
INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  i  - 

ILC AO90 

Dossier Educação e Ensino, versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 

1. «O Acordo Obscurantista» [Maria Alzira Seixo, PÚBLICO, 10.01.2013] ................... 1 

2. «Nem gregos nem troianos: assim-assim» [Helena Buescu, PÚBLICO, 08.01.2013]4 

3. Estudantes de Português em Espanha apoiam a ILC................................................ 5 

4. Onde subscrever a ILC: Universidade Sénior, Oeiras................................................ 7 

5. «aberração ortográfica e erro grosseiro» [M.C.V, jornal "Público"] ........................ 8 

6. Estudantes de Engenharia Civil rejeitam (por maioria esmagadora) o AO90 .......... 9 

7. «ABOMINO o “Acordo”» - ILC contra o Acordo Ortográfico .................................. 10 

8. AO90: «um documento “analfabético”» [por Fernando Paulo Baptista] .............. 11 

9. «Um aborto político» [Eduardo Cintra Torres, "CM", 01.07.12] ............................ 13 

10. «A persistência do caos ortográfico» [F.M.V., "Público"]............................... 14 

11. «Declaração de Amor à Língua Portuguesa» [Teolinda Gersão] .................... 16 

12. «A Herança», por Maria José Abranches........................................................ 18 

13. “Mesa Redonda” sobre o AO90 na Universidade do Minho .......................... 25 

14. «Um espartilho absurdo» [Ana Isabel Buescu]............................................... 26 

15. Dicionário Larousse de “Brasileiro”-Francês [Paris, Maio de 2012] ............... 27 

16. Estudantes contra o Acordo Ortográfico........................................................ 28 

17. «Oportunistas e aventureiros» [Maria do Carmo Vieira, TVI24].................... 32 

18. Desacordo Técnico.......................................................................................... 33 

19. «Quando há um desastre também se reconstrói.» [Vasco Graça Moura, "Sol", entrevista]

 34 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  ii  - 

20. “Temos uma responsabilidade como pais de parar o Acordo Ortográfico” [DB, jornal «O 

Diabo»] 36 

21. «Os nomes dos meses: Abril na CPLP» [Francisco Miguel Valada, "Público"]39 

22. «A lusofonia é uma espécie de…» [Miguel Tamen, "i"].................................. 42 

23. «Aventura desastrosa» [Maria do Carmo Vieira] ........................................... 46 

24. O AO90: «inútil e prejudicial» [Anselmo Borges, "DN"] ................................. 47 

25. «Angola e Moçambique querem…» [Marta Lança, "Público"]....................... 49 

26. «A suspensão» [Vasco Graça Moura, "DN"]................................................... 51 

27. «A desmontagem do ‘facto consumado’» [Teresa Cadete, "Público"] .......... 53 

28. A pergunta de ["PÚBLICO", 8 de Abril, 2012] ................................................. 55 

29. «Essa sinistra guilhotina» [Fernando Paulo Baptista] .................................... 56 

30. ‘Constrangimentos e estrangulamentos’ no AO90? Exacto. .......................... 65 

31. EU TENHO VERGONHA! [Maria José Abranches] ........................................... 67 

32. «A opção» [Vasco Graça Moura, "DN"] .......................................................... 69 

33. «FLUL não pode ter política de ortografia» [António Feijó, "i"]..................... 71 

34. «Rasca, o Acordo Ortográfico e… África» [J.P.S., "Diário de Aveiro"] ............ 74 

35. «Governo provoca trapalhada ortográfica» ["O Diabo", 07.02.12] ............... 75 

36. FLUL anula AO90 [M80 rádio]......................................................................... 78 

37. «Resistentes ao acordo ortográfico» [semanário "Sol", 27.01.12] ................ 79 

38. «(Des)Acordo Ortográfico separa (…)» [Óscar Mascarenhas, DN]................. 83 

39. «O acordo (h)ortográfico» [Bagão Félix, JdN]................................................. 87 

40. «Adeus Português» [Alberto Gonçalves, DN]................................................. 88 

41. «Não é uma evolução da língua, é uma deturpação» [Hermínia Castro] ...... 89 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  iii  - 

42. «Pare, escute e olhe!» [M.J.A., Público] ......................................................... 92 

43. «A palavra é sagrada» [Maria José Abranches].............................................. 95 

44. Os professores e a ILC contra o AO90............................................................. 97 

45. «Anunciada revisão do Acordo Ortográfico» [FMV, Público]......................... 98 

46. A «Coleção Klássicos»: 10 perguntas de um cidadão...................................101 

47. DesInformação RTP.......................................................................................102 

48. Confuso? Nada!.............................................................................................103 

49. Desculpe? “Penalizar”? Isso é o quê?...........................................................104 

50. O AO90 no Correio da Manhã.......................................................................105 

51. «As grandes responsabilidades» [Graça Moura, DN]...................................107 

52. O “acordo” nas escolas [jornal Público]........................................................109 

53. «Caros Senhores da ‘troika’,» [Vasco Graça Moura, DN] .............................110 

54. «Já falou acordês hoje?» [Nuno Pacheco, Público] ......................................112 

55. «O reino da insensatez» [Vasco Graça Moura, DN] .....................................114 

56. Pela suspensão imediata do Acordo Ortográfico [Público, 25/06/2011].....116 

57. Carta aberta aos Professores de Português [RV]..........................................118 

58. Apelo aos Professores do meu país: recusem o Acordo Ortográfico! [MJA]119 

59. «Reflexos cidadãos» [carta ao jornal Público]..............................................121 

60. [Da “formação” ministrada por incapazes] ..................................................123 

 

 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  1  - 

1. «O Acordo Obscurantista» [Maria Alzira Seixo, PÚBLICO, 
10.01.2013] 

 

Quem diria?! Depois dos míseros 

tempos salazaristas, em que tudo nos 

faltava menos o saber escrever, e 

fruindo o regime democrático, que é 

suposto respeitar o saber e o 

esclarecimento, afundamo-nos na 

penúria social, e até das Letras somos 

despojados. Não é só da Cultura que 

sofremos privação, é da sua base, dos 

caracteres que a constituem, meras 

formas arbitrárias que ganham, com o 

tempo (a História), peso e 

organicidade, tornando-se fundamento 

da manifestação humana. 

De facto, o golpe antidemocrático que 

constituiu a rejeição, pela Assembleia 

da República, da petição que solicitou 

em Maio de 2008 a anulação, ou 

revisão, do Acordo Ortográfico, então 

assinada por mais de trinta mil 

cidadãos no espaço de 50 dias (e ultrapassa já os cem mil), encaminha a geração actual para o 

obscurantismo na leitura, na produção da escrita e na apreensão dos sinais diacríticos que permitem 

à criança ir elaborando o seu sistema de conhecimento, em que letras e conceitos, conectados em 

rede de relações, lhe vão estabelecendo a visão do mundo feita do saber comum e da sensibilidade 

que a cada uma é própria. É nesse saber, travejado pela Língua Materna (que algumas reformas 

pontuais usam ir acertando na sua gradual corrosão pelo utente, mas nunca em alteração forçada 

decidida do exterior, por instâncias de determinação política), que são desfechados pelo Acordo 

Ortográfico ataques ignaros e aleatórios, com medidas que fazem das alterações ortográficas 

autênticos ataques a aspectos estruturais da Língua, e ao que ela indicia de experiência humana 

adquirida. Como quem maltrata a pele do corpo, supondo que nela se não danificam os órgãos, e 

afinal lhe imprime lesões de irreparável marca para o próprio funcionamento orgânico. Esta metáfora 

biológica não é de bom tom em certas doxas mas, na verdade, também da sua cumplicidade neste 

processo aqui se trata. 
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Falo de golpe antidemocrático porque a democracia não se limita à expressão livre de uma votação 

que, em liberdade, venha a sancionar uma coisa qualquer. A democracia exige uma 

responsabilidade de factu (daí que, em certas matérias, se não compadeça com a disciplina 

partidária) e, acima de tudo, exige competência. E, porque se não pode exigir a todos os deputados 

que sejam competentes em todas as matérias, é para isso que existem pareceres de especialistas, 

recursos de cidadãos, as Comissões da Assembleia da República. Ora a petição de 2008 fazia-se 

acompanhar de nove pareceres de especialistas, e a Comissão de Ética da AR pronunciou-se 

inequivocamente a favor dos peticionários. Voltou então à votação, e… que fizeram os deputados? 

Votaram pelo que lhes dizia a manifestação do Saber e da Competência? Não. Fizeram deles tábua 

rasa, rejeitando a petição de modo discricionário e, portanto, antidemocrático e obscurantista. E foi 

um triste espectáculo ver, como eu vi, os deputados com decência moral a saírem da sala antes da 

votação, para não terem de votar contra a sua própria ciência, e observar os partidos políticos 

perfilarem-se, em maioria, contra a expressão do conhecimento. Um negro momento da nossa 

democracia! 

Agora, os responsáveis políticos brasileiros dão exemplo de sensatez e morigeração, adiando a 

aplicação dessa absurda disposição legal para a estudar como deve ser, ou então aboli-la de vez. 

Pois até os países ricos têm despesas mais úteis a fazer do que com alterações de livros e demais 

material édito, quanto mais nós, já falidos. Certos responsáveis pela promulgação ter-se-ão 

apercebido do logro em que caíram, movidos por interesses no imediato rendosos, ou por almejados 

sucessos políticos já na altura em dúvida, a iludirem alguns. Defensor do Acordo, o linguista Evanildo 

Bechara (que o defendia, pasme-se!, dizendo-o eivado de incorrecções, que nunca poderia servir de 

base a uma disposição legal de modificação ortográfica – conforme salientava no Parecer 

apresentado, em 2008, à nossa AR – em contradição de termos que surpreende qualquer leigo, e 

deixa entrever os jogos de interesses no acto implicados), é agora a personalidade que motiva a 

decisão da Presidente do Brasil. E, se isto acontece, não há mais razão para Portugal continuar 

vergado ao torcilhão que já está sofrendo a sua Língua Pátria, com uma utilização abusiva nas 

escolas, em publicações, nos documentos do Estado. 

Porque a pior das falências é a que não tem recuperação! A que condena as crianças à 

aprendizagem de uma macacada ortográfica que vai de par com obras literárias e outras ainda 

escritas como deve ser, e se submete à vacilação docente dos educadores, que não estão aptos a 

ensinar a nova ortografia (porque não podem estar, tão “impossível” de aplicar ela é!), e se sujeitam 

às emendas desencontradas dos correctores ortográficos (uma espécie de fraudulentos “corretores” 

de bolsas disfarçados), diferentes uns dos outros, num atropelo ganancioso e aflitivo de caos, e que 

personificam a máquina, na pior das visões que de Orwell poderíamos herdar, a dominar-nos 

estupidamente a mente e a criação literária. 

É tempo, é ainda tempo! Se saber escrever foi, até hoje, caminho para pensar melhor, com o Acordo 

Ortográfico pôr-se-ia em prática a máxima ideal para Governos opressores ante os cidadãos que 
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governam: quanto mais analfabetos, melhor… Ora isto não se compadece com um passado de Abril, 

e se alguém sai beneficiado não é, pela certa, o cidadão, nem a cultura, nem a política – pelo menos 

a de espinha direita! Saúde-se, pois, o baque de consciência de Evanildo Bechara, e a hora feliz em 

que Dilma Rousseff atalhou: “Alto! e pára o baile” – em vez de “para o baile”, como quer o Acordo, 

que tira o acento a “pára” assimilando-o a “para”, confundindo movimento com inacção, numa 

simbólica emblemática dos seus confusos objectivos. Contra esta confusão do entendimento, 

corrijamos de vez a monstruosidade que nos sai tão cara: em dinheiro que não temos, e no saber que 

é nosso, e alguns se interessam em destruir. 

Maria Alzira Seixo 

Professora catedrática de Literaturas Românicas 

[Transcrição integral de artigo de Maria Alzira Seixo no jornal PÚBLICO de 10.01.2013.] 
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2. «Nem gregos nem troianos: assim-assim» [Helena Buescu, 
PÚBLICO, 08.01.2013] 

Há dias, a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, adiou a obrigatoriedade de implementação do 
“Acordo” Ortográfico para 2016. Fê-lo com base numa petição que reuniu 20.000 assinaturas. Em 
Portugal, uma igual petição reuniu mais de 130.000, e não teve qualquer eco. 130.000 assinaturas 
num país cuja população é incomparavelmente menor do que no Brasil. 

Devemos aproveitar para reflectir seriamente sobre o “A”O e os seus efeitos em Portugal. O exemplo 
vem-nos, aliás, do próprio Brasil. Nesse país, os argumentos aduzidos apontam para críticas de 
ordem científica ao “A”O. E junta-se a essas críticas o argumento da necessidade de uma “maior 

simplificação” da ortografia da língua portuguesa. Além 
de que por exemplo o linguista Evanildo Bechara 
assegura que o “A”O precisa de ser revisto. Revisto – e 
nem ainda entrou em vigor! Isto diz bem da consistência 
científica de um dos maiores atentados feitos à língua 
portuguesa. 

Naturalmente, este adiamento sublinha a bondade das 
críticas feitas ao “Acordo”, mostrando que nem em 
Portugal nem no Brasil (nem nos outros países lusófonos, 
que mostraram grandes reticências, sendo que Angola 
ainda não o ratificou) ele conseguiu um consenso mínimo 
em termos científicos. 

A grande questão, agora, é saber se realmente há base 
científica para que algum dia ele venha a existir. Com 
este ponto suplementar: a partir do momento em que 
várias declarações, no Brasil, apontam para a 
necessidade de uma maior “simplificação” da língua 
portuguesa, o que se impõe perguntar em Portugal é: 
queremos nós, em Portugal, “simplificar” (seja o que for 
que isto queira dizer!) a língua? Ou privilegiamos 

(legitimamente também) a história da língua portuguesa na Europa, guardando por exemplo alguns 
traços etimológicos da sua origem e evolução ao longo dos séculos? 

Simplificando a pergunta: haverá base, em termos de uma política científica do Português, para um 
acordo que não parece agradar nem a gregos nem a troianos? A resposta talvez seja: “Assim-assim.” 
Em Portugal, é sob esta fórmula que se costuma esconder a falta de coragem e a aceitação tristonha 
do império da realidade, quando mais vale não pensar. 

Em 2016, eis um cenário muito possível: Angola manterá a ortografia existente anterior ao “Acordo”. 
Portugal seguirá, se não conseguir inverter o statu quo, o pobre “acordês”. E o Brasil terá entretanto 
revisto e certamente “melhorado” o “Acordo”, escrevendo numa terceira ortografia. Resumindo: cada 
qual escreverá de sua maneira, e ter-se-á esfrangalhado a ortografia comum que, até agora, era 
seguida por todos os países lusófonos, com excepção do Brasil. Ou seja: será um verdadeiro “acordo 
português”, em que ninguém sabe acordar. 

Helena Buescu 

Professora catedrática, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  5  - 

3. Estudantes de Português em Espanha apoiam a ILC 

APOIO À ILC CONTRA O ACORDO ORTOGRÁFICO 

Nós, abaixo-assinados, estudantes de língua portuguesa em Espanha, perante a lógica 
impossibilidade de poder subscrever a Iniciativa Legislativa de Cidadãos por não possuir a 
nacionalidade portuguesa mas no desejo de colaborar da maneira possível na defesa do Português, 
APOIAMOS a ILC contra o A090 por considerar que as línguas hão-de evoluir de forma natural 
conforme a sua utilização pelas pessoas que através delas se comunicam e não por decreto imposto. 

 

Rocío Ramos promoveu na FRAH (Fundação Rei D. Afonso Henriques) e na EOI (Escola Oficial de 
Idiomas), ambas em Zamora – Espanha, uma recolha de assinaturas de apoio à nossa iniciativa 
cívica. 
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No total, são 88 estudantes e uma professora de Língua Portuguesa, todos de nacionalidade 
espanhola, que assim manifestam publicamente o seu apoio à ILC pela revogação da entrada em 
vigor do “acordo ortográfico” de 1990. 

Como não existem palavras suficientes para agradecer individualmente a cada um destes “nuestros 
hermanos” por tão extraordinária prova de amor pela Língua Portuguesa, aqui ficam as imagens – 
que valem cada uma por mil palavras, como sabemos – das suas assinaturas em prol desta Causa. 

Páginas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

[Os originais das folhas de subscrição foram-nos entregues pessoalmente. Por questões de preservação dos dados pessoais dos cidadãos 

espanhóis que subscreveram as listas de apoio à ILC, os respectivos nomes, "NIF" e assinaturas foram parcialmente apagados nas imagens 

digitalizadas dos impressos.] 
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4. Onde subscrever a ILC: Universidade Sénior, Oeiras 

http://ilcao.cedilha.net/?p=8554 

January 28, 2013 

 

Universidade Sénior de OeirasUniversidade Sénior de OeirasUniversidade Sénior de OeirasUniversidade Sénior de Oeiras/Associação Cultural 

R. Mouzinho Albuquerque 6 

2780-344 Oeiras 

 

A partir de agora também pode subscrever a ILC 

pela revogação da entrada em vigor do “acordo 

ortográfico” na secretaria da Universidade Sénior 

de Oeiras (USO), cuja sede fica no centro da vila, 

na chamada “zona antiga” de Oeiras. 

Os nossos agradecimentos à Direcção da USO 

pela disponibilidade e pela simpatia. 

Ver Mapa dos Locais de Recolha. 

[Imagem do logótipo copiada do "site" RUTIS.] 
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5. «aberração ortográfica e erro grosseiro» [M.C.V, jornal 
"Público"] 

“click” na imagem para a ampliar 

Nunca, aparentemente, um acaso 
fotográfico traduziu, com tanta 
flagrância e com tanta precisão, o 
estado do ensino em Portugal, 
especificamente do ensino do 
Português, resultante da incapacidade 
dos inúmeros Ministros da Educação 
em intervir, com seriedade e empenho, 
nas causas deste caos, já 
estafadamente enunciadas. Com efeito, 
bastou um pormenor de uma imagem 

para espelhar a situação. Refiro a ilustração da recente notícia «Nuno Crato tornou-se um «gestor» 
da falta de recursos» (Público de 31.10.2012, pág. 6), na qual o Ministro da Educação, emoldurado 
numa sala de aula do 1º ciclo, tem por detrás de si um quadro, preenchido com um trabalho de 
Língua Materna, especificamente de gramática (classificação morfológica dos vocábulos de uma 
frase). Para além da aberração ortográfica que é ver «Setembro», escrito com minúscula, anulando-
se a sua categoria de substantivo próprio, com justeza, aplicada aos meses do ano, ou «adjectivo», 
sem a sua consoante muda (à luz do mentecapto AO 90), verifica-se ainda, já sem surpresa, 
confesso, que «alegria» passou, repentinamente, de substantivo abstracto para adjectivo, tal como 
está escrito, pelas mãos de uma criança, assim ensinada a fazê-lo, no referido quadro. Erro grosseiro 
inadmissível e, com ironia, associado ao Ministro da Educação, em visita a uma sala de aula do 1º 
ciclo, coluna de todo o Ensino. 

Revejam, s.f.f., a referida imagem, indesmentível da mediocridade, da ignorância e da incompetência 
que reinam não só na Escola, mas em tudo! 

Maria do Carmo Vieira 

[Imagem de jornal "Público", notícia com o título «Nuno Crato tornou-se um "gestor da falta de recursos"». Este texto foi publicado na secção 

"Cartas à Directora" daquele jornal em 04.11.12. Link disponível para assinantes.] 
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6. Estudantes de Engenharia Civil rejeitam (por maioria 
esmagadora) o AO90 

 

O Fórum Civil decidiu hoje em Assembleia Geral rejeitar o Acordo Ortográfico de 1990 em todos os 
documentos e comunicados oficiais da associação. A moção foi aprovada por 29 votos a favor, 2 
contra e 1 abstenção. 
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7. «ABOMINO o “Acordo”» - ILC contra o Acordo Ortográfico 

[...] 

De facto, é como diz: desespera-se ao ver tantos 
erros… Agora imagine-me no ensino da Língua-pátria 
a ver exercícios em livros que pedem às “minhas” 
crianças que “corrijam” textos belíssimos pois “não 
respeitam o AO90″… Eles estão devidamente 
esclarecidos (são 150, este ano só do Básico, 7° e 
8°), sabendo sobejamente que eu ABOMINO o 
“Acordo” e não o respeito! Sempre os ensino e 
ensinarei ao usufruto das suas plenas capacidades 
cerebrais, ou seja, entre os “meus” não há 
carneiradas seguidistas, passe o pleonasmo! 

Imagino, na minha simplicidade de quem nunca viveu 
em estado de guerra ou entre inimigos, que será 

como ter o invasor a percorrer as minhas ruas e a obrigar-me a ler e escrever numa língua de gentios, 
a DELES! [...] 

[Transcrição parcial de comentário, da autoria de Maria Oliveira, neste mesmo "site".] 

[Imagem gerada em VistaPrint.] 
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8. AO90: «um documento “analfabético”» [por Fernando 
Paulo Baptista] 

05/07/2012  

“Acordo Ortográfico /1990” — um documento “analfabético” e 
“grafemo-fágico”, potenciador da iliteracia cultural e científica… 
Qualifico de “analfabético” o texto do novo «Acordo Ortográfico / 1990”, no 
sentido literal e próprio do termo (do grego: an-alphá-betos, isto é, que não sabe 
nem «a» nem «b»). 

Na verdade, como é possível haver quem defenda um «acordo» que se diz «ortográfico» e que, na 
regulação e normalização da expressão «grafémica» dos textos escritos, impõe, contra todos os 
pareceres dos melhores especialistas da Linguística e da Filologia, o critério fono-cêntrico e buco-
auditivo da «pronúncia» que, por determinação normativa da liquidatária e assassina Base IV, 
«devora» letras fundamentais da estrutura morfo-semântica e identitária das matrizes histórico-
genealógicas mais profundas do vocabulário mais denso, mais rigoroso e mais expressivo da 
Língua Portuguesa, que é, importa lembrá-lo, uma língua românica ou neo-latina?… 

Só se, paradoxalmente, se estiver a pensar numa espécie de aproximativo retorno à fase da «Pré-
história», ou seja, ao tempo em que ainda não tinha sido inventada a «escrita», com a qual se 
inaugura a fase da «História»!… Nessa altura (ou seja, há cerca de 6. 000 anos [*]…), ainda não se 
comunicava através de textos alfabético-grafémicos: era o tempo exclusivo do modo oral de 
comunicar, sem qualquer outro modo que lhe fizesse concorrência… 

Que dizer, portanto, de um documento que impõe, como “norma” o seguinte critério: «grafema que 
não se pronuncia, suprime-se»?!… Como se todas as letrinhas, todos os grafemas que se escrevem 
tivessem que ser obrigatoriamente pronunciados!… 

Vejamos, a propósito, um exemplo bem elucidativo retirado da língua inglesa, que é, hoje, a língua 
mais mundializada, tanto no modo oral, como no modo escrito de comunicar. 

Como se sabe, em inglês, escreve-se «knowledge», «know», «unknown» [un-known], palavras 
todas elas, “ortografadas”, como se pode ver (como se pode ler), com um «k». Só que este «k» não 
se pronuncia. Então por que razão será que este «k» se ortografa?… Será que os largos milhões 
que assim procedem são «analfabetos», são «iletrados»?… Não será, pelo contrário, que pelo 
menos os mais esclarecidos de entre eles sabem que aquele «k» que se «grafa», que se «escreve», 
embora não se pronuncie, está lá bem grafado para sinalizar (sublinho: para sinalizar) visualmente 
que a raiz destes vocábulos («knowledge», «know», «unknown»…) é a mesma e fundamental raiz 
indo-europeia «gno- / gne- / gn-// kno- / kne- / kn-» (em sânscrito: «jna-»; em russo: «zna-t»…) 
que está presente em lexemas como «gnosis», «gnose», «gnómico», «agnóstico», «diagnóstico», 
«prognóstico», «ignorar», «cognoscere» (> «conhecer», por via popular), «cognição», «cognitivo», 
«ignaro» e em seus outros inúmeros cognatos… 

Ora essa raiz, pelo facto de ser raiz, tem o poder morfo-semiogénico de inseminar em a toda aquela 
família lexical o mesmo e fundamental significado «adeânico» (adjectivo derivado de «adn»…), o 
significado identitário de «conhecer», que é transversal a todos aqueles vocábulos… 

Se assim não é, então por que razão é que este dito «acordo» não suprime o grafema «h» inicial em 
palavras como «hábito», «homem», «honra», «humanidade», etc…, ou o grafema «u» em palavras 
como «queda», «queimar», «quente», «tanque», etc., uma vez que estes grafemas não se 
pronunciam?… Que coerência é esta, que «acordo», ou antes, que «desacordo» é este, que só veio 
fomentar a «discórdia» e gerar a confusão?!… Pobres das crianças e dos jovens que estão a ser 
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iniciados como cobaias indefesas na aprendizagem deste analfabético e iliterácico novo «acordo», 
por “ditatorial” decisão de dirigentes políticos irresponsáveis e incompetentes!… 

Por que razão, minimamente plausível, se impõe «por decreto» a supressão dos grafemas «c» e «p» 
nas sequências grafémicas «ct», «pt» e similares situadas no interior de centenas e centenas de 
vocábulos fundamentais para a promoção da cultura científica e sapiencial e para as terminologias 
especializadas, imprescindíveis à formulação dos conceitos que estruturam e organizam o 
conhecimento mais rigoroso, afastando a língua portuguesa das práticas escritas das línguas mais 
importantes na comunicação e divulgação desse mesmo conhecimento, como é o caso 
paradigmático da língua inglesa?… 

Então a língua portuguesa, uma língua implantada em todos os continentes, não tem o direito de 
participar nas dinâmicas de divulgação científica e sapiencial, lexical e terminológica da grande 
inter-comunicação à escala mundial?… 

Desempenhando o léxico especializado um papel fundamental nesse processo inter-comunicativo, 
tem algum cabimento (se se ponderar bem esse crucial e estratégico aspecto…), afastarmo-nos das 
línguas mais globalizadas, como é o caso do inglês, do espanhol e do francês?… 

E quais vão ser as consequências para a didáctica racional e inteligente desse vocabulário, em que 
a técnica, entre outras, da análise morfémica e etimológica das palavras (raiz, prefixos, sufixos…) 
continua a ser uma técnica insubstituível, segundo o entendimento dos melhores especialistas na 
matéria?… 

Fernando Paulo Baptista 

Nota: 

[*] «A História teve início com a Invenção da Escrita. O primeiro capitulo abre-se na 

Mesopotâmia, no vale do rio Tigre e Eufrates, por volta de 4000 a.C. Os sumérios, primeiro povo 

da Civilização Mesopotâmia, inventaram a escrita.© (Cf. por exemplo: 

http://www.civilizacaoantiga.com/2009/05/invencao-da-escrita.html 

http://www.submundos.com/forum/cultura/a-invencao-da-escrita-e-evolucao/ 

[Transcrição integral de texto da autoria de Fernando Paulo Baptista, publicado neste mesmo "site" em forma de 

comentário em 03.07.12.] 
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9. «Um aborto político» [Eduardo Cintra Torres, "CM", 
01.07.12] 

03/07/2012  

 

A ver vamos 

O Acordo Ortográfico é um aborto político: suspensão, já! 

Antes de ser secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas opunha-se ao Acordo 
Ortográfico, que não é nem acordo — não o há entre os países de língua portuguesa – nem 
ortográfico — muitas das mudanças ortográficas são incompetentes e indecentes. A nova 
“ortografia” é um aborto político. No governo, Viegas passou a “nim”: nem sim, nem não. Ao fim 
de um ano, a prática mostra que passou ao sim. Entretanto, a situação ortográfica está caótica. A 
resistência é, felizmente, grande e determinada. Nos documentos públicos, escolas, exames, media, 
a confusão é generalizada. É lamentável que Viegas mude como o vento, deixe andar o caos, e se 
demita da defesa da cultura no mais basilar dos seus instrumentos. 

Eduardo Cintra Torres, jornal “Correio da Manhã“, 1 de Julho de 2012, crónica com o título 
“Panóptico“. 
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10. «A persistência do caos ortográfico» [F.M.V., "Público"] 

26/06/2012 às 19:27  

A persistência do caos ortográfico: a APP 

Por Francisco Miguel Valada 

Independentemente do carácter consuetudinário ou prescritivo duma (orto)grafia de base 
alfabética, a atenção dedicada à estabilidade da sua estrutura deve constituir uma das tarefas 
primordiais duma sociedade alfabetizada e grafocêntrica. Modificações em aspectos essenciais do 
padrão ortográfico acarretam várias e indesejadas consequências, sendo a banalização do caos um 
dos desfechos mais óbvios e um dos aspectos mais infelizes de abruptas, incorrectas e 
injustificadas alterações. Escusado seria dizer-se que o recente surgimento duma prevista e 
específica tipologia de erros é um desenlace provocado por o Acordo Ortográfico de 1990 (AO90) 
ainda não ter sido nem suspenso, como em devida altura foi recomendado por pareceres científicos 
imparciais que o Estado português solicitou, nem objecto de “diagnóstico relativo aos 
constrangimentos” detectados na sua aplicação, como se pode ler em recente documento político 
que contém a assinatura de Nuno Crato, o actual ministro da Educação e da Ciência. 

Quando o caos ortográfico se instala em documentos do Estado (ou de instituições que de alguma 
forma dele dependem) e as deficiências na produção textual se generalizam, a capacidade de 
expressão escrita de Portugal corre o risco de ser profundamente afectada. Neste artigo, sublinho a 
absurda persistência do caos na produção escrita de quem promove a urgência na adopção do 
AO90, ministra acções de formação sobre o mesmo e assume a incumbência de definir critérios de 
correcção e de emitir pareceres sobre a Prova Escrita de Português do 12.º Ano na primeira fase 
dos Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2012. 

Já em Junho de 2011, num parecer sobre a prova de exame de Língua Portuguesa do 12.º ano de 
escolaridade (1.ª fase)*, a Associação de Professores de Português (APP) demonstrara falta de 
cuidado na redacção e revisão dum documento sucinto, em que o caos se instalara através da 
adopção duma grafia formada por mistura aparentemente aleatória das ortografias de 1945 e de 
1990: selecionados, objetiva, redação, atual, caráter e subjetivo; objecto, correcção, Direcção 
(duas vezes) e Junho. 

Apreciando outro aspecto, distinga-se “Fernando pessoa [sic]” e “o facto da questão 4 não ser”, em 
vez de “o facto de a questão 4 não ser”. 

No documento Parecer e critérios de correcção da APP do exame de Português do 12.º ano **, 
publicado durante este mês, esclarece-se, nos critérios de correcção do Grupo III, que “o aluno será 
avaliado pela (….) produção de um discurso correto [sic] nos planos lexical, morfológico, sintático 
[sic], ortográfico e de pontuação”. Mais à frente, no “comentário à prova”, informa-se que o 
enunciado “está de acordo com os conteúdos programáticos selecionados [sic] pela tutela como 
objecto de avaliação” e que, no “I Grupo (A), é apresentado um excerto de “Os Lusíadas”, 
(analisado em aula), com questões claras e objetivas [sic]“. 

Parênteses entre vírgulas à parte, é inconcebível que a APP simultaneamente reitere os critérios de 
classificação da tutela sobre a avaliação da produção de um discurso correcto no plano ortográfico 
e produza um discurso ortograficamente incorrecto através da coexistência no mesmo texto de 
objetivo e objecto. Não menos digno de menção é o contra-senso de Edviges Ferreira, presidente 
da APP, ao manifestar vontade de “penalizar os seus alunos que escreverem com a antiga grafia” 
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(como lembrei no PÚBLICO de 24/11/2011), quando a sua própria direcção não consegue escrever 
com a “nova grafia” e adopta uma terceira, misturando as outras duas. 

Em 17/8/2011, informava a Lusa que, segundo a presidente da APP, as “confusões” seriam 
evitadas com os livros de apoio, as acções de formação e um conversor ortográfico. Dez meses 
depois, percebe-se que nem a meia hora vaticinada pelo antecessor de Edviges Ferreira, nem os 
livros, nem o conversor, nem as acções de formação evitam confusões. Não é com operações 
cosméticas, como a recentemente feita no “comentário à prova”, com a supressão do cê de 
“objecto” ***, mas sem uma nota a indicar a alteração, que se promove a “produção de um 
discurso correcto” no plano ortográfico. 

Este acto apenas vem confirmar que só a imediata suspensão do AO90 levará ao fim das 
“confusões” e deste espectáculo caótico a que actualmente se assiste. 

Francisco Miguel Valada 

* http://bit.ly/NxNq1V 
** http://bit.ly/NxNM8C 
*** http://bit.ly/NxNXRx 

 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Francisco Miguel Valada, in jornal "Público", 26.06.12. Link 
disponível apenas para assinantes do jornal.] 
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11. «Declaração de Amor à Língua Portuguesa» [Teolinda 
Gersão] 

12/06/2012  

«E pronto, que se lixe, acabei a redacção – agora parece que se escreve redação. O meu pai diz que 
é um disparate, e que o Brasil não tem culpa nenhuma, não nos quer impor a sua norma nem tem 
sentimentos de superioridade em relação a nós, só porque é grande e nós somos pequenos. A culpa 
é toda nossa, diz o meu pai, somos muito burros e julgamos que se escrevermos ação e redação nos 
tornamos logo do tamanho do Brasil, como se nos puséssemos em cima de sapatos altos. Mas, 
como os sapatos não são nossos nem nos servem, andamos por aí aos trambolhões, a entortar os 

pés e a manquejar. E é bem feita, para não sermos burros.»  

Teolinda Gersão faz uma declaração de amor à Língua portuguesa 

Tempo de exames no secundário, os meus netos pedem-me ajuda para estudar 
português. Divertimo-nos imenso, confesso. E eu acabei por escrever a redacção 
que eles gostariam de escrever. As palavras são minhas, mas as ideias são todas 

deles. 

11-06-2012 

Redacção – Declaração de Amor à Língua Portuguesa 

Vou chumbar a Língua Portuguesa, quase toda a turma vai chumbar, mas a gente está tão farta que 
já nem se importa. As aulas de português são um massacre. A professora? Coitada, até é simpática, 
o que a mandam ensinar é que não se aguenta. Por exemplo, isto: No ano passado, quando se dizia 
“ele está em casa”, ”em casa” era o complemento circunstancial de lugar. Agora é o predicativo do 
sujeito.”O Quim está na retrete” : “na retrete” é o predicativo do sujeito, tal e qual como se 
disséssemos “ela é bonita”. Bonita é uma característica dela, mas “na retrete” é característica dele? 
Meu Deus, a setôra também acha que não, mas passou a predicativo do sujeito, e agora o Quim que 
se dane, com a retrete colada ao rabo. 

No ano passado havia complementos circunstanciais de tempo, modo, lugar etc., conforme se 
precisava. Mas agora desapareceram e só há o desgraçado de um “complemento oblíquo”. 
Julgávamos que era o simplex a funcionar: Pronto, é tudo “complemento oblíquo”, já está. 
Simples, não é? Mas qual, não há simplex nenhum, o que há é um complicómetro a complicar tudo 
de uma ponta a outra: há por exemplo verbos transitivos directos e indirectos, ou directos e 
indirectos ao mesmo tempo, há verbos de estado e verbos de evento, e os verbos de evento podem 
ser instantâneos ou prolongados, almoçar por exemplo é um verbo de evento prolongado (um bom 
almoço deve ter aperitivos, vários pratos e muitas sobremesas). E há verbos epistémicos, 
perceptivos, psicológicos e outros, há o tema e o rema, e deve haver coerência e relevância do 
tema com o rema; há o determinante e o modificador, o determinante possessivo pode ocorrer no 
modificador apositivo e as locuções coordenativas podem ocorrer em locuções contínuas 
correlativas. Estão a ver? E isto é só o princípio. Se eu disser: Algumas árvores secaram, 
”algumas” é um quantificativo existencial, e a progressão temática de um texto pode ocorrer pela 
conversão do rema em tema do enunciado seguinte e assim sucessivamente. 

No ano passado se disséssemos “O Zé não foi ao Porto”, era uma frase declarativa negativa. Agora 
a predicação apresenta um elemento de polaridade, e o enunciado é de polaridade negativa. 
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No ano passado, se disséssemos “A rapariga entrou em casa. Abriu a janela”, o sujeito de “abriu a 
janela” era ela, subentendido. Agora o sujeito é nulo. Porquê, se sabemos que continua a ser ela? 
Que aconteceu à pobre da rapariga? Evaporou-se no espaço?  

