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Existe uma língua para ser usada de dia, debaixo da luz forte do sentido. Língua suada,
ensopada de precisão. Que nós fabricamos especialmente para levar ao escritório, e usar na
feira ou ao telefone, e jogar fora no bar, sabendo o estoque longe de se acabar. Língua clara e
chã, ocupada com as obrigações do experiente, onde trabalha sob a pressão exata e dicionária,
cumprimentando pessoas, conferindo o troco, desfazendo enganos, sendo atenciosamente sem
mais para o momento. [...]
Mas no entardecer da linguagem, por volta das quatro e meia em nossa alma, começa a surgir
um veio leve de angústia. As coisas puxam uma longa sombra na memória, e a própria
palavra tarde fica mais triste e morna, contrastando com o azul fresco e branco da palavra
manhã. À tarde a luz da língua migalha. [...]
Pois quando a língua em si mesma anoitece, o escuro espatifa o sentido. O Sol, esfacelado,
vira pó. E a linguagem se perde dos trilhos de por onde ir. [...]
(André Laurentino)
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RESUMO
Esta pesquisa situa-se na interface da Política Linguística com Análise Crítica do Discurso e
tem por tema o Novo Acordo Ortográfico como prática discursiva de unificação ortográfica
para fins de uma política linguística voltada à difusão da lusofonia nos países em que o
Português funciona como língua estrangeira (PLE). A trajetória histórica dos acordos
ortográficos entre Brasil e Portugal por si só justifica a existência de variedades da língua
portuguesa. O Português Brasileiro (PB) e o Português Europeu (PE) concebidos como
variedades do sistema lusófono apresentam diferentes realizações nos planos morfossintático,
fonético-fonológico, semântico-pragmático e também no plano ortográfico. Essas diferenças
não se reduzem à dimensão puramente linguística, desde que se compreenda a língua como
forma de ação e interação sócio-histórica, ideológica e cultural, cujas práticas sociais são, a
um só tempo, produtos e processos de representações sociais de grupos histórica e
ideologicamente orientados. Nessa perspectiva, busca-se compreender os modos de
reprodução ideológica dos grupos de poder, que se constituíram no eixo da história das
narrativas de sucesso e insucesso em torno dos acordos ortográficos entre esses dois países e
em que medida o controle desses grupos reproduz uma visão colonialista na configuração
atual do Novo Acordo Ortográfico como política linguística de difusão da lusofonia,
atualmente representada pelas nações que integram a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Para tanto, situa-se o Novo Acordo Ortográfico como evento
comunicativo nesta contemporaneidade e, por ele, busca-se reconstruir os acontecimentos
passados sobre outros acordos para melhor compreender a reprodução da ideologia
colonialista e a construção de outras práticas discursivas que indicam a existência de um
Contra-Poder, pautado por uma visão anti-colonialista. Os textos-base que servem de
ancoragem para a reconstrução de sentidos discursivos referem-se a duas entrevistas,
concedidas ao jornal Folha Dirigida, em 2010, pelos seguintes entrevistados: Evanildo
Bechara e Ernani Pimentel, cujas opiniões em relação ao Novo Acordo Ortográfico são
divergentes. Em última análise, busca-se projetar os sentidos sedimentados nesses discursos
para avaliar em que medida os acordos têm contribuído para o fortalecimento de uma política
de promoção e difusão do Português como Língua Estrangeira.
Palavras-chave: Acordo Ortográfico. Política Linguística. Discurso. Português Língua
Estrangeira.
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ABSTRACT
This research is situated at the interface of Language Policy in Critical Discourse Analysis
and its theme is the New Orthographic Agreement as a discursive practice of orthographic
unification for a language policy aimed at spreading the Lusophone countries where
Portuguese is a foreign language (PFL). The history of orthographic agreements between
Brazil and Portugal justifies itself the existence of varieties of the Portuguese language. The
Brazilian Portuguese (BP) and European Portuguese (EP) conceived as varieties of the
Lusophone system have different achievements within the morphosyntactic, phonological,
semantic and pragmatic plans and also in terms of spelling. These differences are not
reducible to pure language dimension, since it is understood the language as a form of socialhistorical, ideological, and cultural action and interaction, whose social practices are, at the
same time, products and processes of social representations of historical and ideologically
oriented groups. From this perspective, it is tried to understand the ways of ideological
reproduction of power groups, which constituted the pivot of the successful and failure
narrative history around the orthographic agreements between these two countries and in what
extent the control of these groups reproduce a colonialist view in the current configuration of
the New Orthographic Agreement as a language policy of Lusophony diffusion, currently
represented by the nations that comprise the Community of the Portuguese Language
Countries (CPLC). So, it is the New Orthographic Agreement as a communicative event in
this contemporary, and , by itself, it is tried to reconstruct the past hapenings about the other
agreements to better understanding the reproduction of colonialist ideology and the
construction of discursive practices that indicate the existence of a Against-Power, guided by
an anti-colonialist. The background texts that serve as an anchor for the reconstruction of
discursive meanings refer to two interviews, given to the newspaper named Folha Dirigida, in
2010, by the following interviewed people: Evanildo Bechara and Ernani Pimentel, whose
