ch, foi, neslea conrextos. aniculado como fncaliia palatal surda, como 
o que acontece no pomigu& padrao. 

Sendo a forma nUrandesa 'chr foi, tiesres contextos. aniculado como afc- 
ca&a surda. 



de opciks linguísticas sáo expressiva e sinteticamente descritas 
por uma jovem de 14 anos, residente em Miranda do Douro: 

! 
j 

"As pessoas, querendo fazer sobressair a sua educacáo e cultu- 
i ra, usam o mirandes como uma língua de segunda, pois pensam que 
1 
i o niirandes é um "dialecto" que é somente utilizado por pessoas 
í com pouca cultura."29 

Para mais facilmente compreendemos os mecanismos sub- 
jacentes aos comportamentos descritos, atendamos agora aos 
epítetos usados em Paradela para classificar o idioma autócto- 
ne. Estes sáo "fala atravessada" ou "espanholada"jo. Através de 
tais expressóes, os falantes manifestam a sua convic$áo em re- 
layáo & natureza pouco "pura" do mirandes, especialmente da 
sua variedade raiana, muito influeiiciada pelo espanliol. As- 
pecto profusamente documentado nos diferentes c o ~ p o r a  por 
nós recolhidos localmente, reproduzimos aqui apenas algumas 
das afurnacóes dos paradelenses. Nestas evidencia-se que mui- 
tos dos falantes nem sequer consideram o mirandes local urna 
variedade idiomática efectiva, mas antes uma realidade resnl- 
tante da mistura de vánas influencias linguísticas: 

[SM é um homem com idade compreendida entre os 35 e 49 
anos. Frequentou o ensino básico e é agncultorl 

SM. Isto aqui nem falamos o mirandes. nern o espanhol. 
[TM. é um homem corn mais de 50 anos. É analfabeto e agricultor] 
E. Eiitáo como é que se chama afala aqui da aldeia? Esfa fala aqui? 
TM. Aqui? Esfa fala n2o tem nome! 
E. Nao tem uome? 
TM. Náo! Esta fala é que é a faia atravessada! (...) Atravessa- 

do náoé éíngua nenhuma ... 

[Intervenieiites: N (uin homem adulto com idade compreendida 
entre os 20 e 34 anos que completou a 4' classe e perteuce a Guar- 

29 A isto, a jovem informante contrapóe a sua própña opiniao: "esta "leo- 
"<'está emda pois saber falar mirandes é um pouw como um pr¡\~ilégio". EE- 
te testemunbo foi recolhido amvés do queslionáno ít, %presentado em anexo. 

30 A designacao de "fala atravessada" para a variedade raiana da mirandes 
foi iaiiibém documentada por José Leite de Vasconcelos l1901:27). N3o auvi- 
mas. cantudo, em Paradela, referencia a expressao "fala charra'' ou "fala cap -  
m" para caracteizar o -andés, tal coma o mermo Autor documentou nau- 
tras localidades. CfVASCONCELOS; 19W.S r 13. 

da Nacional Republicana) e sua máe TC (uma inuiher com mais de 
50 anos, analfabeta e agricultora)] 

N. O mirandes é uma mistura.. . 
E. Mas há coisas que s2o mesmo mirandesas, por exemplo ... 
TC. Náo é mistura nenhuma, filho ... 
E. .. .há bocado estavam a falar inirandes.. . 
TC. ... you se mepongo a falar contio como yé debido, falamos 

todo an mirandés ... 
N .  Ná, ná.. . 
TC. Anton nu!! falarnos todo nn mirandts? 
N .  Ná! Náo, é urna misma, náo é bem aquele mirandes (...) 

Outro aspecto interessante que traduz, aiuda que de forma 
indirecta, as atitudes dos falantes de Paradela em relacio ao mi- 
randes, prende-se com a forma coino estes interpretani a fi- 
liacáo linguística das palavras tabu que, de resto, usam e m  
abundancia: 

TR. [A propósito do neto] E quando diz "picha"3'... e "caraiho 
me foda"! 

E. Diz, dic! Mas isso é mirander ou é pomgues? 
TR. É mirandes! 

E. ,Mas voc2s aqui quando.. . quando direm "caralho" é.. . con- 
sideramque est2o a direr eui mirandes ou que estao a dizer em por- 
tugues? 