A professora também anda aflita. Pelo vistos no ano passado ensinou coisas erradas, mas não foi 
culpa dela se agora mudaram tudo, embora a autora da gramática deste ano seja a mesma que fez a 
gramática do ano passado. Mas quem faz as gramáticas pode dizer ou desdizer o que quiser, quem 
chumba nos exames somos nós. É uma chatice. Ainda só estou no sétimo ano, sou bom aluno em 
tudo excepto em português, que odeio, vou ser cientista e astronauta, e tenho de gramar até ao 12º 
estas coisas que me recuso a aprender, porque as acho demasiado parvas. Por exemplo, o que 
acham de adjectivalização deverbal e deadjectival, pronomes com valor anafórico, catafórico ou 
deítico, classes e subclasses do modificador, signo linguístico, hiperonímia, hiponímia, holonímia, 
meronímia, modalidade epistémica, apreciativa e deôntica, discurso e interdiscurso, texto, cotexto, 
intertexto, hipotexto, metatatexto, prototexto, macroestruturas e microestruturas textuais, 
implicação e implicaturas conversacionais? Pois vou ter de decorar um dicionário inteirinho de 
palavrões assim. Palavrões por palavrões, eu sei dos bons, dos que ajudam a cuspir a raiva. Mas 
estes palavrões só são para esquecer. Dão um trabalhão e depois não servem para nada, é sempre a 
mesma tralha, para não dizer outra palavra (a começar por t, com 6 letras e a acabar em “ampa”, 
isso mesmo, claro.) 

Mas eu estou farto. Farto até de dar erros, porque me põem na frente frases cheias deles, excepto 
uma, para eu escolher a que está certa. Mesmo sem querer, às vezes memorizo com os olhos o que 
está errado, por exemplo: haviam duas flores no jardim. Ou: a gente vamos à rua. Puseram-me 
erros desses na frente tantas vezes que já quase me parecem certos. Deve ser por isso que os 
ministros também os dizem na televisão. E também já não suporto respostas de cruzinhas, parece o 
totoloto. Embora às vezes até se acerte ao calhas. Livros não se lê nenhum, só nos dão notícias de 
jornais e reportagens, ou pedaços de novelas. Estou careca de saber o que é o lead, parem de nos 
chatear. Nascemos curiosos e inteligentes, mas conseguem pôr-nos a detestar ler, detestar livros, 
detestar tudo. As redacções também são sempre sobre temas chatos, com um certo formato e um 
número certo de palavras. Só agora é que estou a escrever o que me apetece, porque já sei que de 
qualquer maneira vou ter zero. 

E pronto, que se lixe, acabei a redacção – agora parece que se escreve redação. O meu pai diz que 
é um disparate, e que o Brasil não tem culpa nenhuma, não nos quer impor a sua norma nem tem 
sentimentos de superioridade em relação a nós, só porque é grande e nós somos pequenos. A culpa 
é toda nossa, diz o meu pai, somos muito burros e julgamos que se escrevermos ação e redação nos 
tornamos logo do tamanho do Brasil, como se nos puséssemos em cima de sapatos altos. Mas, 
como os sapatos não são nossos nem nos servem, andamos por aí aos trambolhões, a entortar os 
pés e a manquejar. E é bem feita, para não sermos burros.  

E agora é mesmo o fim. Vou deitar a gramática na retrete, e quando a setôra me perguntar: Ó João, 
onde está a tua gramática? Respondo: Está nula e subentendida na retrete, setôra, enfiei-a no 
predicativo do sujeito. 

João Abelhudo, 8º ano, turma C (c de c…r…o, setôra, sem ofensa para si, que até é simpática). 

Teolinda Gersão, Junho, 2012 

[Transcrição integral de artigo, da autoria de Teolinda Gersão, reproduzido no "Observatório da Língua Portuguesa".] 
[Conhecimento do texto via Maria Alzira Seixo. 
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12. «A Herança», por Maria José Abranches 

10/06/2012  

Verba volant, scripta manent (loc. lat.) – As palavras voam, os escritos permanecem 

Carta aberta aos portugueses, presentes e futuros! 

Portugal fica mortalmente ferido, vergonhosamente espoliado e cruelmente 
amesquinhado e ridicularizado pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 

1990 (AOLP). Ferido na sua língua, seu património maior, espoliado do seu direito a ela, 
amesquinhado e ridicularizado na sua dignidade de antiga nação europeia, pelo próprio processo e 
pelos termos desse documento.  

Porque as palavras voam, os escritos permanecem, proponho-me passar em revista, por ordem 
cronológica, aspectos significativos do que tem ficado escrito de todo este processo, para ilustração 
dos contemporâneos e memória dos vindouros. Antes, porém, gostaria de salientar duas ou três 
coisas, para que melhor se possa compreender a dimensão do que está em causa. 

Primeiro – a reforma ortográfica de uma língua é em geral um processo interno, mais ou menos 
profundo, levado a cabo por especialistas, com amplo debate público, tendo em conta a evolução, a 
história e as especificidades dessa mesma língua. Outra coisa, bem diferente, no âmbito, 
forçosamente muito restrito, e nos objectivos, é um acordo ortográfico internacional. Em qualquer 
dos casos, a informação e o debate públicos são imprescindíveis. 

Segundo – a Academia Brasileira de Letras fez, em 1907, unilateralmente, uma reforma da 
ortografia brasileira, afastando-a da portuguesa, com o intuito de a simplificar, e de a aproximar da 
fonética; por sua vez, em 1911, o Governo português nomeou uma comissão de filólogos para que 
estabelecesse as bases duma reforma da ortografia portuguesa.  

Terceiro – a preocupação com a ortografia do Português, que atravessou todo o século XX e 
continua até hoje, concerne essencialmente as duas normas da língua, a brasileira e a portuguesa, já 
que esta última é também a que vigora nos outros países de língua portuguesa. 

Quarto – em consequência do que foi referido no segundo ponto, a questão ortográfica levou a 
sucessivas tentativas de reaproximação da ortografia portuguesa e brasileira, sob a forma de 
Acordos, sistematicamente desrespeitados pelo Brasil, designadamente o de 1931 e o de 1945, 
sendo este último, no essencial, o que tem estado em vigor em Portugal e restantes países de língua 
portuguesa. 

Quinto – O já referido Acordo de 1945 foi também inicialmente adoptado no Brasil (Dec.-lei 
8.286, de 05.12.1945), tendo sido aí rejeitado, dez anos mais tarde, pelo Dec.-lei 2.623, de 
21.10.1955. Aliás, a própria Constituição brasileira de 1946 foi redigida segundo as normas 
anteriormente estipuladas pelo Formulário Ortográfico de 1943.  

Sexto – Estas questões poderiam ter ficado tranquilamente por aqui, Portugal e Brasil usufruindo 
de total soberania, também no que toca à sua própria norma do Português . Mas elas reacenderam-
se, nomeadamente em 1975 e em 1986 e, de novo, em 1990, com este AOLP. A propósito, 
convoco agora o testemunho insuspeito do Prof. Maurício Silva, brasileiro, da Universidade de São 
Paulo: «Assim, pode-se dizer que grande parte da discussão em torno da ortografia da língua 
portuguesa – como , de resto, em torno da própria língua – redunda na tentativa de afirmação 
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nacionalista de uma vertente brasileira do idioma, em franca oposição à vertente lusitana.» (in 
Reforma Ortográfica e Nacionalismo Lingüístico no Brasil) 

Posto isto, como é possível que este falso “Acordo” de 1990 – porque se trata de facto, pela sua 
dimensão e implicações, da imposição de uma verdadeira reforma ortográfica da nossa língua 
materna, o Português europeu – constitua a base de um tratado internacional, assinado por 
Portugal, apesar de amplamente condenado do ponto de vista linguístico pelos nossos 
especialistas?  

Todos os aspectos nefastos, propriamente científicos e culturais, deste AOLP foram já abundante e 
rigorosamente tratados por quem de direito. Parece, contudo, que os decisores políticos, por 
qualquer razão obscura, se mantêm imunes a todos esses argumentos, a pretexto de não poderem 
ter “opinião”… Revelam assim uma tremenda insensibilidade face ao valor patrimonial e 
identitário da nossa língua nacional, que é também, convém lembrar, património europeu, ao 
mesmo título que qualquer uma das outras 22 línguas nacionais da União Europeia.  

Também as incongruências de carácter jurídico, que caracterizam todo este processo, têm sido 
repetidamente objecto de denúncias provenientes de personalidades da área do direito, 
aparentemente acolhidas com a mesma indiferença e alheamento. Aproveito para recordar alguns 
desses atropelos, absolutamente gritantes, para qualquer cidadão medianamente instruído:  

1.- O Artigo 2º do AOLP estipula a obrigação para os “Estados signatários” de, antes da entrada 
em vigor deste Acordo, e “através das instituições e órgãos competentes” promoverem a 
elaboração “de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão completo quanto 
desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às terminologias científicas e 
técnicas.” 

Observação: sem que esse “vocabulário” tenha sido elaborado, nas condições aí impostas, em 
Portugal (e só falo do meu país), o AOLP está já a ser aplicado, no Ensino e na Administração sob 
tutela do Governo, assim como no Diário da República, e também, por uma questão de seguidismo 
e de prepotência, sobretudo por alguns media, designadamente a RTP.  

2. – O Artigo 3.º do AOLP diz: “O AOLP entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1994, após 
depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo da República 
Portuguesa” (o sublinhado é meu). 

Observação: O tempo passou e essa data foi removida pelo Primeiro Protocolo Modificativo, em 
Julho de 1998. 

3. – O Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao AOLP, assinado na cimeira da CPLP, em 
São Tomé, a 25 de Julho de 2004, deu nova redacção ao Artigo 3.º atrás referido: 

“O AOLP entrará em vigor com o terceiro depósito de instrumento de ratificação junto da 
República Portuguesa” (o sublinhado é meu). 

Observação: 

Assim, três países em oito podem decidir da língua que lhes é comum! E pelo que a Portugal diz 
respeito, é a nossa língua nacional que fica deste modo à mercê das decisões alheias. Vejamos 
agora como é justificada esta decisão: porque o Acordo “ainda não pôde entrar em vigor por não 
ter sido ratificado por todas as partes contratantes”; porque “se adoptou a prática, nos Acordos 
da CPLP, de estipular a entrada em vigor com o depósito do terceiro instrumento de ratificação”; 
porque os “Ministros da Educação da CPLP” “reiteraram ser o Acordo Ortográfico um dos 
fundamentos da Comunidade” (note-se: é o AO e não a própria língua; o sublinhado é meu)!  
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Pergunto: – é por esta concepção da democracia e da Língua Portuguesa que se regem os estatutos 
da CPLP? 

4. – A Resolução da Assembleia da República n.º 35/2008, de 16 de Maio de 2008, aprova o 
Acordo do Segundo Protocolo Modificativo acima referido e, no Artigo 2.º, ponto 2., estabelece: 
“No prazo limite de seis anos após o depósito do instrumento de ratificação do Acordo do 
Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a ortografia 
constante de novos actos, (…), deve conformar-se às disposições do Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa.” 

Observação: 

Permito-me perguntar se aqueles deputados, eleitos por nós, leram e entenderam as implicações 
desse Protocolo: se não leram, é muito grave; e se leram, visivelmente não entenderam que o nosso 
voto e a nossa Constituição não lhes davam o direito de abdicar da nossa soberania, relativamente 
à nossa língua nacional e ao modo como devemos escrevê-la!  

5.- O Acordo do Segundo Protocolo Modificativo é ratificado, em 21 de Julho de 2008, pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 52/2008, de 29 de Julho. 

Observação: Porque é que, neste caso, vital para a nossa soberania, não foi usado o direito de veto 
do Presidente de Portugal? 

6. – O DR, 1.ª série – N.º182 -17 de Setembro de 2010, publica o Aviso n.º 255/2010, do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, com data de 13 de Setembro de 2010, comunicando que, 
“tendo” o Brasil e Cabo Verde depositado os instrumentos de ratificação do Acordo do Segundo 
Protocolo Modificativo, “em 12 de Junho de 2006”, e “tendo” “São Tomé e Príncipe efectuado o 
respectivo depósito em 6 de Dezembro de 2006, o referido Acordo do Segundo Protocolo 
Modificativo entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007”. 

Quanto a Portugal: “O depósito do respectivo instrumento de ratificação foi efectuado em 13 de 
Maio 2009, tendo o referido Acordo entrado em vigor para Portugal nessa data.” 

Observação: As datas por mim sublinhadas deveriam, só por si, “gritar” que “há qualquer coisa de 
podre em todo este processo e, portanto, neste nosso país”! 

7.- A Resolução do Conselho de Ministros n.º8/2011, de 9 de Dezembro de 2010, determinou a 
aplicação do AOLP pelo “Governo e todos os serviços (…) sujeitos aos poderes de direcção, 
superintendência e tutela do Governo”, assim como pelo D.R., a partir de 1 de Janeiro de 2012, e 
ainda determinou que ele seria “aplicável ao sistema educativo no ano lectivo 2011-2012, bem 
como aos respectivos manuais escolares (…) cabendo ao membro do Governo responsável pela 
área da educação definir um calendário (…) de implementação (…).” 

Recorde-se que esta mesma Resolução, do Governo anterior, “adopta, ainda, o Vocabulário 
Ortográfico do Português, (…) e o conversor Lince (…) ambos desenvolvidos pelo Instituto de 
Linguística Teórica e Computacional (ILTEC) com financiamento público do Fundo da Língua 
Portuguesa.“ 

Não resisto a completar com esta outra passagem: “Deve referir-se que a cooperação no seio dos 
países de língua portuguesa tem assumido uma importância crescente, o que levou à criação, pelo 
Governo, do Fundo da Língua Portuguesa, destinado a promover a língua como factor de 
desenvolvimento e de combate à pobreza.” 

Observação: Também a data desta Resolução, a relacionar com as do Aviso n.º255/2010, assim 
como as citações aqui sublinhadas me parecem pôr em causa a salubridade deste “acelerado” 
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processo e do nosso país! Mas o Governo actual, que veio para corrigir os “desmandos” do 
Governo anterior, e que tinha todos os pretextos para suspender esta Resolução, inexplicavelmente 
manteve-a e apressou-se a concretizá-la!  

Deixando de lado estas questões, proponho-me agora seleccionar algumas passagens do próprio 
texto do AOLP de duvidosa veracidade ou que nos ridicularizam, para que se saiba que, por 
qualquer motivo, a nação portuguesa, que levou a sua língua a tão longínquas zonas do planeta, se 
viu obrigada a penitenciar-se por ter “ousado” dispor dessa mesma língua! 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (notar as passagens que destaco) 

(Assinado em Lisboa, a 16 de Dezembro de 1990, pelos então sete países de língua portuguesa. Por 
Portugal, Pedro Miguel Santana Lopes, Secretário de Estado da Cultura): 

Considerando que o projecto de texto de ortografia unificada de língua portuguesa aprovado em 
Lisboa, em 12 de Outubro de 1990 (…) constitui um passo importante para a defesa da unidade 
essencial da língua portuguesa e para o seu prestígio internacional; 

Considerando que o texto do Acordo que ora se aprova resulta de um aprofundado debate nos 
países signatários: (…) 

Artigo 4.º 

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente credenciados para o efeito, aprovam o presente 
Acordo, redigido em língua portuguesa, (…)” 

Observações: 

1.- Como com o tempo se vem amplamente confirmando, essa “ortografia unificada” é uma 
imensa falácia (o que era igual fica diferente, proliferam as múltiplas grafias, etc.). 

2.- Nem é já possível a “unidade” da língua portuguesa, nem o seu “prestígio internacional” (da 
norma portuguesa ou brasileira?) depende de um qualquer acordo ortográfico e ainda menos do 
caos ortográfico agora aqui instalado e da “desalfabetização” em curso no nosso país. 

3. – O ”aprofundado debate” em Portugal não existiu e é de calcular que nos outros países tenha 
sucedido o mesmo. 

4. – O texto do Acordo (Anexo I) está redigido em conformidade com a nova ortografia, que então, 
obviamente, ainda não existia (e os signatários não se aperceberam disso!…). 

N. B.: Esta incongruência será aliás detectada mais tarde e corrigida pela Rectificação n.º 19 / 91 
da Assembleia da República, de 15 de Outubro de 1991: 

(…) na p. 4388, no ponto 8 (anexo II), onde se lê «Estrutura do novo texto» deve ler-se «Estrutura 
e ortografia do novo texto», e no texto do mesmo ponto 8 falta um terceiro parágrafo, com a 
seguinte redacção: 

«Por último, dado que melhor se pode compreender e aprender um extenso Acordo como o 
presente através de um texto integral na nova ortografia, optou-se por que o texto do próprio 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) desde já a utilizasse.» 
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Anexo II – Nota explicativa do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) 

1 – Memória breve dos acordos ortográficos 

1.º – A existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa, a lusitana e a brasileira tem 
sido considerada como largamente prejudicial para a unidade intercontinental do português e 
para o seu prestígio no Mundo. 

2.º – Tal situação remonta, como é sabido, a 1911, ano em que foi adoptada em Portugal a 
primeira grande reforma ortográfica, mas que não foi extensiva ao Brasil. 

3.º – Por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, em consonância com a Academia da 
Ciências de Lisboa, com o objectivo de se minimizarem os inconvenientes desta situação, foi 
aprovado em 1931 o primeiro acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil. Todavia, por razões 
que não importa agora mencionar, este acordo não produziu, afinal, a tão desejada unificação 
(…) “novo encontro entre representantes daquelas duas agremiações, o qual conduziu à chamada 
Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945. Mais uma vez, porém, este Acordo não produziu 
os almejados efeitos, já que ele foi adoptado em Portugal, mas não no Brasil. 

7.º – O Acordo Ortográfico de 1986, conseguido na reunião do Rio de Janeiro, ficou, porém, 
inviabilizado pela reacção polémica contra ele movida sobretudo em Portugal. 

Observações: 

Tendo em conta os factos já referidos no início deste texto, as passagens sublinhadas falam por si, 
prescindindo de comentários: os autores deste Acordo mentiram em toda a linha, pois entenderam 
ser necessário “acusar” Portugal pela existência de duas ortografias, a portuguesa e a brasileira, o 
que em sua opinião “tem sido considerado” (por quem?) altamente nocivo para o prestígio do 
Português no Mundo! Esse Mundo que conhece a nossa língua há séculos, porque os portugueses a 
lá levaram! O tom condenatório adoptado para rebaixar Portugal aí fica, escrito para a eternidade! 

2 – Razões do fracasso dos acordos ortográficos 

4.º Também o Acordo de 1945 propunha uma unificação ortográfica absoluta (…). Mas tal 
unificação assentava em dois princípios que se revelaram inaceitáveis para os brasileiros: 

a) Conservação das chamadas consoantes mudas ou não articuladas, o que correspondia a uma 
verdadeira restauração destas consoantes no Brasil, uma vez que elas tinham há muito sido 
abolidas; 

b) Resolução das divergências de acentuação das vogais tónicas e e o seguidas das consoantes 
nasais m e n, das palavras proparoxítonas (ou esdrúxulas) no sentido da prática portuguesa, que 
consistia em as grafar com acento agudo e não circunflexo, conforme a prática brasileira.” (vd. 
António / Antônio; género / gênero, etc.) 

6.º (…) não é possível unificar por via administrativa divergências que assentam em claras 

diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que se baseia o sistema ortográfico da língua 
portuguesa. 

Observações: 

1.- Convém ver bem quais os “dois princípios (…) inaceitáveis para os brasileiros”. 

2.- Interessante ainda notar esse 6.º ponto acima destacado: as contradições não atrapalham os 
autores deste Acordo que, justamente mais não faz do que aplicar à nossa ortografia aquilo que se 
lhes afigura inaceitável do ponto de vista brasileiro. 
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3 – Forma e substância do novo texto 

2.º – “Em relação às alterações de conteúdo, elas afectam sobretudo o caso das consoantes mudas 
ou não articuladas, o sistema de acentuação gráfica, especialmente das esdrúxulas, e a 
hifenação.” 

Observação: 
Em síntese eis claramente indicado o objectivo essencial deste Acordo. Note-se que os dois 
primeiros pontos regressam, contrariando-os, aos “princípios” que os brasileiros consideraram 
como “inaceitáveis” no Acordo de 1945. É o caso de se dizer: “a vingança serve-se fria”! 

4.2. – Justificação da supressão de consoantes não articuladas [base IV, 1.º, b ] 

d) “A divergência de grafias existente neste domínio entre a norma lusitana, que teimosamente 
conserva consoantes que não se articulam em todo o domínio geográfico da língua portuguesa, e 
a norma brasileira, que há muito suprimiu tais consoantes, é incompreensível para os lusitanistas 
estrangeiros, nomeadamente para professores e estudantes de português, já que lhes cria 
dificuldades suplementares, nomeadamente na consulta dos dicionários, uma vez que as palavras 
em causa vêm em lugares diferentes da ordem alfabética, conforme apresentam ou não a 
consoante muda;” 

e) “Uma outra razão, esta de natureza psicológica, embora nem por isso menos importante, 
consiste na convicção de que não haverá unificação ortográfica da língua portuguesa se tal 
disparidade não for resolvida;  

f) “Tal disparidade ortográfica só se pode resolver suprimindo da escrita as consoantes não 
articuladas, por uma questão de coerência, já que a pronúncia as ignora, e não tentando impor a 
sua grafia àqueles que há muito as não escrevem, justamente por elas não se pronunciarem.” 

Observações: 

1.- Mais uma vez, aí está o tom vexatório adoptado para referir tudo o que concerne a norma 
portuguesa, como se apenas lhe restasse a obrigação de acatar as opções “há muito” feitas no 
Brasil. 

2.- Quanto aos “lusitanistas estrangeiros”, duvido que pudessem apreciar o retrato inteligente que 
deles aqui é feito, estando certamente habituados às grandes línguas europeias, que não precisaram 
de apagar as suas marcas etimológicas! 

3.- Repare-se ainda no tom ameaçador das alíneas e) e f), que se pode facilmente traduzir: ou 
deixam cair essas consoantes ou não haverá “unificação ortográfica”! E quem disse a estes 
senhores que nós, portugueses, queríamos a unificação ortográfica? Alguém nos perguntou se 
estávamos interessados? Não! Foi tal o receio que tiveram da nossa recusa que a solução 
encontrada foi a imposição pura e dura do AOLP! 

4.- Quanto ao rigor científico de toda essa “justificação”: palavras para quê?! 

Este AOLP foi objecto de inúmeros pareceres de especialistas e de instituições, todos eles muito 
críticos. A favor, um apenas, do próprio autor do Acordo! Limitei-me a chamar a atenção dos meus 
concidadãos para alguns aspectos significativos e paradigmáticos da qualidade deste instrumento 
que o poder político nos está a impor. 

Conclusão: Esta ilusória “unificação” ortográfica é uma mistificação, em nome da qual se está a 
procurar destruir a estabilidade e a solidez da ortografia do português europeu, para promover a 
norma brasileira. E digo “europeu”, por oposição a brasileiro, pois é desta dualidade do 
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português que se trata. E é entre Portugal e Brasil que, há mais de um século, esta “guerra” 
periodicamente se reacende. 

Foi aqui, neste espaço geográfico, que a língua portuguesa surgiu, confundindo-se a sua origem 
com os primeiros passos do que viria a ser Portugal. Aqui cresceu, se consolidou e afirmou e 
daqui, já amplamente configurada, a levámos para o vasto mundo. Hoje ela é também pertença de 
outros povos e comunidades que, connosco, têm todo o interesse em que conserve a sua 
integridade, no respeito pelas variáveis que cada um lhe possa trazer. Mas essa integridade na 
diversidade está agora em risco, em consequência das novas alterações ortográficas, impostas por 
decisão política, que a desfiguram e corrompem gravemente.  

A língua portuguesa, tal como se fala e escreve em Portugal, não é propriedade privada de cada um 
de nós, ao nosso dispor para com ela servirmos eventuais interesses políticos, económicos ou 
outros: trata-se de um património colectivo, constitutivo da nossa identidade de portugueses e 
europeus, que recebemos em toda a sua pujança e dignidade e de que somos responsáveis perante 
as gerações futuras. A sua defesa, contra este AOLP é, pois, uma questão nacional, que nos 
convoca a todos, individual e colectivamente, independentemente das nossas pertenças ou 
afinidades ideológicas, partidárias ou outras! Por isso é também transversal a toda a sociedade 
portuguesa a Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico 
(http://ilcao.cedilha.net/), que propõe um Projecto de Lei de Revogação da Resolução da 
Assembleia da República n.º35/2008, e que continua a recolher assinaturas (em papel) de cidadãos 
eleitores decididos a salvar o português europeu! 

Termino repetindo a todos os cidadãos portugueses o apelo, que é também um desafio, que lancei 
em carta ao Governo, a 27 de Junho de 2011: «os compromissos desonrosos, é uma honra e um 

dever não os respeitar. A nossa língua merece e agradece!» 

Maria José Abranches Gonçalves dos Santos 
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13. “Mesa Redonda” sobre o AO90 na Universidade do Minho 

 

 
Bem falar e bem escrever são hoje, numa sociedade globalizada e em vertiginosa mudança, 
desideratos que indubitavelmente se articulam com conceitos como os da educação ou da 
cidadania, e, mediatamente, com os da economia e da produtividade. A ortografia da língua 
portuguesa é, como sabemos, determinada por normas legais. A Mesa Redonda, que decorre no 
próximo dia 30 de Maio a partir das 14h30, no Instituto de Educação (Universidade do Minho), 
procurará debater os argumentos a favor e os argumentos contrários ao novo Acordo Ortográfico, 
um texto que tem vindo a gerar aceso debate na sociedade portuguesa. Em anexo, enviamos o 
programa da Mesa Redonda, convidando todos os interessados a participar na mesma. A entrada é 
livre.  

[Convite recebido por email.] 
O Acordo Ortográfico – Prós e Contras 
Anfiteatro do Instituto de Educação – Campus de Gualtar, Braga 
Quarta-feira, 30-05-2012 

Programa 
Auditório do Instituto de Educação – Universidade do Minho 
14h30 – 16h30 – Intervenções do painel constituído pelos seguintes membros: 
Doutor Vítor Manuel de Aguiar e Silva 
Doutora Ana Lúcia Curado 
Doutor Rui Ramos 
Dr. Fernando Paulo Baptista 
Moderação: Doutor Fernando Azevedo 

[Do "site" do Instituto de Educação - Universidade do Minho.] 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  26  - 

14. «Um espartilho absurdo» [Ana Isabel Buescu] 

30/05/2012  
Saúdo a posição dos estudantes; no meio de tanta 
apatia, é um grande sinal esta demonstração de 
cidadania contra este “Acordo”. É urgente 
desmascarar o “A”O, que significa 

- precedência de critérios de natureza política e 
económica, nomeadamente interesses dos grandes 
grupos multinacionais de informática, sobre os 
critérios científicos (15 pareceres científicos são 
muito críticos, apenas um, do A. do “Acordo”, é 
elogioso); 
- acto de indevido poder político, de resquícios 
coloniais, ao ser um acordo proposto e assinado por 2 

países à revelia de todos os outros que, usando a Língua Portuguesa, alcançaram a independência 
política e não foram convidados a pronunciar-se sobre o assunto; 

- imposição de natureza política sobre a língua, totalmente inaceitável; 
- falta de consciência histórica, ao não considerar que as línguas são organismos vivos, com 
específicas derivas legítimas, e que por isso, quer o Português Europeu quer o Português do Brasil 
e todos os outros dos PALOPs não podem ser “acorrentados” a um espartilho absurdo, sem efeitos 
práticos e inaceitável; 

- destruição da norma ortográfica, através de um sem número de facultatividades que minam a 
coerência linguística e anulam o efeito de “unificação” pretensamente perseguido; 

- consequente instauração do caos ortográfico, como está aliás à vista nos meios de comunicação e 
nas posições pessoais; 

- falência de um dos argumentos decisivos dos defensores de tal “Acordo”, ou seja, o argumento 
da unificação ortográfica; 

- má-fé e falência do argumento de que um AO “facilitaria a comunicação e o fortalecimento do 
Português nas instâncias internacionais”. Não há incompreensão, através da língua, portuguesa, 
entre falantes portugueses, brasileiros e outros países de língua oficial portuguesa. A analogia 
internacional de casos semelhantes vale aqui: nunca um tal acordo foi necessário quer para o 
inglês, quer para o espanhol, quer para o francês. Com o português, estas são as 4 línguas que, 
através da expansão colonial, passaram para outros continentes; 

- perda de identidade histórico-linguística, ao serem levadas a um nível residual, do ponto de vista 
ortográfico, as ligações ao Latim, ligações que distinguem a generalidade das línguas cultas 
europeias; 

- desaparecimento do português europeu das instâncias políticas e culturais internacionais; 

- desaparecimento do português europeu dos leitorados e Universidades estrangeiras com ensino 
de Português: 

- desaparecimento do português europeu de instrumentos de comunicação como a Wikipédia ou a 
BBC (v. respectivo site), onde já só surge, entre as várias línguas, o “Brazilian”. O “Portuguese” 
desapareceu. 

E por favor, quem estiver de acordo com o acima dito, DISPONHA DE UNS MINUTOS, DE 
UMA IDA AO CORREIO, E ASSINE A ILC!!!! 

[Transcrição de comentário de Ana Isabel Buescu a "post" neste mesmo "site".] 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  27  - 

15. Dicionário Larousse de “Brasileiro”-Francês [Paris, Maio 
de 2012] 

 

Mini dictionnaire français-brésilien/brésilien-français 
Collectif 
Dictionnaire et encyclopédie (broché). Paru en 05/2012 

En Stock 

Débutants et voyageurs vont apprécier cette collection de dictionnaires bilingues toujours aussi 
compacts et économiques : présentation graphique moderne, texte en couleur, encadrés 
d’informations pratiques, guide de communication complet et plus de 30 000 mots et expressions 
actualisés. Une invitation au voyage à prix mini… 

[Imagem e texto copiados do "site" da Larousse.] 

[Info de Maria José Abranches] 
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16. Estudantes contra o Acordo Ortográfico 

24/05/2012  

  
 

A Associação dos Estudantes do 
Instituto Superior Técnico (AEIST), da 
Universidade Técnica de Lisboa, opõe-
se ao Acordo Ortográfico (AO) e não 
quer que os alunos que não o adoptem 
sejam prejudicados.Em comunicado, os 
estudantes revelam que apresentaram, no 
final da passada semana, uma moção para 
a rejeição do AO à assembleia-geral de 
alunos e esta foi aprovada, tornando-se a 
AEIST “a primeira associação de 
estudantes do país a rejeitar oficialmente” 
o acordo. Assim, a associação propõe que 
os alunos não sejam prejudicados pelos 
professores por recusarem escrever 
segundo o AO. A AEIST não vai adoptar 
o AO nos seus documentos oficiais e vai 
pedir a revogação do acordo junto dos 
órgãos de governo do Técnico. A 
associação vai ainda levar esta posição ao 
Encontro Nacional de Direcções 
Associativas (ENDA), onde se reúnem 
todas as associações de estudantes das 
universidades e politécnicos do 
país.[Transcrição integral do artigo no jornal 
“PÚBLICO” de 21 de Maio de 2012.]  

  

  

A Associação dos Estudantes do 
Instituto Superior Técnico (AEIST), 
reunida em Assembleia Geral de Alunos, 
rejeitou na semana passada o Acordo 
Ortográfico (AO) no seguimento da 
aprovação de uma moção. O DIABO 
falou com o porta-voz do “Desacordo 
Técnico”, o movimento que se opõe ao 
AO no Técnico e que conseguiu a sua 
primeira vitória.O Ensino é uma das 
principais áreas em que a verdadeira 
trapalhada ortográfica a que chegámos 
mais se sente. A oposição ao AO motivou 
o aparecimento de um movimento de 
estudantes no Instituto Superior Técnico 
(IST), chamado “Desacordo Técnico”, 
noticiado pelo nosso jornal, que 
rapidamente ganhou visibilidade e reuniu 
amplo apoio. João Fabião, porta-voz desse 
movimento, disse a O DIABO que “a ideia 
surgiu de forma espontânea entre um grupo 
de colegas. Embora exista uma grande 
passividade sobre este assunto, achámos 
que podíamos fazer a diferença. Nesse 
sentido, decidimos lançar uma página no 
Facebook para a divulgação, enquanto 
idealizámos uma estratégia para levar o 
Acordo a discussão nos órgãos do governo 
do IST”. Relativamente à adesão, afirmou 
que “a página do Facebook gerou bastante 
interesse, ao ponto de ter hoje mais de 700 
seguidores e de chegar, em média, a mais 
de 15 mil pessoas. Da parte dos alunos 
tivemos muitas demonstrações de apoio. 
Alguns docentes também têm mostrado 
simpatia e interesse pelo nosso trabalho. 
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Queremos transmitir à comunidade do IST 
as verdadeiras implicações do AO e as suas 
inúmeras contradições”. 

Reprovado 
Foi na quinta-feira da semana passada que 
na Assembleia Geral de Alunos, a AEIST 
rejeitou o AO no seguimento da aprovação 
de uma moção com quatro pontos, votados 
individualmente. Tornou-se, assim, a 
primeira Associação de Estudantes do país 
a rejeitar oficialmente o Acordo.Para João 
Fabião, conseguir “aprovar uma moção em 
Assembleia Geral de Alunos (AGA) pela 
rejeição do AO é uma pequena mas 
significativa vitória. A AGA é o órgão 
soberano da AEIST, a associação que 
representa todos os estudantes do IST. E o 
IST é a maior e mais prestigiada escola de 
engenharia e tecnologia do país. A 
aprovação da moção significa, sem 
margem para dúvidas, que os alunos do 
IST rejeitam este Acordo”.Questionado 
sobre qual o próximo passo do movimento, 
o porta-voz do “Desacordo Técnico”, 
responde: “Nesta questão ainda há muito 
que podemos fazer. Por um lado, queremos 
continuar a levar a discussão do AO aos 
órgãos de gestão do IST. Já conseguimos 
colocar este assunto na ordem de trabalhos 
da Assembleia da Escola, um órgão 
consultivo que representa os três corpos da 
escola. Por outro lado, gostaríamos de 
sensibilizar outras Associações de 
Estudantes e Associações Académicas para 
a rejeição do AO, de forma a dar início a 
um movimento nacional de estudantes do 
Ensino Superior contra o AO. Nos nossos 
objectivos está ainda uma recolha de 
assinaturas para a Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos contra o Acordo Ortográfico 
(ilcao.cedilha.net). 

Exemplo 
Esta acção de cidadania e de participação 
em defesa da Língua portuguesa é um 
exemplo para outras associações de 
estudantes emPortugal.João Fabião 
concorda e acrescenta que “a AEIST é uma 
das maiores e mais organizadas 
associações de estudantes do país. 
Pensamos que aprovação da moção em 
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AGA tem um grande peso simbólico, 
porque mostra que é possível fazer a 
diferença. É possível rejeitar o AO”. 

O DIABO não resistiu a perguntar-lhe se 
não seria de esperar que fossem alunos de 
Letras os primeiros a fazer algo 
semelhante, ao que o responsável pela 
moção respondeu: “Quanto aos alunos de 
outras Faculdades, não podemos comentar. 
Mas o Instituto Superior Técnico sempre 
teve uma tradição de intervenção em 
diversos domínios da sociedade”. 

Para além dessa atitude, há uma questão 
pertinente que são as grandes diferenças na 
terminologia técnica utilizada pelo 
português europeu e pelo português do 
Brasil. Aqui não há, nem haverá, a 
“unificação” milagrosa que garantem 
tantos defensores do AO. Um aspecto 
curioso a esse propósito é a utilização de 
manuais em inglês por muitos dos 
estudantes de Engenharia. O DIABO falou 
com Joana Alemão, aluna do curso de 
engenharia informática, que afirmou 
preferir os manuais em língua inglesa às 
traduções brasileiras, devido às enormes 
diferenças nos termos técnicos. Uma 
situação que é comum naquele 
estabelecimento de ensino superior. 

Combate legítimo 
Por fim, O DIABO confrontou o porta-voz 
do “Desacordo Técnico” com a afirmação, 
muito comum, de que lutar contra o AO é 
um “combate perdido”. João Fabião 
respondeu que “se nada fizermos, será com 
certeza um combate perdido. Mas nem por 
isso deixa de ser menos legítimo. No IST, 
para além da preparação técnica e 
curricular, sempre nos incentivaram a 
batermo-nos pelo que achamos correcto, 
contra o que consideramos mau e injusto. 
Por isso pouco importa se é um combate 
perdido. Este AO é um desastre e um 
absurdo, e faremos tudo o que estiver ao 
nosso alcance para rejeitá-lo”. 
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A Moção 

Ponto 1 - Proposta de “abandono do 
Acordo Ortográfico de 1990 em todos os 
documentos e comunicações oficiais da 
AEIST”; 
Ponto 2 - Proposta uma “tomada de 
posição pública da AEIST contra o Acordo 
Ortográfico de 1990″; 
Ponto 3 - Proposta da “defesa, por parte da 
AEIST, da revogação do Acordo 
Ortográfico de 1990 junto dos órgãos de 
governo do Instituto Superior Técnico, 
assegurando que nenhum estudante seja 
prejudicado por recusar escrever segundo o 
AO”; 
Ponto 4 - “Proposta de revogação do 
Acordo Ortográfico de 1990 em Encontro 
Nacional de Direcções Associativas 
(ENDA), no sentido de dar início a um 
movimento nacional de estudantes do 
Ensino Superior contra o AO”. 

[Transcrição integral do artigo de Duarte 
Branquinho no jornal "O Diabo" de 22 de Maio de 
2012.]  
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17. «Oportunistas e aventureiros» [Maria do Carmo Vieira, 
TVI24] 

22/05/2012  
 
 

 

 

Episódio do dia 2012-05-21 
Olhos nos Olhos – 21 de Maio 
tema: «O estado do ensino em Portugal» 
Convidada: Maria do Carmo Vieira, professora do ensino secundário. 

