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“A reforma ortográfica não enriquece em nada o idioma, mas alguém enriquecerá com ela”.
(João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras).

“Haverá facções contra e a favor, mas não é tanto importante como a língua se apresenta, mas o
que diz, o que propõe.” (José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de Literatura em
1998).

1. Considerações iniciais

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa firmado em 1990 (doravante AO90) é
mais um capítulo na história das políticas linguísticas entre Brasil e Portugal na tentativa de
unificação da ortografia. Essas tentativas tiveram início, em 1931, em um acordo estabelecido
entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa. Contudo a
Constituição Brasileira de 1934, em seu artigo 26 das Disposições Transitórias anula o acordo de
1931 e restitui a ortografia de 1891. Em 1943, a Convenção Luso-Brasileira restabelece o acordo
de 1931 que foi interpretado de forma diferente em Portugal e no Brasil, visto que os
vocabulários publicados, em 1940, pela Academia das Ciências, e em 1943, pela Academia
Brasileira de Letras, apresentavam algumas diferenças.

Diante dessas divergências, foi assinado em 1945 um acordo ortográfico que, por sua
vez, foi aplicado apenas por Portugal, pois o Congresso Nacional Brasileiro não aprovou esse
acordo e continuou utilizando o Formulário Ortográfico de 1943. Nas décadas seguintes, não se
chegou a um novo consenso nas ortografias portuguesa e brasileira, apesar do parecer conjunto da
Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa, em 1971, ter instituído
revisões no sistema ortográfico da Língua Portuguesa (FIORIN 2009).

É somente em 16 de novembro de 1990 que acontece a aprovação do Acordo
Ortográfico, em Lisboa, assinado pelos representantes dos sete países de língua oficial
Portuguesa (Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e
Príncipe). Em 2004, Timor Leste ratifica esse acordo. Sua promulgação no Brasil, acontece
apenas em 29 de setembro de 2008, no governo do presidente Lula, e o que estava previsto para
entrar em vigor em janeiro de 2013, foi transferido para janeiro de 2016 com a promulgação do
Decreto 7875/2012 pela presidente Dilma Roussef. Essa prorrogação também acontece em outros
países da CPLP, como é o caso de Portugal em que as duas ortografias irão conviver até 2015 e
em Cabo Verde até 2019. Interesses de diferentes naturezas, como econômicos, políticos,
culturais e sociais, por exemplo, atravessam a ideia de unificação do AO90 que, por sua vez,
tenta criar uma identidade escrita única para uma língua que já possui a sua identidade em cada
um desses oito países.

Independentemente das idas e vindas do acordo ortográfico no Brasil e nos países da
Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), presenciamos desde a sua aprovação, em 1990,
embates advindos de diferentes searas – dos políticos, dos jornalistas, de linguistas e filólogos, de
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membros das Academias de Letras, dentre outras. A língua de Camões, de Gonçalves Dias, de
Guimarães Rosa e de tantos outros célebres, e não tão célebres usuários, continua a ser motivo de
desavenças, principalmente entre os dois principais países falantes do idioma: Brasil e Portugal.
Esses discussões deixam entrever a dimensão político-econômica e simbólico-cultural da Língua
Portuguesa.

No campo acadêmico, as discussões também são vigorosas e tem gerado um conjunto
profícuo de artigos científicos. Sem a pretensão de sermos exaustivas, é possível citar os
trabalhos de Marineis (2013) que examina o habitus linguístico dos falantes de Língua
Portuguesa a partir dos pressupostos teóricos de Bourdieu; de Neves (2010) que avalia a
simplificação e unificação do acordo ortográfico a partir de uma perspectiva da metaortografia e
da historiografia linguística; de Santos (2010) que discute os princípios que orientam o AO90 e as
aplicações desses princípios; de Sobrinho (2009) que analisa as filiações de sentidos do AO90 a
partir da História das Ideias Linguísticas, da Semântica da Enunciação e da Análise do Discurso;
e de Fiorin (2009) que  discute o acordo a partir de uma perspectiva político-linguística.