FL. "Caralho"? (...) É mirandes ... (...) Costuma-se dizer mais 
asneiras em mirandes do que em portugues. 

E. É? 
FL. É, porque, sei la, no pomigu2s náo há tantas asneuas coino 

em mirandes.. . 

Havendo uma afinidade fonético-fonológica e morfológica 
quase p e ~ f e i t a ~ ~  entre as palavras tabu do portugues e do mi- 
randes, afigura-se-nos como muito significativo que estas se- 

" <ch. ioi, nesie contexto, arüculada coino fricativa palatal surda, !al com 
no port~gues padrZo. 

32 Ressal+-ese que nem sempre esla atiiiidade esmtaral é perfcita. A título 
exemplificauvo, veja-se o vocábulo "picha" usado pela falanie TR. Para que tal 
vacábulo estivesse em ronfarmidade cam a estruiura fonética~fonolÓgic,a do 
mirandes, <ch> deveria ier sido pronunciada coma afñcada palalal surda. E cu- 
rioso notar, no enmto, que apesar desw n2o confornidade fanético-fonológi- 
ca, esta informante interpreta esta palsvra tabu como senda mirandesa. 



jan1 percepcionadas pelos falantes locais conlo pertencendo pri- 
mordialmente 2. língua minoritária. Assim, a maior pureza e 
quslidade estética da língua maioritána também advém do fac- 
to de se considerar que ela se encontra menos maculada por pa- 
lavras t a b ~ ~ ~ .  

A valora$áo riegativa em relafao ao é, no entan- 
to, na maior parte das vezes, bastante mais explícita. Se obser- 
varmos , por exernplo, o gráfico VII, verificainos que entre as 
principais causas, apontadas pelos alunos da E.S.M.D. para o 
declínio no uso do mirandés por parte dos falantes jovens, fi- 
guram a vergonha, o receio de ridicularizacáo e a estigmatizante 
conotafáo social do idioma que, segundo os inquiridos, indica 
falta de cultura. O que é curioso, no entanto, é que já nas res- 
postas dadas por estes riiesmos informantes ao questionário 11 
nos demos conta de um conjunto esmagador de apreciafoes po- 
sitivas em rela~áo a língua minoritária. Como mais adiante ve- 
renios, os própnos resultados referentes a aplicaqiio de um tes- 
te atitudinal indirecto, a "matched-guise te~hnique"'~, a estes 

pela formalidade. náo envolverá. para estcs falantes. um recurso sistemático &S 

palavras tabu. enquanto a uso do mirandes, mais apropiado para sinia$6es de 
interaccáo detinidas pela infomalidade, já propiciará urna utilirafZo mais re- 
comntc de uis voc5bulos. 

3' Já José Leite de Vasconcelos nos deu conta deste tipo de avalia$áo nuVi~ 
da em relacáo ao mimtidCs oelos seus oróorios falantes. Nos seus Esrr<dor de fi- 

seus colaboradores nas décadas de cinquenta e sessenta. Este teni sido um dos 
métodos indirectos mais profusamente utilizadas na invesiigagáa sobre atitu- 
des linguísticas, especialmente em siniagóes de contacto de línguas. Gcnenca- 
mente, a técnica consiste em defranm um jún de info~ll~aiiles (mono ou plu- 
rilineues) com urna s é i e  de snvscóes dc versoes idiomáticas do mesmo ten- 

idioma, ora naum. Cam estas IeiNras é feita uma montagrin onde as versóes 
de cada locurar sáo ordenadas de forma altemadi. O jún nao é informada da 
facto de e r m  a ouvir as mesmss pessoas pelo menos duas vezes. Apór a su- 
dicáo de cada gravagáu da série, pede-se aos informantes que avaliem o res- 
pectivo locutor. A avaliagáo explícita direcciona-se para uma gama de diferen- 

jovens, iiáo sendo táo esmagadores. apontani igualmente neste 
último sentido. Estes dados, bastante contraditórios, parecem 
reflectir uma certa confusáo nos sentimentos nutridos em re- 
lqáo  ao idioma local e aos valores que este simboliza. A tensa0 
entre estas forcas contránas, encoiitrando expressáo no domí- 
nio rnais amplo da sociedade mirandesa, nao deixa de se tomar 
visível ao nivel do falante individual. Vejamos uma das se- 
quencias conversacionais, recolhidas em Paradela, mais ilus- 
trativas deste último aspecto: 