[Infelizmente não é possível inserir aqui a gravação disponibilizada pela TVI24 online.] 
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18. Desacordo Técnico 

18/05/2012  

 

A AEIST – Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, reunida em 
Assembleia Geral de Alunos, rejeitou hoje o Acordo Ortográfico de 1990 no 
seguimento da aprovação de uma moção com quatro pontos, votados 
individualmente. 

• O ponto 1, propondo o “abandono do Acordo Ortográfico de 1990 em todos os documentos e 
comunicações oficiais da AEIST”, foi aprovado com 30 votos a favor, 4 contra e 11 abstenções; 

• O ponto 2, propondo uma “tomada de posição pública da AEIST contra o Acordo 
Ortográfico de 1990″ foi aprovado com 27 votos a favor, 4 contra e 14 abstenções; 

• O ponto 3, propondo a “defesa, por parte da AEIST, da revogação do Acordo Ortográfico de 
1990 junto dos órgãos de governo do Instituto Superior Técnico, assegurando que nenhum 
estudante seja prejudicado por recusar escrever segundo o AO” foi aprovado com 41 votos a favor, 
nenhum voto contra e 4 abstenções; 

• O ponto 4, com a “proposta de revogação do Acordo Ortográfico de 1990 em Encontro 
Nacional de Direcções Associativas (ENDA), no sentido de dar início a um movimento nacional 
de estudantes do Ensino Superior contra o AO” foi aprovado com 27 votos a favor, 2 contra e 16 
abstenções. 

[Transcrição integral do texto publicado na página Desacordo Técnico (no Facebook) a 17 de Maio de 2012.] 
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19. «Quando há um desastre também se reconstrói.» 
[Vasco Graça Moura, "Sol", entrevista] 

03/05/2012  

 

‘Acordo Ortográfico foi um desastre para a língua 
portuguesa’ 

A segunda parte da entrevista de Graça Moura ao SOL. O presidente do 
Centro Cultural de Belém fala sobre o Acordo Ortográfico. 

Uma das suas primeiras decisões como presidente do CCB foi cancelar a aplicação do 
Acordo Ortográfico dentro da instituição, indo até contra a tomada de posição do Governo. 
Mantém essa guerra anti-acordo? 

Agora com a seguinte nuance: a declaração de Luanda há 15 dias, em que foi patentemente 
reconhecido que este acordo precisa de ser revisto, que Angola e Moçambique não o ratificaram e, 
portanto, não está em vigor. E, mais ainda, não existindo o vocabulário comum da língua 
portuguesa, penso que não há outro remédio senão rever o acordo. Acho que, para ninguém perder 
a face, deveria ser suspenso aquilo a que se chama a aplicação do Acordo Ortográfico. Esta é uma 
fraude do anterior Governo, que deu como existente um vocabulário ortográfico comum que não 
existe, e que veio dar como tendo entrado em vigor um tratado internacional que não entrou em 
vigor. 

O Secretário de Estado disse que o acordo estava em vigor e era para aplicar, as escolas já 
aplicaram… 

As escolas não podem ser condenadas a desfigurar a língua portuguesa. 

Mas as crianças já estão a aprender com o acordo. 

Mas estão a aprender mal e portanto espero que haja maneira de corrigir isso. Quem avisou das 
consequências a tempo só pode lamentar que as coisas tenham chegado a esse ponto. Espero que se 
faça uma revisão sensata, que tome em consideração uma série de aspectos científicos, técnicos, 
políticos, sociais e culturais. Até aqui tivemos uma espécie de aplicação mecânica de uma coisa 
que ninguém sabe o que é e que ninguém consegue aplicar. 

Não será complicado voltar atrás? 

Quando há um desastre também se reconstrói. Isto foi um desastre para a língua portuguesa. Nós 
temos é de ser punidos pela irresponsabilidade com que alinhámos nisto e suportar as 
consequências. 

Chegou a dizer que por trás do AO estavam desejos economicistas de grupos ou lóbis 
brasileiros. 

Isso aconteceu inicialmente. Hoje penso que tem mais a ver com teimosias pessoais. Perdeu-se o 
império colonial e criou-se uma espécie de metafísica da língua, transferindo para o plano 
ontológico da língua essa noção de império frustrada. A verdade é que está a desfazer a língua. 
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Introduz na língua portuguesa situações que virão a desfigurar a sua pronúncia. Porque é que toda 
a gente reage? Porque a língua tem uma dimensão identitária absolutamente real. 

Sempre se manifestou contra o acordo. 

Há 26 anos que estou nesta guerra… 

Enquanto escritor tem toda a liberdade para escrever como bem entender. Mas enquanto 
pessoa nomeada pelo Estado para estar à frente de uma instituição… 

Isto não é um serviço público. É uma fundação de direito privado de utilidade pública, e nessa 
medida eu não posso aplicar uma resolução que não é aplicável. Assenta numa decisão fraudulenta 
tomada pelo Governo Sócrates. Se tenho obrigação de promover e defender a cultura portuguesa, 
tenho obrigação de não o aplicar. 

rita.s.freire@sol.pt e telma.miguel@sol.pt 

 

[Transcrição integral. In jornal "Sol" de hoje, 03.05.12.] 

http://sol.sapo.pt/inicio/Cultura/Interior.aspx?content_id=48413 
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20. “Temos uma responsabilidade como pais de parar o 
Acordo Ortográfico” [DB, jornal «O Diabo»] 

01/05/2012  

“Temos uma responsabilidade como 
pais de parar o Acordo Ortográfico” 

Duarte Branquinho 

Madalena Homem Cardoso tem 43 anos, é médica e tornou-se a porta-voz de tantos pais que se 
preocupam com a educação dos seus filhos depois da imposição do Acordo Ortográfico. Enviou 
uma carta aberta ao ministro da Educação, Nuno Crato, dizendo que não autoriza a sua filha a 
aprender segundo a nova grafia, por o AO não se encontrar em vigor. O DIABO falou com esta 
mãe indignada. 

O DIABO – Apareceu nos jornais como a “mãe indignada contra o Acordo Ortográfico (AO), 
depois de ter escrito uma carta ao ministro da Educação. Esperava esta visibilidade? 

Madalena Homem Cardoso – Não foi simplesmente uma carta. O destinatário era um ministro, 
mas a carta tinha como finalidade ser tornada pública. É também uma comunicação pública. 

Havia a esperança da visibilidade… 

Não só a esperança, mas a intenção deliberada de torná-la um instrumento que faltava na 
contestação ao AO. Tínhamos já os argumentos dos constitucionalistas ou dos linguistas, mas 
faltava uma peça acessível a todos que abordasse esses aspectos e chegasse às pessoas comuns. 

Há aqui também uma questão sentimental? 

Sim, há uma parte emocional que se prende com coisas não facilmente objectiváveis. É a poética 
da Língua. 

O que acha de lhe chamarem a “mãe indignada”? 

Eu sou uma “mãe indignada” há muito tempo. Mas agora temos uma mãe e uma filha indignadas. 
A minha filha também é portadora de indignação ortográfica. Ela aprendeu a ler e a distinguir o 
“acordês”, até por necessidade. Chegando a tomar a iniciativa de corrigir os livros que lhe eram 
impingidos na escola. Foi ela até que me chamou a atenção para o problema dos pontos cardeais 
serem agora escritos em minúscula. Se não tiver maiúscula, “leste” pode ser uma forma do verbo 
ler, por exemplo. O mesmo nas estações do ano, onde “verão” se confunde com a forma do verbo 
ver. Todos os casos como este prejudicam a leitura e compreensão de uma frase. Como ela é 
menor, eu senti-me no dever de a representar. 

A sua luta contra o AO surgiu agora? 

Não. Desde 1986, quando tinha dezassete anos, acompanhei as intenções do senhor Houaiss, 
ajudado pelo senhor Malaca Casteleiro aqui em Portugal, e sempre me bati contra o AO. 
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Tem recolhido várias assinaturas para a Iniciativa Legislativa de Cidadãos 
(ilcao.cedilha.net). Aproveitou esta visibilidade para essa recolha? 

Eu recolho assinaturas há  muito tempo, nos meus círculos próximos. Até agora consegui quase 
três centenas. Também organizei três acções públicas, sendo a primeira na Fundação Calouste 
Gulbenkian, a segunda no Metropolitano de Lisboa e a última na Feira do Livro que decorre agora 
no Parque Eduardo VII. Aí, é claro que o impacto da carta, que foi muito grande, se notou. 

Desta vez houve um “encontro do terceiro grau”… 

Foi muito engraçado, porque  não estava nada à espera. Tinha o grupo à minha espera e, quando 
me dirigia ao encontro deles, vi uma aglomeração de jornalistas à volta do Secretário de Estado da 
Cultura, que visitava a feira. Decidi entregar uma cópia da carta a Francisco José Viegas. 

Qual foi a reacção dele? 

Fez um grande sorriso e perguntou-me “Então foi você que escreveu a carta?”. Agradeceu-me, mas 
disse que não precisava porque já tinha em formato digital e que já a tinha lido. Mas disse que 
tinha todo o gosto. Foi muito efusivo. 

Não fez críticas? 

Não.  Eu fiquei muito surpreendida quando vi reproduzidas na imprensa declarações do secretário 
de Estado sobre umas supostas adaptações, não ao AO, mas ao Vocabulário Ortográfico Comum. 
Como é que se pode adaptar algo que não existe? Como é que se adapta o Vocabulário e não 
normas? 

Com Viegas estava também Vasco Graça Moura, um dos grandes activistas contra o AO… 

Sim. Eu cumprimentei-o e disse-lhe que  tinha tido o impulso de lhe enviar flores, mas contive-me. 
Ele riu-se e respondeu-me: “mais flores não, por favor”. O que é sinal que já deve ter recebido 
bastantes… 

A sua carta também teve um efeito muito importante junto das associações de pais… 

Eu fui activa nesse aspecto. Sem pressionar, fiz chegar através do Facebook a minha indignação e 
tem sido uma loucura em termos de comunicação. Ressurgiu a esperança de que isto não seja um 
facto consumado. 

Há aqui uma responsabilidade enquanto pais… 

Sim, há uma responsabilidade geracional de virmos a ser responsabilizados no futuro por um crime 
da maior gravidade de delapidação  do nosso património cultural. Porque é muito mais relevante e 
muito mais imaterial que o património Fado. Um facto destes tem consequências irreversíveis. 
Sobre esta geração impende a grave responsabilidade de suster este fenómeno grotesco. 

É também uma questão de identidade… 

Sim. O AO é um ataque ao cerne da nossa identidade cultural. 
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Sente que os portugueses estão contra o AO? 

No meu contacto pessoal, não tenho dúvidas em afirmar que se a pessoas for posta, de uma forma 
livre, perante um sim ou um não num boletim secreto, responderá que é contra o AO. 

Vasco Graça Moura falou há tempos na possibilidade de referendar o AO. Concorda? 

Acho que não faz sentido. Não seria vinculativo, porque as pessoas não vão a sufrágios e não 
participam. Mas não tenho dúvidas de que mais de 90 por cento dos portugueses são contra o AO. 

Apesar disso, acha que os portugueses vão acabar por aceitar o AO? 

Acho que não. Quem aprendeu o Português como nós vai continuar a escrever da mesma forma. O 
problema são os que estão a aprender agora. É aí que se deve incidir. A nossa responsabilidade está 
nos pequenos que agora estão a aprender. 

O AO deve ser combatido nas escolas? 

Sim.  O silêncio dos professores perante a posição das associações pode ser dirimido. Porque há 
órgãos escolares que envolvem todos, porque há maneiras de fazer uma votação entre professores 
num estabelecimento de ensino, por voto secreto. Imagine-se o que seria 90 por cento dos 
professores de uma escola serem contra o AO… 

Acha que a luta contra o AO é uma causa perdida? 

De todo! Eu fui activista da causa de Timor, onde tínhamos uma formiga, Portugal, e um elefante, 
a Indonésia. Na altura houve uma questão moral e um consenso alargado, como acontece agora 
com o AO. Acredito nessa força moral. 

O elefante agora é o Brasil ou os piores inimigos estão em Portugal? 

Exactamente, os piores estão cá. Há quem veja isto como uma questão Portugal-Brasil, mas os 
brasileiros também estão contra o AO. O nosso pior inimigo  está em nós, na nossa passividade e 
na falta de participação. 

Entrevista publicada no semanário «O Diabo», de 30 de Abril de 2012. 

 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  39  - 

21. «Os nomes dos meses: Abril na CPLP» [Francisco Miguel 
Valada, "Público"] 

30/04/2012  

 

Escrever-se hão iniciaes maiúsculas em meio de períodos ou orações 
gramaticais, nos seguintes casos (…) f) Nomes dos meses 
Diário do Governo n.º 213, 12 de Setembro de 1911, p. 3850 

 

1. Em 1903, no prefácio de Portugais – phonétique et phonologie – morphologie – textes, advertia 
Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, acerca dos escritos que encerram a obra: “Les lecteurs seront 
surpris de rencontrer dans les textes des contradictions et des irrégularités orthographiques. J”ai 
gardé l”orthographe de chaque écrivain, à fin de mettre sous leurs yeux l”état anarchique où elle se 
trouve”.  

Surpreendido ficaria decerto Gonçalves Viana se pudesse apreciar as actuais contradições e o 
actual estado anárquico da ortografia portuguesa, passados mais de cento e nove anos sobre 
aquelas linhas e quase cento e um anos sobre a entrada em vigor da “sua” reforma. 

Mais surpreendido ficaria se lhe contassem que a causa do regresso às contradições e 
irregularidades fora uma reforma disfarçada de acordo. Soubera ainda Gonçalves Viana que o 
próprio Estado promotor desse acordo era dos primeiros a dar exemplos claros da anarquia 
ortográfica (ou “mixórdia acordesa”, como prudentemente lhe chamou António Emiliano, no 
PÚBLICO de 19/4/2012) e ficaria decerto com o semblante carregado de estupefacção. 

Ao abrirmos a página da Internet do Governo português, duas setas ajudam-nos a folhear cinco 

imagens, correspondendo a maioria destas a uma fotografia do primeiro-ministro, só ou 

acompanhado, com uma citação alusiva à actualidade. Por debaixo deste pequeno álbum, surge 

uma rubrica intitulada “em destaque”, imediatamente seguida pelo repositório que despertará o 

nosso interesse, composto por duas ligações: uma à esquerda, a outra à direita. A da esquerda é 

uma recomendação: “mantenha-se atualizado [sic]“. Resolvamo-la de uma penada, ignorando 

serenamente o seu conteúdo, tão serenamente como o Estado ignorou o recheio dos pareceres de 

Ivo Castro, Inês Duarte e Maria Helena Mira Mateus, e concentremo-nos na ligação da direita: 

documentos oficiais”. 

Quando um documento obtém chancela oficial, sabemos que não se trata nem de gatafunhos 

rabiscados num rascunho, nem de documento de sessão, nem de roteiro de um trabalho em curso. 

Sendo oficial, representa a peremptória palavra do Poder. Sendo oficial, é solene e sério. Dos 

documentos oficiais disponíveis na ligação mencionada, debrucemo-nos apenas na Resolução da 

CPLP sobre a Situação na Guiné-Bissau (doravante, Resolução), assinada em Lisboa, em 
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14/4/2012. O estatuto oficial deste documento, remate de um mosaico composto por textos 

desastrosos do ponto de vista ortográfico (recordo que, em Portugal, quem define a ortografia é o 

Estado), demonstra que os conceitos heterografia, mixórdia ortográfica e estado de anarquia 

ortográfica infectaram a grafia oficial. Em teoria, previra-se esta situação com o texto do Acordo 

Ortográfico de 1990 (AO90). Na prática, o relatório do Orçamento do Estado para 2012 

demonstrara-a. Entretanto, o Diário da República e o Governo, cada um com o seu padrão 

específico, têm vindo a vulgarizá-la. 

A Resolução é a nova referência da crónica inaplicabilidade do AO90 e a prova da imperiosa 

necessidade, no mínimo, da sua suspensão até chegar o “diagnóstico relativo aos constrangimentos 

e estrangulamentos na aplicação”, assumido como necessário pela própria CPLP na Declaração de 

Luanda de 30/3/2012. A CPLP não é uma entidade abstracta. Uma das assinaturas que constam 

desse documento é a de Nuno Crato, ministro da Educação e Ciência da República Portuguesa. 

A relevante observação de Nuno Pacheco, no PÚBLICO de 22/4/2012 (“Abril escreve-se hoje 

abril, com caixa baixa, já repararam?”), chegou tarde de mais. As três ocorrências de “Abril” na 

Resolução são mais uma prova do carácter supérfluo da base XIX, 1.º, b) para a tal “unidade 

essencial da língua”, pois ninguém na CPLP se apoquentou com a maiúscula inicial. A base XIX, 

1.º, b) é efectivamente desnecessária. 

Quanto mais o Estado adia a suspensão e o “ajustamento”, mais se prolonga este triste espectáculo 

da descredibilização da língua portuguesa, da desregrada coexistência de duas grafias no mesmo 

texto “sector” e “setor”, como acontece na Resolução) e do paradoxo de o Estado português exigir 

que “serviços, organismos e entidades” se convertam a uma norma que ele próprio não domina, 

apesar de a ter criado. 

2. Vindo “Abril” a talhe de foice, e agradecendo publicamente o mote Fernando Venâncio e a Ivo 

Miguel Barroso, recordo uma conjectura de Edite Estrela, Maria José Leitão e Maria Almira 

Soares (em manual que mencionei no PÚBLICO de 29/2/2012): “qualquer estudo diacrónico pode 

concluir que não há uma tradição ortográfica na língua portuguesa”. Este postulado merece a 

minha categórica objecção: existe uma tradição doutrinária e, no que aos nomes dos meses com 

maiúsculas iniciais diz respeito, a tradição é perceptível e está enraizada nas mais venturosas 

empresas de sistematização da ortografia portuguesa (Madureira Feijó), no estabelecimento de 

directrizes para uma norma ortográfica (Bluteau), na fundação da lexicografia moderna do 

português (Morais Silva) e nos preceitos ortográficos de 1911 e 1945. 
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Esta tradição é interrompida, de forma abrupta, injustificada e oficial, pelo AO90. Apesar de 

autores do século XIX e do início do século XX usarem minúsculas iniciais nos nomes dos meses, 

de a publicação de dicionários no século XIX ter sido transferida para Paris e de em França (onde 

Abril é avril) se encontrarem então os “mais operosos dicionaristas portugueses, em condições de 

alargado contacto com a lexicografia estrangeira e de inevitáveis influências sobretudo francesas”, 

como recorda Telmo Verdelho, em Dicionários portugueses, breve história (texto disponível no 

sítio do Corpus Lexicográfico do Português – U. Aveiro e U. Lisboa), na hora da verdade, não se 

adoptaram as minúsculas iniciais nos nomes dos meses. 

Tanto assim é que, apesar de no opúsculo Ortografia Nacional (1904) Gonçalves Viana recorrer às 

minúsculas iniciais nos nomes dos meses e o Diário do Governo adoptar essa grafia, a Comissão 

de 1911 viria a consolidar a tradição, sendo clara no princípio que surge em epígrafe. Não basta 

dizer-se que a tradição não existe, é preciso provar a sua inexistência. Em português europeu, Abril 

não é abril.  

Em português europeu, Abril é Abril. Sempre. 

Francisco Miguel Valada 

 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Francisco Miguel Valada publicado no jornal  
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22. «A lusofonia é uma espécie de…» [Miguel Tamen, "i"] 

24/04/2012  

 

Miguel Tamen. “A lusofonia é 
uma espécie de colonialismo de 
esquerda” 

Por Nelson Pereira, publicado em 24 Abr 2012 – 
10:09 (jornal “i”) 

Miguel Tamen considera o Acordo Ortográfico 
(AO) um desastre e que as universidades não têm 
de o adoptar, em nome da lei da autonomia 

Crítico do Acordo Ortográfico (AO), o director do programa em Teoria da Literatura da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa não reconhece ao Estado o direito de legislar sobre a língua. 
Na ideia de lusofonia que hoje serve para justificar o AO, Miguel Tamen vê a recuperação da 
mesma utopia que serviu à direita para defender o imperialismo colonial português. Pronta a passar 
atestados de incompetência aos cidadãos, “a esquerda portuguesa é, afinal, a direita portuguesa por 
outros meios”, lamenta. 

Qual a sua posição no que diz respeito ao AO? 

Considero o acordo uma péssima ideia e uma ideia inútil, mas por razões diferentes daquelas que 
tenho visto apresentar. Há pessoas que dizem que o acordo é mau porque foi tecnicamente mal 
feito; há outros que consideram que o acordo é mau porque é inválido e porque, juridicamente, não 
está em vigor; há ainda as pessoas que criticam o acordo como erro político, uma cedência a países 
terceiros; aqueles que são contra por entenderem que o acordo é ineficaz, por não existir um modo 
exequível ou prático de o implementar; e, por fim, os que o rejeitam por acharem que coisas como 
a língua não devem ser objecto de legislação e acordos. Percebo todas estas posições e concordo 
essencialmente com a última, mas a minha objecção principal não coincide com nenhuma destas. 

Qual é então essa sua principal objecção? 

Eu acho que o acordo é mau porque a ideia de lusofonia é má. Na minha opinião, tudo o que 
invoque a noção de lusofonia me parece deplorável. 
 
Porque considera má a noção de lusofonia? 

Por duas ordens de razões. Começando pela mais abstracta, porque pressupõe que, como um dado 
adquirido, países ou pessoas possam estar unidos por uma língua. E pressupõe que uma língua faz 
parte de um património – e de um património que precisa de ser defendido. Não acho que as 
pessoas precisem de ser defendidas por uma língua, não acho que a língua seja património e, por 
isso, não acho que exista alguma necessidade especial de defender o património da língua. Esta é a 
primeira ordem de razões. Mas há outra, que é mais desagradável, que me faz entender a lusofonia 
como uma noção errada: a noção de lusofonia corresponde em Portugal, historicamente, a uma 
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espécie de colonialismo de esquerda, à ideia de que, desaparecido o império colonial português, 
seria possível manter um seu substituto espiritual. 

Uma espécie de irmandade de armas? 

Sim, uma espécie de irmandade. É como que a versão de esquerda de uma causa que nos anos 40 
era defendida com a ajuda de palavras como “fé”, “império” ou “religião”. Hoje já não se fala de 
fé, nem de império ou religião, mas fala-se de lusofonia. Com motivações muito parecidas. 
Felizmente, os meios para pôr em prática esta agenda são escassos. E mais: muitas das pessoas que 
são contra o acordo são a favor da noção de lusofonia. Acham é que é possível defender a língua 
doutra maneira. Simpatizando embora com a hostilidade destas pessoas face ao AO, entendo ser 
um mal-entendido deplorável invocarem a lusofonia, a cultura comum, etc. 

Posto isso, na sua opinião, fica alguma coisa da ideia de lusofonia? 

A ideia de lusofonia é geralmente usada em Portugal como uma espécie de cartaz daquilo a que se 
poderia chamar o excepcionalismo português, a ideia de que os portugueses são diferentes de todos 
os outros. A ideia de excepcionalismo português é usada para encontrar justificações políticas para 
toda uma série de acções. 

Quais, por exemplo? 

Se um angolano for cleptocrata, só porque fala português é menos cleptocrata. E se um timorense 
for mártir, só porque fala português é mais mártir. Ora não é nem menos cleptocrata nem mais 
mártir. Falar português não acrescenta nem tira nada. Recorremos a esta noção para pensarmos que 
somos especiais. A ideia de imaginar que um país é especial por causa da língua é tão nefasta 
como imaginar que se é especial por motivo da raça ou da cor da pele, ou dos sapatos que 
calçamos, ou do penteado. 

A língua não deve ser objecto de nenhum cuidado particular, devemos deixar que siga o seu 
livre curso? 

Claro. E é aí que entram os argumentos razoáveis sobre o modo como nenhum acordo ortográfico 
vai mudar a maneira de as pessoas falarem. Não é só legislar sobre a língua que é tonto, é imaginar 
que leis sobre a língua possam ter efeitos. Legislar sobre a língua é o mesmo que legislar sobre a 
virtude. Imagine um decreto-lei que estipule que, a partir de agora, os pecados são proibidos. 
Como é que isso se põe em prática? 

Os adeptos do AO dizem que se trata de assegurar a compreensão e a leitura. 

Os problemas de compreensão não ocorrem por causa da ortografia e não são resolvidos graças à 
ortografia. Os problemas de compreensão ocorrem, por exemplo, no caso daquilo a que se chama 
eufemisticamente “português do Brasil”, por causa da sintaxe, ocorrem por causa da pronúncia, 
ocorrem por causa de um sistema de formas de tratamento completamente diferente, ocorrem por 
um vocabulário que nalguns casos é completamente diferente e, portanto, nenhuma medida de 
ortografia e nenhuma medida de leis sobre ortografia vai resolver problema nenhum. 

A favor do AO diz-se ainda que o número de palavras cuja grafia é alterada é relativamente 
pequeno. 

É verdade, mas é igualmente verdade que as palavras cuja grafia sofre alteração tendem a aparecer 
concentradas em determinados contextos. De repente, vemos proliferar num ecrã de televisão 
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palavras como “espetadores” e “atuais”. Ocorre-me a descrição de um fragmento muito conhecido 
de Fernando Pessoa no “Livro do Desassossego” que nunca é citado no seu conjunto. A primeira 
parte é “Minha pátria é a língua portuguesa” e o resto deste fragmento diz “Nada me pesaria que 
invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, 
com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal portuguez, não quem não 
sabe syntaxe, não quem escreve em orthographia simplificada, mas a pagina mal escripta, como 
pessoa própria, a syntaxe errada, como gente em que se bata, a orthographia sem ípsilon, como 
escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspisse”. Esta é uma dimensão 
pessoal e visceral; os meus argumentos contra o acordo não são de modo algum de ordem tão 
pessoal ou visceral. 

Neste momento, como prevê que as coisas se desenrolem? 

No mundo académico, as transformações sentem-se de uma forma diferida, acolchoada, não são 
ressentidas automaticamente. Depois da reforma de 1911, as pessoas continuaram a escrever 
durante muito tempo como se escrevia antes de 1911. E muitas escreveram dessa maneira até ao 
fim da vida. Não penso que no mundo académico isso tenha muitos efeitos. Parece-me altamente 
insensato que nas universidades ou academias se altere a ortografia por via administrativa. São 
desejos de um Estado hipertrofiado. 

Mas a universidade vai ter de adoptar o AO nos documentos oficiais. 

Não é para mim claro que isso tenha de acontecer, embora a discussão a ter seja uma discussão 
jurídica. Não é claro que a autonomia da universidade e a lei da autonomia das universidades não 
dêem espaço às universidades precisamente para decidirem se devem adoptar ou não esse tipo de 
medidas. 

A pronúncia como argumento é, na sua opinião, inconsistente? 

Há aí uma contradição: muitos dos defensores do AO dizem que é um bom instrumento para 
aproximar a escrita da pronúncia. E ao mesmo tempo querem que a maneira de escrever seja 
comum a todos os países que falam português. Em partes diferentes de Portugal, de Angola ou do 
Brasil são usadas pronúncias completamente diferentes. Se acham que a ortografia deve respeitar a 
pronúncia, isso daria lugar, não a uma ortografia unificada, mas a dezenas de ortografias. Se, pelo 
contrário, acham que a ortografia não deve respeitar a pronúncia, então não tem sentido um acordo 
ortográfico. 

Querendo aproximar da pronúncia para simplificar a escrita, é lógico que se queira legislar 
sobre esta questão? 

É completamente incongruente e irracional. É mais uma contradição. Há coisas com as quais não 
concordamos, mas às quais conseguimos reconhecer vantagens. No caso do AO, não consigo 
pensar numa única vantagem. É um desastre completo. 

Quais são os argumentos que o fazem dizer que é um desastre? 

É um desastre linguístico, porque foi feito de uma forma inepta. É um desastre jurídico, porque 
ninguém tem a certeza se está em vigor. É um desastre político, porque cede a interesses espúrios. 
É um desastre intelectual, porque não é, muito simplesmente, eficaz. E é um desastre do ponto de 
vista geral, porque consiste em legislar sobre uma coisa que não tolera legislação. 
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Os defensores do acordo argumentam que, de qualquer modo, estamos a obedecer a um 
acordo anterior. 

Em rigor, não é verdade. Estamos a obedecer a uma reforma que foi feita unilateralmente em 
Portugal em 1911 e houve várias tentativas abortadas de acordo desde 1911, uma reforma que 
demorou muito tempo a ser implementada e que, em última análise, se transformou numa espécie 
de segunda natureza. Alterar a ortografia em 1911 era igualmente irrazoável porque, embora a 
maneira de escrever e as línguas se alterem, não devem mudar por imposições legislativas. 
Também havia erros de ortografia antes de 1911. Mas mais grave que escrever mal ou bem 
palavras, é dizer disparates ou pensar mal. 

Está a dizer-me que se trata de um vício de tutela do Estado, que não reconhece capacidade e 
responsabilidade aos cidadãos? 

Da perspectiva liberal, é certo que entendo, como os liberais, que o Estado não deve legislar sobre 
a língua. Mas a razão porque assim entendo não é porque ache que seja uma imoralidade intrínseca 
fazê–lo, mas porque não são necessárias leis onde existem costumes satisfatórios. É uma defesa 
daquilo que é familiar. E, deste ponto de vista, considerações sobre o interesse de uma espécie de 
lusofonia etérea parecem-me a pior de todas as alegações e o pior de todos os argumentos. 

[Transcrição integral de entrevista a Miguel Tamen, realizada pelo jornalista Nelson Pereira, 
publicada no jornal "i" (online) de hoje, 24.04.12.] 
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23. «Aventura desastrosa» [Maria do Carmo Vieira] 

20/04/2012  

E porque o recurso à tecnologia adquiriu um poder soberano na sala de aula, 
ofuscando a figura do próprio professor, que não levará muito tempo tornar-
se-á desnecessário, vai sendo comum apresentar, por exemplo, o estudo de 
Eça de Queiroz ou de Fernando Pessoa em power point, partindo de esquemas 
e de texto que acabam por substituir a narrativa e a emoção contagiante do 
professor, em relação ao autor e à obra em questão. Aspecto que se enquadra 
na «reciclagem de conhecimentos» que se exige aos professores, não só em 
matéria pedagógica e tecnológica, como linguística (TLEBS e o novo Acordo 
Ortográfico), «bagagem operacional» determinante para a definição do perfil 
do «novo professor» e para a sua avaliação. 

Lembre-se, a propósito da TLEBS, o frenesim descritivo do «funcionamento 
da língua» em detrimento da Gramática, cujo estudo deveria ser feito de uma forma gradual até ao 
final do 3.° ciclo. Infelizmente, os recentes exames do 12.° ano demonstraram que muitos alunos 
não dominavam aspectos elementares da sintaxe, como a distinção entre sujeito e predicado, 
matéria, em princípio, trabalhada no final do 1.° ciclo. Não houve, pois, esquecimento ou falta de 
atenção, como alguns quiseram justificar, mas pura ignorância. Esta situação agravar-se-á com a 
confusão que a TLEBS veio causar porque, longe de levar os alunos a reflectir sobre a língua e a 
compreendê-la, desorienta-os e confunde-os com a sua nomenclatura tecnicista e obsessão 
descritiva, impondo-se assim a sua reavaliação, ouvindo os professores. No mesmo tipo de 
aventura desastrosa, se inscreve o Acordo Ortográfico de 90, tendo em comum com a TLEBS a 
indiferença dos seus mentores por pareceres negativos 22 e por críticas cientificamente 
argumentadas em inúmeros artigos (que continuam) e obras várias. Refira-se que está ainda a 
decorrer um processo de recolha de assinaturas (ilcao.cedilha.net), através de uma Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos (ILC), com o objectivo de revogar a Resolução da Assembleia da 
República N.º 35/2008 (RAR). 
22 Entre os quais a Direcçâo-Geral dos Ensinos Básico e Secundário: «Há acordos assináveis, sem grandes problemas e 

há outros que são de não assinar. O acordo recentemente assinado tem pontos que merecem séria contestação e é, 

frequentemente, uma simples consagração de desacordos.»  

Excerto do texto com o título «Reflexão sobre o Sentido de Ensinar», da autoria de Maria do 
Carmo Vieira, inserido na obra “Reinventar Portugal” (vários autores), ed. Estampa, Lisboa, 2012. 
Capa: NMDesign. 

[Nota 1: os links foram adicionados por nós ao texto original.] 

[Nota 2: foi solicitada à Editora autorização expressa para esta reprodução.] 
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24. O AO90: «inútil e prejudicial» [Anselmo Borges, "DN"] 

14/04/2012  

 

Escola vem do grego scholê, que significa ócio. Mas este ócio nada tem a ver com preguiça. Do 
que se trata é do tempo livre para o exercício da liberdade do pensar, do aprender e do tornar-se 
cidadão enquanto ser humano pleno e íntegro, numa sociedade livre. Sempre pensei – uma das 
heranças do meu pai – que a escola deve ser o lugar da saída da ignorância e da opressão, em 
ordem ao progresso e à realização plena do ser humano. Lugar de educação e formação. 

A palavra educação vem do latim: educare (alimentar) e educere (fazer sair, dar à luz, elevar). Cá 
está: alimentar e fazer com que cada um/a venha à luz, realizando as suas potencialidades, segundo 
o preceito paradoxal de Píndaro: “Homem, torna-te no que és”: o Homem já nasce Homem, mas 
tem de tornar-se plenamente humano. 

Aí está a razão da educação como o trabalho mais humano e humanizador, de tal modo que o 
filósofo F. Savater pôde justamente considerar os professores “a corporação mais necessária, mais 
esforçada e generosa, mais civilizadora de quantos trabalham para satisfazer as exigências de um 
Estado democrático”. Porque o que é próprio do Homem não é tanto aprender como “aprender de 
outros homens, ser ensinado por eles”. 

Claro que, assim, sou a favor de uma formação holística. O ser humano não pode crescer apenas 
no plano científico e técnico: precisa também da estética, da ética, da literatura, da filosofia, da 
música, da história, da geografia, da religião… Mas julgo que o Português e a Matemática são 
fundamentais. 

E é aqui que se coloca a questão do Acordo Ortográfico. Para que serve? Unificar a ortografia? 
São tantas as excepções que não se vê unificação! E a Inglaterra preocupa-se com a unificação do 
inglês? E ainda não foi ratificado por Angola e Moçambique. O jornal oficioso Jornal de Angola 
escreveu mesmo, justificando a sua não aceitação: “não queremos destruir essa preciosidade (a 
língua portuguesa) que herdámos inteira e sem mácula” e: “se queremos que o português seja uma 
língua de trabalho na ONU, devemos, antes de mais, respeitar a sua matriz e não pô-la a reboque 
do difícil comércio das palavras. Há coisas na vida que não podem ser submetidas aos negócios”. 

A maior parte dos colunistas bem como a generalidade dos jornais ignoram-no. Não há consenso 
para a sua aplicação. Graça Moura suspendeu-a no Centro Cultural de Belém (CCB). Nos 
documentos oficiais da própria CPLP continua a não ser aplicado, passando-se o mesmo com a 
Academia das Ciências, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Fundação de 
Serralves, a Casa da Música. Um juiz do Tribunal de Viana proibiu a sua utilização. O secretário 
de Estado da Cultura admitiu que poderá ainda haver ajustamentos. O filósofo José Gil classificou-
o como “néscio e grosseiro”. O eurodeputado Paulo Rangel escreveu: “O gesto no CCB é o início 
de um movimento, cada dia mais forte, de boicote cívico a uma mudança ortográfica arrogante e 
inútil.” 

Sem querer pormenorizar (o espectáculo é cada vez mais triste, pois já não tem espectadores, mas 

“espetadores” e os egípcios são cidadãos do “Egito”; quando um aluno escrever “a recessão do 

texto”, para dizer “a recepção do texto”, como explicar-lhe que não é recessão, se é de recessão 
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que constantemente ouve falar?), considero-o isso mesmo: inútil. Que vantagens trouxe? Assim, 

em tempos de crise, para quê gastar tanto dinheiro na sua implementação? Afinal, quem lucrou, e 

muito, com ele? 

Mas não é só inútil. Veja-se esta antologia de escrita, colhida em trabalhos académicos: “se vi-se-

mos”, “há-dem ver” (mas isto até ministros dizem), “se nos entretermos”, “o homem dasse a 

conhecer”, “deve-se dizer não há violência”, “há-ja compreensão”, “isso nada tem haver com o 

real”, “à muito que é assim”, “tratam-se de questões complexas”, “é assim; senão vejamos”; 

“haviam imensos erros”. Se é assim, sem o Acordo, o que vai ser com a confusão em curso do 

Acordo? Ele não é, portanto, apenas inútil: é prejudicial. 