Dando continuidade a essa perspectiva desenvolvida por Fiorin (2009), o presente
trabalho tem como objetivo investigar as políticas linguísticas percebidas por usuários da Língua
Portuguesa sobre o AO90. Esses usuários da Língua Portuguesa são provenientes dos oito países
da CPLP e trazem culturas, identidades linguísticas, ideologias e representações diferentes do
AO90. A fim de contemplar as diferentes opiniões acerca da implantação do AO90, sem restrição
de raça, cor, religião, cultura, idade, sexo e poder econômico, nosso corpus é formado por
depoimentos provenientes da página do facebook denominada Sou Português – não concordo
com o novo acordo ortográfico1, no jornal português online Publico Porto2 e no site, também
português, ILC3 contra o Acordo Ortográfico4.

Para uma melhor compreensão do trabalho proposto, além das considerações iniciais,
dividimos este artigo em três seções. Na primeira, fizemos um breve percurso histórico da
passagem da noção de planejamento linguístico à noção de política linguística, explorando o
construto teórico desenvolvido por Spolsky (2004, 2009, 2012); na segunda, analisamos as
crenças e ideologias dos usuários de Língua Portuguesa sobre o AO90 a partir de cinco temas que
se sobressaíram em seus discursos: ortografia e cultura, ortografia e preconceito linguístico,
ortografia e modernidade, ortografia e tradição e por último, ortografia e instrumentalização de
línguas nacionais. Na última seção, refletimos, à luz das políticas linguísticas percebidas, acerca
das crenças dos usuários sobre o AO90.

1. Do planejamento linguístico à política linguística

Se partirmos da definição de Spolsky (2009: 01) de que “Política linguística é feita de
escolhas”, seja escolhas relacionadas a qual língua utilizar considerando um contexto bilíngue ou
multilíngue, seja escolhas relacionadas a qual variedade ou variante utilizar considerando um
contexto não plurilíngue, podemos afirmar que a política linguística sempre esteve presente na
história da humanidade. Mas se considerarmos a “política linguística” como um campo
acadêmico, sua criação é muito mais recente. Autores como Baldauf Jr. (2004) e Ricento (2000)

1 Disponível em: < https://www.facebook.com/pages/Sou-Portugu%C3%AAs-n%C3%A3o-concordo-com-o-novo-
acordo-ortogr%C3%A1fico/220942242332?fref=ts>. Acesso em 31/03/2014.
2 Disponível em:< http://www.publico.pt/cultura>. Acesso em 31/03/2014.
3 ILC: Iniciativa Legislativa de Cidadãos>. Acesso em 31/03/2014.
4 Disponível em: <http://ilcao.cedilha.net/>. Acesso em 31/03/2014.
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estabelecem o final da segunda guerra mundial como marco histórico para a realização de
práticas de “engenharia da língua” que precederam a criação da disciplina de “Política e
Planejamento Linguístico” que, por sua vez, surgiu no final dos anos 60, período que coincide
com o declínio do sistema colonial e com o processo de criação de novos estados-nação.

Enquanto observamos uma concordância quanto ao momento histórico político de
surgimento do campo de estudos, por outro lado, há divergências em torno de sua nomeação -
“Planejamento Linguístico”, “Política e Planejamento Linguístico”, ou mais recentemente,
“Gestão da Língua”5. Acrescenta-se ainda a existência de diferentes percepções do que seja
“política linguística”, se vista de forma mais restrita compreende apenas a ação de intervenção do
Estado na língua, se vista de forma mais ampla compreende a ação de organismos
supranacionais, de agências não governamentais e de indivíduos. Essas reflexões serão trazidas à
tona nesta seção, como também identificaremos em qual tradição teórica este trabalho está
inserido.

O uso de uma ou outra terminologia pode revelar várias facetas: uma opção teórica
e/ou metodológica a ser seguida, uma reflexão sobre a relação entre a terminologia utilizada e o
escopo de pesquisa desenvolvido, a continuidade de uma tradição que utiliza uma dada
nomeação, dentre outros. Sobre essa questão concordamos com Spolsky (2012), quando este
afirma que nós, linguistas, temos dificuldades em nomear conceitos e a área de “política
linguística” não é uma exceção. Partindo do pressuposto de que as noções de “política
linguística” que foram construídas ao longo do desenvolvimento do campo refletem o contexto
histórico-social-político-científico de produção de uma época, é que observamos uma ampliação
dessa noção. Jernudd e Nekvapil apresentam a primeira definição de Haugen sobre planejamento
linguístico elaborada em 1959. Para o autor, planejamento linguístico é

