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Eu pretendo falar sobre o que chamei de falar capelinhense, variedade linguística do povoado 

Capelinha do Chumbo, hoje Major Porto, município de Patos de Minas (MG). A pesquisa teve 

início nos anos setenta (COUTO, 1974), usando o estruturalismo americano (tagmêmica). No 

início do ano 2000, ela foi retomada e reinterpretada usando o arcabouço epistemológico da 

jovem disciplina Ecolinguística (FILL, 1993; COUTO, 2015). Com ela foi possível não só 

reinterpretar fatos conhecidos sob novas bases, entre eles o de que o 'dialeto rural' não é derivado 

nem 'variação' do 'urbano', mas uma modalidade linguística em si e por si (BASTARDAS 

BOADA 2000: 20). A Ecolinguística adota o princípio atribuído a Max Weinreich de que não há 

diferença linguística entre 'língua' e 'dialeto'. Só se pode falar em 'multidialetalismo' e 

'multilinguismo' da perspectiva de um poder central que delimita seu domínio à revelia da 

realidade linguística concreta. Essa disciplina põe em primeiro plano a comunidade de fala (em 

que se dão atos de interação comunicativa concretos), não a comunidade de língua (domínio 

do sistema), como o próprio estruturalista Eugenio Coseriu sempre enfatizou (COSERIU, 1967). 

Assim, ela vê a 'língua' não como 'instrumento de comunicação', mas como a própria 

'comunicação': língua é o modo de os membros da comunidade de fala interagirem verbalmente. 

Por esse motivo, ela dá prioridade às regras interacionas. As regras sistêmicas (gramática) são 

subordinadas a elas, contrariamente à visão tradicional, pois seu objetivo é também facilitar o 

entendimento entre os falantes. A realidade linguística é encarada a partir da visão ecológica de 

mundo (CAPRA, 1998), com o que toda a endoecologia linguística deve ser revista. Algumas 

outras reinterpretações serão mostradas durante a apresentação oral, entre elas a de que o falar 

capelinhense é o modo de os habitantes de Major Porto se comunicarem entre si. Não falta nada 

a esse modo de interação comunicativa. Ele é perfeito para as necessidades 

expressivo-comunicativas dos membros dessa comunidade.    
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