Anselmo Borges 

[Transcrição integral de artigo da autoria do Padre Anselmo Borges publicado no "Diário de Notícias" de hoje, 
14.04.12.] 
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=2419561&seccao=Anselmo%20Borges&tag=Opini%C3%A
3o%20-%20Em%20Foco&page=-1 
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25. «Angola e Moçambique querem…» [Marta Lança, 
"Público"] 

11/04/2012  
Angola e Moçambique querem gerir o seu 
tempo na ratificação do Acordo 
Fundamentos políticos, económicos, jurídicos. E 
linguísticos. A implantação do Acordo Ortográfico (AO) 
na totalidade da CPLP continua em discussão e os 
encontros de ministros da Educação e da Cultura em 
Luanda, há uma semana e meia, trouxeram à luz novos 
argumentos sobre os impasses na ratificação de Angola e 
Moçambique. 

Há passos por dar, dizem responsáveis políticos e 
especialistas da língua dos dois países. Mas a posição 
angolana e moçambicana não são absolutamente 
coincidentes. O próximo passo, incontornável para 
Angola, é a elaboração de um Vocabulário Ortográfico 
Nacional, diz ao PÚBLICO, de Luanda, Paula Henriques, 
coordenadora da Comissão Nacional do Instituto 
Internacional da Língua Portuguesa em Angola. 

Segundo esta responsável, a ratificação angolana “prevê-se para este ano”. E estará já requisitado 
financiamento ao Fundo Especial da CPLP e outros fundos de cooperação para a elaboração do 
Vocabulário Ortográfico Nacional angolano a ter em conta na composição do Vocabulário 
Ortográfico Comum. Porém, o documento de decisões finais que saiu do VII Encontro de 
Ministros da Educação afirma apenas a necessidade de um “diagnóstico” aos “constrangimentos” à 
aplicação do acordo, missão a desenvolver por um Secretariado Técnico Permanente – 
Portugal/Angola/Moçambique – com apoio do Conselho Científico do Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa e academia. 

Como chegar a um consenso para uma língua que vale 4,6% do PIB mundial num espaço com 
assimetrias gigantescas, demográficas e socioeconómicas? Como implementá-lo perante 
disparidades imensas nos sistemas de ensino? Como contornar os interesses geopolíticos e 
económicos? A proposta da Comissão de Língua Portuguesa em Moçambique “separa melhor a 
questão política e posição do governo da questão técnica”, diz-nos, de Maputo, Lourenço Rosário, 
reitor do Instituto Superior Politécnico Universitário de Moçambique, que dirige a comissão. 

Numa posição distinta da angolana, defende que se deve avançar já com a ratificação por uma 
questão política e depois ir trabalhando as rectificações necessárias à implantação. “Portugal 
promulgou por seis anos o último acordo, Moçambique também quer gerir o seu tempo de 
implantação”, diz. Para isso, vários linguístas e professores puseram mãos à obra para 
esclarecimentos sobre sistemas fonológicos diferentes, correspondências entre sons e grafemas 
estabelecidos para as línguas de origem bantu. Criaram uma Cátedra de Português Língua Segunda 
e Estrangeira – protocolo de cooperação entre o Instituto Camões e a Universidade Eduardo 
Mondlane – e disponibilizam na Internet um consultório linguístico e um Observatório de 
Neologismos do Português de Moçambique, coordenado por Inês Machungo. 

Neocolonialismos 
Não é irrelevante o facto de o português ser língua estrangeira para grande parte da população de 
Moçambique e Angola. E são muitos os intelectuais africanos, de vários países, que continuam a 
lembrar que o português, adoptado no pós-independência como língua oficial e de escolaridade, 
não pode obstruir a diversidade linguística dentro da CPLP, embora considerem fundamental 
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investir na consolidação da língua. Por isso, quaisquer decisões arriscam a nunca ser transparentes, 
já que a língua continua a ter um sentido de propriedade, impossível de agradar a todos. Há quem 
se insinue contra “imposições sub-reptícias de tipo neocolonial, sob a necessidade de uma unifi 
cação linguística”, como escrevia o angolano Cândido Lince no “Jornal de Angola”. 

Carmo Neto, presidente da União de Escritores Angolanos, diz ao PÚBLICO ser favorável ao 
acordo – “só ganhamos ao aderir” –, mas insiste no reconhecimento da identidade linguística. Ou 
seja, a aceitação “da grafia africana das palavras adquiridas das línguas bantu”: “É importante 
rever contribuições que os angolanos sempre deram à língua portuguesa – na ortografia, semântica, 
morfologia – para que esta não seja estranha na nossa realidade e contexto.” 

Já o antropólogo moçambicano José Pimentel Teixeira, autor do blogue ma-schamba, refere que 
“não há qualquer dinamismo endógeno quanto à necessidade de um AO, de seguir um processo 
que parece inultrapassável, pois dinamizado por Portugal e Brasil e que vai colhendo ratificações”. 
Atento ao desenrolar de eventos e desiludido por constatar que são ainda “as bases de uma lógica 
antiga a reinar”, escreve ao PÚBLICO de Maputo: “É algo que surge de fora, que pode ligar-se 
com o discurso ‘lusofonia’”. “A grande força motriz é a associação da homografia com a 
sustentação de um espaço de interesses e sentimentos e objectivos comuns.” 

Considera que a questão das vantagens económicas também tem sido apenas centrada no contexto 
português: “Há muito para ganhar em termos económicos mas nunca fizeram as contas. Quanto 
ganharão as editoras, os parques gráficos africanos? Nunca pensaram porque não lhes interessa 
nem tão-pouco têm cultura para adequarem a retórica dos discursos quando falam para ou em 
África.” 

Uma discussão revestida de “grande chauvinismo”, diz a escritora e professora universitária são-
tomense Inocência Mata. Referindo uma certa saturação com os impasses, Inocência Mata diz que 
“está em jogo uma guerra de hegemonias”: “Em vez de se discutir o acordo, começa-se a discutir a 
História e os seus problemas, se nos submetemos aos brasileiros ou se a língua portuguesa perde a 
sua identidade.” 

Já que as questões do vocabulário podem avançar paralelamente, também o escritor angolano José 
Eduardo Agualusa considera desnecessário atrasar-se mais a implantação do acordo nestes países, 
“sob pena de ficarem prejudicados”, por exemplo, na questão editorial. “Angola e Moçambique 
importam a maioria dos livros de Portugal e Brasil, livros já escritos segundo o novo acordo” o 
que, segundo Agualusa, pode provocar alguma desincronia na aprendizagem da escrita. 

É outra das questões para que chamam atenção diversos intelectuais africanos, apreensivos com os 
problemas de aplicação, tendo em conta a vulnerabilidade dos sistemas de ensino, onde faltam 
sistematicidade e docentes com competências para tornar o acordo num instrumento eficaz. 

Mas, se os problemas na aprendizagem da língua poderão melhorar com mais homogenia gráfica, 
“a grande diversidade” africana “não é gráfica, é sintáctica e semântica”, refere Pimentel Teixeira. 

O deputado e escritor João Melo, por exemplo, recorda ao PÚBLICO o já longo contributo 
angolano para a africanização da língua portuguesa, caso do português do Brasil com vocábulos 
provenientes do kimbundu, do kikongo e do umbundu, e influenciado na estrutura e no sotaque. E 
defende que “como o acordo privilegia o aspecto fonético vai facilitar a expansão e aprendizagem 
da língua entre angolanos”. 

Mas o acordo responde como se houvesse apenas uma fonética “culta” luso-brasileira sobreposta 
às fonéticas “cultas” dos outros países, contrapõe Pimentel Teixeira. E sublinha considerar que 
“isto é o pensar pós-colonial das décadas de 1970 e 1980, quando o AO foi gizado”: “É uma 
pantomina da concepção de partilha cultural, linguística, política) que se anuncia para agora, é 
tetricamente reaccionário.” 

Marta Lança 

[in jornal "Público", secção "Cultura", 11.04.12. Autoria: Marta Lança. (o link para o artigo não está disponível)] 
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26. «A suspensão» [Vasco Graça Moura, "DN"] 

11/04/2012  

 

Na VII reunião de ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa não ocorreu a nenhum dos presentes invocar o famigerado segundo 
protocolo modificativo do Acordo Ortográfico, em que algumas luminárias se 

baseavam, para sustentar que ele tinha o condão de fazer vigorar o que não estava em condições 
para tal. 

A evidência era gritante: se esse protocolo, soi-disant dispensador de mais de três ratificações, não 
tinha sido ratificado por todos os estados signatários, também não estava, nem está, em vigor na 
ordem jurídica internacional e muito menos nas ordens jurídicas nacionais… Agora ficou claro que 
este entendimento é pacífico. 

A declaração refere a existência de constrangimentos, que podem de futuro “dificultar a boa 
aplicação do Acordo”, e de estrangulamentos no processo de ensino e aprendizagem (não se 
percebe muito bem em que consistam, mas é certo que eles não se verificam pelo menos em 
Angola e em Moçambique, onde o AO não está a ser aplicado…). 

Com data de 29.3.2012, podemos ler no Blog da Casa Civil do Presidente da República de Angola 
(http://www.casacivilpr.com/pt/noticias/2012/03/29/angola-protela-adopcao-do-acordo-
ortografico/) que Angola protela a adopção do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
porque pretende estudar e avaliar uma série de aspectos de conteúdo, no sentido de acautelar as 
implicações no sistema educativo nacional. O AO continua a ser avaliado, para que “no caso de ser 
ratificado” (note-se bem: no caso de…), “o mesmo não cause dificuldades ao sistema educativo em 
vigor no país”. E aponta-se a falta de preparação dos alunos, professores e as implicações que têm 
a ver com a produção de materiais didácticos, como alguns factores que condicionam a adesão de 
Angola ao novo acordo. 

Acresce um ponto verdadeiramente enigmático na declaração final do encontro: o reconhecimento 
da “necessidade de se estabelecer formas de cooperação entre a Língua Portuguesa e as demais 
línguas em convívio nos Estados Membros”. O que é que isto quer dizer? O que é cooperação 
entre línguas? Quais são as línguas em questão? O francês na África Ocidental? O inglês na África 
Austral? As várias línguas nativas a leste e a oeste? 

O significado profundo desta coisa traduz provavelmente a confissão envergonhada, por parte do 
neocolonialismo luso-brasileiro, de que o AO não dispõe absolutamente nada para a grafia de 
vocábulos das línguas nativas que tenham sido incorporados no português. Se é este o sentido útil 
desse ponto, isto significa o reconhecimento, por todos os governos, de que, também por esta 
razão, o AO não pode ser aplicado enquanto não for alterado! 

Por outro lado, a declaração reconhece a inexistência de vários vocabulários ortográficos nacionais 
e, ipso facto, a inexistência do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa exigido pelo 
AO, o qual deveria arrancar daqueles e ser elaborado com a participação de todos os estados 
membros. 
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Fala-se depois na necessidade de desencadear acções que diagnostiquem os tais constrangimentos 
e estrangulamentos na aplicação do AO (volto a perguntar o que será um estrangulamento na 
aplicação do dito?) e redundem numa “proposta de ajustamento” do mesmo AO. 

Se se pretende uma proposta de ajustamento, aceita-se o princípio de uma revisão, que terá de ser 
objecto de tratado internacional e posterior ratificação para ser válida. 

Ou seja, a declaração final reconhece implicitamente que não tem pés nem cabeça o que se afirma, 
quanto ao vocabulário ortográfico do ILTEC e quanto ao segundo protocolo modificativo, nas 
letras gordas da leviana resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, do Governo Sócrates: 
nenhum vocabulário ortográfico nacional pode substituir o vocabulário ortográfico comum que o 
AO exige e o tal protocolo nunca entrou em vigor. 

De resto, o melhor reconhecimento de que essa resolução 8/2011 vale zero vírgula zero, resulta, 
desde logo, de não haver sombras do AO na ortografia da declaração final. Ninguém, nem mesmo 
o Governo português, a quis aplicar… 

Tudo isto significa que Portugal assentou oficialmente na necessidade de revisão do AO. E isso 
deveria levar à suspensão dele, por não fazer sentido que, enquanto tais acções de revisão e 
correcção estiverem em curso, se aplique entre nós o que, além de não estar em vigor, ainda não se 
sabe se vai ser aplicado, nem quando, nem onde, nem em que termos; nem se, afinal, é para todos, 
ou para ninguém. 

Vasco Graça Moura 

 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Vasco Graça Moura publicado no "Diário de Notícias" de hoje, 11.04.12.] 
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27. «A desmontagem do ‘facto consumado’» [Teresa 
Cadete, "Público"] 

08/04/2012  

 

«A desmontagem do “facto consumado”» 

Por Teresa R. Cadete 

Há algumas semanas, numa conversa ocorrida no meio 
académico, alguém questionou, como se falasse consigo 
próprio: “Pois, não gosto do AO, mas tenho de ver o 
melhor modo de implementá-lo sem dor”. Isto junto de 
alunos de uma faculdade sem política ortográfica definida. 

O docente em questão tinha na sua mão decidir o modo de usar a língua materna e participar a sua 
decisão aos alunos, justificando as razões da opção tomada. E, naturalmente, respeitando as opções 
destes. 

Porquê então tal conformismo? No momento que atravessamos, e perante toda a argumentação 
exposta nos planos linguístico, cultural e jurídico, já se tornou público e notório que ninguém será 
prejudicado por criticar as arbitrariedades, as inconsequências, as irregularidades do texto do 
acordo de 1990 e das posteriores “emendas”. (Já falaremos da situação de quem é 
profissionalmente coagido a adoptar o AO.) Recentemente, tive de ler uma tese de mestrado escrita 
por uma candidata brasileira e que continha palavras como excepção, aspecto, perspectiva, 
recepção, etc. Creio que mesmo um acordista honesto se teria aqui interrogado vezes sem conta 
sobre a razão do sacrifício de uma erradicação de consoantes (que indicam a pertença a uma 
família de palavras) imposta ao português europeu. 

Não nos iludamos. Por um lado existe uma aparente liberalidade, por parte das autoridades 
legislativas e governativas, face à possibilidade de resistir às imposições do AO, que 
reconhecidamente falham as respectivas metas em todos os planos (alegada correspondência entre 
oralidade e escrita, pretensa unificação da língua para o mundo da lusofonia, real assalto das 
editoras ao mercado brasileiro, esse em que porém os leitores que amam a língua compreendem 
sem esforço o português europeu; será que esse assalto visa os analfabetos, os leitores light?). Por 
outro lado, essa liberalidade não consegue mascarar o carácter totalitarizante de uma medida que 
confronta o cidadão comum a par e passo com uma língua em que ele não se re-conhece. Porque 
quem usa o acordês parece ficar isento de passar por esse processo sensorial e reflexivo tão 
primorosamente descrito por José Gil no texto publicado na Visão no passado 16 de Fevereiro. 
Engole a língua, sem a mastigar, e vomita-a como moeda de troca que se gasta por passar 
rapidamente de mão em mão, com valor de comunicação imediata. 

Tomemos como exemplo a alegada percentagem de 1,6% de palavras alteradas no Português 
europeu (Daniel Ricardo, O Novo Acordo Ortográfico, publicação da Impresa distribuída com 
jornais e revistas em 2011, p. 13). Ora acontece que essa percentagem pode ser verdadeira se 
tivermos em conta a totalidade lexical, mas que eu saiba ainda não existe nenhum estudo sobre a 
frequência e recorrência do uso das palavras mais afectadas pela razia acordista. Os resultados 
dessa nova estatística ultrapassariam, de longe, a percentagem que pressupõe a colocação no 
mesmo plano de palavras como acção, concepção, espectáculo por um lado, e manati, ornitorrinco, 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  54  - 

equidno, por outro, essas espécies animais cuja classificação nos deu outrora que fazer nos bancos 
escolares. 

Mas são aquelas palavras que nos ligam não apenas às nossas origens greco-latinas (nesta altura, 
os acordistas preparam a batuta para o estafado argumento da “pharmácia”, como se precisassem 
de aspirinas para as dores de cabeça que os argumentos críticos ao AO porventura lhes causam) 
mas sobretudo, e aqui reside na minha opinião um dos pontos mais sensíveis dos efeitos do AO, à 
grande família que partilha essas origens. Tal tradição linguística faz com que leitores em 
numerosos países europeus, e não só, possam entender textos noutras línguas. Nomeadamente, no 
português europeu. 

Sendo porém apartados pela força de uma medida prepotente, ao arrepio de reconhecidos 
especialistas ao longo de mais de vinte anos, dessa família plural que não só pede meças numéricas 
à totalidade lusófona como possui uma genealogia que nos integra organicamente numa Europa 
que à superfície continua politicamente inquieta e financeiramente nervosa, os nossos filhos e 
netos que forem obrigados a ler pela cartilha acordês ver-se-ão privados dessa herança em nome 
de um injusto nivelamento que advém de uma concepção atrofiada de democracia. 

É aqui que o politicamente correcto acaba por revelar um fundo elitista e perverso. Quem tem 
coragem de admitir o simples facto de um número limitado de crianças e adolescentes “ouvir dizer 
em casa” (outro argumento acordês de rigor científico mais que duvidoso) palavras em que a 
eliminação das consoantes mudas provoca uma insegurança na percepção semântica e no modo de 
pronunciar, precisamente porque passam a ser lidas como desconhecidas? Em nome de uma 
pretensa facilidade fonética que parece querer atribuir aos aprendentes do português europeu, 
como língua materna ou estrangeira, um estatuto semelhante ao do débil mental a quem o 
entendimento de conexões etimológicas provocaria traumas, priva-se a grande comunidade indo-
europeia de uma partilha que acaba por nem sequer ser concedida, como já vimos, à grande 
irmandade lusófona. E a esta bastaria que, em Portugal e nos outros países que aprenderam a falar 
a partir da matriz europeia, existisse uma Academia das Letras digna desse nome (ou de uma 
equipa competente plurinacional) que elaborasse um léxico contemplando todas as variantes do 
português, em plena igualdade plural. Isto a montante de todas os remendos pontuais e casuísticos 
que se queira fazer ao que nasceu torto e tarde ou nunca poderá endireitar-se. A grande família 
lusófona precisa, isso sim, de reconhecer-se na alegria criativa da diferença, não de ficar frustrada 
com rasuras injustificadas e arbitrárias. Não deitemos fora a criança com a água do banho. 

Para acabar com o trauma, esse real, de confrontação diária com um p”rtuguês light inconsequente 
e descaracterizado, só existe um caminho coerente: o de exigir a revogação do AO assinando a 
petição através do link http://ilcao.cedilha.net/. Porque o AO só se tornará num facto consumado 
se não houver um número significativo de cidadãos que se dêem a esse ínfimo trabalho. 

Não quero terminar sem uma nota de solidariedade para todos aqueles que se vêem 
profissionalmente coagidos a aplicar o AO. Na verdadeira política, a que parte dos indivíduos 
pensantes em interacção, não há receitas. Deixo aqui a minha homenagem a essas pessoas que têm 
um caminho mais difícil para organizar formas de resistência a uma medida injusta, autoritária e 
irracional – porque é essa via que fará História, mas que também só se fará caminhando. 
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28. A pergunta de ["PÚBLICO", 8 de Abril, 2012] 

08/04/2012  

 
António Emiliano para Francisco José 
Viegas 
O Acordo Ortográfico [AO], feito há 22 
anos, recebeu pareceres técnicos muito 
negativos e só dois membros da CPLP o 
aplicam de facto. Portugal subscreveu a 
declarac ̧ão de Luanda de 30/03/2012 
que diz que o AO produz 
constrangimentos no processo de ensino 
e aprendizagem e deve ser revisto (em 
prazo indeterminado). Não se deveria 
suspender imediatamente o AO nas 
escolas e nas instituições do Estado? 
Respondendo ao desafio do PÚBLICO, 
o professor de Linguística da UNL 
dirige uma pergunta ao secretário de 
Estado da Cultura 

 

 

[Transcrição integral de "A Pergunta de", secção da pág. 3 do Público de publicada no "PÚBLICO" de 08.04.2012.] 

[Nota: os conteúdos publicados na imprensa ou divulgados mediaticamente que de alguma forma digam respeito ao 
“acordo ortográfico” são, por regra e por inerência, transcritos no site da ILC já que a ela dizem respeito e são por 
definição de interesse público.] 
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29. «Essa sinistra guilhotina» [Fernando Paulo Baptista] 

07/04/2012  

Dado o seu evidente interesse público, transcrevemos seguidamente um “texto 
para reflexão”, como o designou o próprio autor, que o Prof. Dr. Fernando 
Paulo Baptista fez o favor de nos deixar em comentário ao artigo (publicado 
no JN e aqui transcrito) de Manuel António Pina. 

Para o autor deste brilhante e elucidativo trabalho, o senhor Professor Doutor 
Fernando Paulo Baptista, ilustre filólogo, aqui ficam as nossas mais sinceras 
homenagens, justificando-se que tão importante documento tome o relevo que 
plenamente merece no site da ILC. 

Senhor Professor, é para nós subida honra (re-)publicar assim este seu 
extraordinário estudo. Bem haja!  

 
Essa sinistra “guilhotina” liquidatária das matrizes profundas da Língua Portuguesa, 
esfingicamente instalada e escondida na Base IV do actual acordo ortográfico (1990), deveria ser a 
nossa preocupação nuclear pela defesa da «madre língua»!… 

– 1 – 
A desassossegada e fulcral preocupação que o actual acordo ortográfico/1990 não pode deixar de 
suscitar reside no facto de impor uma «grafia» (repare-se bem: uma «grafia»!…) fono-cêntrica ou 
orali-cêntrica, assente na volátil e efémera “substância” dos «sons», dos «fonemas» («verba 
volant»), e não, na “substancialidade” estruturante, consistenciante, estabilizadora e permansiva 
das «letras», dos «grafemas» («scripta manent») de que, pelo menos desde os gramáticos, 
retóricos, dialécticos e filólogos clássicos (e.g.: Dionísio de Trácia, Apolónio Díscolo, Marco 
Terêncio Varrão, Marco Fábio Quintiliano, Valério Probo, Élio Donato, Prisciano Cesariense…), 
as regulae, as gramáticas, os dicionários e as antologias têm sido a expressão concreta, garantística 
e profiláctica[1]. 

– 2 – 
Na verdade, contrariando o princípio enunciado pelo clarividente linguista brasileiro Luiz Carlos 
Cagliari[2], segundo o qual, «a grafia tem como objetivo maior permitir a leitura, e não, 
representar uma pronúncia», “escrever como se pronuncia” (como se fala…) passou a ser o 
leitmotiv teleológico e condutor deste novo acordo!… 

– 3 – 
Mas, afinal, o que é que, através de um tão mal engendrado e tão contraditório normativo 
acordatário destinado a regulamentar, a unificar e a normalizar a forma grafémica das práticas 
escritas da língua como é este novo acordo ortográfico (que, importa dizê-lo frontalmente, 
configura objectivamente um “monumento” à incongruência epistemológica e à incompetência 
linguística, filológica e pedagógico-didáctica!…), sim, o que é que, com um tal “pacto 
regulatório”, se pretende normalizar, uniformizar e estabilizar?… É a «pronúncia», ou seja, «o 
modo oral» de realização da língua, que se concretiza através dos actos de falar e de ouvir, ou é «o 
modo escrito» de realização dessa mesma língua, que se concretiza através dos actos de escrever e 
de ler?… 

– 4 – 
Se é «a pronúncia», há que elaborar, então, um acordo que, com toda a propriedade, deverá passar 
a designar-se de «acordo ortoépico» ou «acordo ortofónico», e não, «acordo ortográfico»; esse 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  57  - 

acordo, tomaria como referencial um «padrão fonético-fonológico» o mais alargado possível, com 
a intervenção dos melhores foneticistas e fonologistas da CPLP (e recuperando a parte melhor do 
trabalho, a esse nível, realizado pela comissão liderada por Gonçalves Viana para o acordo de 
1911…), por forma a poder vir a funcionar como uma espécie de «unicode ortofónico» ou de 
«alfabeto fonético-fonológico universal» para toda a CPLP. 

– 5 – 
Se, pelo contrário, o que se pretende realmente normalizar, uniformizar e estabilizar são «as 
práticas escritas», com especial destaque para o «vocabulário» (sobretudo, em sua expressão mais 
rigorosa e elaborada…), então, há que pensar num acordo verdadeiramente «ortográfico», isto é, 
num normativo que seja preservador e respeitador da essência grafémica da língua escrita e que 
não guilhotine nem liquide os constituintes “genómicos” ou “adeânicos” das raízes lexicais que 
integram as bases genealógico-genéticas eruditas, provenientes do latim e do grego, porque são o 
suporte ou sustentáculo do património lexical mais rigoroso e mais denso das principais línguas 
românicas, património que também é transversal ao inglês e ao próprio alemão. 

– 6 – 
Cabe sublinhar que essas bases ou matrizes clássicas eram escrupulosamente respeitadas e 
preservadas pelo anterior acordo ortográfico de 1945 até aos limites da consensualidade possível 
que, àquela data, foi exemplarmente construída pelos filólogos e linguistas das duas delegações 
negociais: a portuguesa e a brasileira… 

– 7 – 
Deve salientar-se, ainda e a propósito, que este acordo de 1945 (apesar de se afastar [à semelhança, 
por exemplo, da língua espanhola...] do modelo ortográfico mais rigorosamente etimologista e 
tradicional dos «ph», dos «th» e dos «y», que esteve em vigor até 1911 e que foi seguido 
pacificamente, até então, por Portugal e pelo Brasil…), era, efectivamente (dentro dos limites da 
perfeição possível…), um normativo bem elaborado, obra de prestigiados filólogos e académicos 
portugueses e brasileiros, de que se destacam dois grandes nomes de referência: Rebelo Gonçalves, 
do lado de Portugal, e Sá Nunes, do lado do Brasil. 

– 8 – 
E a questão que, à partida, se coloca é a seguinte: o acordo ortográfico de 1945 (revelador de uma 
sintonia fundamental com o espanhol e demais línguas românicas…) alguma vez dificultou o 
processo de alfabetização escolar e de aprendizagem da escrita e da leitura, alguma vez impediu o 
pluralismo e a polifonia das pronúncias mais diversas em Portugal, no Brasil, em toda a CPLP e na 
diáspora, alguma vez travou o normal curso da “evolução” da língua portuguesa ou obstaculizou a 
sua projecção e dignificação no mundo ou o alargamento dos mercados e o respectivo dinamismo 
negocial, argumentos estes de que se servem os devotos defensores do “pronúncio-cêntrico” actual 
acordo, de modo acrítico, sofístico e demagógico?[3]… 

– 9 – 
Importa, igualmente, interrogarmo-nos quanto às razões que terão impedido a não realização do 
prometido «debate aprofundado», a não publicação do previsto «Vocabulário ortográfico da língua 
portuguesa», questionarmo-nos, em suma, sobre o porquê da marginalização, silenciamento ou 
ostracismo de pareceres e estudos tão importantes, tão consistentes e tão bem fundamentados como 
são, entre outros, os dos Profs. Óscar Lopes, Maria Helena Mira Mateus, Ivo de Castro, Inês 
Duarte, António Emiliano, Maria Filomena Gonçalves, etc…, etc…[4] 

– 10 – 
Do mesmo modo, se afigura pertinente desmascarar a ostentatória postura de quantos citam, como 
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ornamento de uma pretensa cultura poético-literária, o famoso exergo pessoano — «Minha pátria é 
a língua portuguesa» —, exergo esse, usurado de modo amnésico, se não mesmo ignaro, quando 
esquecem ou desconhecem que, logo a seguir a essa tão vulgarizada como trivializada fórmula, o 
seu heterónimo autor textual, Bernardo Soares, inscreveu, nesse mesmo andamento sintáctico, 
afirmações relacionadas com a expressão escrita da língua portuguesa e com a questão da 
«ortografia», carregadas de tão fino simbolismo como são as seguintes: 

«As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas (…). Nada 
me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal (…). Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o 
único ódio que sinto (…) a página mal escrita (…), a ortografia sem ípsilon (…). Sim, porque a 
ortografia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-
romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha»[5]. 

– 11 – 
Mas estas palavras, não só põem em inquestionável e mais do que justificado relevo o “modo 
escrito” da língua, mas também estão em clara e flagrante sintonia com a lapidar argumentação 
que Fernando Pessoa[6] desenvolveu no contexto do seu lúcido e frontal combate contra o acordo 
ortográfico de 1911, acordo, também ele «pronúncio-cêntrico», que, como sabemos, «liquidou», 
sem apelo nem agravo, a tradicional grafia etimológica do «ph» de «pharmacia», do «th» de 
«theatro» e do «y» de «lagryma»[7], afastando, assim, a grafia do português da grafia do inglês, 
que era a outra sua predilecta língua de criação poético-literária, com a qual estava estreitamente 
familiarizado desde a infância: 

«… O problema da ortografia é o da palavra escrita, nada tendo essencialmente que ver com a 
palavra falada (…). A tradição cultural, quanto à palavra escrita, é a tradição etimológica (…). A 
nossa ortografia, quando, lentamente, se foi fixando, fixou-se numa ortografia etimológica, 
baseada, é claro, no latim. (…) Como a pronúncia da palavra é só da palavra falada, e se produz 
por sílabas, a palavra escrita nada tem com a pronúncia dela. (…) A letra e não a sílaba é a 
«unidade» na palavra escrita». 

– 12 – 
Mas, ainda no que diz respeito ao acordo ortográfico de 1945, o Brasil, como se sabe, também o 
subscreveu e ratificou, tendo então sido expressamente reconhecida a sua qualidade técnico-
científica e filológica[8]. 

– 13 – 
Há, porém, um irrasurável dado de facto que não tem sido tido na devida conta e que é o seguinte: 
o modelo de referência da prática ortográfica em todo o mundo, mesmo com o seu tradicional 
conservadorismo etimológico, continua a ser, queiramos ou não, a língua escrita inglesa, não só 
porque é a língua de maior implantação mas também, e sobretudo, porque é a «língua franca» da 
grande comunicação e divulgação científica e sapiencial à escala planetária: basta pensar no que se 
passa com a respectiva produção bibliográfica especializada em todo o mundo e com a Internet!… 

– 14 – 
E face ao argumento de que «as línguas são realidades vivas que evoluem» (argumento invocado, 
de modo tão trivial quanto acrítico, pelos devotos defensores do actual acordo para o justificarem a 
qualquer preço…), será que a pervivência dessa “grafia etimológico-tradicional” no inglês, no 
francês e no alemão tem impedido o normal curso da evolução destas línguas?… Não deveria 
haver maior rigor intelectual quando se recorre a este tipo de argumentação?… 

– 15 – 
Depois (e focalizando-nos agora no plano mais estritamente histórico-linguístico…), é ou não é 
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verdade que a língua inglesa, não sendo considerada propriamente uma língua românica ou neo-
latina, preserva intactamente as bases genealógico-genéticas greco-latinas, clássico-eruditas, que 
representam a fonte de mais de 80% das terminologias especializadas?… 

– 16 – 
O que significa que é o “paradigma” genealógico-genético, filológico-etimológico (que, enquanto 
filólogo, tento defender com fundamentos e com argumentos de natureza epistemológica, 
filológica, linguística e pedagógica e não, de ordem subjectivista, sentimental ou meramente 
opinativa…), o que significa, repito, que é esse “paradigma” aquele que melhor pode garantir não 
só as duas vias de formação lexical — a via popular e a via erudita —, mas também a proximidade 
inter-lexical e sémio-discursivo-textual do português com o inglês e com as principais línguas 
românicas (comparar a Base VI do anterior acordo ortográfico /1945 com a Base IV do actual 
acordo ortográfico /1990). 

– 17 – 
Não é por acaso, portanto, que o inglês é, hoje, reconhecidamente, o grande «sucessor» ou 
«herdeiro» do latim e do grego em todo o mundo, línguas que, apesar de catalogadas de «mortas», 
continuam a ser a fonte do maior número das raízes lexicais das terminologias científicas e 
especializadas e a alimentar os processos de «neologia», de «léxico-génese» e, mais 
especificamente, de «término-poiese», raízes, em suma, que são reconhecidas e consagradas pelas 
organizações internacionais de legitimação e normalização terminográfica. 

– 18 – 
Assim sendo, também não é por qualquer capricho de tipo «clubístico» ou de conservadorismo 
«tradicionalista» ou «anti-evolução», que luto, sobretudo, contra a Base IV do actual AO/1990. E 
quando digo que os Políticos e Académicos de Portugal e do nosso estimado Brasil deviam 
repensar tudo isto, não por é menos consideração por eles que o digo. Devo confessar, a propósito, 
que, além de familiares meus, tenho, em vários dos seus estados, inúmeros amigos que são 
professores universitários e investigadores, inclusivamente, na área da «Tele-medicina» e da 
«Tele-saúde», de cujo movimento internacional tenho o privilégio de ser membro honorário… 

– 19 – 
A minha preocupação nuclear decorre, portanto, do facto de entender que a Língua Portuguesa, 
pela sua universalidade e implantação intercontinental, justifica situar-se, cada vez mais, «na linha 
da frente», entre as principais línguas de comunicação e divulgação científica, tecnológica e 
sapiencial especializada. Mas, com esta «orto-orali-grafia» ou «orto-pronúncio-grafia», receio bem 
que alguma vez consiga chegar a conquistar também, como aliás bem merecia, o “estatuto” 
internacional de «língua franca» da Ciência e do Saber!…  

– 20 – 
Por isso é que, nessa perspectiva, a questão das terminologias se afigura crucialmente decisiva e 
não creio que os países de língua inglesa (Inglaterra, EUA, Canadá, Austrália, África do Sul, etc.), 
onde estão implantadas as melhores universidades do mundo, vão alterar a sua ortografia de raiz e 
tradição clássica filológico-etimológica para uma ortografia orali-fónica e anti-genealógica. 

– 21 – 
Os académicos e universitários e os dirigentes políticos destes países, porque são lúcidos e 
prudentes, sabem bem que constitui uma «regra de ouro» inalterável e irrevogável (como é próprio 
da «escrita» científica e sapiencial mais elaborada, mais estruturada, mais consistente e mais 
responsável) garantir e promover a precisão, o rigor, a segurança, a estabilidade, a mono-
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referencialidade, a univocidade e a intercomunicabilidade conceptual, lexical e terminológica entre 
as comunidades científicas de todo o mundo[9],… 

– 22 – 
Este entendimento traduz uma convergente sintonia com a perspectiva que subjaz aos processos de 
término-poiese e de término-grafia, tal como ressalta das seguintes e autorizadas palavras de uma 
das mais prestigiadas especialistas na matéria, María Teresa Cabré[10]: 

«Para la terminología, considerada (…) en su proyección como sistema de comunicación entre 
especialistas, la grafía de las unidades léxicas tiene una importancia capital, ya que los procesos de 
normalización no actúan sobre la pronunciación de los términos, sino precisamente sobre su forma 
escrita»[11]. 