[...] a atividade de preparar uma ortografia normativa, gramática, e dicionário para a
orientação de escritores e falantes em uma comunidade de fala não homogênea. Nessa
aplicação prática de conhecimento linguístico nós estamos procedendo além das
descrições linguísticas na área na qual o julgamento deve ser exercitado na forma de
escolhas entre formas linguísticas disponíveis. Planejamento implica uma tentativa de
orientar o desenvolvimento de uma língua em uma direção desejada pelos planejadores.
Isso significa não somente predizer o futuro com base no conhecimento disponível
referente ao passado, mas um deliberado esforço para influenciar este. (Jernudd e
Nekvapil 2012: 24) 6

Jernudd e Nekvapil (2012: 25) criticam a noção como sendo bastante limitada, sendo
sinônimo de planejamento de corpus e de um “procedimento de tomada de decisão” para a
resolução de problemas na língua, aspectos que concordamos. Considerando que esta noção de
“planejamento linguístico” foi construída em uma primeira etapa da área e nesse período a visão
de língua era descontextualizada, as comunidades de fala e seus contextos eram desconsiderados,
o planejamento linguístico assumiu uma perspectiva meramente pragmática, realizada por
especialistas “neutros”, que aparentemente não estavam assujeitados por nenhuma ideologia.

5 A nomeação “Gestão da Língua” é uma tradução nossa para “Language Management”.
6 “By language planning I understand the activity of preparing a normative orthography, grammar, and dictionary for
the guidance of writers and speakers in a non-homogeneous speech community. In this practical application of
linguistic knowledge we are proceeding beyond descriptive linguistics into the area where judgment must be
exercised in the form of choices among available linguistic forms. Planning implies an attempt to guide the
development of a language in a direction desired by the planners. It means not only predicting the future on the basis
of available knowledge concerning the past, but a deliberate effort to influence it.” (Jernudd e Nekvapil 2012: 24)
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O que podemos observar também nesta definição é que a terminologia utilizada é
planejamento linguístico e não política linguística. Essa percepção é confirmada pelas palavras
de Calvet (2007: 20) quando este afirma que “Quando o termo planning, ‘planejamento’, surge
na literatura linguística, ele é tomado em seu sentido econômico e estatal: determinação de
objetivos (um plano) e a aplicação dos meios necessários para atingir esses objetivos.”.

Já na segunda etapa de desenvolvimento da área é possível perceber a expansão do
universo de realização do planejamento linguístico. Se antes o planejamento linguístico estava
restrito às nações em desenvolvimento, agora já se compreende que pode ser realizado também
em nações desenvolvidas, bem como quaisquer problemas de língua podem ser objeto de
planejamento linguístico. A definição de Cooper (1989) é representativa dessa visão:
“Planejamento linguístico se refere aos esforços deliberados para influenciar o comportamento de
outros com respeito à aquisição, estrutura, ou alocação funcional de seus códigos de língua.”7.
Jernudd e Nekvapil (2012) destacam a criação do planejamento de aquisição, adicionado ao
planejamento de status e ao planejamento de corpus. Além dessa questão, é possível perceber que
não aparece quem realiza esses “esforços deliberados”, nos permitindo a compreensão de que não
é apenas o Estado o responsável pela elaboração de planejamento linguístico. Corroborando com
nossa percepção, citamos a definição de Baldauf Jr.

Política linguística (declarações de intenção) e planejamento (implementação) (LPP) é
definido como planejamento – muitas vezes em larga escala nacional e, geralmente
empreendida por governos – destina-se a influenciar, se não mudar, os modos de falar ou
às práticas de letramento dentro da sociedade. (Bauldauf Jr. 2004: 01)8

Destacamos três aspectos nessa definição: uma distinção entre o que seja política
linguística e planejamento linguístico, a identificação de que planejamento é o termo selecionado
para definir tanto política quanto planejamento, e o objetivo da política e do planejamento
linguístico de modificar um comportamento em relação à língua, seja na modalidade oral ou
escrita, seja nas práticas mais informais, mas também nas institucionais. Esclarecemos que esta
definição está inserida na terceira etapa de desenvolvimento da área que se caracteriza pela
criação de uma nova ordem mundial, pela paradigma do pós-modernismo e pelo interesse dos
pesquisadores no tema dos direitos humanos linguísticos.