opinions regarding the New Orthographic Agreement are divergent. In a last analysis, it is
tried to design the sedimented meanings in these speeches to evaluate in which extent the
agreements have contributed to the strengthening of a policy of promotion and dissemination
of Portuguese as a Foreign Language.
Keywords: Orthographic Agreement. Language Policy. Speech. Portuguese Foreign
Language.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho de Dissertação intitulado Na teia do discurso: os acordos
ortográficos e implicações na política linguística de promoção e difusão do Português Língua
Estrangeira (PLE) focaliza um dos temas mais emblemáticos discutidos hoje no mundo
globalizado, principalmente no campo da Linguística Aplicada: as políticas e planificação
linguísticas. Seu recorte temático situa-se nas ações de uma política linguística voltada à
unificação e simplificação ortográfica dos países lusófonos inscrita nos discursos referentes ao
Novo Acordo Ortográfico, cujas práticas discursivas retomam a historicidade dos sentidos que
constituem as narrativas de acordos ortográficos anteriores entre Brasil e Portugal. Buscamos
propor algumas reflexões sobre a política de promoção e difusão de PLE, com base nos
sentidos instituídos no entorno desses acordos no eixo da história. Esta pesquisa é parte
integrante do projeto Formação docente e inovação tecnológica para o ensino-aprendizagem
de Português como Língua Estrangeira (PLE), sob a Coordenação da Drª Lêda Pires Corrêa,
financiado pela CAPES e FAPITEC, sediado no Núcleo de Pós-Graduação em Letras e no
Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Lexicologia (GIPLEX), da Universidade Federal de
Sergipe, em parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa, da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e com o Programa de Linguística Aplicada, da
Universidade de Brasília (UnB).
As relações existentes entre política e planificação linguísticas apontam, em geral,
para a necessidade de esforços cooperativos e concentrados entre linguistas e políticas
públicas. No tocante ao trato com políticas linguísticas destinadas à difusão e promoção do
Português como Língua Estrangeira (PLE), nos circuitos territoriais que englobam não só a
América hispânica, mas os demais países de outros continentes, Portugal tem desenvolvido,
até o momento, políticas linguísticas mais eficazes, quando comparadas ao que vem sendo
discutido e executado no Brasil. Todavia, após a criação do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), o Brasil tem se destacado na área, visto que o principal objetivo desse
megabloco, cujas línguas oficiais são o português e o espanhol, é a construção do bilinguismo
e da interculturalidade. Atualmente, o PLE já é obrigatório na Argentina e ganha contornos
notáveis no Uruguai e no Paraguai. Portugal apresenta, de fato, uma política linguística mais
proeminente, sobretudo pelo Instituto Camões, mas o quadro atual tem apontado que o
Português Brasileiro constitui-se como o maior foco de irradiação de PLE, não só pelo
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número de falantes do português no Brasil, mas por fatores econômicos, culturais, artísticos,
além de seu destacado papel na imprensa escrita, na produção bibliográfica, na tradução e na
produção de emissoras de televisão, especialmente a Rede Globo.
Embora esses dois países coexistam no espaço lusofônico, juntamente com os demais
países de língua portuguesa, há diferenças importantes no plano da norma e do uso da língua
portuguesa entre eles. Tais diferenças têm motivado pesquisas mais sistematizadas da
variedade brasileira da língua portuguesa no espaço acadêmico nacional e internacional.
Paradoxalmente, desde o século passado, com a 1ª Reforma Oficial da Ortografia Portuguesa,
em 1911, há tentativas de acordo ou padronização linguística, no plano ortográfico da língua
portuguesa, envolvendo apenas Portugal ou o Brasil, ou acordos bilaterais, historicamente
mais recentes, culminando na atual reforma ortográfica firmada em 1990, entre Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.
A padronização ortográfica, sob o foco amplo da lusofonia, apresenta aspectos
positivos, cujos objetivos são a dinamização da língua, a facilitação da difusão cultural
(literatura, cinema, teatro), a divulgação de informações na mídia jornalística, e a
padronização como língua de trabalho entre os países lusófonos (acordos, tratados etc). No
plano internacional, dentre as quatro grandes línguas, - inglês, francês, português e espanholo português é a única língua que apresenta duas grafias oficiais.
Observa-se, todavia, que a história das reformas ortográficas entre os dois países não é
isenta de controvérsias, ao contrário, tem suscitado um campo fértil de discussões entre
especialistas da área e entre os membros da sociedade em geral. Não se pode deixar de
ressaltar que os acordos ortográficos entre Brasil e Portugal decorreram principalmente das
variações ocorridas em todos os níveis linguísticos, inclusive ortográfico, da variedade
brasileira ao longo da história da nossa nação. Tais variações da norma e do uso, no Brasil,
abriram novas perspectivas para o estudo sistematizado do Português Brasileiro (PB) em
contraste com o Português Europeu (PE).
Postula-se que a compreensão das razões históricas dos sucessos e insucessos das
reformas ortográficas entre Brasil e Portugal representa um aspecto importante para a
discussão e avaliação de políticas linguísticas mais amplas que envolvem a promoção e a
difusão do Português como Língua Estrangeira (PLE) no mundo, sobretudo na América
Latina. Espera-se que a historicidade dos discursos sobre as reformas ortográficas possa
apontar para a existência de espaços lacunares entre esse passado histórico e o presente dos
acontecimentos discursivos situados no cenário sócio-político atual, onde se inserem o Novo