– 23 – 
Entre as principais estratégias[12] de aprendizagem do vocabulário em geral, mas, sobretudo, do 
vocabulário de maior relevância cognitiva e densidade semântica, situa-se a “análise 
morfémica”[13] como imprescindível técnica de “decomposição recomposição” e interiorização 
inteligente e racionalmente ancorada, através da tomada de consciência do significado e do valor 
dos três fundamentais constituintes da estrutura significante de um lexema: a raiz, os prefixos e os 
sufixos… 

– 24 – 
Ora a raiz das palavras tem em tudo isto uma importância determinante: um só exemplo (em 
representação dos milhares que, em análoga consonância, poderiam, igualmente, ser aqui 
convocados…) bastará, a meu ver, para o demonstrar e justificar. Vejamos, então, o que se passa 
com a palavra ‘espectroscopia’: 

– 25 – 
Nos textos científicos e técnicos, não é indiferente escrever ‘espectroscopia’ ou ‘espetroscopia’ (a 
primeira com «c» antes do «t», a segunda sem esse «c»): é que, em inglês (como, aliás, em 
espanhol, em francês e em alemão), «escreve-se», conservando o «c» da raiz, ou seja, 
‘spectroscopy’ (em inglês), ‘espectroscopía’ (em espanhol), ‘spectroscopie’ (em francês), 
‘Spektroskopie’ (em alemão). E o mesmo se passa com a escrita dos demais termos da mesma 
família de ‘espectroscopia’. Se não, vejamos: 

Em inglês: specter spectral spectre spectrogram spectrograph spectrographic spectrography 
spectrometer spectroscope spectroscopic spectroscopical spectroscopy spectrum… 

Em espanhol: espectral espectro espectrógrafo espectrograma espectroscópico espectrografico 
espectrografía espectroscopía espectroscopio… 

Em francês: spectre spectroscopie spectrographe spectrographie spectromètre spectrométrie 
spectroscope spectroscopie… 

Em alemão: spektrale Spektrograf Spektrometer Spektroskop Spektroskopie Spektrum… 

Em português (pelo anterior acordo de 1945): espectral espectro espectrógrafo espectrograma 
espectroscópico espectrográfico espectrografia espectroscopia espectroscópio… 

Em português (pelo actual acordo de 1990): espetral espetro espetrógrafo espetrograma 
espetroscópico espetrográfico espetrografia espetroscopia espetroscópio… 

– 26 – 
O problema que, agora, se nos coloca, ao nível da intercomunicabilidade lexicológica e da 
normalização terminográfica, é o seguinte: por que motivo é que se escreve dessa maneira 
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naquelas tão importantes e influenciadoras línguas, conservando a letra «c» antes do «t» (que é, 
importa sublinhá-lo, um «c» genómico ou adeânico da raiz da palavra), quando o que seria mais 
lógico, mais natural e mais “simplificador” era suprimir esse grafema que até nem se 
pronuncia?!… Ter-se-á ortografado assim, por um mero e caprichoso pretexto de 
«conservadorismo» anti-evolução e/ou de intransigente obstinação «complicativa» e 
«dificultativa», ou não terá sido, antes, como já atrás ficou sublinhado, em razão de uma sensata, 
prudencial e estratégica preocupação epistemológica com a precisão, o rigor, a segurança, a 
estabilidade, a mono-referencialidade, a univocidade e a intercomunicabilidade conceptual, lexical 
e terminológica entre as comunidades científicas de todo o mundo?… 

– 27 – 
A resposta afigura-se óbvia e clara: mantém-se o grafema «c» da raiz, porque, dessa forma, fica 
bem patente, sem qualquer margem para dúvida ou ambiguidade, o facto de todos estes termos 
técnico-científicos serem formados por um comum e isogénico constituinte de base (oriundo do 
indo-europeu) — «spek- [> spik- ] / spok (> por metátese: skep- / skop-») —, mediatizado pelo 
latim e pelo grego, ou seja, a raiz latina «spec- / spic- » e a sua cognata grega «scep-/ scop-»[14]. 

a) A primeira destas duas variantes radiciais — spec-— está presente no verbo latino «specio, -is, -
ere, spexi, spectum», que é um vocábulo morfo-semanticamente relacionado com largas dezenas 
de outros vocábulos portugueses (uns de uso corrente e vulgar; outros, de uso especializado e 
erudito) pertencentes à mesma família lexical (arúspice aruspicina aruspício aspecto aspectual 
áuspice auspiciar auspício auspicioso circunspecção circunspecto conspecto conspícuo despeita 
despeitar despeito despiciência despiciendo despiciente especial especialidade especiaria espécie 
especificar específico espécime especiosidade especioso espectacular espectáculo espectador 
espectante espectar espectral espectro espectoscópio especulação especulador especular 
especulativo espéculo espelho espia espião espiar expectante expectar expectativa expectatório 
frontispício inspeccionar inspecção inspector insuspeição insuspeito introspecção introspectivo 
intuspecção perspectiva perspectivar perspectivismo perspicácia perspicaz perspicuidade perspícuo 
prospecção prospectar prospectivo prospecto prospector respectivo respeitar respeito respeitoso 
réspice retrospecção retrospectivo retrospector suspeição suspeito suspicácia suspicaz…), sendo 
que todos estes vocábulos (que ultrapassam a centena…) são portadores do significado “adeânico” 
fundacional e transversal a todos eles, de «olhar atentamente para, observar bem…». 

b) A segunda variante (a raiz grega scep- / scop-, formada por metátese interconsonântica [sp > sc] 
a partir da supra-referida raiz indo-europeia) está presente em lexemas gregos como episcopéo, 
epíscopos, sceptikós, scéptomai, skopéo, scopê, scopiá, scopós e é igualmente portadora do 
significado fundamental de «olhar atentamente para, observar bem…». 

– 28 – 
Foi a partir do seu isogénico enraizamento genético-genealógico nessa ancestral matriz morfo-
semântica que o termo ‘espectroscopia’ (em inglês: ‘spectroscopy’) foi criado para designar, 
caracterizar, tipificar e definir, com o indispensável rigor conceptual, «o estudo científico, técnico 
e tecnológico baseado na observação atenta, pormenorizada e rigorosa das interacções entre a 
radiação electromagnética e a matéria constituinte de uma dada amostra submetida a análise 
espectral; estudo que se desenvolve através de um processo operatório, potenciado por específicos 
e sofisticados recursos técnico-tecnológicos que permitem detectar e observar, com cuidadosa e 
minudente exigência, os fenómenos de oscilação dos campos magnéticos e eléctricos, de absorção 
ou emissão de energia radiante, a variação de densidade espectral, etc., foto-cromaticamente 
gravados ou registados nos espectogramas»[15]; é este tipo de estudo que está na origem de 
métodos e técnicas de diagnóstico como a «ressonância magnética». 
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– 29 – 
Repare-se que, em inglês (como aliás também nas outras línguas europeias mencionadas…), são 
três os “termos-conceito” que ressaltam imediatamente e de forma óbvia e clara, por estarem 
intimamente relacionados entre si e apresentarem a mesma grafia genético-etimológica clássica 
(greco-latina) e a mesma estruturante raiz genómica «spec-»: «spectrum», «spectroscope», 
«spectroscopy» (em português, pelo acordo de 1945: espectro, espectroscópio, espectroscopia)… 

– 30 – 
Se quisermos consolidar essa base morfo-semântica comum a estes três termos, podemos recorrer 
à listagem das dezenas de vocábulos acima inventariados e organizá-los, de modo radicado, 
reticulado e constelado ou, também, em pódio e em pirâmide. Desse modo, a didáctica do 
vocabulário (léxico-didáctica) promove, reforçadamente, uma aprendizagem das formas 
significantes e dos respectivos conteúdos eidético-conceptuais e noemático-semiósicos 
fundamentais que estão em causa nas terminologias especializadas e no léxico em geral, mas 
promove-a, de modo inteligente e racional, e não apenas através da simples memorização 
desprovida de qualquer esteio de racionalidade iluminante… 

– 31 – 
Se este tipo de exercício for feito, gradualisticamente (step by step), ao longo de toda a 
escolaridade (desde o ensino básico até ao ensino universitário inclusive…), acabaremos por 
compreender e reconhecer melhor o seguinte: 

i) «foi a linguagem científica que construiu para nós o vasto edifício teorético do conhecimento 
moderno» («scientific language has construed for us the vast theoretical edifice of modern 
knowledge» [Halliday: 2004, 182]); 

ii) «a linguagem da ciência é, por sua natureza, uma linguagem na qual as teorias são construídas; 
as suas características especiais são exactamente aquelas que tornam possível o discurso teorético» 
(«the language of science is, by its nature, a language in which theories are constructed; its special 
features are exactly those which make theoretical discourse possible» [Halliday: 2004, 207]); 

iii) «o discurso científico é uma forma da mais alta energia semiótica» («scientific discourse is a 
very high-energy form» [Halliday: 2004, 182]) proporcionada pelo sistema linguístico; 

iv) «a energia semiótica do sistema linguístico irrompe da léxico-gramática» («the semiotic energy 
of the system comes from the lexicogrammar» [Halliday: 2004, 54]) e, portanto, «todo o discurso 
é, por assim dizer, potenciado pela energia léxico-gramatical» («all discourse is powered by 
grammatical energy, so to speak» [Halliday: 2004, 182]); 

v) é na léxico-gramática (e mais focadamente no léxico…) que reside «o coração da linguagem» 
(«the heart of language» [Halliday: 2003, 194]) e «a fonte da sua energia semiótica» («the source 
of its semiotic energy» [Halliday: 2003, 276]), constituindo, assim, «a casa do poder semiogénico 
de uma língua» («the semogenic powerhouse of a language» [Halliday: 2003, 248]), poder que 
transforma o léxico no “centro nevrálgico” da construção de todas as significações e de todos os 
sentidos, numa palavra, de todo o conhecimento, uma vez que é ele o insubstituível codificador, 
ordenador, sistematizador e informante noético-noemático e semiósico e, assim, o imprescindível 
sustentáculo operatório da acção verbo-comunicativa interpretante e expressante[16]… 

vi) «criar um termo técnico é, em si mesmo, um processo gramatical» («creating a technical term 
is itself a gramatical process» [Halliday: 2004, 207]); 

vii) para existir enquanto termo, uma forma linguística (uma unidade lexical) tem que designar um 
conceito integradamente incluído num específico e bem demarcado “domínio de pertença” 
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noético-gnosiológico e sistémico-conceptual (científico, sapiencial, cultural… e.g.: matemática, 
física, astronomia, geologia, botânica, biologia, zoologia, medicina, direito, filosofia, economia, 
linguística, engenharias, metalurgia…) e determinado por uma definição [cf. Bessé: 2000, 182-
184][17]; 

viii) «os termos técnicos são uma parte essencial da linguagem científica; sem eles, seria 
impossível criar um discurso do conhecimento organizado» («tecnical terms are an essential part of 
scientific language; it would be impossible to create a discourse of organized knowledge without 
them» [Halliday: 2004, 201]); 

ix) «os problemas com a terminologia técnica surgem, por via de regra, não propriamente dos 
termos técnicos em si, mas das complexas relações que eles mantêm uns com os outros» («the 
problems with technical terminology usually arise not from the technical terms themselves, but 
from the complex relationships they have with one another» [Halliday: 2004, 162]); 

x) «os termos técnicos não podem ser definidos isoladamente» («technical terms cannot be defined 
in isolation»), uma vez que «cada um deles é para ser entendido como parte integrante de um 
quadro de referência mais vasto, sendo, assim, definido em referência a todos os outros» («each 
one is to be understood as part of a larger framework, and each one is defined by reference to all 
the others» [Halliday: 2004, 162]) [18]; 

xi) «ser alfabetizado em ciência — objectivo estratégico dos processos educacionais para a 
literacia científica… — significa ser capaz de compreender a linguagem técnica que está a ser 
usada» («to be literate in science means to be able to understand the technical language that is 
used» [Halliday and Martin: 1993, 168]); 

xii) «uma compreensão das raízes das palavras (…) ajuda-nos a todos a dominar quer os termos 
científicos quer os não-científicos e a tornarmo-nos mais proficientes no uso da linguagem» («an 
understanding of the roots (…) helps us all master both scientific and nonscientific terms and 
become more proficient in the use of language»… [Herr: 2008, 3-4]);  

xiii) finalmente, «aprender ciência é, no fundo, aprender a linguagem científica» [«learning science 
is the same thing as learning the langage of science», [Halliday, 2004, 138])[19], pelo que tem 
pleno cabimento evocar aqui o sugestivo título que a famosa especialista em «Linguagem 
Científica» — Bertha María Gutiérrez Rodilla —, Professora Catedrática da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Salamanca, escolheu para nomear a sua substanciosa e alumiante 
obra «La ciencia empieza en la palabra»[20]. 

– 32 – 
Mas a aprendizagem da linguagem científica conhecerá outra consistência, outra coerência, outra 
segurança e outra fecundidade, se tiver como orientação e como suporte estratégico-metodológico 
aquilo que, convergentemente, nos é proposto pelos melhores especialistas[21] em didáctica das 
línguas e, mais especificamente, em léxico-didáctica: o domínio seguro dos constituintes ou 
elementos genómicos de todo e qualquer lexema ou termo — a raiz, os prefixos e os sufixos — e a 
sua articulação transversal, em rede e em constelação, com os lexemas da mesma família morfo-
semântica e genética (genealogia da língua…). 

 

Em conclusão: 

Depois de tudo isto, poderá ainda parecer aos defensores do “simplismo” e do “facilitismo” 
pronúncio-cêntrico que a supressão de um “mero grafema” integrado nas sequências «ct» e «pt» 
(entre outras) da esfíngica Base IV do actual acordo ortográfico (1990) é «uma questão irrelevante 
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e sem importância» que mais parece uma caprichosa implicância (“caturrice”, “embirração”…) do 
filólogo do que uma muito séria preocupação, por um lado, com uma léxico-didáctica inteligente, 
coerente, radicada e teorética e metodologicamente sustentada e, pelo outro, com o rigor próprio da 
conceptualização do conhecimento científico e com a harmonização e sintonização noético-
terminológica de todo o ordenamento sapiencial… 

Pois bem, pensemos seriamente na situação-conjectura de uma receita médica ou de um relatório 
clínico (e poderia, igualmente, tratar-se de um acórdão jurídico ou de um projecto de 
engenharia…) em que apareçam termos técnico-científicos de especialidade médico-farmacológica 
ortografados segundo a orientação anti-filológica, anti-etimológica e anti-genealógica, consagrada 
na liquidatária Base IV do atabalhoado, incongruente, desestabilizador e caotizante novo acordo 
ortográfico!… 

Pode acontecer que, em consequência dessa confusionista “desarmonia” de origem ortográfica, um 
medicamento criteriosamente pensado e seleccionado na esperançosa expectativa de curar o 
doente, ao ser prescrito e formalizado naquela receita médica, em cumprimento da turbulenta e 
babélica “dis-ortografia” agora em vigor, se venha a transformar, através da leitura e da 
interpretação farmacêutica, numa fatídica “cicuta de morte”… 

E porque a complexidade ou a lacunaridade dos contextos, por um lado, e o ritmo urgentivo das 
situações emergenciárias, pelo outro, não são facilmente controláveis ou domináveis, pode muito 
bem acontecer que um relatório clínico, por causa das confusões ou contaminações terminológicas 
motivadas por semelhanças homofónicas ou parafónicas do tipo “recepção / receção” (em Teoria 
da Comunicação: «a recepção da mensagem foi perfeita»), “recessão” (em Economia: «a situação 
de recessão na Europa mantém-se»), “ressecção / resseção” (em Medicina Cirúrgica: «foi bem 
conseguida a ressecção do tumor»), venha a induzir terapias gravemente distorcidas, com as 
inerentes consequências, eventualmente fatais… 

É assim que não posso deixar de partilhar memorialmente com todos a “lição” que me foi dado 
aprender em torno do famosíssimo “efeito borboleta”[22] dos paradigmas meteorológicos, através 
da sugestiva, esclarecedora e formativa “parábola/alegoria” que plasma, figurativamente, a 
«dependência sensível das condições iniciais» que, como se sabe, é a designação técnico-científica 
daquele «efeito» metaforicamente identificado e universalizado pelo cinetismo etológico-alar de 
tão grácil e alucinado insecto: 

«Por um prego, perdeu-se a ferradura; 

Por uma ferradura, perdeu-se o cavalo; 

Por um cavalo, perdeu-se o cavaleiro; 

Por um cavaleiro, perdeu-se a batalha; 

Por uma batalha, perdeu-se o reino!» 

Só que o «reino» que, nesta fábula (ao mesmo tempo tão simples e tão eloquente…), em crescente 
gradação se foi perdendo, pode muito bem ser o intransferível, incomparável e maravilhoso reino 
da nossa própria VIDA!… 

Fernando Paulo Baptista 

[Consultar a bibliografia na página da ILC Contra o Acordo Ortográfico] 
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30. ‘Constrangimentos e estrangulamentos’ no AO90? 
Exacto. 

04/04/2012  

 

CPLP 
VII REUNIÃO DE MINISTROS DA EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE 

DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Luanda, 30 de Março de 2012 

DECLARAÇÃO FINAL 

[...] 

No quadro da aplicação e ratificação do Acordo Ortográfico de 1990, pelos Estados 

Membros da CPLP 

Reconhecendo que: 

- O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 é uma ferramenta em que todos os Estados 

Membros estão empenhados e que representa uma verdadeira contribuição para a promoção e 

defesa da Língua Portuguesa no espaço da CPLP e no Mundo; 

- A aplicação do Acordo Ortográfico de 1990 no processo de ensino e aprendizagem revelou a 

existência de constrangimentos que podem, no futuro, dificultar a boa aplicação do Acordo; 

- Há necessidade de se estabelecer formas de cooperação efectiva entre a Língua Portuguesa e as 

demais línguas em convívio nos Estados Membros; 

- Existe exiguidade de recursos financeiros para a elaboração dos Vocabulários Ortográficos 

Nacionais nos Estados Membros que ainda não o conceberam; 

2. Recomendar ao Secretariado Executivo da CPLP que, no âmbito do Acordo Geral de 

Cooperação no concernente à defesa e promoção da língua, se formatem projectos a serem 

financiados pelo Fundo Especial da CPLP e/ou, por outros fundos adstritos ao desenvolvimento da 

cooperação no âmbito nacional, bilateral e multilateral, com vista à elaboração dos Vocabulários 

Ortográficos Nacionais; 

3. Incumbir o Secretariado Técnico Permanente (Portugal/ Angola/Moçambique) para, junto e com 

o apoio do Conselho Científico do IILP e de instituições académicas dos Estados Membros, 

proceder a: 

3.1. Um diagnóstico relativo aos constrangimentos e estrangulamentos na aplicação do 

Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990; 

3.2. Acções conducentes à apresentação de uma proposta de ajustamento do Acordo Ortográfico de 

Língua Portuguesa de 1990, na sequência da apresentação do referido diagnóstico. 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  66  - 

[...] 

[Ver texto completo deste documento.]  

constrangimento 
s. m. 
1. Acto de constranger. 
2. Violência que tira liberdade de acção. 
3. Acanhamento, embaraço. 

estrangulamento 
(estrangular + -mento) 
s. m. 
1. Acto ou efeito de estrangular. = ESTRANGULAÇÃO 
2. Estreitamento. 
3. Aperto, constrição. 
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31. EU TENHO VERGONHA! [Maria José Abranches] 

16/03/2012 às 21:38 RV 17 comentários  

From: mzeabranches@hotmail.com 
To: spzs.faro@mail.telepac.pt; fenprof@fenprof.pt 
Subject: Acordo Ortográfico 
Date: Wed, 14 Mar 2012 19:13:39 +0000 

Para: 
Sindicato dos Professores da Zona Sul 
FENPROF 

Ex.mos Senhores, 

Recebi há pouco, pelo telemóvel, uma mensagem convocando-me para um plenário que terá lugar 
amanhã em Faro, com o Secretário Geral da FENPROF, para tratar de “especificidades do ensino”, 
se não estou em erro. Já apaguei a mensagem e não me é possível verificar se eram estes 
exactamente os termos. Como não posso conceber que se fale do ensino em Portugal, sem discutir 
e pôr em causa a aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, que está a decorrer desde o início deste 
ano lectivo, decidi aproveitar a ocasião para rever a minha já longa luta junto do Sindicato de que 
sou sócia (SPZS, n.º 643), no sentido de levar os professores a assumir as suas responsabilidades 
na matéria. 

Desde 14 de Maio de 2008, venho repetidamente alertando o sindicato, que me representa, para a 
necessidade “urgente” de os professores tomarem consciência do teor e implicações gravíssimas 
que o Acordo Ortográfico de 1990 tem para a nossa língua. Na data referida enviei inclusivamente 
um pequeno estudo que tinha então elaborado, e que intitulei “O Novo Acordo Ortográfico — 
Contributo para uma reflexão necessária”. 

Voltei de novo a apelar ao sentido de responsabilidade dos professores a 31 de Março de 2011 
(“Apelo aos Professores do meu país: recusem o Acordo Ortográfico!”), por ocasião da projectada 
— para 2 de Abril — Marcha Nacional pela Educação, que finalmente não se realizou. 

A 27 de Maio de 2011, seguiu nova mensagem, acompanhada de um texto em anexo, “Errar de 
novo, irreparavelmente”. 

A 26 de Agosto de 2011, escrevi outra vez, juntando a carta aberta que entretanto enviara ao novo 
Governo (vd. anexo aqui). Transcrevo a seguir extractos do que então disse, pois essa mensagem 
continua válida, agora ainda com mais pertinência, porque os estragos são cada vez mais visíveis e 
a “desalfabetização” dos portugueses prossegue a bom ritmo, com o empenho, pelo menos oficial e 
visível, dos professores e de quem os representa: 

“Dando continuidade à já longa luta que venho travando contra o Acordo Ortográfico de 1990, e 
de que já dei conhecimento por várias vezes à FENPROF, segue em anexo a carta que escrevi ao 
Governo a este respeito. Esta carta foi entretanto publicada no sítio da Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos contra o Acordo Ortográfico (http://www.ilcao.cedilha.net) (à). 

Porque, apesar de aposentada, é como professora que me reconheço socialmente, e mais ainda 
como professora de Português, não posso admitir que o maior atentado alguma vez perpetrado 
contra a nossa língua seja silenciado por portugueses e profissionais que nela têm o seu principal 
instrumento de trabalho! Procurei, na carta ao Governo, salientar alguns aspectos do 
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funcionamento do Ministério da Educação, nesta matéria, que me parecem de legalidade duvidosa. 
A nossa responsabilidade para com os futuros cidadãos portugueses, inclusivamente no que toca ao 
conhecimento, apreço, respeito, salvaguarda e prestígio do nosso património cultural e identitário, 
não se compadece com o silêncio, a passividade e a sujeição de que vimos dando provas. Como 
podem os professores fomentar o espírito crítico nos jovens, se dele abdicam totalmente naquilo 
que é o seu domínio de actividade prioritário? 

Por mim, continuarei a denunciar este Acordo, que a comunidade científica já amplamente 
condenou, sem que os políticos se dignem ouvi-la: está mal concebido, não é necessário, não 
uniformiza nada (até aumenta as duplas grafias), não corresponde a nenhuma evolução da nossa 
língua (português de Portugal), terá fatalmente implicações na nossa pronúncia, retira 
inteligibilidade à nossa língua, instaura a maior confusão ortográfica entre nós, desautoriza de vez 
a própria noção de “ortografia”, traz gastos consideráveis em termos de edição e publicação de 
tudo o que passe pela escrita, inclusivamente no universo dos pequenos e médios comerciantes e 
industriais, revolta a maioria dos portugueses que sentem esta imposição como um ultraje e uma 
submissão inaceitável às opções ortográficas brasileiras (mas os políticos, partidos, governos, P.R., 
A. R….não os querem ouvir!…) e … , abreviando, é UMA VERGONHA, do ponto de vista 
nacional e internacional! (à)” 

A 12 de Outubro de 2011 escrevi de novo, a propósito da ortografia adoptada no “Jornal da 
FENPROF”, n.º 253, Setembro 2011. Sobre o mesmo assunto escrevi ainda a 16 de Novembro de 
2011, agora a propósito do “Jornal da FENPROF” n.º 254, de Outubro 2011. 

No dia 6 de Dezembro de 2011, nova mensagem, tendo em anexo o texto “Ensino do Português 
como língua materna ameaçado!” Como já antes sucedera, foi-me devolvida – “Delivery Status 
Notification (Failure)”. Aliás esta tem sido também a recepção por parte do Sindicato dos 
Professores de Português no Estrangeiro. Tentei ainda uma 2.ª via, que teve o mesmo sucesso! 

Qualquer povo decente rejeitaria, por todos os meios, a situação que nos está a ser imposta com 
este Acordo Ortográfico de 1990. E convém atentar na data do mesmo já que, segundo os seus 
defensores, corresponderia à “evolução” e à fonética da nossa língua! Uma evolução “profetizada” 
há 22 anos, baseada em critérios fonéticos que ignoram o sistema vocálico do português de 
Portugal, e que nos obriga a retroceder pelo menos a 1943, data do “Formulário Ortográfico” do 
Brasil (sobretudo no que toca às “ditas” consoantes mudas)! São cada dia mais visíveis os ecos do 
“prestígio” que esta desfiguração aviltante da nossa língua nos está a trazer fora de portas: vejam, 
ouçam e leiam os media internacionais! EU TENHO VERGONHA! 

Por tudo isto, e porque é para mim mais do que evidente que o “meu” Sindicato não me representa, 
não podendo portanto continuar a falar em meu nome, venho hoje solicitar que deixem de me 
considerar sócia. 

É possível que esta mensagem me seja devolvida, mais uma vez! Por isso vou enviá-la para vários 
contactos. E, se necessário, como já em tempos tive de fazer, seguirá também por correio 
registado, com aviso de recepção. 

Os meus cumprimentos, 

Lagos, 14 de Março de 2012 

Maria José Abranches Gonçalves dos Santos  

P.S.: Reservo-me o direito de divulgar esta carta pelos meios ao meu alcance.  
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32. «A opção» [Vasco Graça Moura, "DN"] 

07/03/2012  

 

Nunca me tinha passado pela cabeça que se justificasse a realização de um 
referendo sobre o Acordo Ortográfico. Bastariam, pensava eu, o simples jogo dos 
princípios do Direito num Estado que se reclama dele, a mera verificação da 

ocorrência ou não de determinados pressupostos, a reconhecida competência ou mesmo a simples 
informação da maioria dos especialistas e dos utilizadores qualificados da língua, enfim, o 
sentimento expressivamente maioritário da opinião pública, para travar a calamidade. 

No entanto, não está a ser assim: quem ataca o AO, recorre a argumentos jurídicos e técnicos que 
ainda não foram refutados. Quem defende o AO sem conseguir desenvolver uma contra-
argumentação nesse plano faz tábua rasa dos princípios elementares do Estado de Direito, 
colocando-se numa posição autoritária de que o dito está em vigor “porque sim” e tem de se 
aplicar “porque sim”. 

Não conheço até hoje, dentre as personalidades que integram o segundo grupo, quem se tenha 
dignado refutar os argumentos expendidos por quanto alinham no primeiro, o que, de resto, dá bem 
a medida da “democraticidade” do processo e da incapacidade de diálogo de certos segmentos da 
sociedade política. Isto para não falar da frustração dos objectivos expressamente visados pelo AO: 
nem o espírito, nem a letra do documento contam na emergência; não conta o espírito, porque, 
patentemente, o AO não unifica a grafia do língua; não conta a letra, porque, não menos 
patentemente, não se verificam os pressupostos essenciais, quer para a sua vigência, quer para a 
sua aplicação. Afinal, só conta a obstinação de quem não quer ver as coisas como elas são e o país 
está já a pagá-la bem caro. 

Mas não é essa a principal razão de ser do presente artigo. Os argumentos estão ditos e reditos e 
não vale a pena retomá-los agora. 

Acontece todavia que, no plano da Educação, já está em curso a mais desvairada e absolutamente 
ilegal aplicação do AO, sem senso, sem ponderação, sem preparação e sem sentido. 

Mas é um facto: está em curso. E, como se de uma catástrofe natural se tratasse, é necessário 
enfrentar essa situação que, no universo escolar de alunos, famílias, docentes e discentes, 
ultrapassa todos e não aproveita a ninguém. Na edição do livro escolar, há quem, como é sabido, 
discordasse do AO, mas não tenha querido perder o negócio e se tenha sujeitado ao Diktat sem lhe 
opor resistência digna de nota. 

Podemos portanto pôr as coisas nestes termos: o AO é um crime contra a língua portuguesa, mas o 
facto é que está a ser aplicado e portanto o crime está a ser cometido. Simplesmente, também não 
se pode ignorar que a suspensão dessa aplicação acarretaria, no plano escolar, um considerável 
prejuízo para um país que está completamente falido como o nosso. 

Vai portanto ser necessário optar entre continuar a cometer o crime, poupando os custos muito 
elevados que a correcção do presente estado de coisas acarretaria, e ter a coragem de lhe pôr cobro 
de vez, salvando a língua que as gerações futuras vão falar e aceitando suportar esse forte 
agravamento das despesas. 
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Esta questão é eminentemente política e não pode ser encarada de ânimo leve. Se estivéssemos 
numa situação económica viável, não seria preciso chegar-se a este ponto. Suportava-se o prejuízo 
e chamavam-se à pedra os responsáveis. 

Mas não é assim. E já tem surgido o argumento económico de que se torna incomportável voltar 
atrás. Quem o invoca, não se terá preocupado tanto com os custos da reconversão ao AO, mas 
passemos. 

Por tudo isto, e se as obstinações continuarem, é bem possível que, das profundas da crise, se 
acabe por concluir que pelo menos essa opção gravíssima, cujos termos alternativos acima foram 
enunciados, justificaria fosse realizado um referendo. 

É preciso que a sociedade portuguesa assuma plenamente a grave responsabilidade política, 
cultural e social, correspondente a uma escolha dessa natureza. 

A pergunta a fazer poderia corresponder a qualquer coisa como: “entende que no ensino em 
Portugal se deve aplicar desde já o AO à expressão escrita da língua portuguesa, bem como aos 
livros e manuais escolares?” 

Vasco Graça Moura 

[Transcrição integral (copy/paste DAQUI) de crónica da autoria de Vasco Graça Moura publicada no jornal “Diário de 
Notícias” de hoje, 07.03.12. 
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33. «FLUL não pode ter política de ortografia» [António 
Feijó, "i"] 

22/02/2012  

 

António Feijó: “A Faculdade de Letras não pode ter uma 
política de ortografia” 

Por Nelson Pereira, publicado em 21 Fev 2012 – 03:10 

———————————– 
Pessoalmente, considera o novo Acordo Ortográfico uma violência que um governo não tem 
legitimidade para impor. Enquanto director da Faculdade de Letras de Lisboa, defende uma 
posição liberal 
———————————– 

Se existe um lugar vocacionado para a discussão do novo Acordo Ortográfico (AO) é uma 
faculdade de Letras. Na da Universidade de Lisboa (FLUL), o AO não foi implementado. Segundo 
o director da faculdade, António Feijó, esta posição é a única possível num meio universitário onde 
deve coexistir a polifonia de opiniões. E lembra que um Estado que se arroga competências para 
impor uma ortografia comete desvio à regra democrática. 

O novo Acordo Ortográfico tem sido discutido no seio da FLUL? 

Há que fazer a distinção entre a discussão técnica sobre ortografia, que pode ter lugar neste 
momento numa aula ou num seminário, e a política de uma instituição. A universidade é um 
aparelho polifónico, coexistem vozes divergentes, concordamos discordar num modo democrático 
de discutir as questões. 

Qual é a sua posição sobre o novo Acordo Ortográfico? 

Enquanto director da faculdade, a minha posição é agnóstica em relação ao acordo. Entendo que a 
direcção de uma faculdade de Letras, onde há linguistas, alguns deles associados à implementação 
do acordo, não deve tomar posição sobre o acordo. Na FL não impomos nem impedimos que 
alguém exerça a grafia que entender. Mas também justamente por isso porque não temos uma 
política de ortografia, não alterámos o site da FL, que está na grafia pré-acordo, pois fazê–lo seria 
tomar uma posição política sobre o acordo, coisa que precisamente não queremos fazer. É a 
posição da direcção da FL nesta fase de transição. 

A sua posição pessoal é diferente? 

Pessoalmente, sou absolutamente contra o acordo. Mas esta posição é política, antes de discutir 
seja o que for em ortografia. Não vejo como é que o Estado se pode arrogar legislar sobre 
ortografia. Temos uma tradição política iliberal de o Estado se arrogar uma série de decisões que 
não lhe competem. O Estado abstém-se de entrar em certos domínios da economia porque entende 
que não tem vocação para o fazer. Então porque é que há-de entrar nas consoantes mudas? É um 
contra-senso. 
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Nem sequer para assegurar a estabilidade da ortografia? 

Portugal tem um sistema de ensino forte, democrático, esse sistema de ensino estabiliza a 
ortografia. A ortografia não terá derivas absurdas, pois existe um esforço consecutivo de 
normalização, através da escolarização. Desde os primeiros anos de escolaridade, no ensino 
secundário e superior, a ortografia está normalizada e estável. 

Os defensores do AO falam de benefícios políticos, culturais e económicos. 

Já estamos em altura de fazer um balanço de custo/benefício relativo à implementação do acordo. 
Os custos são imensos: a alteração de compêndios, conversores ortográficos, coexistência de duas 
ortografias, etc. Gostaria muito de saber quais são os benefícios, pois são-me completamente 
imperceptíveis. Isto do ponto de vista económico. 

E quanto ao aspecto cultural? 

Há um lado cultural profundo – as pessoas são culturalizadas e socializadas por imersão, através da 
escolarização, através do contacto, pela leitura, com um certo tipo de ortografia. E essa imersão 
cultural cria uma relação quase visceral com a ortografia. Porque é que tenho de sofrer subitamente 
a violência de ver tudo isto alterado? 

Dizem-nos que é por causa de uma comunidade muito ampla que fala português. 

Mas há dois estados signatários que não ratificaram o acordo. A entrada em vigor pressupõe a 
ratificação por todos os estados signatários. Ainda recentemente o “Jornal de Angola” dizia que o 
acordo é abusivo e que não o irá adoptar. Países onde a cultura política é mais iliberal que a nossa 
dizem estar contra o acordo. Se virmos outras experiências como, por exemplo, o inglês entre os 
EUA e a Inglaterra, que tolera grafias diferentes, seria impensável para eles que a ortografia fosse 
homogeneizada. Nem num país nem noutro ninguém presume que pudesse ser objecto de um 
acordo. Porque isso violaria uma série de afinidades locais, pessoais, etc., transformando numa 
questão política o que não é político. O inglês nem sequer é a língua oficial dos EUA, porque a 
ideia de que o Estado possa definir uma língua oficial é repugnante a uma política liberal. Isto 
permite a diversidade linguística. 

O acordo teve o apoio de três governos, três maiorias parlamentares, três presidentes, o que 
pode considerar-se um consenso político bastante alargado. 

Um governo ter legitimidade democrática não significa que tem legitimidade de legislar em todas 
as áreas. Há uma série de funções que seria abusivo o Estado arrogar-se exercer. A imposição de 
uma ortografia é uma delas. 

Não reconhece ao Estado prerrogativas para decidir em matéria de ortografia. Seria 
antidemocrático? 

A legitimidade democrática dos governos tem coexistido com um debate democrático que não 
pára, sobre este assunto. Num referendo, o novo Acordo Ortográfico muito provavelmente não 
passaria. Por outro lado, o debate em Portugal sobre estas coisas é de uma extraordinária 
frivolidade. Este debate é académico, de especialistas da língua, uma questão específica que só 
deve ter lugar dentro da comunidade científica, académica. 
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A opinião pública não está demasiado alheada da questão? 

A opinião pública não está nada persuadida da bondade do acordo. Veja-se a repercussão que teve 
imediatamente um gesto como o do Vasco Graça Moura – isto deve tocar numa corda sensível da 
opinião pública e o poder político deve estar atento, pois o que está em jogo nesta questão da 
língua é o património comum. 

Acredita que o projecto do AO possa ser abortado? 

Pode ser abortado se for feito um referendo. Mas também pode dar-se o caso de certas forças 
políticas perceberem a iliberalidade desta decisão. E as instituições podem tomar uma posição 
agnóstica em relação ao AO e permitir, muito simplesmente, que o acordo possa ou não ser 
seguido. Isto conduziria a que o acordo perca o aspecto mais violento, que é o lado impositivo que 
o Estado lhe quer dar. 

Esta questão vai bater à porta da FL, com o fim, em 2014/2015, do período de transição. Não 
estão previstas sanções, mas podem surgir problemas da ordem da disciplina hierárquica. 

A nossa posição nem sequer se presta a um conflito hierárquico, pois não se contraria nem impõe a 
aplicação do AO. Poderemos ver assim qual a evolução das duas tendências na luta pela 
sobrevivência. Em 2014 não serei director da FLUL, pois o meu mandato acaba antes. Mas a 
posição que tomo neste momento seria aquela que tomaria em 2014. 

[...] 

[Transcrição parcial de entrevista do jornalista Nelson Pereira, do jornal "i", a António Feijó, director da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, publicada na edição de 21.02.12 (página 28).] 

Ouvir notícia “FLUL anula acordo ortográfico” (rádio M80). 
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34. «Rasca, o Acordo Ortográfico e… África» [J.P.S., "Diário 
de Aveiro"] 

21/02/2012  
Vicente Jorge Silva, quando apelidou esta geração de 
“rasca”, estava longe de imaginar a polémica que iria 
gerar e ainda gera. Como penso, geração “rasca” 
foram alguns da minha geração, nomeadamente 
políticos, que nos endividaram, endividam e que 
levaram este País a este estado lastimável, onde hoje 
nos encontramos. 
Não obstante, na verdadeira essência, a minha 
geração foi uma geração “à rasca”, com uma 
juventude que viveu com a ansiedade e o espectro da 
Guerra. “Desenrascada” é esta geração de jovens, 
muitos com o ensino Universitário, que saem com 
consideráveis capacidades de trabalho, que falam 
diversas línguas, que dominam a informática e que só 

precisam de ser humildes, não ostentar os títulos com pompa e circunstância e ganhar experiência, 
para trabalhar em qualquer parte do mundo. Lá fora, somos apreciados e devemos orgulhar-nos de 
ser Portugueses. 
Sejamos coerentes, somos Portugueses, mas não devemos vender a nossa Língua, como parece 
estar a acontecer com o novo Acordo Ortográfico; porque a língua é a nossa afirmação no Mundo. 
Pessoalmente, não vou aderir ao A.O. 90, por imperativo de consciência patriótica. Vejo muitos 
inconvenientes e nenhumas vantagens. Gostaria que a nossa Sociedade Civil e, principalmente, a 
nossa Juventude, que não é “Rasca”, se levantasse e não se ajoelhasse. Para isso, já nos basta a 
Troika.  
Este acordo, já apelidado por muitos, como um “acto político de empobrecimento cultural”, deverá 
ser repensado. Neste sentido, não há nada melhor que consultar o site http://ilcao.cedilha.net/ e 
obter informações. Aí ficará a saber que não é um “acordo, não é “ortográfico” e não está em 
“vigor”. Ficará a saber que as cedências foram quase todas de Portugal. Ficará ainda a saber que é 
inconstitucional, pois o Dec-Lei do último acordo ainda não foi revogado, que a nível da CPLP 
não foi ratificado, pois não foi aprovado por unanimidade, como é regra, uma vez que Angola e 
Moçambique ainda não aderiram. Diz quem sabe, que enquanto não houver um vocabulário 
ortográfico, comum a todos os sete países da CPLP, não é possível aplicá-lo. Há apenas, no nosso 
País, uma recomendação que não tem valor jurídico. Aliás, o “Jornal de Angola” fez duras críticas 
ao A.O.90. Sendo Africano, deu uma verdadeira lição de “Bom Português”. Verificará ainda que 
este “acordo” não constitui uma evolução da Língua. É uma “evolução” inventada por meia dúzia 
de académicos e imposta pelo Estado. Dois terços dos Portugueses não concordam com esta 
confusão, que só cria problemas aos Professores, já de si tão sobrecarregados e exaustos de 
trabalhos. A língua não se muda por decreto, é regulada pelo costume. 
Além disso, o A.O. 90 não vem resolver coisíssima nenhuma, uma vez que a ortografia é a menor 
das diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Diz-se ainda que não respeita 
a Etimologia das palavras, mas isso não são contas do meu rosário; não me reconheço também 
com competência para discutir o A.O. 90 em termos linguísticos. Já agora e para terminar, os 
brasileiros não estão igualmente muito contentes com o A.O. 90. Consideram-no um aleijão, 
linguìsticamente mal feito, politicamente mal pensado e socialmente mal justificado. E o custo 
social e financeiro de tal negócio? 
[...] 
João Pires Simões  
[Transcrição parcial de artigo da autoria de João Pires Simões publicado no jornal "Diário de Aveiro" de 20.02.12. 
Recorte e transcrição recebidos por email, do autor.] 
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35. «Governo provoca trapalhada ortográfica» ["O Diabo", 
07.02.12] 

08/02/2012  

 

Duarte Branquinho 

«No início deste ano, a Coligação PSD/CDS-PP impôs a aplicação do Acordo Ortográfico no 
Governo, na Administração Pública e no sistema educativo, mas este processo revelou-se bastante 
problemático. Ignorância, resistências e erros fazem com que a confusão esteja instalada. Este é 
um período negro para a Língua Portuguesa.» 
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«O Acordo Ortográfico (AO) da Língua Portuguesa começou a generalizar-se este ano, com a 
publicação de uma resolução do Conselho de Ministros que determinou que, a partir de 1 de 
Janeiro de 2012, “o Governo e todos os serviços, organismos e entidades sujeitos aos poderes de 
direcção, superintendência e tutela do Governo aplicam a grafia do Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa”, tal como o “Diário da República” e o sistema educativo. A maior parte dos 
portugueses só agora deu de caras, literalmente, com as alterações à ortografia. Muitos querem, à 
viva força, adoptá-la, para serem “modernos”, mas grande parte das pessoas não faz ideia se 
realmente tem que escrever seguindo o AO, nem como aplicá-10.» 

