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Terminologia e ortografia do bretão moderno
(ss.XVIII-XIX - XX)
Robert Neal Baxter
(Universidade de Vigo)

1. INTRODUÇÃO
O bretão (brezhoneg) é uma língua indo-europeia da família celta e membro do ramo
britónico (celta-p), parente pois do galês e do córnico (ou cornualhês). É a única língua celta
falada ainda hoje no continente europeu1. Na actualidade é uma língua minoritária até na
própria Bretanha;
“Today there are fewer than one million speakers of Breton. It has no official status in
France and even in Brittany it is not used in schools” (Katzner 1995: 55)

Porém, esta primeira aproximação não é totalmente exacta, pois as estimações do
número de bretão-falantes varia segundo as fontes, chegando a ser um total de 1.200.000, dos
quais 500.000 utilizam-na de forma quotidiana (Grimes 1996-99), e Campbell (1998: 80)
afirma, aliás, que só existem 500.000 falantes, confusão criada pelo facto de o governo francês
recusar sistematicamente a inclusão de questões relativas ao uso de línguas que não fossem o
francês nos recenseamentos oficiais. Por outro lado, o que sim está fora de qualquer dúvida é o
facto de hoje o bretão estar presente – ainda que não a um nível suficiente como para poder
qualificá-lo de normalizado – no sistema educativo. Os números que oferece Hirrien (1997: 47)
dão testemunho disso;
“… o ensino bilingüe… dá uns resultados dignos de ser xulgados. Neste caso a progresión
dos alunos escolarizados en bretón xamais fora tan importante. 4.011 cativos foron
escolarizados nas clases bilingües (dos cales 1.821 estaban en párvulos e 1.607 en primaria”

1

Para um breve resumo da fonologia e da fonética do bretão moderno e da sintaxe do bretão em galego
ver Baxter & Kerdudo (1997) e Vélez Barreiro (1997). Campbell oferece outra síntese muito completa em
inglês (1998: 80-86).
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Voltando já à filiação linguística do bretão, a peculiar situação desta língua celta,
isolada no continente europeu, tem várias implicações no que à terminologia se refere, a saber
o facto de pertencer a um ramo diferente não apenas da maioria das línguas europeias
(neolatinas e germânicas), mas também – e sobretudo – diferente da língua dominante com a
qual partilha o seu espaço geo-linguístico, o francês, implica duas vias possíveis no referente à
padronização terminológica: uma via galizante com a introdução de termos alheios ao sistema
celta do bretão (quer dizer galicismos e/ou formas híbridas) e uma segunda via bretonizante
que procura manter a ‘pureza’ do léxico mediante a depuração da formas híbridas e galicismos.
Examinaremos neste artigo ambas as vias e também uma terceira que chamaremos a via
internacionalizante, analisando o papel que desempenhou cada uma delas no desenvolvimento
terminológico do bretão ao longo da história da língua moderna.
A história da língua bretã divide-se habitualmente em três períodos: o do bretão antigo
(ss. V - XI), a do bretão médio (ss. XII - XV) 2 e a do bretão moderno. Este trabalho limitar-se-á
a estudar a terminologia ao longo deste último, abrangendo os séculos XVIII-XIX até aos anos
‘90.
2. BREVE HISTÓRIA DA TERMINOLOGIA DO BRETÃO MODERNO
2.1 Os Precursores
O contexto no que se acha o bretão a finais do século XVIII está longe de ser optimista;
fica submergida nos seus ‘Tempos Obscuros’, sofrendo uma fragmentação dialectal (fomentada
pelo Tad Maner, ver abaixo), relegado a um âmbito meramente doméstico das zonas rurais e
marcado por uma estagnação da produção literária, sendo o bretão uma língua essencialmente
oral exceptuando uma série de publicações, a esmagadora maioria das quais está dedicada a
temas religiosos; é a época das famosas Buhez ar Sent (hagiografias). No entanto, apesar do
alto grau de contaminação do francês no bretão popular, ainda conserva um grande potencial de
desenvolvimento, pois segue a ser uma língua muito viva na Baixa Bretanha nos bispados
tradicionais do Treger, Leon, Kernev e Gwened.
Foi neste contexto que publicou em 1807 Yann-Vari ar Gonideg (Jean-Marie Le
Gonidec, 1775-1838) a sua Grammaire celto-bretonne, seguida catorze anos mais tarde pelo seu
Dictionnaire celto-breton. Estas duas publicações representam um marco muito importante na
história do bretão moderno por duas razões: primeiro, cristalizam-se nestas obras os primeiros
passos cara à uma codificação interdialectal da ortografia bretã baseada no dialecto do Leon (a
chamada ortografia KLT, ver Nota 3) e, segundo, ia influir no posterior desenvolvimento da
terminologia bretã, pois, seguindo o exemplo da quase coetânea Grammaire françoise-celtique
de Gregor Rostrenn (Grégoire de Rostrenen) publicada em 1738 e que, inspirada pelo
romantismo celtizante, moldava o bretão sobre o modelo do galês, assenta as bases de uma
escola terminológica que persiste – não sem mudanças – até aos nossos dias: glanaat ar yezh
(‘purificação linguística’). Ar Merser (1993: 6), comentando as divergências ortográficas do
bretão, resume esta visão ‘purista’ assim;

2

Para um breve resumo do bretão antigo e médio, Vid. Baxter (1993: 188-192).
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“Le Gonidec était un puriste qui s’efforça de chasser du vocabulaire les mots dont l’origine
française était trop apparente.”