Mais recentemente, podemos citar o aparecimento da expressão gestão da língua
(Language Management) em substituição a planejamento linguístico, a política linguística e a
política e planejamento linguístico. Spolsky é um exemplo de um autor que alterou a
denominação de política linguística para gestão da língua, embora não tenha modificado sua
definição como sendo constituída de três componentes independentes, mas inter-relacionados.
Em suas obras publicadas em 2004 e 2012, os títulos são, respectivamente, Language Policy e
The Cambridge Handbook of Language Policy; já em sua obra de 2009, o título é Language
Management. No interior destas, observamos o seguinte: em 2004, o termo política linguística
(Language Policy) não é questionado; em 2009, o autor flutua entre a utilização de uma
expressão ou outra; e, em 2012, ele assume claramente a opção por gestão da língua e explica:

7 “Language planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the acquisition,
structure, or functional allocation of their language codes”. (COOPER, 1989, p. 45)
8 “Language policy (statements of intent) and planning (implementation) (LPP) is defined as planning – often large
scale and national, usually undertaken by governments – meant to influence, if not change, ways of speaking or
literacy practices within a society.” (Baudalf Jr. 2004: 01)
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Não era despropositado na década de 60 chamar os esforços para modificar política
linguística nacional de ‘planejamento linguístico’, mas como Nekvapil (2006)
acertadamente percebe, na nova compreensão da natureza do processo, um termo melhor
é ‘gestão da língua’, com os resultados vistos não como ‘planos’ mas como ‘estratégias’
– abordagens com conjunto de valores e direção mas admite a contínua necessidade por
modificação para caber em situações de mudanças específicas.( Spolsky 2012: 05)9

A fluidez terminológica é outra característica da área. Mas o que nos interessa é a
compreensão de “política linguística” de Spolsky (2004, 2009, 2012), noção esta adotada no
presente artigo. Para o autor, há três componentes que constituem a política linguística que são:
as práticas, as crenças e a gestão da língua. As práticas são as escolhas da língua que os membros
de uma dada comunidade de fala realizam em seu dia a dia, ou seja, são aquelas práticas
realizadas, tais como: a escolha de uma variedade específica para realizar uma determinada
função comunicativa, a escolha de uma variante linguística de acordo com o interlocutor, a
escolha de que variedade usar para mostrar ou esconder uma identidade, dentre outras. Spolsky
(2012) ainda informa que essas práticas representam a política linguística real de uma
comunidade de fala.

O segundo componente está relacionado às crenças sobre a língua, também
denominado por alguns de ideologia. As crenças representam os valores atribuídos às línguas, às
variedades e às variantes linguísticas e ainda as crenças dos membros de uma comunidade sobre a
importância desses valores. Como exemplo Spolsky (2009: 04) cita “O status de uma variante ou
variedade deriva de quantas pessoas a usam e a importância de seus usuários, e os benefícios
econômicos e sociais que um falante pode esperar usando-a.”10.

Já o terceiro componente é geralmente chamado de planejamento, mas Spolsky
(2009, 2012) prefere denominá-lo de gestão e é definido como todos os esforços realizados por
alguém, ou por um grupo, ou por um governo, enfim, por quem se julgue na autoridade de
modificar as práticas ou as crenças dos participantes de um dado domínio social (família, escola,
igreja...). Esclarecemos que outros autores como Jernudd, Neustupný, Nekvapil também utilizam
o termo gestão da língua, mas usam esta expressão para delimitar suas filiações à Teoria da
Gestão da Língua. De acordo com Nekvapil (2006: 04), Jernudd e Neustupný, em 1987,
afirmaram que “O uso desse termo, gestão da língua, em vez do amplamente utilizado
atualmente planejamento linguístico será deixado livre para se referir a uma fase particular da
‘linguística dos problemas da língua’ que foi desenvolvida na década de 1970.”11.

Neste trabalho, utilizaremos a noção de política linguística de Spolsky (2004, 2009,
2012), especificamente explorando a segunda dimensão a fim de investigarmos as políticas
linguísticas percebidas12 (cf. BONACINA-PUGH, 2012) por usuários da Língua Portuguesa,
buscando identificar que crenças e ideologias permeiam suas visões sobre o acordo ortográfico de

9 “It was not unreasonable in the 1960s to call the efforts to modify national language policy 'language planning', but
as Nekvapil (2006) rightly notes, in the understanding of the nature of the process, a better term is probably 'language
management', with the results not as "plans" but as 'strategies' - approaches that set values and direction but admit the
continual need for modification to fit specific and changing situations.” (Spolsky 2012: 05)
10 “The status of a variant or variety derives from how many people use it and the importance of the users, and the
social and economic benefits a speaker can expect by using it.”  (Spolsky 2009: 04)
11 “The use of this term, language management, in lieu of the currently widely used language planning will leave the
latter term free to refer to the particular phase of the ‘linguistics of language problems’ which developed in the
1970s.” (Nekvapil 2006: 04)
12 Posteriormente, Bonacina-Pugh (2012) categorizou os componentes definidos por Spolsky (2004, 2009, 2012)
como políticas linguísticas declaradas, políticas linguísticas percebidas e políticas linguísticas praticadas,
terminologia que utilizaremos neste trabalho.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4074



1990.