«Administração pública» 
«Na administração pública, a mudança não tem sido nada fácil. O exemplo devia vir de cima, mas 
a confusão da dupla grafia está instalada. A começar pelo próprio Programa do Governo e pelo 
Orçamento de Estado. Mas o exemplo mais gritante é o do jornal oficial, o “Diário da 
República”, onde nos últimos dias se assiste a um estranho co-habitar entre as ortografias 
anterior e posterior ao AO.» 

«Por exemplo, no dia 19 de Janeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros publicou um Decreto 
Regulamentar que aprovou “a orgânica da Inspeção- Geral Diplomática e Consular”, 
respeitando o novo Acordo, e de seguida outro que “aprovou a orgânica da Direcção-Geral dos 
Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas”, escrevendo com a ortografia antes do AO. 
Este é apenas um de muitos casos…» 

«O DIABO ouviu um informático de uma Direcção-Geral encarregado de instalar nos 
computadores dos colegas o corrector ortográfico que segue o AO. Segundo esta fonte, a maior 
parte dos funcionários desconhece as regras e nem esperava tal medida. Acrescentou ainda que 
vários deles recusaram a instalação desta ferramenta informática.» 
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«Um desses funcionários contou ao nosso jornal um caso no mínimo curioso. Na sua caixa de 
correio electrónico recebeu uma mensagem de outro organismo público que terminava indicando 
o “contato direto”. Ora, “contacto”, mesmo segundo o AO, escreve-se com “c” em Portugal.» 

«Imprensa» 
«Nos jornais a confusão é semelhante. Mesmo os que já adoptaram o AO publicam textos de 
cronistas que escrevem segundo o que agora se chama “a antiga ortografia”. Da mesma forma 
que jornais que não adoptaram o AO permitem, a pedido dos autores, textos segundo o AO.» 

«Nas televisões, a novidade deste ano foi a adesão da SIC ao AO, continuando a TVI como o 
único canal que não segue esta regra. Nos múltiplos canais por cabo, a legendagem alterna entre 
as duas grafias.» 

«Mundo editorial» 
«As maiores editoras aderiram em força ao AO, provavelmente convencidas que tal atitude lhes 
conferirá o acesso ao enorme mercado brasileiro. Mas muitas das mais pequenas não o seguem. 
Aqui também se passa um fenómeno semelhante ao dos jornais, já que normalmente se respeita a 
vontade dos autores quanto à ortografia a utilizar.» 
 
«Ensino» 
«No ensino básico público, os mais pequenos começaram este ano lectivo a aprender segundo as 
regras do AO, mas muitos deles utilizam manuais com a grafia anterior. Mesmo nas escolas 
privadas onde o AO já havia sido adoptado, os manuais continuavam a ser anteriores, o que, 
evidentemente, é péssimo para a aprendizagem da Língua.» 

«No Ensino Superior, são poucas as Universidades que impuseram o AO. O DIABO falou com 
António Emiliano, professor de Linguística na Universidade Nova de Lisboa e feroz opositor ao 
AO, que disse: “Na minha Faculdade ainda não há nenhuma directiva ou tomada de posição 
sobre o assunto. Mas já tenho visto que alguns responsáveis começam a escrever segundo o AO”. 
Questionado sobre a atitude perante os alunos, António Emiliano respondeu que: “Tenho pedido 
nos exames que indiquem qual a ortografia que vão usar e a maioria escolhe a ortografia antes do 
AO. Todos os que declararam que usavam o AO, não sabiam aplicá-lo”.» 

«Sinalética» 
«Outra dor de cabeça será para vários estabelecimentos comerciais, como ópticas, lojas de 
electrodomésticos ou ligadas à electricidade, ‘ateliers’ de arquitectura, entre outros. Com tudo o 
que isso significa, não só a alteração da sinalética, como a de domínios de internet e de endereços 
de correio electrónico. Em termos de sinais, há ainda que recordar os sinais de trânsito, como é o 
caso dos que indicam “excepto residente”, por exemplo. Também as placas identificativas de 
direcções-gerais ou inspecções gerais, bem como departamentos de acção, implicarão um gasto 
tremendo por parte do Estado.» 
 
«Tradução» 
«O universo da tradução também está a ser bastante afectado. O facto de o português segundo o 
AO ser considerado “unificado”, permite o acesso de vários tradutores brasileiros a trabalhos 
para os quais não seriam anteriormente considerados aptos. Vários profissionais do ramo em 
Portugal têm alertado para os perigos desta abertura, não só laborais como linguísticos. Para 
António Emiliano, este fenómeno produzirá uma “decadência profunda em termos culturais para 
a Língua Portuguesa”.» 

[Transcrição integral de peça jornalística da autoria de Duarte Branquinho publicada no semanário "O Diabo" de 07.02.12.] 
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36. FLUL anula AO90 [M80 rádio] 

07/02/2012  

«Foi primeiro no Centro Cultural de Belém, agora é a vez da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa ponderar suspender o novo acordo ortográfico. A decisão vai ser tomada 
na 6ª Feira… Rui Tomás.  

Quem se dirigir ao site da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, actualizado esta 2ª 
Feira, vai encontrar a ortografia antiga. Tal como aconteceu com Vasco Graça Moura, no Centro 
Cultural de Belém, o programa que corrige a ortografia foi retirado. A intenção é mesmo voltar 
ao antigo acordo ortográfico. Fonte da Faculdade de Letras confirma que o caso está a ser 
estudado e pode mesmo ser oficializado já esta 6ª Feira. 

Contactado pela M80 o Ministério da Educação fez saber que desconhecem o caso, já que as 
Faculdades são autónomas.»  

A ILC contactou a M80 rádio por telefone para confirmar esta notícia, emitida hoje, às 12 horas. A 
jornalista Sandra Fernandes, daquela emissora, não apenas a confirmou como fez o favor de nos 
enviar a gravação da dita notícia. 

Os nossos sinceros agradecimentos à M80 e, principalmente, à jornalista, pela sua simpatia e 
disponibilidade. 

Nota: esta notícia foi “cacha” original da M80, sendo posteriormente reproduzida em outras estações de rádio e, já 
hoje, em diversos outros OCS. 
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37. «Resistentes ao acordo ortográfico» [semanário "Sol", 
27.01.12] 

27/01/2012  

 

Resistentes ao acordo 
ortográfico 

Cidadãos usam 
argumentos jurídicos 
contra novas regras de 
ortografia. Já há uma 
queixa na Provedoria de 
Justiça, um pai que quer 
proibir a escola de 
ensinar as novas regras à 

filha e há uma petição para levar o assunto ao Parlamento 

Margarida Davim 

margarida.davim@sol.pt 
 
A PROVEDORIA de Justiça está a analisar uma queixa que pretende travar o Acordo Ortográfico 
(AO). Trata-se de um pedido de revisão da constitucionalidade do Acordo, feito por Ivo Miguel 
Barroso, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que garante que as novas 
regras de escrita são inconstitucionais. 

Ao mesmo tempo, um grupo de cidadãos está a recolher assinaturas para entregar na Assembleia 
da República e tentar travar o Acordo e vários escritores como Miguel Sousa Tavares e Vasco 
Graça Moura recusam escrever com a nova grafia. E há até pais que estão a pedir às escolas para 
que os filhos não aprendam as novas regras (ver texto ao lado). 

«A nossa Constituição é rígida», explica Ivo Barroso, sublinhando que «nenhum tratado 
internacional – como o Acordo Ortográfico – ou recomendação da Assembleia da República 
podem mudar o que está na lei fundamental do país». 

Ou seja, não é por haver um acordo entre os países de Língua Portuguesa que se pode mudar a 
ortografia que foi usada para escrever a Constituição. Mas esta não é, segundo o especialista, a 
única inconstitucionalidade do AO. «Há uma violação grave da identidade nacional e estão em 
causa direitos fundamentais como o direito à Língua». 

Ivo Miguel Barroso defende que «a Língua não se muda por decreto». Lembra que no passado 
houve «reformas ortográficas», mas nota que «nunca as alterações foram tão profundas 
como se propõe agora». 

Contactada pelo SOL, a Provedoria de Justiça adianta apenas que a queixa «está a ser analisada». 
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Acordo não está em vigor 

Mas esta não é uma tentativa isolada para travar a aplicação das novas regras ortográficas. O 
tradutor João Roque Dias tem usado a intemet para divulgar o que considera serem as 
«aberrações» do AO. E assegura que não há nada que obrigue a usar a nova ortografia, porque «o 
Acordo não está em vigor». 

Argumentos jurídicos não lhe faltam. «Não há nada que revogue o decreto-lei de 1945, que 
define as regras da ortografia que usamos», explica lembrando que a legislação nacional que 
suporta o AO resume-se a uma resolução da Assembleia da República de 2008 e a uma resolução 
do Conselho de Ministros de 2011 – que obriga todos os documentos oficiais a usar o ‘novo’ 
Português a partir de l de Janeiro de 2012 -, «que juridicamente estão abaixo do decreto-lei e 
não o podem revogar». 

António Emiliano, professor de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, é da mesma opinião 
e lembra que até a forma como o Acordo foi feito na CPLP (Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa) é questionável. «Foi definido que se três países aceitassem o Acordo – neste caso 
Brasil, São Tomé e Cabo Verde – passaria a estar em vigor, quando a regra na CPLP é a 
aprovação por unanimidade». 

Emiliano acredita, aliás, que a oposição de Angola e Moçambique – que não ratificaram o tratado 
– pode travar a nova ortografia. «Angola pode ter um papel determinante», diz. 

O linguista critica ainda o facto de não haver qualquer estudo sobre os impactos das alterações 
introduzidas pela nova ortografia e alerta para as consequências económicas: «Ninguém sabe ao 
certo quanto será preciso gastar para adaptar ao Acordo os documentos oficiais e livros». 

António Emiliano alerta, aliás, para o facto de a nova escrita mudar para sempre a forma como se 
pronunciam as palavras. «Na maior parte dos casos, as consoantes mudas servem para abrir as 
vogais», esclarece, dando um exemplo: «Podemos deixar de dizer ‘telespectadores’ para passar 
a ler ‘telespêtadores’». 

E há ainda as confusões geradas pelo facto de se deixarem de escrever todas as consoantes que não 
se lêem sem ter em atenção as palavras que derivam umas das outras. «Há dias, a minha enteada 
de 15 anos não conseguia perceber a palavra ‘aspetual’ porque não viu que tinha relação 
com a palavra ‘aspecto’». 

Razões suficientes para Emiliano considerar que o Acordo «é anti-linguístico e não tem respeito 
pelas regras da etimologia [a evolução das palavras]». 

Cidadãos querem mudar a lei 

As razões invocadas por João Pedro Graça para ser contra o Acordo são semelhantes. A diferença 
é que decidiu usar um instrumento previsto na lei para ir à Assembleia da República travar o 
processo. 

«Estamos a recolher assinaturas para fazer uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC)». João 
Pedro Graça não revela quantas assinaturas tem já, mas adianta que a tarefa de chegar às 35 mil 
que a lei obriga é uma missão quase impossível. 
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«Na internei é muito fácil. O pior é que os serviços da Assembleia exigem que as assinaturas sejam 
entregues em papel e com o número de eleitor e a referência do concelho e da freguesia», conta, 
explicando que por esse motivo já muitas das assinaturas que tinham sido recolhidas foram 
consideradas inválidas. 

Ortografia oficial 

{Desde Janeiro} A 
partir do primeiro dia 
do ano, todos os 
documentos oficiais 
passaram a obedecer 
ao Acordo. Exemplo 
disso, é a página 
oficial da Presidência 
da República, mas 
também o Diário da 
República e até as 
sentenças dos 
tribunais. 

Escritores contra 

{Editoras aceitam} 
autores como Miguel 
Sousa Tavares e 
Vasco Graça Moura 
e cronistas como 
Pedro Mexia 
continuam a usar a 
grafia antiga, apenas 
com uma nota de 
aviso aos leitores. 
Todas as editoras 
estão a respeitar a 
decisão dos 
escritores. 

Clássicos 
reeditados 

{Edições escolares} 
Eça de Queirós e 
Fernando Pessoa são 
autores que o Grupo 
Leya vai reeditar 
com a nova 
ortografia, por serem 
escritores estudados 
nas escolas – onde os 
alunos já aprendem 
segundo o Acordo. 
Aliás, todos os 
manuais escolares já 
foram adaptados. 

Jornais e 
televisões 

{RTP e Lusa 
primeiro} O canal 
do Estado foi o 
primeiro a seguir as 
novas regras de 
escrita, a par da 
agência Lusa. TVI, 
Público e SOL são 
órgãos de 
comunicação que 
ainda não aderiram 
à nova forma de 
escrever Português. 

Pai quer impedir nova ortografia 

Já avisou na escola que não deixa a filha aprender as normas do Acordo 
Ortográfico. E acredita que a lei está do seu lado 

UM PAI está a tentar impedir que a filha de oito anos aprenda Português com as novas regras do 
Acordo Ortográfico (AO). «Já falei com o professor e expliquei à directora que não aceito que 
ela seja ensinada assim», explicou ao SOL José Manuel Bom, que acredita que o AO não está em 
vigor. 

«Nada revogou o decreto-lei de 1945 que define as regras da ortografia que usamos», defende o 
consultor, que ainda não obteve da escola qualquer reacção. «Até ao momento, ainda não tive 
resposta». De resto, o SOL tentou também sem sucesso ter uma resposta do Agrupamento de 
Escolas Eugénio dos Santos, em Lisboa, que não fez qualquer comentário. 

Pais à procura de apoio jurídico 

José Manuel Bom acredita, contudo, que não está sozinho. «Há na internet vários pais que 
anunciam em blogues que não querem os filhos a aprender regras absurdas», conta o 
encarregado de educação que se queixa de não perceber a forma como a filha pronuncia as 
palavras escritas com a nova ortografia. «Há palavras que ficam irreconhecíveis. Por exemplo: 
deixa de haver uma maneira de diferenciar para’ e ‘pára’, porque o acento do verbo 
desaparece». 

João Pedro Graça, um dos activistas anti-acordo, explica que há «muitos pais que querem evitar 
que os filhos aprendam segundo o AO». 
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O problema, conta, é que quando procuram apoio no seu movimento Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos contra o Acordo, este não pode fazer nada. «Não somos uma instituição. Não podemos 
dar apoio jurídico. Tem de ser cada um por si». 

Ainda na semana passada, num evento de recolha de assinaturas contra o AO, em Lisboa, foi esta a 
resposta que teve de dar a um pai «que queria saber como poderia travar o Acordo». 

António Emiliano, professor de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, acredita, porém, que 
o facto de haver pais a organizar-se pode fazer com que a resistência ao Acordo seja mais eficaz. 
«Foi o que aconteceu com a TLEBS, uma terminologia nova para a gramática que não fazia 
sentido nenhum», conta, lembrando que «o Governo acabou por recuar no essencial, graças à 
pressão das associações de pais». 

Já a resistência por parte dos professores pode ser muito mais difícil. «Têm-me chegado 
denúncias de professores que anunciaram que não iriam aplicar o Acordo e que, por isso, 
começaram a ter as piores turmas e os piores horários e a ser alvo de verdadeiras 
perseguições por parte das direcções», revela João Pedro Graça. 

O Ministério da Educação e Ciência (MEC) assegura, contudo, não ter conhecimento de qualquer 
situação em que pais se estejam a recusar a que os filhos estudem com a nova ortografia. 

M.D. 

[Transcrição integral de peça jornalística da autoria de Margarida Davim publicada na edição em papel do semanário 
"Sol" de hoje, 27.01.2012. Link para a versão "online" indisponível.] 
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38. «(Des)Acordo Ortográfico separa (…)» [Óscar 
Mascarenhas, DN] 

24/01/2012  

(Des)Acordo Ortográfico separa os “maquisards” dos “vende-
pátrias”? 

por OSCAR MASCARENHAS 21 Janeiro 2012 

Mosquitos por cordas. De entre as mais patuscas expressões da coloquialidade portuguesa, esta é a 
que melhor descreve, a meu ver, a nova querela dos universais em que está envolvida a nata dos 
bem-pensantes do burgo: o Acordo (ou desacordo) Ortográfico. 

Uma cena com “tantos ferros, tantos golpes, tanto sangue a espadanar”, como não havia desde a 
Tomada de Lisboa no livro da (minha) terceira classe e de cujo autor se guardou tão recatado quão 
misterioso silêncio em matéria de identidade – havia de sobrar para mim. 

Ainda nem tinha tomado bem posse do cargo e já me era enviada, pelos serviços comerciais, a 
carta de um leitor a solicitar o cancelamento imediato, a partir de 1 de Janeiro, da sua 
assinatura electrónica e a devolução do montante referente aos números que não serão 
usufruídos. Mais grave do que isso, o leitor despedia-se do DN, deixando de o ler – até que o 
Acordo Ortográfico de 1990 seja extinto. Interrogava-se o (ex-)leitor: “Como pode o DN 
adoptar um Acordo Ortográfico pejado de incongruências, facultatividades e péssimas 
soluções técnicas, denunciado por nove pareceres negativos que várias instituições emitiram 
ao longo dos anos, nomeadamente, o Departamento de Linguística da Faculdade de Letras de 
Lisboa, a Comissão Nacional da Língua Portuguesa, a Direcção-Geral do Ensino Básico e 
Secundário, a Associação Portuguesa de Linguística e a Associação Portuguesa de Editores e 
Livreiros?” (Texto já vertido nos termos do Acordo Ortográfico.) 

Outro leitor, desejando-me felicidades nesta tarefa, pediu os meus “bons ofícios para fazer 
com que o DN volte a ser escrito em português e abandone o brasilês que o AO nos trouxe”. 

Do lado oposto, uma leitora interpelou-me, recordando que o DN aderiu ao acordo que rege agora 
a escrita do português. No entanto, observou que “a maioria dos vossos cronistas não ‘aderiu’”, o 
que a leva a interrogar: “Podem as instituições ou indivíduos não aderir a uma legislação nacional 
se esta não lhes agrada? Eu posso não aderir ao IRS português, vivendo e trabalhando aqui?” 

Acrescenta a leitora um segundo argumento em forma de pergunta: “Se um jornal cumpre a norma 
oficial linguística, podem alguns dos seus escribas ser livres de a cumprirem? E se sim, não 
deveria o DN transcrever as suas crónicas na norma padrão, por respeito aos seus leitores?” 

A leitora, que afirma ter especialização em linguística portuguesa, lembra que “um Acordo 
Ortográfico não rege uma Língua, nem sequer a escrita, apenas normaliza a ortografia, a parte mais 
convencional do código”. Além disso, diz a leitora, “a ortografia nada tem a ver com patriotismo 
(…): a minha mãe sempre escreveu mãe com ‘i’; os meus avós escreveram farmácia com ‘ph’, 
porque assim lhes ensinaram – e não eram mais patriotas que eu, nem eu mais do que eles…”. 
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Remata a leitora com uma indisfarçável “bicada”: “Também já observei que a preguiça e o 
comodismo sempre se disfarçaram com argumentos nobres…” 

Por coincidência, esta última carta chegou-me poucas horas depois de também eu ter reparado na 
profusão de colunistas do DN que “por decisão pessoal não escrevem segundo o novo Acordo 
Ortográfico”. 

(Peço desculpa de lhes chamar “colunistas” e não “cronistas”, porque sou defensor da tese de que a 
crónica é um género jornalístico que se suporta num relato – crónica desportiva, tauromáquica, 
parlamentar, de viagem – e, se muita gente utiliza o termo para designar artigo de opinião, 
provavelmente o faz por impensado e atávico francesismo. Também tenho direito ao meu quinhão 
de “patriotismo” e sempre aproveito para homenagear o primeiro dos nossos cronistas, Fernão 
Lopes…) 

Com dúvidas semelhantes às expressas pela leitora, interpelei o director do DN, João Marcelino, 
querendo saber, nomeadamente, quantos colaboradores – uma vez que essa possibilidade apenas 
foi conferida a quem não pertence aos quadros da Redacção – teriam feito essa exigência. João 
Marcelino respondeu que não se tratou de “exigência”, mas de iniciativa da Direcção do jornal que 
“entendeu, em virtude, até, das posições públicas conhecidas de alguns dos colaboradores 
(externos) da área de Opinião/Análise, que devia colocar essa possibilidade à consideração de cada 
um deles. Das respostas obtidas, verificou-se que 13 optaram pela antiga grafia e sete aderiram 
às regras do Acordo Ortográfico. Este é o ponto da situação neste momento, que não inclui os 
jornalistas da casa que também escrevem colunas de opinião. Se somarmos esses artigos de gente 
da casa, pode dizer-se que a percentagem está nos 50%. No caso dos ‘convidados’ (secção Fórum) 
respeita-se a grafia utilizada no envio dos textos”. 

Perguntei também se todos os textos que são publicados no DN passam pelo crivo do sector da 
Revisão e João Marcelino assegurou “esse é o processo normal” e “são essas as indicações que 
presidem à feitura do jornal”. No entanto, relativamente aos colaboradores que não escrevem 
segundo o Acordo Ortográfico, a Revisão “possui uma lista de nomes, por dias, com a 
indicação da respectiva opção”. 

Por bem-fazer mal haver, diria eu. Por gentileza, a Direcção do DN ofereceu aos seus 
colaboradores externos a possibilidade de verem publicados os seus textos em duas grafias 
alternativas, mas não estou certo de que previsse a dimensão do número de “insubmissos”. O 
resultado disso é o DN aparecer aos seus leitores como um jornal que respeita o Acordo 
Ortográfico na sua produção própria, desde 1 de Janeiro, tal como se havia comprometido 
há ano e meio – segundo me informou o director – e viu transformado o seu espaço de 
opinião externa numa trincheira contra o mesmo Acordo Ortográfico. 

Tenho assistido – sem grande vibração, diga-se – à troca de opiniões, mais ou menos acaloradas, 
mais ou menos profundas sobre a questão do Acordo Ortográfico. Descaracterização da língua, 
submissão ao brasilês, com tudo se argumenta, até com o “matriotismo” obstinado do “foi assim 
que me ensinou a minha santa professora da escola primária”. 

Contra este último argumento entro eu: se eu dissesse que, na véspera de passar a escrever segundo 
o Acordo Ortográfico, ainda o fazia como mo ensinou a minha santa professora Dona Aspulqueta, 
ela ressuscitaria só para me levantar em peso pelas orelhas com a força que nunca teve, ou tornaria 
de novo à vida o meu sagrado professor Coelho da Escola 154, ao Arco do Cego, para me fazer as 
mãos em bolo com a menina dos cinco olhos com que nunca me tocou. “Onde estão os acentos 
graves para assinalar vogais abertas em sílabas não tónicas, menino?” (Zás-que-zás, puxa-que-
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puxa!) “Onde estão os acentos circunflexos a evitar confusões entre pelo e pêlo, maroto? (Queres 
mais?)” 

Pois é, não me venham com fidelidades às nossas professoras porque há muito que as traímos – eu 
sempre a contragosto – quando aceitámos uma outra reforma ortográfica, que veio de pantufas não 
sei quando e nos mandou deixar para trás o critério fonético da ortografia, partindo do princípio 
que “toda gente” sabe pronunciar as palavras, pelo que não é preciso estar com muitos rigores. 
Essa sim, foi a reforma que desfigurou a nossa ortografia – mas onde estavam os que deviam 
protestar e me deixaram (ainda hoje) vox clamantis in deserto? 

O actual Acordo segue a mesma lógica do outro – o de pantufas – só que é mais fonético, por 
assim dizer, escrevendo-se as palavras como são pronunciadas. A escrita fica por vezes parecida 
com a dos Patos Donalds da nossa infância? Que mal tem? Até dá saudades, bem vistas as coisas. 

Não creio que se possa falar em descaracterização da língua: as palavras são as mesmas, a 
construção não foi alterada, o instrumento de raciocínio e de comunicação está intacto. É apenas 
uma convenção sobre a forma. 

“As armas, & os barões aßinalados, / Que da Occidental praia Lusitana, / Por mares nunca de antes 
navegados, / Passaram, ainda alem da Taprobana, / Em perigos, & guerras esforçados, / Mais do 
que prometia a força humana. E entre gente remota edificarão / Nouo Reino, que tanto 
sublimarão.” Assim escreveu Camões, a começar Os Lusíadas. Escreveu? Nem sei. Sei apenas que 
foi assim que saiu, em 1572, da oficina “em casa de Antonio Gõçaluez”. Estará o nosso Épico a 
dar voltas na campa por lhe andarmos a “desfigurar” o que escreveu? 

Mas já fui mais longe do que queria nesta matéria. Só o fiz um pouco para tentar desdramatizar 
esta querela. Há porém, aqui, uma questão de fundo que me preocupa mais, nas funções que 
exerço: o serviço ao leitor – e o respeito pelos jornalistas que são os primeiros servidores do leitor. 

Um jornal não pode ter duas escritas, é por isso que tem um serviço de Revisão que, se ainda for 
como era no tempo em que aqui eu era redactor, tinha de saudável aquilo que Vergílio Ferreira 
disse um dia de Jean-Paul Sartre: “Um rigor que é quase um rigorismo.” É sua função 
homogeneizar a ortografia do jornal, segundo as regras da língua e as normas definidas no Livro de 
Estilo, nomeadamente para a unificação de nomenclatura e toponímia estrangeiras. E quando a 
Revisão altera um original neste sentido, não está a “desfigurar” a escrita seja de quem for: está a 
normalizá-la. É esse o serviço ao leitor. 

Além disso, esta questão está entrelaçada com concepções quase “patriotísticas”, permita-se-me 
esta “desfiguração”: parece existir um núcleo rebelde resistente, uma espécie de “maquisards” da 
ortografia, oposto aos desavergonhados “vende-pátrias” que aceitam submissamente o império do 
Acordo Ortográfico. É intolerável num jornal. E torna-se insultuoso para os seus jornalistas. 

Já houve um tempo para que as pessoas manifestassem as suas ideias sobre esta matéria. Entendeu 
a Direcção prolongar por mais algum tempo esta dupla ortografia. Perguntei a João Marcelino se 
estava estabelecido um limite temporal. Respondeu o director do DN: “Parece-me que faz todo o 
sentido que seja estabelecido esse limite temporal. A Direcção do DN ainda não debateu o 
assunto mas vai fazê-lo brevemente e ouvir também a opinião do Conselho de Redacção e dos 
nossos colaboradores que agora optaram por continuar a escrever segundo a anterior 
grafia.“ 

Ou segundo o Acordo ou segundo o desacordo. O DN que escolha. Com a brevidade que o 
serviço ao leitor exige. 
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Óscar Mascarenhas 
provedordoleitor@dn.pt 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Óscar Mascarenhas publicado no jornal "Diário de Notícias" de 21.01.12. 
Destaques e sublinhados nossos.]  

Nota 1: assim como no DN se utiliza um “corretor” ortográfico chamado Lince para alterar a 
escrita, também aqui, no site da ILC, se utiliza um corrector ortográfico chamado olho de lince 
para repor a escrita na sua forma correcta, a única que nós, cidadãos portugueses, aceitamos, ou 
seja, a redigida ao abrigo do Acordo Ortográfico de 1945. Aliás, também para nós as coisas são 
como o autor deste artigo diz: «E quando a Revisão altera um original neste sentido, não está a 
“desfigurar” a escrita seja de quem for: está a normalizá-la.» 

Nota 2: os conteúdos publicados na imprensa ou divulgados mediaticamente que de alguma forma 
digam respeito ao “acordo ortográfico” são, por regra e por inerência, transcritos no site da ILC já 
que a ela dizem respeito e são por definição de interesse público. 
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39. «O acordo (h)ortográfico» [Bagão Félix, JdN] 

11/01/2012  

 

A língua, escrita ou falada, é a expressão viva da evolução social. Particularmente num mundo sem 
fronteiras, com novas formas de comunicação e de relação. 

O português – a 5ª língua nativa mais falada – não foge a essa regra. 

Mas uma coisa é a absorção de modificações que se vão verificando, outra é a sua imposição por 
decreto. O Acordo Ortográfico é o produto não de uma evolução natural e impregnada na prática, 
não de uma necessidade de defesa e promoção linguísticas, mas tão-só a imposição de iluminados, 
que o Estado avalizou, menosprezando posições diferentes e ignorando a voz do povo soberano. 

O Acordo é também uma expressão de submissão às maiorias populacionais. Neste caso, do Brasil. 
Esquece-se que uma língua se enriquece na diversidade e se empobrece na “unicidade” por forçada 
via legal. Claro que há sempre prosaicas justificações mercantis (interesses?) em sua defesa e há 
quem vá ganhar com tudo isto.  

Imagina-se o Governo britânico a uniformizar a grafia de vocábulos escritos nos Estados Unidos 
ou Austrália (v.g. “realise”/”realize”, “center”/”centre” ou “labour”/”labor”)? Ou o castelhano a 
adaptar, por lei, a escrita de certos vocábulos na Argentina? 

Pequeninos geograficamente, teimamos em ser pequeninos patrioticamente. Dizia sabiamente 
Fernando Pessoa: “A palavra escrita é um elemento cultural, a falada apenas social”. 

Adivinhem o que se quer dizer com “não me pelo pelo pelo de quem para para desistir”? Na 
rejeitada e antiga grafia escreve-se: “não me pélo pelo pêlo de quem pára para desistir” 

Já não nos chegavam os agravos à nossa língua nas tv e textos públicos, eis que os tornam agora 
obrigatórios. Os “supônhamos” e “houveram” de braço dado com os “suntuosos” e os 
“contrassensos”.  

Enfim, a lógica da batata. Ou da ” (H)ortografia”.  

Bagão Félix  

[Transcrição integral de artigo da autoria de Bagão Félix publicado no "Jornal de Negócios" de 10.01.2012.] 

Nota: os conteúdos publicados na imprensa que de alguma forma digam respeito ao “acordo 
ortográfico” são, por regra e por inerência, transcritos no site da ILC já que a ela dizem respeito e 
são por definição de interesse público. 
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40. «Adeus Português» [Alberto Gonçalves, DN] 

08/01/2012  

 

Adeus, português 

É fascinante que um pequenino bando de ociosos tenha decidido corromper a língua de milhões. O 
fascínio esvai-se quando se percebe que os ociosos atingiram os intentos. O Acordo Ortográfico, 
criação de arrogantes com uma missão, é oficial e está aí, perante a complacência dos poderes 
públicos em princípio eleitos para defender o país e não para o enxovalhar deliberadamente. 

Até hoje não se percebe a serventia do dito Acordo. A partir de hoje, também não se irá perceber. 
Ao que consta, a ideia seria “unificar” a escrita de todos os países de expressão portuguesa. 
Naturalmente, ficou muito longe disso. Ainda que não ficasse, onde estaria o ganho? Por mim, os 
brasileiros e os moçambicanos são livres de adoptar o húngaro sem que eu os censure ou sequer 
note a diferença. Não sou brasileiro nem moçambicano. Sou português e, não fosse pedir 
demasiado, dava-me jeito redigir na língua em que cresci. À revelia da proclamação gratuita de 
Fernando Pessoa, a minha pátria não é a língua portuguesa. Mas a minha língua é. 

Em abono dos Malacas Casteleiros e restantes conspiradores do Acordo, é verdade que semelhante 
aberração não caiu do céu. A repugnância que esses senhores dedicam às palavras, e que os leva a 
esventrá-las sem escrúpulos, encontra um ambiente hospitaleiro na sociedade em geral, a começar 
pelos políticos que avalizaram a vergonha lexical em curso. Dificilmente os sujeitos cuja retórica é 
um amontoado de “alavancagens” e “empoderamentos” travariam a degradação do vocabulário. 

E o resto não melhora. Da televisão às SMS, do Facebook à escola, pouco, quase nada, nos lembra 
que comunicamos no mesmo idioma do referido Pessoa. Assistir a um “telejornal”, ler um texto 
produzido pelo universitário médio ou espreitar os padrões do romance contemporâneo indígena é 
descer a jargões e graus de analfabetismo abjectos, com ou sem “c”. Porém, se os maus-tratos à 
língua já eram habituais, não eram obrigatórios. E essa é a diferença entre temer pela vida de um 
moribundo e assinar, oficial e urgentemente, o respectivo óbito. 