Acordo Ortográfico e as atuais políticas de promoção e difusão do Português como Língua
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Estrangeira (PLE).
A partir desse prisma, faz-se necessário destacar que a atitude assumida pelo falante,
na chamada diáspora lusófona, implica a noção de identidade, que pode ser definida como a
característica ou o conjunto de características que permitem diferenciar um grupo do outro,
uma etnia da outra, um povo de outro.
Nosso trabalho, portanto, tem como objetivo geral e objetivos específicos:
Objetivo Geral:
1. Contribuir para o desenvolvimento das pesquisas sobre política linguística de
difusão e promoção do Português como Língua Estrangeira (PLE) a partir do Novo
Acordo Ortográfico.
Objetivos específicos:
1 Situar as reformas ortográficas no quadro epistemológico da política linguística;
2. Construir, dialogicamente, sentidos discursivos das reformas ortográficas passadas
em contraponto com a atual;
3. Integrar e interpretar as reformas ortográficas e seus desdobramentos na política de
difusão e promoção do Português como Língua Estrangeira (PLE), com ênfase na
América Latina;
4. Apresentar, nos enquadres da Análise Crítica do Discurso, as relações de Poder,
Acesso e Controle configurados nos discursos dos grupos e instituições sociais
promotores dos acordos ortográficos;
5. Desvelar as questões político-ideológicas subjacentes na postura de Portugal frente
aos Acordos e Reformas Ortográficos;
6. Analisar, no eixo da interdiscursividade, as ressonâncias de sentidos que atestam o
percurso de uma narrativa histórica marcada por episódios de sucesso e insucesso
no plano das reformas e acordos ortográficos envolvendo, sobretudo, Brasil e
Portugal.
O corpus constitui-se de duas entrevistas publicadas no Jornal Folha Dirigida, em
2010, pelo professor Evanildo Bechara, que responde às críticas feitas pelo professor Ernani
Pimentel sobre o Novo Acordo Ortográfico. Esses discursos concebidos como gênero notícia
são analisados sob o enfoque da Análise Crítica do Discurso, de orientação sócio-cognitiva e
interacional, proposta por Van Dijk, que, em 2000, formula a teoria multidisciplinar da
ideologia para atuar na perspectiva crítica dos discursos. Dado o caráter destacadamente
argumentativo desse gênero discursivo, organizamos as informações da microestrutura
textual, isto é, as microproposições da base semântica dos textos, pelas teses, antíteses,
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argumentos e contra-argumentos formulados pelos dois enunciadores. Em seguida,
construímos as macroproposições que orientam as categorias esquemáticas da notícia.
Posteriormente, desenvolvemos a categoria Background da notícia na perspectiva dos
acontecimentos passados no curto tempo, que oferecem as circunstâncias do evento discursivo
– O Novo Acordo Ortográfico - e na perspectiva do longo tempo em que buscamos
reconstruir a esfera da historicidade dos sentidos sobre os acordos ortográficos pela
interdiscursividade marcada nas relações de poder, controle e acesso entre os grupos e as
instituições sociais.
Esta pesquisa compõe-se por quatro capítulos, uma introdução e uma conclusão. No
Capítulo I – Políticas e Planificação Linguísticas: tecendo relações, fizemos uma incursão no
tempo, destacando, sobretudo, um pouco da historiografia da Língua Portuguesa, na tentativa
de entendermos como os fenômenos da planificação e políticas linguísticas começaram a
germinar no início do século. Para isso, lançamos as bases históricas para resgatarmos a
trajetória da nossa língua no decurso do tempo, como origem e expansão da Língua
Portuguesa enquanto língua do colonizador no século XVI. Além disso, esboçamos algumas
concepções de política, Estado/Governo, a fim de tecermos os sentidos que circulam nessas
abordagens, que acabam sendo legitimadas pelo poder por ele constituído, não como um
poder visto sob a ótica da verticalização, mas pela busca, por parte dos cidadãos, de um
contra-poder. Redesenhamos, nesse capítulo, quais são as tramas históricas que engendraram
as políticas e planificação linguísticas e usamos como aporte teórico autores variados
constante da referência bibliográfica e Calvet (2007) com seus modelos tipológicos, a saber:
Modelo de Haugen, Ferguson e Stewart, Fasold, Chaudenson e os tipos de gestão in vivo e in
vitro, bem como o caráter de intervenção das leis linguísticas.
No Capítulo II- Panorama Português Língua Estrangeira, desenvolvemos um olhar
metateórico na tentativa de elucidarmos quais, efetivamente, têm sido as políticas e
planificação linguísticas postas e propostas pelo poder estatal e quais os resultados dos
trabalhos desenvolvidos nas universidades brasileiras sobre o ensino-aprendizagem de PLE e
suas implicações teórico-práticas, quando percebemos um aumento significativo de falantes
de português no cenário internacional e como o ensino e aprendizagem de Línguas
Estrangeiras apresentam-se face à tecnologia e ao fenômeno dual que é a globalização. Além
disso, tecemos algumas considerações sobre os espaços ampliados na promoção e difusão de
PLE para compreendermos e situarmos as mudanças na Língua Portuguesa, a partir de uma
geopolítica do Mercosul.
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Já no Capítulo III, intitulado Discurso, Cognição e Ideologia: uma incursão nos
labirintos da Análise Crítica do Discurso, esboça um breve histórico do aporte teórico da
Análise Crítica do Discurso, sob a configuração de van Dijk, a partir do qual se busca
explicar e relacionar os conceitos-chave basilares da teoria com as materialidades que
formam o corpus da análise. Nesse sentido, são apresentadas e discutidas as noções que se
relacionam com a teoria multidisciplinar da ideologia nas suas categorizações analíticas
Sociedade, Discurso e Cognição e seus desdobramentos em Poder, Controle e Acesso. Além
disso,

