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Reflexão Sobre Acordo Ortográfico
A população alfabetizada, habituada a escrever de uma certa maneira, tem dificuldade em
mudar essa forma de escrever. Os indivíduos reagem negativamente contra essa imposição de
mudar a sua grafia, pois quando escrevem fazem-no de uma forma automática e mecânica e
também não querem ir contra a tradição, por isso, alterar a imagem gráfica de uma palavra é
sempre uma espécie de violência. Logo, têm oferecido resistência ao Acordo Ortográfico de
1990, assim como o fizeram, os letrados da época, em relação ao de 1945.
Há dois anos que recaiu principalmente sobre os professores o peso da mudança da
ortografia, tendo estes já passado por algumas dificuldades no ensino da mesma, tendo que
agir como meros funcionários independentemente da opinião que tiveram.
Os docentes já receberam formação neste sentido, iniciaram e prosseguiram a
alfabetização dos alunos e criaram materiais de apoio adaptados à nova grafia. Alunos e
professores investiram em manuais, livros de apoio, gramáticas e dicionários.
Este departamento considera que o Novo Acordo não desrespeita a nossa língua-mãe
nem a nossa riqueza e identidade cultural, pelo facto de as línguas não serem estáticas, mas
evoluírem através dos tempos.
O regresso à antiga escrita iria provocar um desrespeito aos professores que investiram
na atualização da grafia e dificuldades aos alunos, principalmente aos que iniciaram

a

frequência escolar há um, ou dois anos.
Pelo exposto, o departamento do 1.º ciclo considera que nesta altura, não faz sentido o
pedido de revogação da Resolução n.º 35/2008, de 29 de Julho nem o abandono do Acordo
Ortográfico de 1990.
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