2. As vozes dos usuários de Língua Portuguesa: as crenças e ideologias por detrás do AO90

Nesta seção, analisaremos os dados coletados na internet a partir de cinco temas que
se sobressaíram nos discursos dos usuários de Língua Portuguesa, a saber: ortografia e cultura,
ortografia e preconceito linguístico, ortografia e modernidade, ortografia e tradição e por último,
ortografia e instrumentalização de línguas nacionais.

2.1 Ortografia e cultura

Os dois depoimentos desta subseção fazem referência à relação entre língua e cultura.
Ambos representam a língua e a cultura como entidades a serem respeitadas e que transcendem
qualquer mudança ortográfica.

Eunice13: Este nosso grande poeta14 era contra a reforma de 1911, a ortografia
simplificada. Apesar disso, foi publicado com as grafias em vigor nas diferentes
épocas. Em breve será publicado com a nova ortografia. E daqui a 100 anos com
outra, provavelmente. Mas será sempre o grande Fernando Pessoa. As grafias
mudam, a língua fica. (Postado em 17/12/2012 e acessado em 15/09/ 2013.)

A usuária Eunice aborda o tema literatura em seu depoimento ao fazer referência ao
grande poeta Fernando Pessoa. Ela explicita a importância desse autor e, consequentemente, das
suas obras literárias em diferentes épocas, apesar das alterações ortográficas realizadas. A crença
que subjaz a essa declaração é que, para ela, a grandiosidade da cultura literária independe de
quantas mudanças ortográficas teremos. Ou seja, a língua independe das renovações ortográficas,
pois continua representando a identidade e a cultura de um povo. Essa crença está materializada
principalmente no excerto: “As grafias mudam, a língua fica.”. Essa afirmação indica que há uma
interdependência entre língua e cultura e que o AO90 não irá afetar essa relação. Comungando
esta mesma ideia está o depoimento de Santo Ananás.

13 Depoimento disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Sou-Portugu%C3%AAs-n%C3%A3o-concordo-
com-o-novo-acordo-ortogr%C3%A1fico/220942242332?fref=ts>. Acesso em 20/09/2013.
14 Eunice se refere a Fernando Pessoa, como pode ser verificado mais adiante no seu depoimento.
15 Depoimento disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-
adoptar-acordo-ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.

Santo Ananás15, consultor, Lisboa: O Aborto Ortográfico é uma abominação.
Olhando para todas as alterações que prevê, não espanta que o Brasil adira
facilmente a esta convenção: o português passa a assemelhar-se mais ao português
brasileiro. Cada país tem as suas diferenças e especificidades e, a meu ver, do ponto
de vista cultural, elas devem ser respeitadas. Há anos que o inglês americano e
britânico apresentam diferenças mais ou menos notórias e nunca nenhum dos países
visados se viu na necessidade de promover acordos desta índole. Ficamos, com o
novo AO, com um português mais pobre e mais "comercial". (Postado em 31/01/13
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Esse depoimento faz referência à desvalorização do português: “um português mais
pobre e ‘comercial’”. A partir da representação sobre a língua que este usuário faz, infere-se que
a ortografia atual não representa a cultura nem a identidade lusitanas. Subentende-se que a língua
do acordo é outra língua: mais pobre do que o português falado em Portugal e mais comercial,
como se dá a entender que é o português do Brasil. Para ele, o português do AO90 não é uma
língua de cultura. A crença que subjaz nesse excerto é de que o conjunto de valores, costumes e
práticas que caracterizam o modo de vida de uma determinada comunidade deixará de ser
mediado pela língua, por conta do AO90. Em outras palavras, o acordo promoverá a separação
entre língua e cultura, aspecto que segundo Coelho e Mesquita, é indissociável pois