E. Ano, e quando os meninos v2o para a escola, para Miranda.. . 
sabe que eles podem aprender miraiid2s na escola? 

TR. Pois podem. 
E. E acha hem? 
TR. ... Eu acho que também le deve ficar o mirandes como o 

po'fu ... 
E. Como o fidalgo? 
TR. Como o fidalgo.. . 
(. . .) [Passado algum tempo] 
TR. Eu.. . eu fico mais contente a que aquele.. . aquela crianca 

que le digam assim: 
-ALbunrrr aquel ralho.. . 
Que le digam: 
-Levanta aquele banco.. . 
E. Fica mais contente quando dizem ... ? 

tes caroctensticas do locutor como a fomqáo nioral, a inteligéncia. o ,-u de 
insmi$áo, o "status" social e ate a beleza física. Estas qualidades. representa- 
das por adjectivos e outras expressóes qualificadaras numa gelha previamen- 
te distribuida. sáo avaliadas oelos informantes oor meio da sinaliracáo numa 
<,r:alr imuiiti ~ h n . i . > .  p >II:U. n i < l  \L.#, h141111< 111 IMI.,) JII \CU grau .Ic i lJtq~i, . l . l  

:as> lh..~i<irqu. <iii\ irrrn. \iiiii.fi:dti\.iniii.tc. >% ;.i~Jii* ~I.tn.,rad\i< rircrzm qje  
o? elementos do jún náo tamam, por via de regra, conscieocia de que se mta 
da mesma pessoa, pela menas em duas das gmvacóes. A prova disto é que as 
avalia@s obiidas pela mesmo locutor para cada versáo linguistica do mesmo 
texto $20, na n i i o r  pane dos caros. bastante diferentes. Como salienta Ralph 
Fasold (1984: 150). "if the same penan ir mted differently in different 'guises', 
it has to be thc difference in laneuaee that accounts far ir.  Since the same oer- . - 
<iin hdr p r . ~ ~ i < l ~ ~  burh runl>lr.,. i l  :~lin.ir bc-,utcr ~ ~ ~ l ~ t !  d~trcr:n:~~r rhat thc 
ll\ttn?,b U C  W?.'il"g ~ ~ ~ ~ l l t ~ ~ . ~  4 ~ < ~ l ~ . . l ~ . ~ ~ ~ ~ I  4 \ 'd>X>lc 1,) 11,3~1"$ t ~ , i " % I > -  
ic* \cr.,~e,,< 8 ,  tl,; >,t",L ,,,%.L$C rc2,l N,, v.,. 1, l d " , !~d?~ '  t , a ,  <\,,,.l,>, <<,,,,<> e \ -  
les, sáo paniculmente evidenciados os estereótipos culrurais que vigoram "as 
sociedades caracterizadas pela contacto de línguas, tanto aqueles que predo- 
minam entre os membms do gmpo maioritário monalingue, como os que os 
pdpcios bilingues nutrem em rela$" is línguas que conhecem. 



TR. Eu fico mais contente ... é porquejáé ouuo ... já náo é pes- 
soas atrasadas como nós que fonios um antios, que iiáo tivemos au- 
las, que náo tivernas quem mas explicasse ... 

E. Entáo, mas acha melhor que digam "banco" do que 
"failio ". .. 

TR. Sim! Muito melhor! 

Esta problemática das atitudes contraditórias afigura-se de 
capital importancia em situacoes de contacto entre Iínguas 
inaiontáiias e minoritáiias. Assiiii, se é verdade que os falaiites 
de mirandes geralmente o encaram como um idioma pouco 
conceituado do ponto de vista do estatuto social, também é ver- 
dade que essa Iíng~ia é frequentemente encarada como deposi- 
tária da identidade cultural do grupo que a usa, senda, nessa 
medida. positivamente avaliada. Como testemunha. a propósi- 
to do mirandes, Domingos Raposo (1987:56), ele própno fa- 
lante do idioma, este "cria lasos de uniáo. fratemidade, fami- 
liaridade, afecto e baimsmo sadio entre os inirandeses; identi- 
fica-os e valoriza-os; enriquece-os culturalmente". Neste 
mesmo sentido va0 as seguintes af~macóes,  simples mas elu- 
cidativas, de dois alunos da E.S.M.D.: 

"Acho que é urna forma de nos afirmannos niirandeses." 