Chegados a este ponto, cumpre assinalar que a estandardização ortográfica e a
unificação terminológica sempre foram as duas caras inseparáveis de uma mesma moeda na
história do desenvolvimento do bretão moderno.
É importante precisar o momento histórico no que aparecem estas, e outras, obras de
suma importância para a recuperação do bretão como língua culta. Reinava ao princípio do s.
XIX por toda a Europa um romantismo popularizante preocupado pela recuperação das
tradições ‘regionais’, populares e, sobretudo, orais, como foi, o caso por exemplo dos irmãos
Grimm na Alemanha e de Scott na Escócia. Rogel, da Biblioteca da Bretanha, qualifica este
movimento de “Romanticism idealizing the peasants’ tastes” cujas causas explica assim;
“After the stormy revolution and napoleonian times, the romanticism came as a tentative
aiming at rebuilding the fundamental of society” (Rogel, C., inédito)

Para a Bretanha este movimento ia configurar-se como a grande oportunidade de sacar
a língua da situação decadente na que se achava para fazer dela um código culto e literário.
Cumpre mencionar algumas das figuras mais destacadas deste período na Bretanha pelos seus
labores de recolheita de cantos e contos populares, alguns dos quais, por exemplo Kervarker,
exerceram uma influência além das fronteiras da Bretanha: o Barzhas Breizh (ed. Paris 1839)
de Teodor a Gervarker (Théodor de la Villemarqué, 1815-1895), Chants et chansons populaires
de Basse-Bretagne de Fañch an Uhel (François Luzel, 1868-1890) e algo mais tarde La légende
de la mort chez les Armoricains bretons de Anatol ar Bras (Paris 1928). Este momento
representa definitivamente um salto qualitativo na vida do bretão moderno, passando de ser
uma língua principalmente oral a ser uma língua escrita e também fazendo o primeiro passo
cara à unificação da língua com a aceitação generalizada da primeira proposta de unificação
ortográfica de Ar Gonideg, superando, assim, a fragmentação dialectal. É importante apontar o
facto de se utilizarem nos tradicionais broioù (bispados), várias normas ortográficas e
morfológicas promovidas pela própria Igreja, sendo a chegada do Tad Maner (Père Maunoir) na
Bretanha a responsável desta situação;
“Le père Maunoir publia un dictionnaire en 1659; son système orthographique sera
largement utilisé jusqu’au milieu du XIXème siècle… L’orthographe du Père Maunoir eut
pour résultat un éparpillement orthographique selon les dialectes.” (1993: 6)

Este papel dialectalizante e localista que desempenhava a Igreja explica a sua oposição
à nova proposta de unificação ortográfica de Ar Gonideg. Mas contudo, esta proposta teve um
sucesso muito amplo nos círculos seculares da época, cristalizando-se no ano 1908 no famoso
Emgleo ar Skrivagnerien (‘Acordo dos escritores’) e a adopção do KLT3. A transcendência
deste acordo e o labor de Ar Gonideg está perfeitamente expressado por ar Merser;

3

Esta ortografia deve o seu nome KLT aos nomes de três dos quatro bispados tradicionais da Baixa
Bretanha: Kernev, Leon e Treger. A unificação da variante diatópica mais problemática, a falada no
bispado de Gwened, não se fará antes do ‘41 – e não sem problemas – sob a denominação KLTGw ou
peurunvan (lit. ‘totalmente unificado’), Vid. Infra.
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“Ce système, plus ou moins modifié, sera la base de toutes les orthographies actuelles”
(1993: 7)

Trata-se de uma primeira tentativa de fazer do bretão uma língua culta e escrita,
rompendo com o seu rol tradicional de ‘língua da missa’. Mas a intensidade do trabalho
terminológico está, no entanto, muito baixa a por tratar-se de uma época de recuperação,
consolidação e unificação do léxico de todos os dias e não de assentar as bases de uma língua
capaz de exprimir todos os conceitos científico-técnicos da vida moderna.
2.2 ‘Tadoù ar Yezh’ (Os pães da língua)
Entrando já no século XX, o terreno linguístico está ermo mais adubado mercê dos
labores anteriormente comentados. O nosso vigésimo há ser o século mais interessante de toda
a história da língua bretã;
“O século XX condensa a máis intensa actividade pola normalización lingüística do bretón.
Creación de revistas, publicación de libros, apertura das escolas Diwan, posibilidade de
aprender bretón na Universidade, investigación filolóxica…” Abelaira (1997: 26)

Começa todo este novo capítulo que tem como objectivo fazer do bretão uma língua
moderna da era tecnológica com a aparição de um suplemento literário da revista nacionalista
Breiz Atao titulado Gwalarn, chegando a se consolidar dois anos mais tarde como revista
mensal independente. Como no caso da revista ‘Nós’ na Galiza, Gwalarn foi o símbolo de toda
uma geração e teve unhas repercussão sobre a língua que perduram até hoje:
“Sur le plan culturel, 1925 marqua un point de départ décisif: cette année-là fut lancée la
revue ‘Gwalarn’… Avant Gwalarn, l’essentiel de la production bretonne consistait en
oeuvres d’inspiration religieuse, en contes et légendes d’une qualité littéraire souvent
médiocre, écrits dans une langue dialectalisée. Avec Gwalarn la langue s’épure,
l’inspiration s’élargit.” (Gwegen, J. 1975: 80)