Ela16 faz parte da cultura de um povo, haja vista pertencer a este povo. O indivíduo não
cria a língua, ele apenas faz uso de um bem que é social. É uma relação de imbricação,
haja vista que a língua é a manifestação de uma cultura e, ao mesmo tempo, precisa de
uma cultura que lhe dê suporte, sendo, também suporte para uma cultura. Ela é, portanto,
a expressão da cultura, uma vez que se constitui como instrumento decisivo para a
assimilação e difusão de uma cultura, afinal, as experiências sociais só são transmitidas
por meio da língua (Coelho e Mesquita 2013:31)

2.2 Ortografia e preconceito linguístico

O preconceito linguístico também está presente nas vozes de vários usuários da
Língua Portuguesa, sobretudo portugueses, que tomam o AO90 como uma manobra do governo
brasileiro para impor um novo português aos países integrantes da CPLP. O usuário português,
Afonso Loureiro, e o moçambicano, Elmiro Ferreira17, cujos depoimentos foram extraídos do site
ILC contra o Acordo Ortográfico, são exemplos de falantes que expõem suas opiniões contrárias
acerca de tais imposições ortográficas. Suas opiniões são perpassadas por uma ideologia
nacionalista.

Afonso Loureiro: O acordo que tanto quer unificar, cada vez mais separa. Separa a
gente de bem dos acordistas, separa os que acreditam na língua dos que acreditam
na novidade, separa nos que pensam por si dos que acham que devem acatar todas as
imbecilidades que lhes dizem vir de cima, mesmo que envolta num manto de suspeita
e ilegalidade. Finalmente, separa os que amam a língua dos (que) usam a vertente
brasileira. (Postado em 15/09/2013 e acessado em 07/10/2013.)

Afonso Loureiro, ao afirmar que o acordo ortográfico separa “[...] os que amam a
língua dos (que) usam a vertente brasileira”, expõe explicitamente a opinião de alguns
portugueses acerca das modificações ortográficas propostas. A crença de que o português de
Portugal é a língua legítima, clássica, correta e de que o português falado no Brasil é outra língua
perpassa a sua fala, expondo um caráter preconceituoso no que ele chama de vertente brasileira.

16 Os autores se referem à língua ao utilizar “ela”.
17 Depoimento disponível em: <http://ilcao.cedilha.net/?p=11789#comments >. Acesso em 07/10/13.

e acessado em 11/10/2013.)
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Essa mesma ideologia também está presente no depoimento de Elmiro como está ilustrado a
seguir.

Elmiro Ferreira: Também acho que o português falado e escrito no Brasil é uma
vertente do português-padrão falado e escrito em Portugal. Se eles estão a criar
emprego em Moçambique, por certo podem dar preferência a quem dominar a
“vertente” brasileira do Português. Se vierem aqui criar emprego, idem... Se vierem
os ingleses não tenho dúvidas de que irão dar preferência a quem falar a língua
inglesa. Já me cansei de argumentar com a “lógica” do aleijão ortográfico. Aquilo
(AO90) é um absurdo que apenas pode fazer sentido para quem de facto não ama a
sua Língua materna e entende por normal seguirmos vertentes estranhas. (Postado
em 18/09/2013 e acessado em 07/10/2013.)

Elmiro, de origem moçambicana, se posiciona contra o AO90 baseando-se no amor à
sua língua materna e à crítica ao português do Brasil. Para ele, o português falado e escrito no
Brasil é uma vertente do português de Portugal, ou seja, infere-se que, pelo fato de se originar da
língua de Portugal, os brasileiros deveriam segui-la e não promover modificações. No final do
seu depoimento, mais uma vez há uma inferência ao português do Brasil, que ele chama de
“vertentes estranhas”, expondo como conflituosa e por muitas vezes, preconceituosa, é a questão
sobre a língua. Esse ideologia em relação ao português brasileiro não está presente apenas nos
discursos de sujeitos que utilizam o português europeu, Leite (2008) comprova a presença desse
preconceito em textos da mídia impressa no Brasil.

2.3 Ortografia e modernidade

Os depoimentos desta subseção foram publicados no jornal português Publico
Porto18. Ambos expõem a simplificação da ortografia como uma das mudanças que traz
modernidade à língua. A língua está aqui representada como um meio facilitador da
comunicação, e não como um fator de complicação como estão ilustrados a seguir.