"Penso que o mirandes é uma liiigua bonita e que deveria ser 
mais falada na regiáo, pois é auavés da Iíngua que urna pessoa se 
identifica." 

Para aléni deste i m p o m t e  aspecto, alguns falantes eiiconuam 
ouíro tipo de vantagens e virtudes na sua Iíngua minonthia. Co- 
1110 oportunaiiiente evidenciaraiii dois falantes de Paradela a pro- 
pósito do mirandes. o conhecimento deste idioma, dada a sua se- 
nielhanca estrutural com o portugues, até pode ajudar a desvrn- 
dar dúvidas no dominio da escrita da Iíngua maioritána: 

IGG. é um homem adulto con) idade comprendida entre os 35 
e 49 anos. Com~letou o ensiuo básico e oertencia. .3 altura do tra- 
bailio de campo, Guarda Fiscal] 

GG. Aqui tem urna tendencia ... o mirandes. .. em proiiuiiciar a 
letra coin que comeca a palavra.. . por exemplo, "saco", é uma coi- 
sa que aqui se diz "saca"30... se for, por exemplo, "caca" já é 
"caca"37.. 

E. Já é "caca"38. Se for "passo"39, de "dar um passo" ... 
GG. É urn "passo"", exacto. 
E. Se for "pa70"41L; de "paca do Bispo". .. 
GG. ''pa$o"4', pois. Par acaso até é urna... é uina. .. portanto ... 

digamos ... é unia coisa que ajuds ... o estudante. (...) "Coser as 
rneias" diz-se "~oser"~'. "Cozer as batatas" yE coze? as batatas! 

O fenómeno que teinos vindo a descrever e a exeiiiplificar, 
amplamente documentado na bibliografia científica, é denomi- 
nado pelos socioiinguistas por "covert prestige", expressao que 
traduz "rhe often unconscious attribution of prestige by mino- 
nty group meinbers to a variety which is stigmatized by the iiia- 
jonty" (ROMAINE, 1989:262) e, consequentemente, pelos pró- 
prios falantes bilingues. A existzncia de "coven prestige" é ilus- 
trada de forma bastante clara pelos dados obtidos por meio da 
aplicacáo da "matched-guise technique", a que atrás aludimos, 

i6 <s> coi" urna articula@c ápico-alveolar surda. " <$> corn urna aificula$to pré-dorso-alveolar surda. 
38 corn uma dcula$Zo pré-dorso-alvcolar rurda. 
39 <S> corn utna dcula$Zo ápici>~alveolar riirdii. 

<S> com uiiia micula$Zo ápico~alvcolar surda. " corn urna artilicula$Zo pré-dorso~alveolar surda. '' corn urna anicula@o pré-dorso-alveolar surda. 
'h<s ccorn urna anicula$ao ápico-alveolar sonora. 
M corn uma anicula$%o pré-dorsoalvealar sonon. 

Na aplica$Zo desla técnica utilizámos doir tentus adaptados de Miguel 
Torga. Ilm destes textos foi traducido para mirandes e o outro para espanhol. 
11  pír ...iit.i~iiii 1.i licla. \cr.iti., I > . > I T ~ ~ C U C ~ J  c ~~~ti ,~rl . l . \ i l  i<u I~. l .>pc.~ ,ni I *..ihir 

A h l  Lu iclii) i.ii .tch.,... zu p.1r.i i r i i i i i  s ~ h c ~  ~ L I C  u rti~r.~nJ?. i 111.1n;u: Jtt ,c\a rr~;n;ultn<~. pr.,Iv>~.~r .ls M~rm. l?~ .  v ~ . t i ~ r d l  Jcj : .v t .~ - lh~~l :  h lh  
I : 1 Lu, . , i i . i i iJ~i  dndcf n* c,ail:i. ihsica\>-iii . .  mui- iut.ll J I 11. I I ~ . > c .  a i  ieriJcnic. i c i i  1 . i  \ i~ . , i i  i>ut~o ii.lr l i l<i  p.ir i i r t i . ~  .u.ui.ir.i I i i -  

to era com a palavra que se dir "muito", "muito". Eu preocupa- lingue do sexo feiirinino, profersora de Linguistica Portuguesa e oriunda do 
va.me co,n esta p&a,,ra, porque se escre,,e -,,,,,ito3. te,i, que se ler conceba de Coimbra. Assirn, cada urna das versues pottuguesas reilcctiu urna 

