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YERBAS I ).RBOLES DE L4 T!EKJ?A DE iv[!K.4NDA. NOivlliS, MEZINHAS E OUTROS USOS 

A Terra de l\tliranda e bem conhecida pela especificidade de alguums manifesta<76es 

culturais entre as quais ressalta, como nuu·ca distintiva, a lliJgua mirandesa. A maioria dos esh1dos 

ate hoje realizados sobre este idioma centra-se em aspectos hist6rico- filo16gicos e na descri~ao 

linguistica da lingua. Nos nossos dias. apesar do reconhecimento politico. da ex:istencia de uma 

":norma ortognifica" e de outn1s medidas e circunstAncias. o minmdes sofre uma pressao cons"tante 

por parte das outn1s linguas. nomeadamente do portugues com quem reparte o mesmo espa<;o 

geogTafico. 

Sabemos. por outro lado, qu e um dos desafios que se coloca a todHs as linguas e a forma 

como demonstram ser capazes de responder ao nnmdo. nomeaHdo-o. dizendo-o. comlnlicando-o. 

Entre outras estrategias para ve11eer esse repto. dest:lca-se a lliperonimia. como mu gra:nde 

chapeu debaixo do qual cabern muitas cnte,gorias. Por exemp!o. a palavra "{nvore" pode alber,gar 

toda a floresta sem se referir a neulmma arvore em concreto. 1\,las as linguas uno se conlentam 

com esta rede de malha larga. Cada umH constr6i a sua propria teia. atraves da qual captam. 

separam, onienam e filtram o seH nmndo. t por isso que o m1iverso muda tambem cmn a lingua. 

porquanto cadn uma estrutura e separa de uma forma cliferente o universe. 

Peusnmos que nm dos bastioes da 1i11gua rninmdesa sfio ns designa<:;:oes tmdicion::1is. 

nomeada:meute os nomes comuns d.lls p1ant.as que crescem e sfio utilizadas 11a re,giao. 

Procumremos. por isso. neste trabalho. atmves de nma abordagem p1uridisciplinar da linguae da 

cultura nrinm desns - com iucursoes pela filologia. peia bot:\uica. pda etnobot<:'micn - apresentar 

as desjgna<;oes trmhcionais e a irnporl'<iuc ia que e1as tern para essas d.iferentes disciplinas. 

mostrando tambem a!guus <;aberes. usos e costHmes ligaclos a essas e1·vas c plautas. 
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