O movimento Gwalarn, estava dominado pela figura de Roparz Hemon (pseudónimo de
Louis-Paul Nemo, 1900-1978) que ia desempenhar o papel mais importante em toda a história
do desenvolvimento do bretão moderno, com uma especial importância nos dois campos da
codificação ortográfica unificada e no desenvolvimento terminológico. Considera-se a autêntico
‘pai’ do bretão moderno, referindo-se amiúde à bases que assentou como brezhoneg klasel
(‘bretão clássico’);
“Em torno à revista Gwalarn reuniu-se um pequeno grupo de intelectuais, levado por
Roparz Hemon… Foi entom quando começou em verdade o chamado bretom literário
moderno.” (Baxter 1993: 194)

O objectivo deste movimento foi o de fazer do bretão uma língua viva e moderna,
situando-o no mesmo nível que as ‘grandes’ línguas europeias. Isso pretendiam-no realizar
sobretudo por meio da tradução dos ‘clássicos universais’, passando pelo prelo autores como
Cervantes, Shakespeare, Hoffman e Grimm, sendo o próprio Hemon como dos mais prolíficos
tradutores de toda a história do bretão, ficando assim paten-
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tes as enormes carências terminológicas do bretão. Roparz Hemon empreendeu então um
enorme trabalho de compilação terminológica que ia culminar na publicação e do seu Précis de
grammaire bretonne em 1928 e dos seus Dictionnaire francés-breton e Dictionnaire bretonfrançais e 1941 e 1943 respectivamente. Fiel adepto do trabalho anterior de Ar Gonideg,
Hemon ia seguir a via ‘purista’, recusando galicismos e formas híbridas, recuperando formas
dialectais e criando palavras novas baseadas na riquíssima morfologia derivacional do bretão e
mercê também de quantiosos empréstimos do galês. Apesar do seu tamanho reduzido, as
constantes reedições destes dois tomos testemunham a sua vigência actual como os dicionários
bilíngues de referência, superados apenas pelo recente Geriadur Hollvrezhoneg (1993),
primeiro dicionário unilíngue. Não é nenhum acaso que aparece neste mesmo momento,
também impelida por Hemon, a definitiva reforma ortográfica, unindo o Gwenedeg aos outros
três variantes principais sob a denominação peurunvan ou KLTGw (Vid. Nota 3). Esta nova
norma ortográfica consegue, mercê dos esforços de Hemon e do seu prestígio que a revista
Gwalarn adopte – não sem reticências iniciais –, o que o que escritor Xavier de Langlais não
conseguiu em 1936 com uma proposta similar. Também não se deve esquecer a
importantíssima contribuição lexicográfica e terminológica do Grand Dictionnaire françaisbreton de F.Vallée em 1931 (reeditado com um suplemento no qual participaram E.Ernault e R.
le Roux e 1931) assim como a da mais completa gramática prescritiva de referência, o
Yezhadur Bras ar Brezhoneg, publicada por Frañsez Kervella em 1947.
2.3 O purismo linguístico moderno
Nasce, pois, uma visão renovada da sina do bretão: uma língua nacional unificada
depurada da influência do francês, apta para exprimir todos os aspectos de uma cultura
moderna. É esta uma época elitista na que o bretão é ao mesmo tempo a língua popular do rural
na Baixa Bretanha e a língua culta de uma minoria, muitos dos quais, como o próprio Hemon,
aprenderam o bretão como segunda língua. Caracteriza-se esta época pela recuperação de
formas dialectais, a criação de neologismos para depurar o bretão de qualquer elemento francês,
numa tentativa de fazer dele uma língua adaptada a todas as necessidades da vida moderna a
todos os níveis. E ia ser este o caminho seguido por entidades como SADED e Preder até a
aparição das escolas Diwan.
Antes de falarmos sobre o momento crítico que chegou com a aparição das escolas
bilíngues Diwan, é mister reflectirmos sobre os precursores. Seguindo na mesma tradição de
‘pureza linguística’ e levando esta via ao seu extremo mais radical, surgiram vários grupos. O
mais destacado é, talvez, Strollad an Deskadurezh Eil Derez (Grupo de Ensino Secundário:
SADED) que nos anos ‘70 se dedicava a publicar e a disseminar cursos de correspondência em
bretão;
“Une autre expérience, entreprise par SADED visait beaucoup plus loin: donner en, langue
bretonne, un enseignement du niveau du ‘baccalauréat’, et accomplir ainsi une expérience
d’école bretonne de l’avenir, tout en administrant la preuve irréfutable de l’adaptation de
notre langue aux exigences du monde moderne. Ainsi, pour l’année scolaire 1969-1970,
SADED proposait à ces élèves douze séries de cours par correspondance: physique, chimie,
mathématiques, géographie, grammaire, histoire, etc.….” (Gwegen, J. 1975: 127)
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Para suprir as carências terminológicas que este labor gerava, SADED contava com
uma unidade especial, o Kreizenn Imbourc’h Sturyezhoniezh (Centro de Investigação de
Planificação Linguística), chegando a publicar-se entre 1992 e 1993 uma série de gervaoù
(vocabulários) temáticos, fruto destes cursos. (Por ordem de aparição: biologia; geografia;
física; matemática; química).
Fundada também por estas mesmas datas, no ano 1958, a revista Preder (lit.
‘Reflexão’), com uma missão menos didáctica orientada para as ciências humanas, a
linguística, a filosofia, a sociologia e a economia política4. Também se dedicava, dada a
natureza da sua temática, à criação e difusão terminológicas seguindo esta mesma via da
depuração in extremis, desembocando no que se denominaria pejorativamente brezhoneg
chimik (‘bretão químico’) com termos baseados em raízes patrimoniais (celtas) e/ou
empréstimos doutras línguas celtas (sobretudo o galês) com termos interminavelmente longos
devido ao uso indiscriminado da afixação. A revista publicou vários trabalhos lexicográficos
especializados elaborados pelo seu director, Guy Étienne, assim como outros autores:
dicionário de anatomia’, (1960-61); Dicionário de psicologia (1983); Dicionário de informática
(1995); Dicionário de economia (1995)
Para completar a panorama deste período dos 60-70, é importante mencionar uma outra
revista que contribuiu muito para o património terminológico moderno ‘purista’ do bretão, a
revista com um marcado transfundo católico fundada em 1966, Imbourc’h (‘Investigação’). O
director da revista, Youenn Olier, exprime a sua filosofia terminológica assim:
Não se pode, claro está, adoptar palavras francesas en masse – nem sequer as chamadas
‘palavras internacionais’ – sem prejudicar o poder criativo da língua. … Porém, ao mesmo
tempo que se evita o uso de palavras que provêm do francês, também se podia simplificar
várias palavras bretãs na língua moderna que por vezes fica pesada e escura, sobretudo
sabendo que não é precisa amiúde a criação de palavras novas. Que reflexionem os leitores
no facto de se poder utilizar seis palavras bretãs para traduzir a palavra francesa ‘éternel’
(eterno): peurbadus, peurbadel, diamzerel, treamzerel, tragouezel e… trafad! Pode-se dar
um sentido diferente a cada palavra, por suposto, mas sempre com o risco de o estudante
afogar-se numa tal riqueza linguística! (Olier, Y. 1993: v. Trad. do autor)