Alberto Gonçalves 

[Transcrição parcial de crónica da autoria de Alberto Gonçalves publicada no "Diário de Notícias" de hoje, 08.01.12.]  
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41. «Não é uma evolução da língua, é uma deturpação» 
[Hermínia Castro] 

05/01/2012  

Há motivos de sobra para suspender a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990 em 

Portugal. Aqui ficam alguns, para quem os quiser ler. O importante é esclarecer e não tomar o 

AO90 como um dado adquirido, pois não tem de o ser. Temos uma palavra a dizer, basta 

querermos. Neste caso, basta assinar e enviar o impresso de subscrição da ILC. Pode fazê-lo agora 

mesmo e ajudar a impedir a instituição de um absurdo. Colabore! 

a) O AO90 não é ortográfico, é matemático e político. Senão vejamos: Portugal tem 10 milhões 
de habitantes; o Brasil tem quase 200; os restantes países de expressão oficial portuguesa terão 
cerca de 50 no total. Neste “acordo”, quem deu cartas foi o Brasil. Nós só cedemos, em tudo. Do 
lado de lá praticamente não houve alterações. Não é um acordo, é uma declaração de 
subserviência. É a imposição de uma ditadura ortográfica. Enquanto país, julgo que está na altura 
de recuperarmos a nossa independência e, já agora, alguma dignidade e auto-respeito. Nesta 
equação, importa ainda não esquecer que Angola e Moçambique, dois outros países com mais 
falantes do português do que Portugal, não adoptaram ainda o AO90 (com o que só merecem a 
minha admiração e vénia) e muito menos o irão aplicar na prática tão cedo. 

b) Dizerem-me que trocar “óptimo” por “ótimo” não faz diferença, pois diz-se da mesma 
forma, é como dizerem-me que trocar azinheiras por eucaliptos não faz diferença, pois 
ambos são árvores, e que a floresta fica basicamente na mesma. Ou dizerem-me que trocar os 
castelos por arranha-céus não faz diferença nenhuma, pois é preciso evoluir e, afinal de contas, são 
apenas zero vírgula não sei quantos por cento dos elementos que constituem as localidades. Só 
podem estar a brincar. (Mas não duvido que aparecessem argumentos a favor!!) 
 
c) O AO90 não cumpre qualquer dos seus objectivos declarados. Para começar, não 
uniformiza coisíssima nenhuma. Mesmo que uniformizasse (“unificar” é apenas uma palavra 
encapotada para “uniformizar”), qualquer tradutor sabe que, nem que a ortografia fosse igualzinha, 
não é possível pegar num texto técnico de português do Brasil e usá-lo directamente em Portugal, 
nem vice-versa. Não usamos a língua da mesma forma. Usamos termos diferentes. Construímos as 
frases de forma diferente. Digamos que os tijolos são os mesmos, mas o edifício resultante é outro. 
Qualquer pessoa que já tenha lido instruções de um aparelho qualquer em português do Brasil 
percebe isto. Então de que serve “unificar”? Serve para sermos inundados de livros e textos 
brasileiros mais facilmente, pois virão com ortografia “unificada”. Para quem acha que o inverso 
também é verdadeiro, desengane-se, pois os brasileiros, ao contrário de nós, sabem proteger o seu 
mercado e defender o que é seu. 

d) Não considero que a uniformização seja sequer um objectivo desejável. Na Biologia, a 
diversidade é sinal de riqueza e de saúde do ecossistema. Na língua também. Acho óptimo que o 
português tenha tantas variantes, do “português com açúcar” do Brasil ao português falado em 
Timor-Leste. A diversidade contribui para a sua riqueza enquanto idioma e demonstra como se 
adaptou bem pelo mundo inteiro. Todas as variantes têm os seus defeitos e virtudes. Não vejo 
qualquer problema nisso e acho que um acordo ortográfico bem elaborado deveria respeitar esta 
diversidade e não procurar limá-la à machadada, por um critério exclusivamente fonético. O 
português do Brasil está a derivar, evoluindo numa direcção própria – e daí? Deixá-lo. Não temos 
de ir atrás dele nem de vender o nosso património cultural por causa disso, ficamos imediatamente 
mais pobres. 
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e) O AO90 é uma fabricação completamente artificial. Só assim se explica que neste momento, 
por vontade do acordo, apenas em Portugal se escreva “receção”, enquanto no Brasil se continua, e 
muito bem, a escrever “recepção”. Ou talvez o melhor exemplo aqui seja mesmo “deceção”…? 
Alguém achou, baseado não sei em quê, que o português de Portugal iria evoluir nesse sentido, 
mas eu não vejo quaisquer evidências disso (tal como não me lembro de ver ninguém 
particularmente aflito por ter de pôr um acento em “pára”…). Por falar em evidências, onde estão 
os estudos que mostram que o AO90 era uma boa ideia e não apenas um pretexto para algumas 
editoras venderem dicionários novos? 

f) O AO90 não é uma evolução da língua, é uma deturpação. Não entendo este ataque feroz às 
consoantes mudas, que têm uma função perfeitamente definida. A minha avó, que foi quem me 
ensinou a ler e escrever, explicou-me que não se dizem mas que, ao falar, moldamos a saída do 
som quase como se fôssemos dizê-las e que isso muda a forma como a palavra é dita (ora 
experimentem dizer “actualizar”, devagarinho, e digam-me se o “c” está lá ou não está; agora 
digam “atualizar”… muda toda a dinâmica da palavra). Por isso, obviamente, não pode escrever-
se da mesma forma em Portugal e no Brasil, pois temos pronúncias completamente diferentes. Isto 
parece-me absolutamente evidente. Nunca na vida “fracionar” e “fraccionar” se lerá da mesma 
forma – julgo que nem os mais acérrimos defensores do AO90 poderão negar isto. 

As imensas duplas grafias introduzidas no AO90, por exemplo, em caracterizar/caraterizar, 
olfacto/olfato, etc., mostram bem como é precipitado eliminar estas consoantes em Portugal. 
Seguir o caminho da simplificação indiscriminada, indo por atalhos fonéticos que nem sequer são 
nossos, é cair no ridículo que ilustra este texto (mesmo não sabendo inglês, vê-se bem a deturpação 
progressiva das palavras, até ficarem sem sentido nenhum; além disso, a Sociedade Inglesa de 
Ortografia lançou este texto como uma brincadeira… em Portugal há, curiosamente, quem defenda 
o AO90 com argumentos muito semelhantes!). 

A propósito, como será que o inglês conseguiu afirmar-se mundialmente, se ainda usa arcaísmos 
como o “ph” (sim, por exemplo em “pharmacy”!!) e o duplo “L” (por exemplo em “allergy”)? A 
questão aqui é que não é sequer a “modernidade” ou a evolução da língua que estão em causa, 
trata-se apenas de uma sede de poder e influência (não esquecer que o Brasil é uma das maiores 
economias emergentes actualmente e que há sempre quem ache que imitar os poderosos os torna 
poderosos também… torna-os numas muito tristes figuras, isso sim), e não será certamente a 
ortografia que virá resolver seja o que for nesses domínios. 

Não pode obliterar-se a História e a origem das palavras e dizer-se que isso não é importante. O 
que vem a seguir? “Umidade”? “Kestão”? Olhamos para as palavras do “acordês” e sabemos 
instintivamente que não são nossas, embora pretendam substituir as nossas. Mesmo que as 
consoantes mudas não tivessem efeito nenhum nas palavras (o que não é verdade, pois ora 
suavizam, ora acentuam as letras que lhes estão adjacentes), a forma como escrevemos faz parte da 
nossa identidade nacional. Não me parece que seja esta a melhor altura para nos roubarem isso. Os 
símbolos não são insignificantes. 

g) Um acordo ortográfico não deveria causar tamanha perturbação na sociedade, deveria 
antes funcionar como uma actualização de software, instalando-se facilmente sem causar 
perturbações de maior aos utilizadores. Este AO, ao causar a resistência e as dificuldades que se 
vêem, já mais do que demonstrou não ser adequado. Não o queremos, obrigada. Se fosse um 
pacote de software, a caixa de reclamações do fabricante já estaria entupida e o produto seria 
recolhido e aperfeiçoado até estar à altura das expectativas dos consumidores. Mas infelizmente 
não o comprámos por nossa vontade (muito embora estejamos a pagá-lo bem caro), está a ser-nos 
imposto e lamentavelmente parece que ninguém ouve as reclamações dos utilizadores. De qualquer 
forma, aqui fica o meu recado aos Exmos/as. Senhores/as responsáveis pelo AO90: se é que um 
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acordo ortográfico é mesmo necessário a esta altura, voltem à mesa de trabalho e apresentem-nos 
uma alternativa com pés e cabeça. Talvez então consigam vendê-lo sem ser à custa de publicidade 
enganosa. 

h) O AO90 é um desperdício brutal de recursos. Quando penso que, por causa do AO90, de 
repente todas as bibliotecas do país ficarão obsoletas, todos os documentos que temos em casa 
ficarão ultrapassados, toda a sinalética terá de ser alterada, todos os websites terão de ser revistos, 
tudo quanto está impresso terá de ser trocado, simplesmente por estar escrito em português 
perfeitamente correcto… não consigo compreender. Parece-me um desperdício absurdo, ainda para 
mais na actual situação do país. Parece-me um crime. Em suma, parece-me uma estupidez sem 
nome. Mas, pior que isso, é perguntar duas coisas: tudo isto porquê? Para quê? Não encontro uma 
resposta satisfatória a estas perguntas. Não consegui, até hoje, ouvir um único argumento a favor 
do AO90 que me convencesse. Caem todos por terra se os analisarmos durante 3 segundos. 

Para melhor, muda-se sempre. Para pior, não lembra a ninguém…!! 

Assine a ILC. É a melhor prenda que pode dar a si mesmo e ao país. 

(Já agora, no seu dia-a-dia, não deixe que ninguém lhe diga que tem de passar a utilizar o AO90. 
Não é verdade. Pelo menos até 2015.) 

Hermínia Castro 

Bióloga e tradutora, Hermínia Castro é uma das mais dedicadas voluntárias de recolha de assinaturas e de divulgação 
da ILC. Texto recebido por email. 
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42. «Pare, escute e olhe!» [M.J.A., Público] 

27/12/2011  

 

Debate – A língua portuguesa e Acordo Ortográfico 

Pare, escute e olhe! Ainda vamos a tempo de evitar o desastre! 

Maria José Abranches 
Professora de Português/Francês 

Ainda não perdemos a língua, dependendo de cada um de nós, cidadãos eleitores, suspender a 
entrada em vigor deste Acordo Ortográfico, que desfigura, corrompe, e ultraja o português de 
Portugal, em nome duma pretensa “ortografia unificada”, considerada incontornável para o 
“prestígio internacional” da língua portuguesa, obviamente na versão brasileira! 

Pare! E pense que está em causa a nossa língua materna, isto é, o próprio cerne da nossa identidade 
como povo europeu, com uma História e uma cultura forjadas ao longo dos séculos. 

O português, uma das línguas românicas da Europa, derivadas do latim que o Império Romano 
trouxe às regiões que estiveram sob o seu domínio, surgiu e desenvolveu-se, acompanhando a 
história da formação do reino de Portugal, cujo território se estendeu até ao Algarve, com D. 
Afonso III, em 1249. 

É pelo léxico que a língua portuguesa começa a afirmar-se, por volta do século VI, datando de 
1214-1216 os dois primeiros textos escritos em português. 
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Entretanto a língua afirma-se, estando o essencial da sua evolução terminada, do ponto de vista 
fonético, por meados do século XVI. A primeira gramática da nossa língua data de 1536, cabendo 
aos gramáticos, dicionaristas e escritores, ao longo dos séculos XVII e XVIII, um papel 
preponderante na fixação da língua-padrão. Infelizmente, a nossa Academia das Ciências, fundada 
no século XVIII, nunca teve, contrariamente às suas congéneres europeias, o papel determinante 
que lhe competia, na defesa e ilustração da língua portuguesa. 

A partir da conquista de Ceuta, em 1415, Portugal sai do espaço europeu e lança-se na longa 
epopeia dos Descobrimentos, que espalhará o português pelos vários continentes. Desta 
extraordinária aventura resultou a “internacionalização” da língua portuguesa, que ainda hoje 
perdura, como língua materna, em Portugal e no Brasil e como língua oficial em Cabo Verde, 
Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste, os países da CPLP, e também 
em Macau. Falta ainda acrescentar as importantes comunidades de emigrantes disseminadas pelo 
vasto mundo e algumas bolsas de pequenos grupos sociais que resistem, como se verifica em Goa, 
por exemplo. 

Em todos estes países e regiões, com excepção do Brasil — que tem a sua própria norma da língua 
portuguesa, e que assumiu desde 1907 o direito de a ortografar como muito bem entende — a 
norma-padrão adoptada como referência foi sempre a do português europeu, estando em vigor, no 
essencial, a ortografia consagrada pelo Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro de 1945, que o Brasil, 
como sempre tem feito, não respeitou, mantendo-se fiel ao seu “Formulário Ortográfico” de 1943. 

O Acordo Ortográfico de 1990, ressuscitado pela CPLP em 2004, mediante o Acordo do Segundo 
Protocolo Modificativo (aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.o 35/2008), que 
permite que apenas três países, dos oito, possam determinar a sua entrada em vigor, está em vias 
de subverter totalmente esta situação, que tem raízes históricas evidentes e irrefutáveis. De 
qualquer modo, somos todos povos soberanos e independentes e cabe a cada um de nós escolher o 
seu destino, cabendo-nos a nós decidir do nosso! 

Escute! E ouça as diferenças existentes entre a nossa língua materna e a língua materna dos 
brasileiros: elas correspondem a dois percursos evolutivos progressivamente divergentes, no que 
toca essencialmente ao vocabulário, à sintaxe, ao ritmo e sobretudo à pronúncia, aliás marcada no 
Brasil por alguns arcaísmos. E note-se que, se nós entendemos facilmente os brasileiros (veja-se o 
sucesso das suas telenovelas entre nós), a série portuguesa Equador foi submetida a dobragem, no 
Brasil, conforme noticiado recentemente, o que é significativo! 

Trata-se de facto de dois sistemas vocálicos inconfundíveis, até porque, na pronúncia-padrão 
brasileira, não há vogais pretónicas reduzidas, contrariamente ao que acontece na nossa pronúncia-
padrão. Ora, e isto para falar do caso mais emblemático deste Acordo, a Base IV, foi em nome da 
adequação da ortografia à sua pronúncia que o Brasil, pelo menos desde 1943, deixou cair as 
consoantes etimológicas, ditas “mudas”, que nós mantivemos, justamente pela necessidade de 
assim indicar a abertura das tais vogais pretónicas (ex: lectivo, colecção, adopção) e ainda por uma 
questão de coerência entre palavras da mesma família ou flexão (ex: Egipto, egípcio, egiptólogo). 
É pois evidente que não faz qualquer sentido invocar a este propósito o critério da pronúncia, como 
se faz neste Acordo, para exigir a supressão dessas consoantes na ortografia portuguesa, onde elas 
são, como já se viu, indispensáveis! 

Olhe! E veja a confusão e a verdadeira devastação que este Acordo está já a provocar em Portugal! 
Agora ninguém se sente seguro da sua ortografia! Os pais dizem-se incapazes de ajudar os filhos 
nos trabalhos escolares! Ver a RTP ou ler alguns jornais, revistas ou livros tornou-se impossível 
para quem não suporta esta caricatura da nossa língua! O Estado português, com o dinheiro dos 
contribuintes, está empenhado em destruir o longo e dispendioso esforço de alfabetização dos 
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portugueses, levado a cabo nas últimas décadas e assente numa ortografia da nossa língua 
claramente estabelecida e consolidada, a partir do já referido Acordo Luso-Brasileiro de 1945! 

É o futuro da língua materna dos portugueses e de Portugal que está em perigo, entre nós e no 
mundo. Como queremos defender a nossa língua lá fora, se aceitamos maltratá-la e destruí-la no 
nosso próprio país, para servir interesses políticos e económicos que não são os nossos? 

Ainda estamos a tempo de salvar a nossa língua materna! Subscrevamos a Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos (http://ilcao.cedilha.net/) para a Revogação da Resolução da Assembleia da República nº 
35/2008! 

Artigo da autoria de Maria José Abranches publicado na edição de hoje, 27.12.11., no jornal Público, a páginas 31. 
[LINK] 
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43. «A palavra é sagrada» [Maria José Abranches] 

05/12/2011  

Ensino do Português como língua materna ameaçado! 

(…) 
«Pois é preciso saber que a palavra é sagrada 
Que de longe muito longe um povo a trouxe 

E nela pôs sua alma confiada» 
(…) 

Com Fúria e Raiva, Sophia de Mello Breyner Andresen 

Porque é preciso recordar e relacionar: as coisas não acontecem de súbito nem por acaso! 

Estas opções políticas relativas ao ensino do Português no estrangeiro, que se traduzem nos cortes 
de cursos e despedimentos sumários de professores, ultimamente noticiados, não decorrem da crise 
política que agora atravessamos. São antes o resultado de escolhas e decisões que vêm sendo 
ponderadamente implementadas há vários anos, e cujo objectivo dá pelo nome de 
“internacionalização” da língua portuguesa. Este grandioso projecto tem como instrumento 
incontornável o Acordo Ortográfico de 1990, reactivado graças às astúcias, muito pouco 
democráticas, do “Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa” (CPLP, São Tomé, Julho de 2004), aprovado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 35/2008, de 16 de Maio de 2008.  

Contrariamente ao que dizem os seus defensores, este Acordo não contribui para uma – 
visivelmente impossível – “ortografia unificada”, antes subalterniza a ortografia do português de 
Portugal, impondo-lhe, sobretudo no que toca às consoantes ditas “mudas”, as opções, já antigas, 
feitas pelo Brasil (1943), de acordo com a pronúncia brasileira, bem diferente da nossa. Ora esta 
diferença, que todos “ouvimos”, resulta de dois sistemas vocálicos inconfundíveis. Daí que só por 
má-fé se possa invocar, nesta matéria, o critério da pronúncia! É a ditadura uniformizadora do 
maior número, a pior inimiga da diversidade cultural e linguística da humanidade! E o objectivo 
final deste Acordo é, de facto, facilitar a “internacionalização” da língua portuguesa, mas na sua 
versão brasileira, à custa da vandalização e, a termo, da liquidação da nossa língua materna. Basta 
ver o percurso e o papel da CPLP em todo este processo! 

Neste contexto, compreende-se que o ensino da sua língua aos portugueses, em Portugal e no 
estrangeiro, aos nossos emigrantes e luso-descendentes, não tenha grande significado. No país, a 
prioridade é a aplicação do Acordo Ortográfico, assim desmantelando irresponsavelmente os 
esforços de alfabetização levados a cabo nas últimas décadas! No estrangeiro, é a redução drástica 
do número de professores e de cursos destinados a ensinar a nossa língua materna àqueles que a ela 
têm direito! Deixo a Carlos Reis, grande defensor deste Acordo, a tarefa de confirmar o que tenho 
vindo a dizer: 
“ (…) em espaços em que as comunidades portuguesas registam uma presença importante, será de 
encarar com cautela e em termos devidamente ponderados a possibilidade de articular acções com 
os seus representantes, já que a actuação daquelas comunidades se fixa sobretudo na questão do 
ensino do Português como língua materna, o que escassamente corresponde às preocupações de 
uma política de internacionalização do idioma.” (in Entrevista ao JL de 16-29 de Julho de 2008; o 
sublinhado é meu) 
Em suma, é urgente reagir, pois, contrariamente ao que se diz por aí, ainda estamos muito a tempo 
de o fazer! É preciso saber e divulgar: há seis anos para a entrada em vigor generalizada do 
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Acordo (Resolução da Assembleia da República n.º 35/2008), a contar de 13 de Maio de 2009, 
data do depósito do “instrumento de ratificação” do Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (MNE, Aviso n.º 255/2010). 

Defendamos o nosso direito, enquanto portugueses, ao respeito pela nossa língua materna, em 
Portugal e no estrangeiro! Recusemos o Acordo Ortográfico, concebido para servir interesses 
políticos e económicos, que não são os do povo português, e que nos inferioriza e desrespeita, 
assim como aos nossos descendentes, herdeiros da nossa língua! 

Aproveito para comunicar que está na Internet uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o 
Acordo Ortográfico, que recolhe assinaturas de cidadãos eleitores (em papel; 35000 necessárias), 
para apresentar na Assembleia da República um “Projecto de Lei de revogação da Resolução da 
Assembleia da República n.º35/2008”, já referida acima: http://ilcao.cedilha.net 

Resta-me dizer que falo com conhecimento de causa: por ter lido e analisado não só o próprio 
Acordo e a legislação que lhe diz respeito, mas também muito do que sobre estas questões se tem 
publicado; e pela minha própria experiência profissional e humana – professora de Português (e 
Francês), no ensino secundário, reformada desde 2006, vivi 15 anos em Paris (1965-1980), tendo 
aí ensinado a nossa língua, durante oito anos, na Universidade de Paris III. 

Termino como comecei, com Sophia de Mello Breyner Andresen, A Palavra: 

(…) 
«Um homem pode enganar-se em sua parte de alimento 

Mas não pode 
Enganar-se na sua parte de palavra» 

Lagos, 05 Dezembro 2011 

Maria José Abranches Gonçalves dos Santos 

Este texto foi também publicado no blog Horizonte Português 
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44. Os professores e a ILC contra o AO90 

01/12/2011  

 

Jornal da FENPROF de Novembro/Dezembro de 2011 

[transcrição] 

A propósito do Acordo Ortográfico e da sua adopção pelo JF foi referida a existência de uma 
Iniciativa Livre de Cidadãos. Tratou-se de uma gralha, pela qual pedimos desculpa aos nossos 
leitores. O que está efectivamente em curso é uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC) pela 
revogação da entrada em vigor do Acordo Ortográfico. 

Uma ILC é uma figura prevista no Regulamento da Assembleia da República mediante a qual um 
grupo de cidadãos pode submeter um Projecto de Lei à votação em plenário. No caso vertente, esta 
ILC visa revogar, não o Acordo Ortográfico propriamente dito, mas a Resolução 25/2008***, que o 
implementa em Portugal. A suspensão do AO pretende criar condições para que efectivamente se 
averigue a necessidade de um acordo ou, no mínimo, para que se corrijam as graves deficiências 
que unanimemente se lhe reconhecem.  

O formulário de subscrição e toda a informação sobre esta ILC estão disponíveis no site oficial da 
iniciativa, em ilcao.cedilha.net cuja visita sugerimos a todos os professores, tendo em conta a 
relevância deste tema para tudo o que se relaciona com o ensino em Portugal. 

[/transcrição]  

*** Nota: trata-se da Resolução da Assembleia da República Nº 35/2008, não 25/2008.[nota da ILC] 
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45. «Anunciada revisão do Acordo Ortográfico» [FMV, 
Público] 

24/11/2011  

 

Debate: o Ensino e o AO90 

A anunciada revisão do Acordo Ortográfico 

Por Francisco Miguel Valada 

“Sou um professor pensador, não preciso do programa para me dizer o que devo fazer. Os colegas 
que querem que o programa seja prescritivo e autoritário são meros funcionários” 

Paulo Feytor Pinto, Jornal de Notícias, 27/3/2010 [link externo] 

“O professor tem que saber e tem que cumprir as regras que lhe são ditadas” 

Edviges Ferreira, Sociedade Civil, RTP, 13/1/2010 

1. Aparentemente, terá passado despercebida a entrevista de Francisco José Viegas ao Correio da 

Manhã de 30/10/2011, em que o secretário de Estado da Cultura escancara a porta à revisão do 

Acordo Ortográfico de 1990 (AO90) e impugna o conteúdo quer das actuais “acções de formação”, 

quer, em última análise, do próprio AO90. Sublinha Francisco José Viegas que embora o AO90 

seja “irreversível não quer dizer que não seja corrigível”. O AO90 é corrigível. Houve um 

responsável político que o disse. É um facto. Resta saber se Francisco José Viegas, além de 

comunicar tal iniciativa ao Correio da Manhã, informou as escolas, o Governo e “todos os 

serviços, organismos e entidades na dependência do Governo”, não esquecendo os redactores do 

Diário da República. Na ordem do dia, teremos, em conjectura e se tudo correr bem, além da 

reavaliação da base IV e da eliminação da base IX, a completa inutilidade das publicações 

actualmente saídas do Lince com amputação consonântica, mutilação diacrítica, hifenização 

arbitrária e facultatividade à vontade do freguês. Seria importante que este intuito de Francisco 

José Viegas passasse das páginas do Correio da Manhã para as mesas de trabalho do senhor 
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ministro Nuno Crato e da senhora presidente da Associação de Professores de Português (APP), 

Edviges Ferreira. 

2. Em entrevista à Única do Expresso de 3/9/2011, Nuno Crato alegava que o AO90 “é um facto. 

Como disse salvo erro o ministro dos Negócios Estrangeiros, neste momento não é uma questão de 

opinião” [link externo]. Antes pelo contrário. Enquanto o desígnio de Francisco José Viegas não se 

concretizar, o texto em apreço será sempre uma súmula de opiniões órfãs e descosidas e não uma 

colectânea de factos comprováveis. Desafio o senhor ministro a ler a alínea c) do ponto 4.2 da 

Nota Explicativa e a exigir: i) estudos sobre o “enorme esforço de memorização” das crianças de 

6-7 anos diante dos P de recepção e C de selecção pré-AO90; ii) estudos que comprovem um 

menor “esforço de memorização” perante o “-eção” da receção AO90 e o “-essão” da recessão 

comum; iii) averiguar se esse “esforço de memorização” levou os autores do AO90 à criação, na 

base IV, 1.º, b), do espectro que ensombrou a recta final do século XX: a enigmática figura da letra 

C em aflição e em aflito… 

3. Há dois meses, assustei-me com o formidável objectivo que Edviges Ferreira pretende 

obstinadamente atingir: “Penalizar os seus alunos que escreverem com a antiga grafia” 

(PÚBLICO, 8/9/2011). Aparentemente, nada demove a presidente da APP da exemplar aplicação 

dos respectivos e correspondentes correctivos, nem sequer a nota ministerial de 6/9/2011 a 

determinar que se “considerarão como válidas exclusivamente as regras definidas pelo AO a partir 

dos anos letivos [sic]” 2013-14 (6.º ano) e 2014-15 (4.º, 9.º, 11.º e 12.º anos). Seis dias depois, a 

presidente da APP voltava à carga no Correio da Manhã (12/9/2011), num registo mais suave, sem 

soar a palmatória: “Entendo que se deve penalizar os erros, mas isso fica ao critério dos 

professores” . As regras determinam 13-14 e 14-15, mas Edviges Ferreira quer fugir para a frente e 

começar a castigar de rompante, em 11-12, sem vocabulário ortográfico estável, sem acções de 

formação esclarecedoras, sem consideração ponderada, séria e objectiva dos pareceres científicos. 

4. Assegurava a presidente da APP, na edição de 7/9/2011 do Jornal de Letras, que “contra as 

mudanças há sempre muitos “velhos do Restelo”". Sempre me surpreendeu o silêncio com que os 

especialistas em estudos camonianos reagem a este tropo recorrente: o Velho do Restelo vem 

invariavelmente à tona para silenciar a opinião contrária. Em vez de se discutir, debater e 

esclarecer, emerge o venerando homem e afunda-se a discussão. Na estrofe 94 do Canto IV d”Os 

Lusíadas, não é prestada qualquer informação sobre o mister da personagem. Durante a prelecção a 

que se dedica (estrofes 95-104), apesar de revelar aptidão para discorrer sobre mitologia, geografia 

e actualidade de finais do século XV, o Velho do Restelo não alude a qualquer aspecto 

cartográfico, não se pronuncia sobre a construção e a reparação das naus, remetendo-se a um 
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prudente silêncio acerca de instrumentos náuticos, cálculos matemáticos e cosmográficos. Temos a 

certeza de que a opinião do “Velho do Restelo” não é uma opinião técnica avalizada. Pelo 

contrário, “contra as mudanças” foram elaborados pareceres, milagrosamente desencarcerados da 

gaveta onde se encontravam a acumular bolor, graças à acção da senhora deputada Zita Seabra. 

Reduzir quem se dedica ao estudo das escritas de base alfabética à condição de Velho do Restelo é 

inaceitável. Gregory Bateson (a propósito do “órgão da linguagem”) recomendava prudência na 

leitura das metáforas de Noam Chomsky. O mesmo conselho fica para quem envereda pelo atalho 

da menção àquele que, do cais, com voz pe?ada hum pouco aleuantando, se limitou a reflectir uma 

opinião não especializada sobre a gesta. 

5. Teria Paulo Feytor Pinto (ex-presidente da APP) abandonado a óptica do “basta uma meia hora 

para os professores aprenderem as novas regras. E depois é aplicá-las” (PÚBLICO, 2/9/2009)? 

Teria sido anunciado que Paulo Feytor Pinto subscrevera a Iniciativa Legislativa de Cidadãos 

(http://ilcao.cedilha.net/)? “Regras com ambiguidades que abrem a porta a arbitrariedades e que, 

por isso, são uma ameaça à transparência” (PÚBLICO, 8/9/2011 [link externo]) seria a solução do 

enigma defina as bases IV e IX do AO90 em termos técnicos e em dezoito palavras. O repto era, 

afinal, outro. 

[Transcrição integral de crónica da autoria de Francisco Miguel Valada publicada no jornal Público de 24.11.11. Link 
disponível apenas para assinantes do jornal online. Links inseridos por nós no texto.] 

 



INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER EDUCAÇÃO E ENSINO, V2 

–  Versão 2  –  31 de Janeiro de 2013  –  101  - 

46. A «Coleção Klássicos»: 10 perguntas de um cidadão 

07/11/2011  

Release Date 02 de Novembro de 2011 
Genre Ficção | Poesia 
Description 100 anos após a reforma ortográfica de 1911, acreditamos que o valor e o “ativo” da 
Língua Portuguesa é algo que justifica uma aposta firme na divulgação e no reforço da nossa 
Cultura e da nossa Língua. 

Assim, e neste inicio de ano letivo em que, quer alunos, quer cidadãos, quer inúmeras empresas 
estão a adotar e a adaptar-se ao novo acordo ortográfico, A Bela e o Monstro lança uma coleção de 
26 Clássicos fundamentais da Literatura Portuguesa “revisitados” à luz da nova ortografia. 

É antes de mais, e principalmente, uma homenagem às Letras, à Língua Portuguesa e um tributo 
aos Autores e às suas Obras. 

São 26 títulos que represetam as 26 letras do novo alfabeto que já inclui o K, o W e o Y.  

As Obras e os Autores são apresentados pela Professora Isabel Pires de Lima. 

Esta iniciativa editorial conta com os patrocínios institucionais de: 

* Biblioteca Nacional de Portugal 
* Associação de Professores de Português (responsável pela revisão ortográfica) 
* Plano Nacional de Leitura (todos os livros tem a sua recomendação) 
* Instituto Camões 
* Ministério da Educação e da Ciência 

O parceiro principal deste projeto é a RTP, responsável pela divulgação desta iniciativa nos seus 
diversos canais nacionais e internacionais. A Coleção Klássicos está também associada ao 
programa “Cuidado com a Língua” (RTP1), programa de serviço público que divulga o nosso 
património linguístico. 

Publisher A Bela e o Monstro, Edições Lda 

[Transcrição integral da "Info" da página da "Coleção Klássicos no Facebook.]  
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47. DesInformação RTP 

01/10/2011  

 

[transcrição] 
RTP A rubrica que está inserida no programa das manhãs da RTP1 Bom Dia Portugal pode vir a 
ser transmitida na RTP Informação. É pelo menos esse o desejo do canal de notícias, disse ontem 
Luís Castro, durante a apresentação da segunda edição do livro Bom Português, agora dedicada ao 
Novo Acordo Ortográfico. “A RTP Informação quer esses mini-espaços para a sua grelha”, 
revelou o jornalista. 

A pivô Carla Trafaria, que também apresentou esta edição da Porto Editora, realçou a importância 
que a rubrica tem tido na aceitação do acordo ortográfico por parte dos espectadores. “Este acordo 
gerou muita polémica e alguma resistência, mas a emissão diária do Bom Português tem ajudado a 
quebrar essa oposição, porque as pessoas começaram a entender as novas regras e, como tal, 
interiorizaram-nas e aceitaram-nas.“ 

Ana Filipe Silveira 

[/transcrição] 

Legenda: a vermelho, mentira; a vermelho e sublinhado, mentira descarada.  

Origem: “notícia” do DN de 30.09.11.  
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48. Confuso? Nada! 

12/09/2011  

 

 [Digitalização de página do Jornal de Notícias (JN) de hoje, 12.09.11. Recebida por email.] 
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49. Desculpe? “Penalizar”? Isso é o quê? 

08/09/2011  
 
 

Educação 

Ministério da Educação não vai penalizar alunos que 
escrevam com grafia antiga da língua portuguesa 

A secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, Isabel Leite, adiantou esta manhã, à Antena 
1 que os alunos poderão recorrer à grafia antiga da língua portuguesa ou à que resulta do acordo 
ortográfico, que não serão penalizados nas provas de avaliação. 
2011-09-08 12:30:55 
Notícia RTP – Antena 2 
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50. O AO90 no Correio da Manhã 

02/09/2011  

Discurso directo 

“Acordo Ortográfico é completamente inútil” 

Inês Pedrosa, escritora, fala sobre o novo Acordo Ortográfico, esperando continuar a 
escrever segundo a antiga grafia 

Por: Rui Pedro Vieira 

Correio da Manhã –É contra a aplicação do novo Acordo Ortográfico? 

Inês Pedrosa – A minha discordância profunda deve-se ao facto de aquilo que o move, que é uma 
suposta unificação ortográfica, na verdade não se verificar. É uma coisa ignorante. No termo 
‘recepção’, por exemplo, à luz do novo acordo perde-se o ‘p’, mas os brasileiros mantêm–no 
porque o lêem. 

– Falha, portanto, o seu principal objectivo… 

– Sim. Gastou-se muito tempo e dinheiro para um acordo que não funciona. E era preciso 
contabilizar isso… Há palavras que perdem a referência ao latim, algo que nos permitia perceber a 
etimologia. O novo acordo é, no fundo, completamente inútil. 

– Mas vai agora ser aplicado nas escolas. 

– Sim. Os alunos vão aprender a nova ortografia, e o que vai acontecer é que se vai deitar livros 
fora e as pessoas vão deixar de saber escrever. Li o texto do acordo e posso dizer que dificulta a 
compreensão da língua. 

– Está habituada a ler à luz das novas regras? 

– Não perturba a leitura. Há diferenças. Tenho lido jornais que seguem o novo acordo, mas há um 
empobrecimento da língua. 

[Transcrição integral de artigo publicado no jornal Correio da Manhã de 
hoje, 02.09.11.] 

Literatura: Editoras já aplicam a nova grafia 

Acordo à vontade do autor 

A maioria dos autores nacionais vai continuar a poder publicar livros à luz da escrita pré-
acordo ortográfico. Apesar de muitas obras começarem a chegar às livrarias nas próximas 
semanas com as novas regras – seguindo também a sua aplicação no novo ano lectivo –, as 
grandes editoras deixam do lado dos escritores a decisão de aplicarem a nova grafia. E 
muitos nomes, incluindo António Lobo Antunes, Miguel Sousa Tavares, Inês Pedrosa, Vasco 
Graça Moura ou Mia Couto, estão contra. 
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Por: Rui Pedro Vieira 

Ao CM, o grupo Leya, que representa os nomes acima citados, assume que “começaram já a sair 
[livros] de acordo com as novas regras, nomeadamente as traduções de obras estrangeiras”. E, sem 
avançar nomes, reconhece o regime de excepção: “Quanto às obras de autores de língua 
portuguesa, a mesma regra se aplicará, embora nestes casos deixemos ao critério dos autores e 
respeitemos a grafia que entenderem seguir.” Ou seja, a opção deve passar a constar da ficha 
técnica, explicando–se que o livro em questão segue o acordo ortográfico de 1990. 

O CM sabe que entre os defensores da nova grafia estão os escritores José Eduardo Agualusa, 
Lídia Jorge ou Pepetela. 

A posição de colocar do lado dos escritores a hipótese de adoptarem ao novo acordo é transversal a 
grupos como a Babel, Presença ou Porto Editora. Esta última diz, porém, que “até agora não há 
autores que tenham mostrado resistência ao acordo”. 

Ao CM, o responsável pela comunicação da Porto Editora, Paulo Gonçalves, explica que “a 
adaptação vai ser progressiva até 2014 e 2015″ e que ficarão de fora “os clássicos de carácter 
histórico cuja ortografia dominante seja antiga”. 

[Transcrição integral de artigo publicado no jornal Correio da Manhã de hoje, 02.09.11.] 
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51. «As grandes responsabilidades» [Graça Moura, DN] 

20/07/2011  
Já toda a gente sabia que a preparação dos alunos 
do básico e do secundário nas disciplinas de 
Português e Matemática é absolutamente 
calamitosa. Ao longo dos anos, as advertências e 
os alertas a esse respeito têm vindo de todos os 
lados. Com mais ou menos impressionismo ou 
maior ou menor rigor estatístico, todas as 
observações, análises e estudos, nacionais ou 
internacionais, convergem na mesma conclusão. 

A estupidez dos programas adoptados, a 
permissividade, a indiferença das famílias, a 
incompetência dos políticos, são alguns dos vários 

factores que se vieram acumulando por mal dos pecados deste país, falido em tudo, a começar pelo 
sistema de ensino. A falta de preparação de muitos docentes também se explica pelo facto de 
serem produtos desse mesmo sistema. 

Desde há décadas que as idiotias pedagógicas se articularam a uma concepção do aluno como 
“bom selvagem” e ancoraram na consagração da lei do menor esforço como regra de conduta 
escolar e condição de aproveitamento. Muita gente (entre outros, Maria Fllomena Mónica, Maria 
de Fátima Bonifácio, Helena Matos ou Nuno Crato) se tem pronunciado sobre estes aspectos. 
 
A língua portuguesa foi assassinada na escola. Parece que, no coração do Ministério da Educação, 
certas estruturas superiores ou intermédias têm tido mais poder do que o próprio titular da pasta e 
conseguem impor as suas concepções, a sua vontade programática ou a sua tremenda propensão 
para a inércia e para a inépcia. 

No que toca ao português, os alunos desabituaram-se de tirar significados, não sabem consultar 
capazmente um dicionário, não se habituaram a ler autores significativos e muito menos a gostar 
deles. Não conseguem interpretar em condições um qualquer texto literário e exprimem-se cada 
vez com mais problemas e deficiências no tocante à extensão e propriedade do léxico, à articulação 
sintáctica, ao respeito de regras gramaticais elementares, à correcção da ortografia e até da 
pronúncia de muitos vocábulos. Tanto quanto sei, na área das matemáticas e da simples aritmética, 
passam-se coisas que, mutatis mutandis, acabam por ser de sinal muito semelhante. 

Sobre essas falhas básicas, o actual ministro tem tido o desassombro de dizer verdades como 
punhos. É portanto de esperar que ponha em prática uma série de medidas para contrariar o 
presente estado de coisas. 

Esse estado de coisas só poderá agravar-se com a aplicação nas escolas de uma barbaridade 
chamada Acordo Ortográfico. Se o ministro da Educação tem dúvidas a este respeito, basta-lhe 
convocar alguns especialistas, ou pedir para ver o parecer da Comissão Nacional da Língua 
Portuguesa ou o dos seus próprios serviços (ao tempo da assinatura do AO, a Direcção Geral do 
Ensino Básico e Secundário). Pode mandar analisar por gente competente não apenas as burricadas 
que o documento consagra, mas as consequências que ele vai ter ao nível da escola: 
facultatividades que redundarão na desortografia, confusões e equívocos, incertezas e flutuações 
permanentes na aprendizagem e na maneira de escrever, pronúncias desfiguradas, lesões na própria 
utilização escorreita da língua, custos astronómicos directos e indirectos na criação e aplicação do 
sistema. 
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O Programa de Governo é, a este respeito, de uma insensibilidade chocante, para não dizer de uma 
obtusidade clamorosa. Pode-se apostar dobrado contra singelo que nenhum dos seus autores leu 
jamais o texto do Acordo Ortográfico. Nenhum dos seus autores sabe do que fala ou escreve 
quando inclui nesse programa o propósito de “implementar” a aplicação da coisa. Nenhum dos 
seus autores ponderou, nem de perto nem de longe, as consequências dessa aplicação. 