Anônimo: Lamentável que as críticas referentes ao novo Acordo repousem somente
no tão falado protagonismo brasileiro. O AO gera mudanças bastante positivas ao
simplificar muitas regras e remover aspectos arcaicos da língua, como as letras
mudas em acção e facto. (Postado em 25/01/2013 e acessado em 11/10/2013)

Anônimo: Eu já o adotei e vou continuar a usar o acordo na minha escrita ... se
assim não fosse ao longo dos tempos ainda se escrevia pharmácia... (Postado em
09/01/2013 e acessado em 11/10/2013.)

18 Disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-
ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.
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A adoção de uma padronização da nova ortografia, como a supressão “[...] das letras
mudas em acção e facto” e a substituição do ph de pharmácia pelo f, é vista por esses usuários
como um benefício para os usuários do idioma, cuja língua acompanha os avanços do homem.
Essa ideologia de que a instrumentalização da língua através da ortografia, por exemplo, promove
a modernização foi uma crença bastante difundida no primeiro momento na história do
Planejamento Linguístico (cf. Ricento 2000; Johnson; Ricento 2013).

2.4 Ortografia e tradição

Em oposição à ideia de modernidade na Língua Portuguesa, há os defensores do
português tradicional, clássico, da língua original dos escritos de Camões. Os comentários
abaixo19, postados na versão online do jornal Publico Porto, revelam o papel da ortografia na
representação da tradição de uma língua.

Anônimo: O "c" de "facto" não é letra muda. Ou costuma dizer "de fato"? E o "c"
de "acção" não se lê (é verdade), mas desempenha a função de abrir o "a" inicial
de "acção": lê-se "ácção" em vez de "ãcção". Portanto, não se trata de aspectos
arcaicos da língua portuguesa: trata-se da sua gramática, que os arautos do AO
parecem ignorar. O novo Acordo só veio complicar as regras da língua
portuguesa. (Postado em 02/02/2013 e acessado em 11/10/2013.)

Na visão desse usuário, as regras ortográficas já existentes e aceitas não precisam ser
modificadas, pois acabam gerando complicações. Ou seja, a língua deve manter a sua história e
não dobrar-se a tentativas de simplificação como é o objetivo do AO90. Essa crença também é
corroborada no excerto a seguir.

Anônimo: Vê inteligência numa proposta que só veio agradar às editoras, de
dentes afiados para o mercado do Brasil? Que alguns, auto-denominados teóricos e
informados e nada tendenciosos, de um momento para o outro, impõem, sem
autorização explícita dos cidadãos do país, que Ortografia iria passar a ser igual a
Fonética! Parabéns pelo esforço e o dinheiro que nos gastaram nesse processo
socialista, e pelos atritos que ele gerou nas instituições país, que, à boa maneira
Trotskista, foram forçadas a seguir essas "regras". Mas é um dever não o fazer
porque elas insultam a inteligência dos cidadãos e dos nossos antepassados. Tudo
o que cria mais ambiguidade é mau. Mate-se o acordo e ponto final! (Postado em
09/01/13 e acessado em 11/10/2013.)

Ao se referir que o acordo é um insulto à “[...] inteligência dos cidadãos e dos nossos
antepassados”, este usuário expõe a insatisfação pela implantação do acordo. Para ele, a solução
é matar o acordo e manter a Língua Portuguesa como está: “Mate-se o acordo e ponto final!”.
Este usuário da língua também faz menção à história da ortografia portuguesa quando afirma que
um dos princípios que fundamentou o AO90 é a fonética: “Que alguns, auto-denominados

19 Todos os depoimentos dos usuários anônimos dessa seção estão disponíveis em:
<http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-ortografico-
1580094> Acesso em 11/10/13.
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teóricos e informados e nada tendenciosos, de um momento para o outro, impõem, sem
autorização explícita dos cidadãos do país, que Ortografia iria passar a ser igual a Fonética!”.
Princípio esse rechaçado pelo usuário que, por sua vez, parece filiar-se ao período
pseudoetmológico que buscou legitimação da ortografia no grego e no latim. Contudo, o AO90
está inserido no período histórico-científico que teve início no século XX, daí a simplificação da
ortografia ser um dos procedimentos envolvidos no acordo (Neves 2010).