[m\o(u;-'itu]. Náo há "n" nenhum, náo há nada! Escreve "rnuito" e rkrñedade geográfica diferente do portugues culto: [rasmontano e cenvrrlito- 
ral. As grava$aes destes textos foram depois ordenadas pela seguinle ordem: 

le-se [ni\o(u;-'ini]. Porque? Porque? (.. .) Quando agora estoii a ver locumr masculino-versáo pamgiieril; locutora feminina-venzo espanhala: lo- 
que o [muitul é mirandes! (...) O mirandes tern um bocado acena- cutor masculino-verito miiandesa; locutora feininina~vcrsao portuguesa. Ten- 
dona linguage~n portuguesa & veres. do passada as gravac6er urna por urna aos alunos quc integrararn a arnosrra. 



aos alunos da E.S.M.D.4'. Assim, se os gráficos que traduzem 
o escalonamento social e as profissóes atribuidas aos locutores 
que ouviram de acordo com os idioiiias em que os textos foram 
lidos confinnam os estereótipos sociais associados aos falantes 
do mirandes (agricultor e estrato social b a i x ~ ) ~ ,  já os restantes 
resultados, especialmente os que se referem As expressóes que 
remetem para o "status" social dos locutores ouvidos, parecem 
contrariá-los. Dado o seu interese, deteiihamo-nos, pois, un1 
pouco na análise destes resultados. 

Comqando pelas expressóes que traduzem valores associa- 
dos solidkedade intragrupal, podemos dizer que os resulta- 
dos foram, de uma nianeira geral, de encontro as nossas expec- 
tativas. Neste sentido, verificamos que o nUrandEs obteve os 
melhores resultados no que toca aos traeos "prestávei.., "de con- 
fianqa", "hom aiiiigo" e "acolliedor". No que diz respeito aos 
atributos "atencioso", "honesto", "inodesto", "teiii carácter" e 
"simpático", foi igualmente muito hem cotado, tendo sido ape- 
nas ultrapassado, nos primeiros quatro casos, pelo portugurs 

- 
foi-hea pedida que, no final de cada audigao. registassem aa suas avaliac6es do 
resoectivo locutor. usando. oara tal. erelhas out lher foram oreviamente distn- 

renietem para caracredsticas associadas com a salidriedade intra,wpal. Para 
além destc tipo de avaliagao. os informantes iamhém opin- sobre ouirar ca- 
racterísticas da locutor que ouvi-am em cada urna das gravagoes, a~antanda a 
sua idade apro~imada, profisslo. regia0 de ongern e elasse social. Este peque- 
no qiieitionádo, concebido vara que ~udéssemos detectar evenruais casos de . . .  
reconhecimento de que se tnuva apenas de dois locutores e nZo de quauo. aca- 
bo", no entanto, por fornecer resuliadas intesssanm, tia medida cm que pos 
em evidencia alguns dos esiereótipos sociais zsociador a cada urna das linguas. 
Os resultados referentes a esle terle sao spresentados, cm aiiexo, no conjunto 
de @áticos identificados com a sigla 'MOT'. 

No gráfico qur iradui as profiss6es atnbuidas ao locutor masculilio 
aquhndo da riin leitura da ierr3o mirandesa do texto, verificar~se~á que 22% 
dos inquindos monheceu a sua efectiva identidade. TIiI facto ohngou~nos a or- 

trasmontano e, no último, pelo poaugues da norma centro-lito- 
ral. Já os resultados referentes As expressóes do gmpo "status" 
surpreenderam mais. Aqui esperávamos que o mirandes fosse. 
em geral, mal avaliado, suposicáo que nao veio, de todo, a con- 
fuma-se. Assini, o mirandes foi o idioma que melhores resul- 
tados obteve relativamente ao trae0 "apto para tsefas de res- 
poiisabilidade", tendo ficado em segundo lugar no que diz res- 
peito aos atributos "inteligente", "lógico" e "bem educado". 