De boas intenções estão sempre os programas cheios. Mas este é um dos pontos em que o 
voluntarismo de natureza política deve ceder perante as objecções científicas e técnicas que foram 
suscitadas e a que nunca foi dada resposta convincente. É tempo de reexaminar essas objecções 
sem preconceitos nem chavões estéreis. 

Suspender o Acordo Ortográfico (que, de resto, não pode considerar-se em vigor) e promover a sua 
revisão não é apenas uma questão de bom senso. É um imperativo nacional no tocante à defesa da 
língua e da cultura do nosso país. E essa hoje é uma das grandes responsabilidades de Nuno Grato. 

Vasco Graça Moura 

[Crónica publicada no Diário de Notícias de 20.07.11.] 
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52. O “acordo” nas escolas [jornal Público] 

20/07/2011  

Processo gradual nas escolas 

No final deste mês começam a chegar às livrarias alguns manuais escolares redigidos já 
com a nova grafia, estipulada no Acordo Ortográfico (AO). Mas a adopção será gradual e 
as editoras terão um prazo alargado – até ao ano lectivo 2014-2015 – para concluir o 
processo de conversão ortográfica. Isso mesmo foi acordado entre o anterior Ministério da 
Educação, tutelado por Isabel Alçada, e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros 
nas negociações para a implantação do AO no sistema de ensino. 

O Conselho de Ministros aprovou, numa resolução datada de 25 de Janeiro último, a 
introdução da nova grafia já a partir do próximo ano lectivo, mas a capacidade de resposta 
do sector editorial exigiu uma aplicação progressiva. Até porque muitos livros escolares 
podem manter-se por um período máximo de seis anos e a sua reconversão reclamaria um 
elevado custo financeiro. 

Os dois maiores grupos editoriais que publicam obras escolares – a Porto Editora e a Leya 
– confirmaram ao PÚBLICO que o processo de adopção já teve início, mas será gradual. 

“A aplicação do AO aos manuais escolares já começou a ser realizada pela Leya e continuará a ser 
feita, de forma gradual, de acordo com o calendário definido pelo Ministério da Educação”, 
respondeu por email Susana Almeida, do gabinete de comunicação do grupo que detém, entre 
outras, as chancelas da Asa, Gailivro e Texto Editores. 

Paulo Gonçalves, porta-voz da Porto Editora, deu resposta semelhante, notando ainda que, nas 
obras lexicográficas, que já obedecem à nova ortografia, a editora optou por manter a grafia actual. 
“Pensámos que seria a melhor forma de abordar a mudança da ortografia”, explicou. 

Questionados sobre os custos resultantes da norma ortográfica, a Leya respondeu: “Informação não 
disponível.” 

Mas Paulo Gonçalves admitiu “um custo relevante”, embora tenha realçado que a Porto Editora 
“não dramatiza”. Lembrou, porém, que tiveram de financiar a formação interna dos colaboradores 
e a actualização dos softwares de edição. “Os custos foram suportados pela editora, sem 
implicação no preço final dos livros, sublinhou. 

M.J.O. 

[Transcrição integral de artigo publicado em 20.07.11 no jornal Público (pág. 9). (texto online 

disponível só para assinantes do jornal)] 
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53. «Caros Senhores da ‘troika’,» [Vasco Graça Moura, DN] 

06/07/2011  
O chamado Acordo Ortográfico (AO) contém defeitos gravíssimos, altamente 
lesivos da língua, da identidade e da cultura nacionais, cujos valores são 
protegidos na Constituição da República e no Tratado de Lisboa. 

O AO acaba com a ortografia da língua portuguesa na sua variante euro-afro-
asiática, utilizada por mais de 50 milhões de seres humanos. 

A sociedade civil tem-se manifestado vigorosamente contra o AO que, embora subscrito por oito 
países, não foi ainda ratificado por Angola e Moçambique, decorridos mais de 20 anos sobre a sua 
assinatura! 

Falta-lhe portanto uma condição essencial de validade jurídica. 

De resto, falta ainda um pressuposto da sua aplicação: o vocabulário ortográfico que o próprio AO 
exige e que deve ser elaborado com intervenção de todos os signatários. 

A alteração de uma grafia perfeitamente estabilizada desde 1945 em nada vai ajudar à 
aprendizagem, à formação, à qualificação ou ao sucesso profissional dos portugueses. 

A aplicação do AO nas escolas vai corresponder a um terrível e desnecessário aumento da despesa 
do Estado e das famílias. 

Pretende-se tornar obrigatória essa aplicação em 2015. 

A transição forçada em curso coincide agora com os 3 anos previstos no memorando que Portugal 
negociou com a troika. 

Nesse mesmo período, as famílias dos 1 256 462 estudantes do ensino básico e dos 483 982 
estudantes do ensino secundário vão ter de desembolsar rios de dinheiro na aquisição de novos 
dicionários, livros e manuais escolares. 

As editoras sofrerão graves prejuízos porque, mesmo renovando periodicamente as suas 
publicações, não podem deixar de ter consideráveis existências em armazém (v.g., dicionários). De 
resto, não vão esperar por 2015. Já começam a produzir os livros segundo o AO e não poderão 
ficar 3 anos sem os vender. 

Não se podem reduzir os custos suplementares das novas edições aos da mera utilização de um 
conversor ortográfico. Nem este é uma espécie de micro-ondas em que os livros, objectos físicos, 
sejam metidos para saírem “actualizados” poucos minutos mais tarde. Nem a impressão, o papel, a 
mão-de-obra, as artes gráficas, os acabamentos, etc., saem a um milagroso custo zero na produção 
de livros de substituição… 

Só por má-fé, falácia ingénua, obediência a lobbies ou razões inconfessáveis, se pode supor que a 
transição de uma ortografia para outra se fará, a partir de agora, sem problemas financeiros e 
educativos em cascata. 

Havendo divergências de grafia, Portugal perderá uma parte importante da sua exportação de 
livros para Angola e Moçambique, a qual é muito significativa nas exportações para esses países. 

Serão incomportáveis os custos da renovação dos acervos das 2 402 bibliotecas escolares 
existentes e a reedição das obras constantes do Plano Nacional de Leitura. E haverá os custos 
dramáticos do bloqueamento puro e simples da leitura, por opções pedagógicas ou por confusões 
insuperáveis, sobretudo nos mais jovens, devidas à divergência das grafias. 
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Acresce a formação de professores para aplicação do AO nas escolas, desviando os docentes de 
outras ocupações bem mais importantes e implicando a criação de formadores. 

Milhões e milhões de livros e outros materiais escolares vão ser ingloriamente deitados ao lixo só 
por terem um c ou um p “a mais” numa série de palavras! 

O Estado investe e comparticipa na aquisição de livros escolares. Vai ter mais despesa. Mas nada 
(custos directos e indirectos implicados pela aplicação, valor astronómico da riqueza destruída, 
outras perdas) foi objecto de estudo quantificado e sério por parte das autoridades portuguesas! 

Isto é escandaloso numa altura em que as despesas das famílias com a educação já rondam os 1 
400 milhões de euros; as da acção social escolar no ensino não superior, no tocante ao apoio sócio-
económico, os 51 000 milhões; as das câmaras municipais, só na parte relativa a publicações e 
literatura, 136 000 e 15 700 milhões, entre despesas correntes e de capital. 

Voto no PSD e apoio o Governo. Mas leio no seu programa esta coisa de estarrecer: “o Governo 
acompanhará a adopção do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa garantindo que a sua 
crescente universalização constitua uma oportunidade para colocar a Língua no centro da agenda 
política, tanto interna como externamente.” 

No centro da agenda política, eu prefiro ver o combate ao desemprego à institucionalização do 
desperdício… 

Não se podem despender exorbitâncias com o AO, enquanto o 14.º mês é onerado com mais um 
imposto brutal! 

A troika impôs a drástica redução do défice e uma racionalização de despesas que também abrange 
a educação. 

Espera-se portanto que intervenha! 

 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Vasco Graça Moura publicado no Diário de Notícias de 06.07.11.] 
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54. «Já falou acordês hoje?» [Nuno Pacheco, Público] 

06/07/2011  
Já falou acordês hoje? 
P2 • Segunda-feira 4 Julho 2011      Em Público 
 
Nuno Pacheco 

Há dias, na televisão, duas doutas meninas diziam, sorridentes, que os 
professores estão “inevitavelmente receptivos” ao Acordo Ortográfico 
(AO). Não espantaria se dissessem, em seguida, que os antigos 
condenados também estavam “inevitavelmente receptivos” ao patíbulo. O 
sorriso nos seus rostos dizia tudo. Recordam-se da TLEBS, aquela coisa 
cujo nome lembrava algo a cair por umas escadas abaixo? Pois a TLEBS 
foi dar ao AO. O que até faz sentido: TLEBS, AO. Primeiro a queda, 
depois o grito. O pior virá quando as doutas meninas tiverem de enfrentar 
as pequenas feras da sua aula. “S’tôra, porque é que quem nasce no Egito 
se chama egípcio e não egitiano?” Ou: “Porque é que eu escrevo 
concessão e leio concessão e escrevo conceção e leio concéção? 

E porque é que temos de escrever conceptual se conceção [a palavra mãe] não tem p?” “O que é 
corréu, é alguém que corre muito e foi parar ao tribunal por causa disso?” E logo as meninas, 
inevitavelmente “recetivas”, dirão: “Cale-se, menino. É assim mesmo, é a lei.” 

Com o passar do tempo, porque a ortografia serve a fonética, sinalizando os vãos e desvãos da fala, 
ouviremos coisas destas: “A menina vai ao esp’táculo?” “Não, q’rido, o âtor é pouco conc’tivo e o 
esp’táculo tem pouca âção, uma má persp’tiva. E os bilhetes são para um s’tôr péssimo, não se vê 
nada.” “Mas ao menos vai à reç’ção antes, não?” “O quê, com aquelas coisas penduradas no têto, 
com a sala com aquele aspêto? Vá sozinho, tenho outras opções.” “Opções? Mas esse pê não é 
contra a nova ortografia?” 

Em 1988, num interessante ensaio intitulado Que Futuro para a Língua Portuguesa em África?, o 
emérito africanista Manuel Ferreira escrevia que “os Cinco” [países africanos] partiam “do 
princípio de que a língua é um facto cultural”, transformando o português “no plano da oralidade e 
no plano da escrita”. Para ele, o futuro seria assim: “A língua não é de nenhum para ser de todos. 
Não há por conseguinte um patrão. Todos são patrões. E se há uma língua, que é a língua 
portuguesa, há várias normas e logicamente umas tantas variantes: a variante da Guiné- Bissau, a 
variante de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, a variante de Angola, Moçambique, do Brasil, da 
Galiza, de Timor-Leste, a variante de Portugal.” Isto escreveu um homem culto e inteligente. 

Nessa altura já se discutia por aí o desastre que mais tarde a ignorância fez lei: o trambolhão nas 
escadas (TLEBS) e o grito na queda final (AO). A língua feriu-se. Ou pior. Quando Olavo Bilac 
escreveu que a língua portuguesa era a “última flor do Lácio, inculta e bela”, sendo “a um tempo, 
esplendor e sepultura”, adivinhava a propensão dos vindouros para a sepultura (a unificação falsa) 
em detrimento do esplendor (a diversidade óbvia, respeitadora das diferenças evolutivas). Assim 
está a flor do Lácio moribunda, porque a fizeram rejeitar todas as suas filhas legítimas (aquelas de 
que falava Manuel Ferreira) e trocá-las por um bastardo analfabeto. Porque não é português de 
Portugal (o europeu), nem do Brasil (essa variante viva e criativa), nem das Áfricas ou longínquos 
Orientes. Chamemos-lhe acordês, mescla intragável a que nunca estaremos “recetivos”. 

Nuno Pacheco, Jornalista 
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[Reprodução do texto e digitalizações por Rui Valente. 

Nota: o link para este artigo bem como a área de comentários apenas estão disponíveis para assinantes no site do jornal 
Público.] 
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55. «O reino da insensatez» [Vasco Graça Moura, DN] 

29/06/2011  
Portugal vive em sério risco de bancarrota. A carga fiscal esmaga toda a gente. As 
pensões de reforma estão a ser gravemente afectadas. O Serviço Nacional de 
Saúde e a ADSE vão-se ressentir da crise em medida incalculável. O mesmo se 
diga do sistema de ensino e do funcionamento das escolas. O desemprego não 
pára de aumentar. O endividamento externo e as taxas de juro também não. 

Todos os dias surgem novos problemas que parecem sem solução. É urgente 
dinamizar a economia, mas a inevitável palavra de ordem dos governantes é economizar o mais 
possível nas despesas do sector público e levar o sector privado a poupar o mais possível no 
tocante a hábitos de consumos incomportáveis… 

Talvez já tenhamos todos perfeita consciência da série muito extensa e dramática de 
conflitualidades, de empobrecimentos, de custos, de asfixias financeiras, de apertos de cinto… 
Nada poderá ser como dantes e por muito tempo nem sequer se poderá viver numa mediania 
decente. 

Nesse quadro de catástrofe anunciada, é preciso afirmar mais uma vez, alto e bom som, que esta 
não é a altura de aplicar em Portugal uma coisa obscena chamada Acordo Ortográfico! 

Nem a economia, nem o desenvolvimento, nem a aprendizagem escolar, nem a qualificação, nem a 
formação profissional, nem o combate à crise, lucram seja o que for com ele. Pelo contrário. 

Essa aplicação traria custos terríveis: as famílias teriam de gastar rios de dinheiro em novos livros, 
manuais, dicionários e outros materiais escolares; tanto professores como alunos sentiriam os 
maiores problemas de adaptação; os custos sociais, por exemplo, no tocante aos idosos e até a 
certos deficientes, seriam igualmente graves; os editores (e não apenas os do livro escolar) veriam 
os seus stocks inutilizados; quanto aos restantes custos económicos, o melhor é nem falar. 

O desperdício seria chocante: iriam para o lixo milhões e milhões de páginas que servem 
perfeitamente para o ensino! 

Eu penso mesmo que será de fazer chegar à troika, ou aos seus delegados que se deslocam 
regularmente a Portugal, um dossier demonstrativo desta situação escandalosa e perdulária. 

Em 8 de Abril de 2009, a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura da Assembleia da República 
aprovou por unanimidade o judicioso relatório de Feliciano Barreiras Duarte, mas dessa situação 
não foram tiradas consequências práticas, políticas, jurídicas ou pedagógicas. 

Isto é tanto mais grave quanto é certo que o Acordo Ortográfico não se encontra em vigor. Só por 
aberrante raciocínio jurídico poderia aceitar-se o contrário, uma vez que o documento não foi 
ratificado nem por Angola nem por Moçambique, pelo menos. Logo não produz efeitos na ordem 
interna de nenhum dos oito países subscritores. 

Não vale absolutamente nada um protocolo laboriosamente parturejado na CPLP, para forçar os 
países que não querem acordo nenhum a “engolirem” o dito, lá porque houve três ratificações. 

Esse protocolo também não foi ratificado. E há onze anos que esses países mostram que não 
querem o acordo. Lembram-se de que, por cá, havia uns responsáveis da Cultura que há uns 
tempos andavam a anunciar triunfalmente a ratificação iminente dele por Angola e Moçambique? 
Era já para dali a meia dúzia de dias… 
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Em Portugal houve, da parte das instituições políticas, uma espécie de onanismo abortográfico, tão 
lamentável quanto apressado, que nos cobre de ridículo ante esses países. E eles estão a fazer mais 
pela defesa da nossa língua do que nós. 

A “aplicação” do Acordo a que se vem assistindo em Portugal viola nada mais nada menos do 
que… o próprio Acordo, uma vez que se está a abrir a porta à divergência ortográfica ao abrigo do 
delirante princípio das facultatividades. 

Foge-se à norma por aplicação absolutamente insensível e estúpida da base IV do documento: no 
Brasil nunca se escreveu aceção, perceção, deceção, receção, espetador, rutura, perentório… Basta 
consultar um qualquer dicionário brasileiro. 

Em Portugal está-se a adoptar uma série deplorável de dislates e pelos vistos pretende-se que eles 
passem rapidamente para as escolas, acelerando a desaprendizagem da ortografia. 

Toda esta trapalhada sem nome significa que é preciso pôr cobro a um crime contra a língua 
portuguesa. 

E para além disso, numa altura em que se fala tanto em conter despesas, não suspender 
imediatamente a aplicação do Acordo Ortográfico seria consolidar duplamente o reino da 
insensatez! 

Vasco Graça Moura 

 

[Transcrição integral de artigo da autoria de Vasco Graça Moura publicado no jornal Diário de Notícias de 29.06.11.]  
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56. Pela suspensão imediata do Acordo Ortográfico [Público, 
25/06/2011] 

26/06/2011  

Pela suspensão imediata do Acordo Ortográfico 

Senhor Primeiro-Ministro 

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Senhor Ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência 

1. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (AO) foi aprovado em 1990 pelo Parlamento e 
ratificado pelo Presidente da República em 91, sendo mera adaptação do Acordo de 86, 
abandonado por força da reacção da opinião pública portuguesa. Ao contrário do AO de 86, que 
teve divulgação nos meios de comunicação portugueses, a redacção e tramitação do AO de 90 
ocorreram discretamente, longe do olhar e escrutínio público dos portugueses. 
2. Enquanto reforma ortográfica, o AO é um desastre: não assenta em nenhum consenso alargado, 
não foi objecto de discussão pública, não resulta do trabalho de especialistas competentes (a julgar 
pelas imprecisões, erros e inconsistências que contém e pelos problemas que cria) e vem minar, 
pela introdução generalizada e irrestrita de facultatividades ortográficas, a própria noção de 
ortografia. Tudo isto foi devidamente apontado por intelectuais e linguistas portugueses ao longo 
dos últimos 20 anos em pareceres, artigos e livros ignorados pelas entidades responsáveis. O único 
parecer favorável (assinado em 2005 por um dos co-autores do AO!) é o da Academia das 
Ciências, instituição que patrocinou a criação do acordo. 
3. Os vícios do AO enquanto instrumento jurídico configuram mentiras gritantes vertidas em lei. 
No preâmbulo diz-se que “o texto do Acordo que ora se aprova resulta de um aprofundado debate 
nos países signatários”; deste debate não há vestígio nem se conhece menção. A Nota Explicativa 
do AO refere estudos prévios dos quais não há registo, apresenta argumentos sem sustentação 
científica sobre o impacto do AO no vocabulário português (baseados numa lista desconhecida de 
110 000 palavras e ignorando a importância de termos complexos, formas flexionadas de nomes e 
verbos e índice de frequência das palavras) e “explica” de forma confusa os aspectos mais 
controversos da reforma, p. ex. a consagração, como expediente de “unificação ortográfica”, de 
divergências luso-brasileiras inultrapassáveis com o estatuto de grafias facultativas. Algumas 
dessas divergências existiam antes do AO (“fato” ~ “facto”, “ação” ~ “acção”, “cômodo” ~ 
“cómodo”, “prêmio” ~ “prémio”, “averígua” ~ “averigua”, etc.); outras são criadas pelo próprio 
AO (“decepção” ~ “deceção”, “espectador” ~ “espetador”, “falamos ~ “falámos”, “Filosofia” ~ 
“filosofia”, “cor-de-rosa” ~ “cor de laranja”, etc.). Pelo AO a palavra “decepcionámos” (e outras 
similares) passaria a escrever-se correctamente em todos os países lusófonos de quatro maneiras 
diferentes (“decepcionámos”, “dececionámos”, “decepcionamos”, “dececionamos”). O termo 
“Electrotecnia e Electrónica” (designação de curso, disciplina e área do saber) poderia ser escrito 
de 32 maneiras diferentes, sem que o AO ofereça qualquer critério normativo. Sendo um tratado 
entre oito estados soberanos que reivindicam uma matriz cultural partilhada, o AO deveria ter 
concitado aceitação plena de (e em) todos os países signatários. Tal não aconteceu, o que, 21 anos 
após a sua assinatura, é prova dos problemas por ele criados. 
4. Da VI Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP de 2010 resultou a Resolução 
sobre o Plano de Ação de Brasília para a Promoção, a Difusão e a Projeção da Língua 
Portuguesa, com a seguinte recomendação (III.5): “Nos pontos em que o Acordo admite grafias 
facultativas, é recomendável que a opção por uma delas, a ser feita pelos órgãos nacionais 
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competentes, siga a tradição ortográfica vigente em cada Estado Membro, a qual deve ser 
reconhecida e considerada válida em todos os sistemas educativos.” Esta recomendação destitui, 
por si só, o AO de qualquer fundamento: como se pode defender simultaneamente um acordo que 
pretende unificar as tradições ortográficas vigentes nos Estados signatários através de 
facultatividades gráficas, e, ao mesmo tempo, propor-se que o problema das grafias facultativas se 
resolva pelo reconhecimento oficial de tradições ortográficas divergentes, logo, não unificadas? 
5. Ninguém conhece as consequências reais do AO na sociedade portuguesa, pois nenhum estudo 
de avaliação de impacto foi feito e ninguém sabe estimar os custos da sua aplicação – que não 
serão só de ordem financeira – pois não há estudos de avaliação custo/benefício. Se os grandes 
projectos de Estado exigem a realização de estudos preparatórios – recorde-se que o aeroporto da 
Ota foi, após 30 anos de indecisão, abandonado por causa de um estudo técnico -, como se pode 
exigir menos relativamente à língua portuguesa escrita? A Lei de Bases de Protecção do 
Património Cultural inclui no conceito e âmbito do património cultural a língua portuguesa, nestes 
termos: “enquanto fundamento da soberania nacional, é um elemento essencial do património 
cultural português.” (art.º 2.º, n.º 2). É menos importante a estabilidade de um “fundamento da 
soberania nacional” do que um aeroporto? 
6. Que o Estado português se proponha adoptar o AO sem um vocabulário normativo que não seja 
o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa estipulado pelo art.º 2.º do AO (violando 
assim um tratado que assinou e ratificou) revela apenas a ligeireza com que esta matéria tem sido 
tratada e a incontrolada flexibilidade da aplicação prática do AO. Afinal, nenhum tratado 
internacional pode ficar sujeito a interpretações locais ou aplicações de carácter regional ou 
nacional. 
7. O domínio da ortografia, sabe-se hoje, faz parte intrínseca da competência linguística dos 
falantes; não é simples “roupagem gráfica” da língua. E, como é reconhecido não só por 
académicos mas por instituições internacionais como, p. ex., a OCDE no relatório PISA 2003, a 
literacia – pedra angular da aquisição de todos os saberes formais e de todo e qualquer processo de 
aprendizagem escolar – pressupõe (em termos linguísticos estritos) o domínio de uma ortografia 
codificada estável, para além de um vasto conhecimento vocabular, gramatical e fonético. 
8. O AO não serve o fim a que se destina – a unificação ortográfica da língua portuguesa – e 
assenta no pressuposto falacioso de que a unificação ortográfica supriria as diferenças já antigas 
entre português europeu e português do Brasil, de ordem fonológica, lexical e sintáctica. Mesmo 
que a unificação a 100% fosse possível (e o AO reconhece que não é), escrever de igual forma dos 
dois lados do Atlântico não assegura a compreensão mútua daquilo que é (cada vez mais) diferente 
e divergente. 
9. Por atentar contra a estabilidade ortográfica em Portugal e integridade da língua portuguesa, o 
AO atenta contra o progresso e desenvolvimento do povo português em época particularmente 
difícil da sua História. 
10. O AO é um erro monstruoso que VV. EE. têm o poder de corrigir, suspendendo a sua 
aplicação. 
[transcrição de um artigo do jornal Público de 25.06.11]  
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57. Carta aberta aos Professores de Português [RV] 

03/04/2011  

Exmos. Srs. 

Professores de Português, 

Segundo noticiaram os jornais em Dezembro do ano passado, o Governo determinou que no 
próximo ano lectivo (2011/2012) irá já leccionar-se segundo o Acordo Ortográfico de 1990. Esta 
deliberação afecta todas as disciplinas mas, naturalmente, são os professores de Português que 
estarão no centro das atenções. 

Considerando que: 

 O AO90 recolheu pareceres negativos das mais variadas instituições (Direcção Geral do Ensino 
Básico e Secundário, Comissão Nacional da Língua Portuguesa, Associação Portuguesa de 
Linguística, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Departamento de Linguística da Fac. 
de Letras de Lisboa, etc.) e de muitos linguistas credenciados. 

Considerando ainda que: 

O AO90 é, globalmente considerado, com as suas incoerências, e com o aumento das homofonias 
e homografias, uma norma que serve PIOR a Língua Portuguesa do que a que vigora actualmente. 

Pergunto-me se não poderão os professores de Português lutar para que se mantenha no programa 
de ensino, no mínimo, uma referência às duas normas que, no fundo, o Acordo Ortográfico não 
apaga completamente e continuarão a existir. Esta referência seria integradora e estabeleceria 
pontes entre culturas, ao contrário do actual acordo, que mutila. 

Além disso, e porque o saber não ocupa lugar, daria expressão a uma coisa que já todos fazemos 
de forma espontânea: aprender que eles dizem esporte e nós dizemos desporto, nós dizemos registo 
e eles dizem registro. 

[...] 

Atenciosamente, 
Rui Valente 

Coimbra 

[Esta carta foi enviada pelo autor a diversas entidades relacionadas com os professores.] 
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58. Apelo aos Professores do meu país: recusem o Acordo 
Ortográfico! [MJA] 

01/04/2011  

[Carta enviada à FENPROF, por ocasião da Marcha Nacional pela Educação, a 2 de Abril, em Lisboa] 

Sou professora (embora aposentada desde 2006) e é como tal que me situo socialmente. Tenho 

acompanhado as profundas alterações do nosso sistema de Ensino, no sentido de uma cada vez 

maior burocratização e “domesticação” (vd. José Gil) do professor. E tenho assistido, com mágoa e 

revolta, à degradação da imagem do professor na nossa sociedade, aplaudida por vezes como se 

estivesse em curso, enfim, uma acção punitiva há muito desejada! E venho constatando também, 

como quando ainda estava em actividade, que nada disto redunda em proveito da qualidade da 

formação das nossas crianças e jovens. Porque nada disto melhora nem os conhecimentos 

científicos dos professores nem a pertinência das opções em termos de conteúdos nem a qualidade 

fundamental da relação professor-aluno, no acto de aprendizagem.  

Como professora de Português, é este o domínio que mais me dói! Sofri na pele, com indignação, 

o desamor com que a nossa língua vem sendo tratada, por orientações superiores, adoptadas ao 

sabor de experiências linguísticas e pedagógicas da última hora! E que privam os alunos do prazer 

da leitura dos textos literários – formativos por excelência – , assim como do conhecimento teórico 

e prático da gramática, que torna inteligível a própria disciplina da língua.  

Assim se formam cidadãos que quase não sabem falar nem ler nem escrever, nem compreender o 

que ouvem ou lêem, para sempre limitados na sua liberdade e dignidade como seres humanos. E 

não é o domínio das novas tecnologias (certamente útil) que poderá suprir a ausência desta pedra 

angular da nossa identidade individual e colectiva. 

Mas ainda nos faltava conhecer o pior! A aprovação do Acordo do Segundo Protocolo 

Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 35/2008, de 16 de Maio, tornou possível que o maior atentado jamais perpetrado 

contra a nossa língua, português de Portugal, pudesse acontecer. Uma língua secular, com uma 

norma-padrão consensual, com uma ortografia estabilizada, estudada e ensinada há 66 anos, vê-se 

agora intempestivamente desfigurada, por motivos políticos e interesses económicos, sobretudo 

brasileiros, que a rebaixam e ridicularizam. Porque é a nossa ortografia que muda e muito! O que 

trará fatalmente consequências a nível da pronúncia, da coesão e da inteligibilidade da língua, das 

suas afinidades com as outras línguas românicas. Não se trata de uma qualquer “evolução 

linguística” nem corresponde a nenhuma exigência intrínseca à própria língua, como a comunidade 
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científica tem amplamente denunciado. Trata-se de viabilizar os objectivos da CPLP, que declarou 

“ser o Acordo Ortográfico um dos fundamentos da Comunidade” e alterou o Artigo 3.º do Acordo 

de 1990, para que este pudesse entrar em vigor com a assinatura de três países apenas, dos oito que 

a integram. Trata-se claramente de promover a difusão da norma brasileira no mundo, através da 

desqualificação da norma europeia. E tudo isto foi aprovado, a todos os níveis, por quem nos 

governa. Assim é a CPLP quem decide o modo como devemos escrever a nossa língua e o que 

deve ser ensinado nessa matéria nas nossas escolas! E encontrou-se dinheiro para promover o 

Acordo, designadamente através do Fundo da Língua Portuguesa! Resultado: assiste-se a esta 

situação caricata de uma televisão nacional propor aos nossos jovens e ensinar à população uma 

ortografia que nem sequer está em vigor no ensino! Se o objectivo era desacreditar para sempre a 

ortografia, está alcançado! 

Só nos resta – mais uma vez – resistir e obrigar o poder a revogar a já referida Resolução da 

Assembleia da República n.º 35/2008! Manifestem-se contra o Acordo! E assinem a ILC – 

Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico: http://www.ilcao.cedilha.net 

As minhas melhores saudações e votos de sucesso! 

Lagos, 31 de Março de 2011 

Maria José Abranches Gonçalves dos Santos 

Prof. do Ensino Secundário (Português e Francês) – aposentada; 

Ex-Leitora na Universidade de Paris III  
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59. «Reflexos cidadãos» [carta ao jornal Público] 

26/03/2011  

 

Ex.ma Senhora Directora do “Público”, 

Reflexos cidadãos 

Costumo dizer que a democracia é uma senhora muito antiga, muito digna, muito exigente e 
sempre insatisfeita. Trata-se de facto de uma construção minuciosa, rigorosa e permanente que nos 
convoca a todos, em todos os momentos. E que exige de nós um esforço constante de busca da 
verdade, pela procura de informação, pelo estudo, pela reflexão crítica, pela abertura aos mais 
diversos pontos de vista e opiniões. Há que duvidar das certezas, sempre e sobretudo quando não 
suportam o confronto com as interrogações e as dúvidas que legitimamente suscitam.  

Gosto de recordar (cito de memória) Pierre Mendès France: “só haverá verdadeira democracia, 
quando a sociedade for constituída por verdadeiros cidadãos agindo permanentemente enquanto 
tais”. E o que é um verdadeiro cidadão? “É aquele que não deixa aos outros a responsabilidade de 
decidir daquilo que lhe diz respeito e à comunidade a que pertence.” 

Vêm estas considerações a propósito da imposição acelerada do Acordo Ortográfico de 1990, de 
que a maior parte dos cidadãos portugueses está a ser vítima, por parte de quem detém o poder 
político – Presidente da República, Governo, Assembleia da República – e de alguns media, com 
destaque para a RTP, que tem particulares responsabilidades de serviço público.  

De salientar que, além de aplicar o Acordo, a RTP apresenta um pequeno programa – agora 
consagrado ao português “correto”, que já está a “ensinar” a escrever com as novas regras. 
Aproveito para denunciar este programa, do meu ponto de vista, muito mal concebido, visto que 
uma língua não é feita de palavras isoladas, e mais nocivo do que esclarecedor, até porque sugere 
erros em que as pessoas nunca antes tinham pensado! 
Mas esta pressa em “ensinar” o Acordo – e não em discuti-lo – verifica-se também no sector da 
Educação, já que os professores são bombardeados com propostas de formação sobre o Acordo, 
promovida designadamente pelas editoras e pela Universidade Aberta. Aliás, há já muito tempo 
que o Ministério da Educação vem falando a duas vozes. Os técnicos do GAVE, por exemplo, já 
nas instruções para os exames de 2010 aconselhavam a aceitação das grafias que aplicassem o 
Acordo! E ainda não havia nada de oficialmente decidido quanto à entrada em vigor do mesmo. 
Num momento em que a nossa língua está de rastos no ensino, fruto das múltiplas experiências, 
teorias e reformas pedagógicas das últimas décadas, faltava-nos “a cereja sobre o bolo”, como 
dizem os franceses: a instabilidade, a desorganização, a aventura e a desautorização duma 
ortografia consolidada, com 66 anos de aplicação e de estudo! 

Pequeno parêntese: contrariamente aos sonhos de grandeza de quem nos governa, nenhuma 
credibilidade internacional pode trazer à nossa língua o facto de andar agora “a aprender a 
escrever”! Visibilidade e descrédito talvez nos traga, como povo capaz de ridicularizar a própria 
língua, com pelo menos oito séculos de História e de vida, e cujos primeiros textos escritos 
conhecidos datam de 1214-1216!  
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Segundo um conceituado professor universitário francês, especialista da língua portuguesa, a 
definição clara da norma, a sua solidez e estabilidade são trunfos que valorizam qualquer língua 
aos olhos de quem a aprende e ensina no estrangeiro: 

«A norma de Portugal é bastante fácil de definir, pois ela goza de um vasto consenso e foi muitas 
vezes estudada. A do Brasil, pelo contrário, coloca um problema específico, pois está longe de ser 
universalmente reconhecida pelos próprios brasileiros. Enquanto esperamos que, como em 
Portugal, um consenso se estabeleça no Brasil, a apresentação da norma brasileira terá de 
permanecer muitas vezes incerta e imprecisa.» (in Manuel de Langue Portugaise – Portugal-Brésil 
, Paul Teyssier, Éditions Klincksieck, 1976, traduzido do original francês – o destaque é meu). 

A discussão pública que uma questão desta gravidade exige, pela “vandalização” que representa da 
nossa língua, o português de Portugal, tem sido ultrajosamente escamoteada, para criar a ilusão do 
consenso que não existe e do facto consumado, conceito inaceitável para cidadãos que se prezem.  

Esta minha carta, reflexo cidadão, foi-me inspirada pelo artigo de Pacheco Pereira, no “Público” de 
12 de Fevereiro, intitulado “Weimarzinho”: “A consciência cultural da democracia, das suas 
instituições, das suas formas e procedimentos dissolve-se por todo o lado. O populismo e a 
demagogia crescem exponencialmente.” E ainda: “Por cá, em Weimarzinho, a língua torna-se 
tropical e africana (como os capitais e a banca) e afasta-se velozmente do latim por diktat do 
Estado e tratado de papel passado (eu quero no “Público” a grafia anterior ao Acordo 
Ortográfico).” Também eu e muitíssimos outros portugueses confiamos no “Público” para nos 
ajudar a defender a dignidade da nossa língua! 

Outro reflexo cidadão: em anexo, segue um protesto que enviei para a RTP, logo a 17 de Janeiro 
último e que, com o título “Acuso a RTP”, foi publicado na “Gazeta da Beira” e no sítio da 
Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico (http://www.ilcao.cedilha.net). 
Devo dizer que foi graças ao “Público” que soube desta iniciativa, que imediatamente subscrevi, 
com a qual venho colaborando e que me empenho em divulgar por todos os meios ao meu alcance.  

Termino transcrevendo o último parágrafo duma insuspeita e esclarecedora análise “do percurso 
histórico da questão ortográfica no Brasil do século XX”, intitulada “Reforma ortográfica e 
nacionalismo linguístico no Brasil”, da autoria de um professor brasileiro, Maurício Silva (USP) e 
que vale a pena ler integralmente: 

“Assim, pode-se dizer que grande parte da discussão em torno da ortografia da língua portuguesa – 
como, de resto, em torno da própria língua – redunda na tentativa de afirmação nacionalista de 
uma vertente brasileira do idioma, em franca oposição à vertente lusitana.” (in 
http://www.filologia.org.br/revista/artigo/5(15)58-67.html) 

Os meus cumprimentos e agradecimentos pelo respeito pela nossa língua de que o “Público” vem 
dando provas. 

Maria José Abranches Gonçalves dos Santos 

(Prof. Aposentada do Ensino Secundário – Português e Francês; ex-Leitora na Universidade de 

Paris III)  

(Enviada para cartasdirector@publico.pt, a 04/03/2011)  

[Transcrição integral, com autorização da autora, cujo endereço e contactos foram aqui omitidos.] 
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60. [Da “formação” ministrada por incapazes] 

Formoso depoimento 
27/03/2011  

 

«Eu costumo dizer aos meus alunos que vocês já fazem acordo 
ortográfico; no sentido de cometerem erros ortográficos já na escrita.» 

 
Rui Formoso, docente de Língua Portuguesa do IPG, Instituto Politécnico da Guarda 

Vídeo completo: http://videos.sapo.pt/G6ZgKk2QCsQFslj9hDK8 

Esta verdadeira pérola de “coltura” foi descoberta por Francisco Miguel Valada. Bem haja! 

 

 

 

 