Além de publicar artigos e traduções de documentos tais como a Declaração dos
Direitos Humanos (Imbourc’h Nº 125: 175-186), incluindo-se em cada número uma lista
‘palavras pouco frequentes’ e glosas, a revista publicou entre 1973-1980 uma série de
dicionários, máxima expressão do brezhoneg chimik; Dicionário económico e social;
Dicionário do bretão moderno; Dicionário do bretão moderno francés-bretão.
Finalmente, ficaria incompleto este panorama de não citar o labor que leva fazendo Hor
Yezh, revista dedicada à linguística, desde 1954. Apesar de não se tratarem strictu sensu de
trabalhos terminológicos, os trabalhos lexicográficos, sobretudo (mas não exclusivamente) de
compilação de variantes diatópicas do bretão têm contribuído muito a acrescentar o stock
terminológico.

4

Vid. Gwegen (1975: 110).

Agália Nº 60. 1999. Ourense: AGAL [pp. 443-456]

ESTE TEXTO PODE NÃO COINCIDIR EXACTAMENTE COM A VERSÃO PUBLICADA

Pág. 449
2.4 A experiência Diwan e as novas necessidades terminológicas
Até àquele momento, todo se fazia à pequena escala por especialistas voluntários mais
preocupados por manterem a ‘pureza’ da língua mais do que por a equiparem para necessidades
da vida moderna. Foi esta ‘a fase do laboratório’, pois não se aplicaram de modo prático as
soluções adoptadas a grande escala, ficando limitadas a um reduzido número de ‘iniciados’.
Mas tudo ia mudar com a criação das escolas bilíngues Diwan no ano 19775, e sobretudo com a
abertura dos níveis de educação primária e secundária (liceu e colégio) alguns anos mais tarde.
Surge então uma necessidade de suprir todas as carências terminológicas existentes de forma
urgente para confeccionar manuais escolares desde o ensino primário até ao final do
secundário. Evidentemente não podia ignorar as bases assentadas pelos precursores como
SADED;
Há-se de tomar em conta todos os esforços que se têm feito para fazer do bretão uma
ferramenta ajeitada para a reflexão científica, se só for para os debater. Seria absurdo
refazer o que já se fez bem. (Kergoat in Drezen (Secr.) 1990: iv) Trad. do autor)