Atendendo, agora, aos resultados conseguidos pelas restan- 
tes vanedades idiomáticas, podemos retirar algumas conclusóes 
genéricas. A priiueira prende-se com a avaliacáo globalinente 
menos positiva que os falantes fazein do espanhol. Com efeito, 
verifica-se que, excepcao de um ou outro caso pontual, este 
idioma é aquele que pior resultados conseguiu. Tal aprecia~áo 
é, de resto, corroborada por alguns dos testemunhos recolhidos 
cm Paradela, de que o segninte excerto é um exeinplo: 

E. Ent20, ouFa lá, destas tres Iínguas, o mirandes, o espanhol e 
o pomigues, qual 6 a língua mais bonita? 

SP. Bonita. vamos ver.. . isso de bonito, é corno yá le faiei há boca- 
do.. . eu parece-me que o bonito é.. . para nós é sempre o nosso, náo é? 

E. Ah hah, é o inirandes'? 
SP. N l u ,  mas, mas. .. nias, se formos a ver, o pomgues é boni- 

to. O espanhol. parece-nie mais feia ... 

Pensamos que este tipo de avaliacóes se deve a uma per- 
cepcáo da língua espanhola como algo que diz respeito, funda- 
mentalmente, a outros, estrangeiros e culmralmente diferentes. 
Para além deste aspecto, será bom ter em atencáo que urna par- 
te da populacáo, especialmente a citadina, mantém com os es- 
paiihóis lacos de estreita depetidEncia econótnica, pois sáo eles, 
no momento, os grandes vitalizadores do comércio local. Tal 
situacáo de dependencia apresentar-se-á como um dos motivos 
que leva muitos dos falantes a aprenderem e a falarem espan- 
hol, mas, porventura, será tanibém ela que conduz i formacáo 

ganizar rirn estudo complementaratravés do qual sepuderse awliaro grau de de atitudes nienos favoráveis ein rela$áo ao idioma. 
distor$áo inuoduzido nos resultados finais cm virtud= desta circunsiancia. Fe- 
Iirmente. este grau de distorcla foi mínimo, atingindo, em média, apenas 4%. Feita esta avaliacáo das atitudes nutridas ern relacáo ao es- 
Em iodo o caso, gortanamos de atentar que estes mesmor informantes que re- 
conheceram o locutor na lcitura da versao mirnndesa, já "ao o conseguiram ~ a n ~ o l ,  atendamos agora aos resultados obtidos Pelas d u a  va- 
identiticar aquando da leinira <la versjo pomiguesa do tiiesmo texto. riedades do portugnEs representadas no teste: a análise dos grá- 
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Iíngua niinoritána no sistema escolar é, frequentemente, urna 
ambisáo das elites culturais das comunidades bilingues, na me- 
dida ein que, através da mudanea de atitudes linguísticas que tal 
passo pode propiciar, aumentam as possibilidades de se garan- 
tir a sua sobrevivencia e de se renovar a sua vitalidade. 

No concelho de Miranda do Douro, e por iniciativa oficial 
da Camara Municipal. iniciou-se, recentemente, um processo 
de apoio institucional ao idioma local que se matenalizou, por 
exemplo, na cnacáo, por parte do Ministério da Educa~áo, de 
uma disciplina opcional de Miandes na Escola Preparatóna da 
cidade5'. Fazendo a leitura dos dados que a este propósito pu- 
demos recolher, constatamos que a esmagadora maiona dos in- 
formantes paradelenses inquiridos, Le., 76,3%, é favorável 2 es- 
colanzaqáo em niirandes (cf. o gráfico Viii), sendo também es- 
ta a tendencia entre os aiunos da Escola Secundána de Miranda 
do Douro (58.6%) (cf. o gráfico IX). Mais ainda, entre os in- 
formantes favoráveis ao ensino do mirandes. existe uma cota 
náo menosprezável que pensa que os anos de aprendizagem 
deste idioma devenam ser aumentados: 24,1% dos informantes 
de Paradela e 31% dos alunos da Escola Secundána de Miran- 
da do Douro. Ainda assim, estes dados merecem alguma pon- 
dera~". especialmente quando coniparados com os que se re- 
ferem aos níveis de frequencia da disciplina e proveniencia 
regional dos alunos que nela se tem matriculado desde o ano da 
sua criacao. Com efeito, ressalta da observaqáo do gráfico X 
uma queda significativa da percentagem de matrículas na dis- 
ciplina, perfazendo apenas, no ano lectivo de 1993194,16% dos 

