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O libro de Ángel Huguet que aquí referenciamos publícao a Academia de
la Llingua Asturiana e é o resultado parcial dunha investigación presentada na
Universidade de Oviedo no ano 2001. Céntrase no tópico xeral que se recolle
no título –Lenguaje y rendimiento escolar–, e que se delimita con moita máis
precisión nun subtítulo perfectamente descritivo: Un estudio sobre las
relaciones entre el conocimiento lingüístico y matemático en el contexto
lingüístico asturiano.
A parte máis extensa desta investigación (300 páxinas, das 350 de que
consta o volume) dedícaa o autor a unha fundamentación conceptual
organizada en cinco capítulos: “El lenguaje: fuente permanente de debate”;
“Bilingüismo: principios básicos”; “La educación bilingüe”; “La educación
bilingüe en el Estado español”, e “El tratamiento de la diversidad lingüística
en la escuela”. Estes cinco capítulos establecen un percorrido coherente de
círculos concéntricos a través dos cales o fenómeno xeral da linguaxe se vai
remitindo progresivamente a marcos máis concretos: a linguaxe nos
contextos bilingües, o bilingüismo no eido educativo, os modelos bilingües
no Estado español e, para rematar, o xeito de articular a diversidade
lingüística nos centros escolares.
Unha temática tan aberta como é a que se agacha detrás deses epígrafes
dificilmente se pode abordar con profundidade nun único volume. A
extensión, necesariamente limitada, que se lle dedica a cada un deses tópicos
non permite realizar un achegamento completo e exhaustivo a ningún deles, e
mesmo obriga a focaxes restrinxidas que contradín o pluriperspectivismo e a
ollada prismática que reclamaría un estudo en profundidade. Sen embargo, se
temos en conta que a finalidade desta presentación teórica é só servir de
‘marco conceptual’ para unha investigación empírica, entendemos que a
síntese que fai o autor está realizada con bastante rigor e cumpre o seu
obxectivo de xeito satisfactorio.
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Bastante máis discutible é o espazo, o protagonismo e a profundidade
coa que se aborda ese “Estudio empírico”. En menos de 50 páxinas o autor
intenta facer un achegamento ao contexto sociolingüístico da investigación
(“El bilingüismo y la educación en Asturias”), formular obxectivos e
hipóteses, comentar a poboación e a mostra, explicar a metodoloxía, describir
os instrumentos utilizados, presentar os resultados máis salientables e extraer
as conclusións oportunas. Como era de esperar, o resultado reséntese de
superficialidade.
Diciamos no comezo que o marco do estudo é a escola asturiana, e o
obxecto que se pretende investigar, a influencia da aprendizaxe do asturiano
no rendemento académico noutras áreas curriculares; en concreto, nos
coñecementos de lingua castelá e de matemáticas. A poboación investigada é
a constituída polo alumnado que remataba 2º de Educación Secundaria
Obrigatoria (ESO) no curso 1998/99 e que representaba a primeira fornada de
estudantes que tiveran a posibilidade de seguir durante toda a súa
escolarización un currículo coa materia de lingua asturiana. A mostra
principal integrábana 231 alumnos dese nivel educativo procedentes dos 14
centros (6 de Primaria e 8 de Secundaria) que impartían asturiano en
Educación Secundaria; pero utilizouse tamén unha submostra de 36
individuos, escollidos ao chou da mostra anterior, para aplicarlles a proba de
coñecemento lingüístico en castelán.
O autor formula tres hipóteses para a súa investigación:
1ª hipótese: o alumnado que asiste a clases de lingua asturiana mostra un
coñecemento da lingua castelá superior ao dos que non cursaron esa materia;
2ª hipótese: o alumnado que asiste a clases de lingua asturiana mostra un
coñecemento matemático superior ao dos que non cursaron esa materia;
3ª hipótese: existe unha correlación positiva entre o coñecemento
lingüístico en castelán e o coñecemento matemático do alumnado.
Os resultados, referidos a cada unha destas hipóteses, indican o seguinte:
Os alumnos que cursaron asturiano conseguen resultados máis positivos
en coñecemento da lingua castelá cós que non o cursaron.
A constatación de que estudar asturiano non implica perxuízo na
aprendizaxe do castelán parece esperable. Entre variedades tan próximas
xeneticamente e tan mesturadas no uso social, o normal é que o estudo
escolar das mesmas favoreza a súa delimitación e capacite para fixar con
máis rigor os trazos que teñen en común e os que as diferencian. Isto
confírmase ao comprobar que son as dimensións máis relacionadas co código
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(a morfosintaxe e a ortografía) as que presentan valores máis favorables aos
que estudaron asturiano, mentres que nas destrezas de comprensión e
expresión os resultados son case idénticos.
Falta en todo caso na exposición dos resultados unha xustificación de que
esa maior competencia en castelán estea directamente relacionada coa variable
académica ‘cursar asturiano’ e non dependa tamén doutras como a ‘condición
lingüística familiar’, a ‘situación socioprofesional’ ou o ‘cociente intelectual’,
que son as outras tres perspectivas desde as que se estrutura a mostra.
No que se refire á hipótese 2ª, os datos globais son lixeiramente máis
positivos para os que non cursan asturiano, polo que o autor conclúe que esta
hipótese era incorrecta.
Se se distribúen os resultados por tipo de centro, obsérvase que entre o
alumnado dos colexios de Primaria son algo máis favorables aos que asisten a
clase de asturiano, pero con diferencias non significativas, mentres que entre
o alumnado de institutos de Secundaria, as diferencias son significativas a
favor dos que non asisten a asturiano. O autor entende que estes distintos
resultados se deben ao distinto estatus do asturiano en cada un deles
(“alumnado con baja motivación, con dificultades de aprendizaje, etc., unido
al problema que representa la falta de asentamiento curricular pleno de la
asignatura de lengua asturiana en la Educación Secundaria, justifican
plenamente los resultados obtenidos (...)”, p. 342); pero tampouco aquí se
achegan datos que demostren esta dependencia, ou que exclúan a influencia
posible doutro tipo de variables.
Finalmente, obsérvase unha correlación positiva entre coñecemento
lingüístico en castelán e coñecemento en matemáticas. Isto ratificaría a 3ª
hipótese do investigador e demostraría que a linguaxe matemática non é só
simbólica, senón que require da linguaxe verbal; un feito que debe ser tido en
conta en calquera situación educativa, pero que resulta especialmente
relevante en contextos bilingües.
Cómpre celebrar, xa que logo, esta publicación por supoñer unha nova
achega a unha temática de tanta transcendencia desde a perspectiva
pedagóxica, sociolingüística e de política lingüística que se suma a outras
investigacións realizadas nos últimos anos sobre o mesmo contexto lingüístico
de Asturias; aínda que se bote en falta unha maior profundidade e detalle na
presentación, análise e interpretación dos datos empíricos. Por outra banda, as
restricións no emprego curricular do asturiano (exclusivamente como materia
escolar) limita o valor das conclusións e a posibilidade de extrapolación a
contextos de verdadeiro ensino bilingüe.
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