2.5 Ortografia e instrumentalização de línguas nacionais

Nesta subseção, observamos a relação entre o AO90 com a possibilidade de
instrumentalização de uma língua nacional. O depoimento deste usuário angolano, publicado no
jornal Publico Porto, retrata uma visão sobre a língua que ultrapassa as fronteiras entre os dois
portugueses: a possibilidade de instrumentalização de línguas nacionais a partir da ortografia
unificada proposta pelo AO90. Regras ortográficas do português definirão as regras ortográficas
das línguas bantu, faladas em Angola e Moçambique, por exemplo, em um processo de
gramatização20 da língua. Nesse depoimento, subentende-se que a padronização da escrita em
português leve à produção de um pilar do saber metalinguístico sobre o bantu (cf. Auroux 2009).

Anônimo21: O acordo ortográfico, independentemente de os mais retardatários terem
mais ou menos tempo para o aplicar, está em vigor, tanto cá como no Brasil. E em
Angola, que pediu uma moratória até março deste ano, tudo indica que entrará em
breve em vigor também, como faz de resto todo o sentido, já para Angola (e
Moçambique) este acordo é uma oportunidade única de ver o seu léxico específico
de origem bantu ter regras de escrita mais bem definidas quando usado no seu
português local - não falo das regras de escrita das línguas bantu,
diferentes.(Postado em 09/01/13 e acessado em 11/10/2013.)

A necessidade de se definir a escrita do português e transpô-la para o léxico bantu
apresentou uma percepção de língua diferente dos depoimentos anteriores, pois o interesse residiu
sobre a instrumentalização de uma língua nacional, a partir do léxico, o que impede o seu
desaparecimento e possibilita a sua transmissão para outras gerações. A instrumentalização de
línguas nacionais, com a produção de dicionários e gramáticas, a partir das regras ortográficas do
português, é um avanço no processo de manutenção e continuidade de uma língua, na medida em
que a escrita representa esse papel de perpetuar uma cultura.

3. Considerações finais

A partir das análises das crenças que perpassam os discursos dos usuários da Língua
Portuguesa, pode-se assumir a posição de que o AO90 cumpre assim, o seu papel regulador, tal
qual a gramática e o dicionário, que segundo Auroux (2009:65), são ainda hoje os pilares do

20 “Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever e instrumentar uma língua na base de duas
tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário.” (Auroux 2009:
65).
21 Disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-
ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.
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nosso saber metalinguístico. Em vias de expansão do português, podemos constatar que a
padronização da ortografia pode funcionar como elemento propulsor para a difusão do idioma.
Porém, ao mesmo tempo, provoca celeumas e discussões acerca da sua interferência na cultura e
na identidade dos cidadãos dos oito países da CPLP, gerando preconceito linguístico,
principalmente à referência das chamadas vertentes estranhas, que subentendem-se serem o
português falado no Brasil.

Corroboramos com a afirmação de Gilvan Muller de Oliveira que aborda a realidade,
a cultura e as diferenças visões que o AO90 expõe sobre como os usuários da Língua Portuguesa
a percebem.

Muito mais do que uma simples reforma ortográfica, o AOLP90 incomodou diferentes
setores pela profunda mudança na perspectiva de gestão da língua que propõe, pela
superação da perspectiva de gestão da língua que propõe, pela superação da perspectiva
puramente nacional a que se acostumaram amplos setores da vida cultural de Portugal e
Brasil e pela abertura de uma perspectiva nova e desconhecida para vários desses
setores, que culminará com o desenvolvimento conjunto de vários artefatos de
normatização linguística [...] (Oliveira 2013:70)

As crenças/ideologias presentes nos excertos analisados demonstram as diversas
visões dos usuários acerca da Língua Portuguesa, e não apenas da sua ortografia. Questões sobre
tradição e cultura estão arraigadas nas vozes daqueles que se dizem donos da língua e que
defendem a pureza da língua literária. Como diz Silva em relação à posse da língua, “Apesar de
sermos muito mais numerosos que os restantes usuários da língua portuguesa como língua oficial,
não somos seus donos. A língua pertence a seus usuários. Portanto, somos todos condôminos.
Todos temos os mesmos direitos linguísticos.” (Silva 2009: 26).

No palco das políticas linguísticas, lugar em que muitas discussões, fóruns
internacionais e debates nas mídias continuam a acontecer acerca do AO90, acreditamos que a
chegada a uma aceitação do acordo ainda tem um longo espaço a percorrer, na medida em que,
toda mudança acarreta um sentimento inicial de rejeição, pois não trata apenas de alterações no
coletivo. Nesse sentido, o indivíduo, representado pelo cidadão-usuário da Língua Portuguesa, é
um importante agente no processo de interpretação desse planejamento linguístico, aspecto que
focalizamos neste artigo.
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