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RELATÓRIO DE AUDIÇÃO 

 

Entidade: Associação de Professores de Português – Maria Edviges Antunes 

Ferreira (Presidente da Direção) 

 

Recebidos por:  Deputados do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Aplicação do 

Acordo Ortográfico 

 

Assunto: Acordo Ortográfico 

 

 

Exposição: O Coordenador do Grupo de Trabalho deu as boas vindas à convidada e solicitou-

lhe que expusesse a posição da Associação de Professores de Português sobre o Acordo 

Ortográfico (AO) e a sua aplicação. 

 

A Presidente da Direção da Associação, Dr.ª Edviges Ferreira, referiu que é professora de 

Português, tendo iniciado as funções letivas em 1976.  

 

Referiu que só após o 3.º Protocolo houve aplicação do AO, que já é de 1990. Indicou que a 

unificação é fundamental e não provoca perda de identidade do português. Referiu que a 

Língua Portuguesa é a 5.ª mais falada no mundo e que há vantagens de se tentar uma maior 

unificação, realçando que cada país mantém a sua estrutura frásica.  

 

Salientou que o AO introduziu alterações para unificar e referiu como vantagem a promoção do 

alfabetismo. Indicou que quem aprende português, nomeadamente as crianças e os 

estrangeiros terão mais facilidade em aprender as palavras sem letras mudas e entendeu que 

esta é a evolução natural. 

 

Pronunciou-se no sentido de que não é verdade que Portugal perca a sua língua com o AO, 

indicando que as alterações para o Brasil foram tantas como para Portugal. Informou que deu 

uma ação de formação em S. Tomé e Príncipe e constatou a força e a influência da embaixada 

do Brasil, em detrimento da de Portugal e do Instituto Camões. Salientou que a unificação é 

benéfica para todos. 

 

Em termos de inconvenientes do AO, referiu os custos das alterações, salientando que 

Portugal é comodista e avesso a mudanças. Realçou ainda que o professor tem de inovar e 

isso dá trabalho. Mencionou que é professora, gosta dessas funções e tem de fazer com que 
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os alunos sigam diretrizes, salientando que o Ministério da Educação deliberou aplicar o AO 

em 2011 e em 2014 os exames já serão conforme a nova ortografia, pelo que a mesma tem de 

ser aplicada desde já. 

 

Salientou que os pais devem apoiar os filhos nessa matéria e referiu que os alunos atá ao 9.º 

ano já todos aplicam o AO, sendo a reticência existente mais dos jovens do secundário. 

Realçou que pôr em causa o AO geraria grande confusão e mais gastos em livros, pelo que 

não considera aceitável essa hipótese. 

 

Por último, referiu que a Associação de Professores de Português não diz se é a favor ou 

contra o AO, mas estando este em vigor e a ser aplicado desde 2011, entendem que se deve 

manter. 

 

Interveio depois a deputada Rosa Arezes (PSD), referindo que há livros com a ortografia nova 

e outros com a antiga e questionando se o Acordo não desvaloriza a etimologia da língua. 

Indicou ainda que nas audições/audiências há muitas pessoas contra o AO e realçou que a 

Associação disse que seria difícil voltar atrás em relação ao Acordo, embora não se manifeste 

a favor ou contra o mesmo. 

 

A Dr.ª Edviges Ferreira esclareceu que no próximo ano já todos os livros terão a nova 

ortografia. 

 

O deputado Miguel Tiago (PCP) referiu que havia falta de debate no Parlamento e de troca de 

opiniões com a sociedade, pelo que estas audições e audiências têm esse objetivo. Indicou 

que as línguas são instrumentos de comunicação vivos, sujeitos a constante evolução. 

Defendeu que o velho do Restelo não é um opositor à mudança, um reacionário, apenas faz 

alertas para a realidade. 

 

Indicou que a unificação da língua pode trazer vantagens, mas devem ponderar-se as 

desvantagens e questionou se com uma grafia comum, num documento de trabalho na ONU 

(objetivo defendido pelos defensores do AO) será utilizada a sintaxe, a construção frásica, 

portuguesa ou a brasileira. Referiu ainda que na tradução internacional, se prevê que passe a 

utilizar-se a construção frásica brasileira. 

 

Questionou depois se o AO democratiza a língua e a torna mais inteligível, defendendo que 

quem não conhece a pronúncia culta da língua, não saberá escrever as palavras, porque as 

regras passaram a ser ininteligíveis. Salientou que palavras que se escreviam de forma igual 
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em Portugal e no Brasil passaram a ser diferentes, tendo dado como exemplo batismo e 

receção. 

 

Defendeu ainda que se deve refletir bem sobre o AO, por se estar na frase de transição, 

nomeadamente reponderando as palavras que vêm sendo questionadas. 

 

A Dr.ª Edviges Ferreira informou que já o Professor Lindley Cintra era a favor da queda das 

letras mudas e salientou que é habitual uma resistência à mudança, dado que o povo 

acomoda-se e não quer mudar. Salientou ainda que os professores têm de obedecer às 

determinações do Ministério da Educação e Ciência e não querem prejudicar os alunos 

discordando da aplicação.  

Salientou que a suspensão ou revogação do AO geraria grande confusão, mas a Associação 

não se manifesta a favor ou contra o mesmo. 

 

A deputada Rosa Arezes (PSD) solicitou ainda a indicação da posição da Associação quando 

foram ouvidos, antes da aprovação do AO. 

 

A Dr.ª Edviges Ferreira informou que o parecer da Associação foi no sentido de que o Acordo 

devia ser clarificado. 

 

O deputado Carlos Enes (PS, coordenador do Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico) 

questionou se a Associação tem uma posição para a melhoria do Acordo, na sequência da sua 

aplicação e se o mesmo gera maior ou menor facilidade na escrita. 

 

A Dr.ª Edviges Ferreira informou que a Associação não tem nenhuma posição atual sobre o 

Acordo, estando a cumpri-lo e que os alunos estão a aceitar bem a nova grafia, entendendo 

que há agora menos erros. 

 

A gravação da audição encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet. 

 

 

 

Palácio de São Bento, 9 de maio de 2013 

 

A assessora  

Teresa Fernandes 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=95216
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