" A disciplina de Miraid& hnciona. efectivamente, neste estabelecimen- 
to de ensina, desde o ano lectivo de 1986-1987, tendo a sua cña~aa sido h o ~  
mologada no ano de 1985-1986, a tinilo experimental, ao nivel do ensina p r e ~  
paratóno miniseado em Miranda do Douro e em Sendim. A Iiornologa$áo, no 
entanto, náa foi efecniada rm lempo oportuno (s6 depois das rnam'culas  con^ 

cluidas) nem. nesse ano. estavarn reunidas as condic6es rniiiiinas oara o seu 

da funcionuu um ano cm Sendim, mas por falta de pessoal docente deixou de 
se m i n i s m  nessa localidade. raso pela qual também náo existe, no concelho, 
ao nivel do ensino recundáno (inicialmente a C b a r a  Municipal terá pedido a 
criacao da disciplina para os doii niveis de ensina). 

alunos da Escola Preparatória, contra os 3 1% inscritos no ano 
lectivo de 1988189. Segundo pudemos apurar localmente, exis- 
teni razóes bastante concretas que contribuiráo para a expli- 
c a r á ~  deste fenómeno. Em pnmeiro lugar, a disciplina, sendo 
opcional, nao figura como alternativa a qualquer outra, repre- 
sentando, para os alunos que a escolhem, uma carga horária su- 
plementar. Em segundo lugar, e porventura um factor mais de- 
terminante, parece ser a atitude negativa de alguns docentes da 
pnmeira fase do ensino básico em relacao 2 disciplina. Procu- 
rando, compreensivelmente, combater as interferencias lin- 
guísticas produzidas pelos alunos, especialniente ao m'vel da es- 
crita, é corrente, náo só entre os docentes, como também entre 
os pais das criancas, a conviccáo de que a aprendizagem formal 
do mitandes niais náo faz senáo contribuir para intensificá-las. 
Conio, no entanto, salienta o Dr. Domingos Raposo, docente da 
disciplina de Mirandes, num testemunho bastante apaixonado, 
a aprendizagem formal da língua autóctone tem nos aiunos, pre- 
cisamente, o efeito inverso": 

DR. (...) Para a maior pane das pessoas, o que conta é o se- 
guinte ... eles náo váo matricular [os filhos] en1 Mirandes, porque 
senáo vio confundir o portugues. .. 

E. Eles tem muito essa ideia. tem 
DR. . . .váo confundir o portugues.. . simplesmente no Muandes 

nao váo confundir o pomigues porque o Mirandes, praticaniente, é 
unia segunda aula de Pomigues.. . porque acaba por ser um estudo 
comparativo ... porque eu tenho de lhes fazer ver a evolufio que 
sofreram as palavras (. ..) e a traducáo em mirandes e em portu- 
gues. .. erros que eles dao. .. porque muitas vezes ... eles dizem 
sempre que em mirande3 náo há "v", há só " b  ... e eles dizem: 

Y o u  hoije borr culos bacos pa 1 cerrado (. . .) 

52 Já Leite de Vasconcelos (1900:163) tinha chamado a aten$áo para a uü- 
lidade do mirandés para a aprendizagem formal da lingua pomguesi. nomea- 
damente no dominio da escrita: "se a umacnanca da Sul do reino. onde na o r e  
núncia nao se distingue o som s do de 2, se disser que a palavra gozo se deve 
escrever com a letn z. e náo cam a letra S, ela fixará por um momento a repa, 
mas, por isso que "20 compreende a -?%o dela, náo tardará que, soba influen- 
cia de ouüas palavra. cama bexigo.~~,  fogoso, e análogas, escreva erradamen- 
te goso com S: m=, tramdo-se de urna crian a rnirandcsa e reparando esta que 
em iiiirmd2s se diz gozo, eornz, e náo com F c...). nunca se cquivacará na or- 
togratia". 


















































































































































































































































































































