Mas ao mesmo tempo revelou-se ineficaz para lograr os objectivos marcados o anterior
modelo ‘arriba-abaixo’ segundo o qual os especialistas confeccionavam léxico ‘puro’ in vitro
sem tomarem em consideração as implicações didáctico-pedagógicas in vivo das suas criações
para os novos alunos, a maioria do quais eram bilingues dominantes em francês. Emerge, pois,
uma nova visão, exprimida assim por um dos seus máximos artífices, Lukian Kergoat no seu
prefácio do Geriaoueg Istor, Geografiezh, Ekonomiezh;
A novidade do nosso trabalho lexicográfico consistirá, pois, no facto de assentarmos a
terminologia do bretão sobre as mesmas bases que as outras línguas… Porque se está a
tratar de cativos e não de jogar com as palavras (Kergoat in Drezen (secr.) 1990: v trad. do
autor)

Esta mudança radical leva à emergência de uma nova via de elaboração terminológica;
sem voltar totalmente para o caminho das formas ‘populares’, por medo à ‘contaminação’ do
bretão pelo francês, opta-se por uma alternativa intermédia: a internacionalização. Invoca-se
também o grande ‘pai da língua’, Roparz Hemon para legitimar, aos olhos do Emsav6, esta
mudança de rumo:
A repulsa cara às palavras francesas (e internacionais) não é, ao considerá-lo bem, um
indício de força, senão de fraqueza: uma espécie de complexo de inferioridade. Rejeitando
Vallée e Meven Mordiern palavras híbridas e criando palavras puras ultrapassavam os
limites do bom senso. Cumpre voltar ao caminho do bom senso, conservando todo o
formoso e útil dos seus labores. (citado por Kergoat in Drezen 1990: v. Trad. do autor)

5

Para uma história resumida da génese e desenvolvimento das escolas bretãs Diwan até ao momento que
aqui nos interessa, Vid. Baxter (1991).
6
Emsav: lit. ‘erguer-se’. O nome que se lhe dá ao movimento bretão no seu conjunto (político, cultural,
linguístico…).
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Assim, um dos argumentos a favor deste novo giro terminológico é o facto de os termos
‘internacionais’ serem mais fáceis de aprender 7. Trata-se pois de tirar a língua culta com a sua
terminologia científico-técnica do laboratório onde se estava a cultivar desde os tempos de
Roparz Hemon e inseri-la na realidade nova de usuários escolares. Em suma, pode-se dizer
também que é esta uma via pragmática, evitando que os alunos ‘se assustem’ em face a palavras
compostas muito longas e totalmente desconhecidas (mas nem por isso menos transparentes
semanticamente), o que – argumenta-se – entorpeceria o aprendizado dos conteúdos
académicos e talvez fazendo que se refugie na comodidade do francês. Esta mesma
preocupação, a facilidade de tradução, também se deixa sentir nas seguintes palavras do
secretário do Bodad ar matematik e professor de matemática no Skolaj Diwan (‘colégio’):
Esta ferramenta [a língua científica] há de ser eficaz com termos precisos e que permite
passar facilmente de uma língua para outra. Isso é, sobretudo, o que se há de esperar de uma
língua científica. (Marot 1992: i. Trad. do autor)

O segundo argumento em favor da ‘internacionalização’ do bretão consiste em afirmar
que é essa uma tendência mundial da qual o bretão não pode – e não deve – fugir. Constata-se
que nas ciências a terminologia tende a confluir de mais em mais num vocabulário comum
adaptado aos traços específicos de cada língua;
Boa parte das palavras que se utilizam no campo das matemáticas são internacionais e esta
parte está-se a tornar de mais em mais importante em todas as línguas. Empreender um
caminho diferente polo bretão seria meter-se num beco sem saída, pelo menos no que à
matemática se refere. (Marot, Y. 1992: i. Trad. do autor)

Esta via consiste em formar neologismos baseando-se em raízes gregas e/ou latinas
comuns à maioria das línguas indo-europeias, adaptando-as para as adequarem às exigências
fonológicas do bretão, acrescentadas pela morfologia derivacional própria, ex.:

•
•
•
•
•

geologiezh (Imbourc’h: douarouriezh; douar: ‘terra’) : ‘geologia’
geografiezh (Imbourc’h: douaroniezh) : ‘geografia’
simetrekaat (Imbourc’h: kemparshaat: kenparzh: ‘simétrico’) : ‘tornar simétrico’
biologour (Imbourc’h: bevonielour: bev: ‘vivo’) : ‘biólogo’
nasional-sokialouriezh (Imbourc’h: kenelwerinouriezh: kenel; ‘nação’ + gwerin; ‘povo’) :
‘nacional-socialismo’

No entanto, mantêm-se ao mesmo tempo outras formas que não estão construídas desta
maneira, muitas delas já profundamente enraizados no bretão culto desde os tempos de Roparz
Hemon (e consolidadas mercê a SADED, Imbourc’h, Preder, etc.), chegando às vezes a
oferecer várias alternativas ex.:

7

Na realidade, não têm porquê ser nem mais ‘fácil’ nem mais ‘difícil’ um termo internacional do que um
termo autóctone radicalmente diferente (Cf. húngaro földrajz, galés daearyddiaeth, irlandês tíreolaíocht,
checo zeměpis... ‘geografia’). Só o é quando não é esta a língua dominante do falante em questão, senão
uma outra que sim recorre a termos ‘internacionais’. Adoptar esta via é, na opinião do autor, um índice
claro da situação fraca do bretão comparada com o francês.
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• aotonomiezh / emrenerezh (em; ‘auto’ + ren; ‘levar, conduzir’) : ‘autonomia’
• gennheñvel (genn; ‘cunha’ + heñvel; ‘similar’) : ‘cuneiforme’ (*kuniformek)
• kevandir (kevan; ‘inteiro’; tir; ‘terra’) : ‘continente’(*kontinant)
Trata-se, pois, de uma tendência que caminha progressivamente cara à
internacionalização, mas não sem se ver obrigada a conservar uma série de formas anómalas
devido à anterior canonização das mesmas. Lukian Kergoat define esta via nos seguintes
termos:
Para certos conceitos cunharam-se termos novos a partir de raízes celtas que existem na
nossa língua. Noutros casos fizemos confluir empréstimos latinos em bretão com os do
inglês… Noutras palavras, sentir-se-á mais claramente a influência do inglês. (Kergoat in
Guevel, W. (Secr.) 1991: ii. Trad. do autor)

O processo de elaboração e aceitação destes termos ‘internacionais’ baseia-se no
funcionamento de Bodadoù-labour an Eil Derez (‘Equipas de Trabalho de Ensino
Secundário’), fundadas em 1987, compostas por 60 especialistas trabalhando em vários campos
temáticos; bretão; francês; inglês; história e geografia; matemática; física e tecnologia; ciências
naturais; belas artes; desportos; informática, e têm como responsabilidades:
Elaborar o vocabulário técnico relativo ao seu campo; elaborar e/ou adaptar os materiais
pedagógicos que façam falta…; reflexionar sobre os métodos pedagógicos. (Kergoat in
Drezen (Secr.) 1990: ii. Trad. do autor.)

Formou-se mais tarde o Kreizenn ar geriaouiñ (Centro de vocabulário), encarregandose especificamente do labor terminológico e da coordenação entre as diferentes Bodadoù;
[eis os seus objectivos:] Coordenar o trabalho de cada Bodad; fazer corresponder os
vocabulários elaborados por cada secção e debati-los (idem: iii. Trad. do autor)

O trabalho deste Kreizenn cristaliza-se na publicação de vários glossários temáticos que
recolhem toda a terminologia que aparece nos manuais escolares correspondentes do ensino
secundário, a saber; física (1989); desportos, (1989); análise literária e gramática (1989);
história, geografia e economia (1990); ciências naturais (1991); informática (1991); belas artes
(1992); matemáticas (1992).
Ao nível do Ensino Primário, o Kreizenn Dafar Pedagogel (‘Centro de Material
Pedagógico’; K.D.K.) obra no mesmo sentido, publicando manuais utilizando o vocabulário
divulgado pelo Kreizenn assim como um mini dicionário unilingue de biologia; Biologia Pequeno vocabulário unilingue bretão (1992).
Este trabalho leva inclusive um dos autores da ‘internacionalização’ a fazer uma
afirmação muito optimista, sugerindo que mercê dos esforços da gente que colabora nestes
grupos de Diwan, a terminologia já fica normalizada;
Tem-se elaborado um manual de ‘Ciências naturais’ e o vocabulário básico destas ciências
foi normalizado… (Kergoat in ar Gall 1991: iv. Trad. do autor)
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Parece que deve haver uma confusão entre os termos ‘normalizado’ e ‘normativizado’
(patronizado), pois seria difícil falar de uma situação ‘normalizada’ quando o bretão segue a ser
a língua da minoria dos bretões. Mas, seja como for, esta afirmação é prematura, enquanto
seguem a existir ainda outras vozes que não concordam com essa via ou que simplesmente
seguem a utilizar outras formas muito enraizadas que procedem doutras fontes, ex. SADED e
Preder. Existe, de facto, um certo número de termos que, fora das escolas Diwan, não têm
logrado sucesso algum em face a formas anteriores, é o caso dos seguintes exemplos;
urzhiataerezh (<urzh; ‘ordem’ Cf. ordinateur, fr.) em vez de kompoderezh (<kompodiñ
‘computar’, Cf. ‘to compute’, ing.); douaroniezh (<douar; ‘terra’) em vez de geografiezh
(Kergoat et alii argumentam que o termo douaroniezh pode referir-se, morfossintacticamente,
tanto à geologia como à geografia); jedoniezh (<jediñ; ‘calcular’) em vez de matematik
(Kergoat et alii argumentam que jedoniezh se refere à aritmética que, junto com a geometria,
forma a ciência da matemática, matematik)
Existe, em resumo, um discurso dominante que consiste na aceitação majoritária da via
‘internacionalizante’ preconizada por Diwan e respaldado pelos especialistas da Universidade
de Roazhon, encabeçados por Lukian Kergoat, director da secção de estudos celtas nesta
mesma Universidade. Esta aceitação consensual vai além do mundo educativo de Diwan,
abrangendo o único mensal de informação em língua bretã Bremañ e a maioria das grandes
editoriais, ex. Al Liamm, Hor Yezh e a editorial infantil An Here. Transversalmente, cumpre
sublinhar o facto de esta via estar ligada quase inseparavelmente com a ortografia peurunvan,
também majoritária.
Porém, a questão da via terminológica (e ortográfica) está longe de estar totalmente
resolvida – na teoria pelo menos – já que ao lado desta via majoritária, existe outra minoritária
mas não insignificante que advoga por uma normativização lexical e morfológica seguindo o
critério da ‘realidade’ da língua ‘falada’. Chamaremos esta alternativa a via popular em
contraposição ao que os seus partidários chamam o brezhoneg chimik (‘bretão químico’) ou
Diwaneg (‘Diwanês) de Diwan etc. Esta segunda postura ‘popular’ está defendida sobretudo
desde o Leon com editoriais como Brud Nevez/Emgleo Breiz e por personalidades tão ilustres
como Per Jakez Helias (autor de Marh al lorh ‘O cavalo de orgulho’, traduzido ao galego) e
goza do apoio da secção de estudos celtas da Universidade de Brest e canonizada pelo
Dictionnaire breton-français, français-breton ed. Garnier 1986. Confluem nesta ‘confrontação’
vários factores: 1. Uma oposição à ‘unificação’ dos quatro principais dialectos plasmada na
ortografia chamada KLTGw (ou peurunvan), pois esta tendência está muito intimamente
vinculada à ortografia skolveureg (‘universitária’) codificada em 1955 por François Falc’hun
tomando como base a ortografia KLT do 1908. Não é, talvez, nenhum acaso o facto de a
maioria dos defensores desta normativa ser oriunda do Leon, zona dialectal ao redor do qual se
articula esta normativa; 2. Brest está situado numa das partes tradicionalmente bretão-falante da
Baixa Bretanha e os partidários desta via ‘popular’ entendem que os defensores da via
‘química’ estão afastados da realidade do povo por estarem situados na parte onde desde mais
tempo se perdeu o bretão como língua vernácula, a Alta Bretanha. Consideram-se, dalguma
maneira, os guardiães do bretão ‘autêntico’: uma espécie de rivalidade entre o que se chama
habitualmente brezhonegerion a-vihanik (os que aprenderam o bretão dos seus pães, não tão
dissimilar da figura basca dos euskaldun zaharrak) e os nevez vrezhonegerion que aprenderam
o bretão
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como segunda língua (Cf. os euskaldun berriak). Segundo o autor pró-skolveureg Andreo ar
Merser, esta divisão seria também o reflexo de uma diferença política no seio do movimento
bretão;
“L’orthographe universitaire est essentiellement utilisée par les ‘culturels’ stricts’.
L’orthographe ‘surunifiée’ l’est par les ‘Nationalistes’.” (1993: 29)

Existe, finalmente, outra corrente muito menos significativa que pratica uma ortografia
chamada etrerannyezhel (‘interdialectal’) e que tem representantes em ambos os pólos
universitários. O seu defensor mais destacado é Frañsez Favereau, professor de bretão na
Universidade de Roazhon e autor do enorme Geriadur ar brezhoneg a-vremañ / Dictionnaire du
breton contemporain (1992). Esta corrente tem uma linha de actuação na prática conciliadora
entre estes dois extremos. Esta vocação ‘conciliadora’ vê-se claramente no seguinte resumo
destas três tendências na matéria de terminologia8:
Ortografia
Universidade
Editoriais

peurunvan
Roazhon
Al Liamm; An
Here;
Internacionalização
baseada em raízes
‘internacionais’
com afixos próprios

peurunvan
Imbourc’h; Preder

Ex: geografia

geografiezh

Criação de
neologismos em
base à morfologia
derivacional e
raízes celtas.
douaroniezh

Ex: geologia

geologiezh

douarouriezh

Ex: informática

kompoderezh

stlennataerezh

Ex: economia

ekonomiezh

armerzh

Ex: biologia

biologiezh

bevoniezh

Terminologia

Ex: eleição (voto) votadeg

dilennadeg

etrerannyezhel
Roazhon / Brest
Skol Vreizh

skolveureg
Brest
Emgleo Breiz; Brud
Nevez
Tolerância com
Formas populares;
uma clara
adaptação
preferência pela via ortográfica e
popular
morfológica de
formas francesas
douaroniezh;
jeografi
jeografi;
geografiezh
douarouriezh;
jeoloji
jeoloji; geologiezh
urzhiataerezh,
informatik
kompoderezh,
armerzh, ekonomi, ekonomi
ekonomiezh
bewoniezh; bioloji; bioliji
biologiezh
votadeg; eleksion;
eleksion
dilennadeg

8

As fontes são as seguintes: para a terminologia ‘internacionalizante’ os Geriaouegoù publicados por Eil
Derez Diwan; para a terminologia ‘purista’, o Dictionnaire français-breton de Roparz Hemon e o Geriadur
arnevez gallek-brezhonek editado por Imbourc’h; para a terminologia ‘popularizante’ o Geriadur ar
brezhoneg a-vremañ de Favereau.
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Os exemplos recolhidos acima têm como objectivo ilustrar os pólos extremos em cada
caso. Evidentemente, a situação real é muito mais complexa e coincidem formas em muitos
casos em várias opções. Trata-se, pois, de uma simplificação meramente ilustrativa de cada
tendência de forma estereotipada. Também como dissemos acima, a correspondência entre
ortografia, universidade e terminologia esta sujeita a muitas variedades individuais e não é mais
do que uma tendência emergente que se está a cristalizar no discurso majoritário dominante.
No entanto, seria errado crer que a coexistência e divergência entre estas posturas
implique um qualquer estado de competição, pois são estas diferenças que existem mais no
plano teórico que no plano prático, dado que os partidários da via ‘popular’, galvanizados ao
redor dos editoriais Brud Nevez/Emgleo Breiz e da ortografia skolveureg se limitam (no geral)
a publicarem novelas, contos e outras obras de ficção, muito poucas vezes aventurando-se em
terrenos onde o uso real de uma terminologia especializada se tornaria preciso – com a
significativa excepção da publicação por esta mesma editorial da Ichtyomonie bretonne em três
tomos de Alan-Gwenog Berr – deixando pois o campo aberto para os protagonistas da via
‘internacionalizante’, agrupados, à sua vez, a redor da normativa peurunvan.
Mas não tudo o que se faz no campo da terminologia em bretão se limita aos simples
âmbitos do ensino primário e secundário, dado que estes últimos anos o bretão gozou de um
auge também no âmbito da vida pública onde também se têm feito esforços normativizadores
quanto à terminologia. O máximo organismo – quase oficial – nesta área é o chamado Skol
Uhel ar Vro (Instituto Cultural da Bretanha, SUaV).
No que à língua se refere, a trabalho da secção Servijoù ar Brezhoneg (‘Serviço do
Bretão’) de Skol Uhel ar Vro articula-se ao redor de quatro eixos principais9: a toponímia; o
centro de terminologia TermBret; o serviço de ajuda urgente e o serviço de traduções. Quanto à
toponímia, SUaV tem um departamento especial, Kreizenn-Enklask war an Anvioù-lec'h
(‘Centro de Investigação da Toponímia’) que colabora com os Departamentos no processo de
rebretonização dos topónimos e publicou os resultados dos estudos num registo bilíngue de
nomes de paróquias num livro titulado Lec’hanvadur Breizh (‘Toponímia da Bretanha’).
TermBret é um Kreizenn dermenadurezh (‘Centro de Terminologia’) cujo objectivo consiste
em desenvolver uma base terminológica especializada abrangendo todos os aspectos da vida
pública em base à colaboração e a participação activas e o consenso 10. Até hoje este centro tem
publicado vários vocabulários temáticos, ex. um vocabulário da internet, uma lista dos nomes
dos animais marinhos para o aquário de Tregastell e um vocabulário de termos relacionados
com a biblioteconomia. Os dois serviços restantes encarregam-se de realizarem traduções tanto
para empresas e instituições públicas como para empresas privadas, trabalho que, por sua vez,
também precisa da criação de terminologia, dada a especificidade dos encargos (ex. uma
exposição sobre o povo maia para o Mosteiro de Daoulaz).

9

Informação adaptada do bretão polo autor, Vid. Skol-Uhel ar Vro (1998)
Para mais informação sobre o processo de gestação e desenvolvimento de TermBret vid. TermBret: Um
hentenn dermenaduriezh a Vro-Gebek (TermBret: Uma via terminologia do Quebeque) e TermBret:
Skouerioù ha skiant-prenet en um nebeud broioù eus Europa (TermBret: Exemplos e experiência desde
alguns países de Europa) ed. Skol-Uhel ar Vro, Servijoù ar Brezhoneg janeiro e fevereiro 1994.
10
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3. CONCLUSÕES
A história da terminologia bretã passou neste último século por uma série de modelos
normativizadores, cada um deles deixando inevitavelmente a sua pegada em maior ou menor
medida nos modelos que o seguiam. Já nos ss. XVIII e XIX, começaram as tentativas de
catalogação terminológica (essencialmente com obras lexicográficas) tendendo para a
depuração de formas alheias e baseados na recuperação de formas antigas e na criação de
formas novas. Esta tradição assentou as bases do autêntico labor de normativização
lexicográfica e gramatical empreendido por Roparz Hemon et alii, culminando na consagração
de uma ortografia unitária e num léxico e gramática depuradas de elementos alheios. Os
herdeiros desta tradição aplicaram o princípio de ‘pureza’ linguística de jeito radical, dando
passo ao que se denomina popular e pejorativamente brezhoneg chimik, purismo exacerbado
motivado pelo facto dos seus artífices trabalharem num entorno de laboratório. Com a abertura
do ensino secundário em língua bretã dentro do projecto Diwan, a aplicação doutrinal que se ia
fazer das proclamações de Hemon sobre os internacionalismos abre a (última?) etapa da
terminologia em bretão, a aceitação e a incorporação en masse de formas internacionais
adaptadas às peculiaridades do bretão, tornando-se esta última via numa via mais ou menos
consensual na actualidade, mercê talvez do modelo de ‘abaixo-arriba’ (bottom up) que se tem
praticado desde sempre neste campo na Bretanha., baseado no consenso e na colaboração entre
especialistas-linguístas, debatendo as propostas a todos os níveis com uma retroalimentação
permanente, facilitando assim os acordos e reduzindo as fricções e tensões.
Cada modelo tem um prestígio que deriva da quantidade e da qualidade dos produtos
que gera, chegando um modelo/discurso a ser dominante e consensual em face ao outro não por
imposição senão pela sua própria dinâmica interna conjugada com a dos próprios usuários.
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