situamos

e

expandimos

as

reflexões

a

partir

da

tridimensionalidade

ação/acontecimento para compreendermos os marcos de cognição social e suas repercussões
no tempo enunciativo em que se situam os Acordos Ortográficos da Língua Portuguesa.
Finalmente, o Capítulo IV – Historicidade do NAO e suas repercussões na política de
promoção e difusão da Língua Portuguesa: análise do corpus, analisamos o corpus, que,
com a Análise Crítica do Discurso, busca apontar as principais razões dos sucessos e
insucessos das reformas ortográficas, a partir das categorias de análise, propostas no modelo
de van Dijk, que possibilitam compreender em que medida tais reformas traduzem certo
desequilíbrio entre as gestões in vivo e in vitro. Os resultados dessa análise serão
interpretados à luz de duas entrevistas: uma do Prof. Evanildo Bechara e outra, do Prof.
Ernani Pimentel, a fim de criar condições mais efetivas para projetar os graus de importância
da padronização ortográfica na implementação do Português como Língua Estrangeira (PLE)
no cenário educacional dos países signatários do Mercosul.
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“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem; lutar
pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize.”
Boaventura de Souza Santos

“É importante considerar para o estabelecimento de uma política de
língua eficaz e produtiva, que procedimento de difusão e sensibilização para
a comunicação em língua portuguesa: (1) reconheçam as especificidades
que a diversidade dos contextos lusófonos revela; (2) valorizem e
possibilitem o estudo sistemático das línguas nacionais; (3) respeitem e
legitimem a existência de variedades do português em cada um desses
espaços”. (Regina Helena P. Brito, 2010).
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CAPÍTULO I - POLÍTICA E PLANIFICAÇÃO LINGUÍSTICAS: tecendo relações

1.1 Preliminares

Este capítulo trata do conceito e dos princípios teórico-metodológicos da recente
disciplina Política Linguística, inicialmente tratada pela Sociolinguística, e concebida
posteriormente no âmbito dos estudos do discurso. Em função da temática política,
apresentamos alguns aspectos do percurso histórico da formação da Língua Portuguesa em
território brasileiro pela Colônia Portuguesa. Logo a seguir, tecemos algumas considerações
sobre o papel do Estado nesse empreendimento, para, a partir daí, aprofundarmos conceitos
sobre política, na tentativa de caracterizarmos as concepções de políticas e planificação
linguísticas. Nesse contexto, discutimos a importância da lusofonia nos dias atuais.

1.2 Aspectos históricos da formação da língua portuguesa no Brasil: primeiros
movimentos de política e planificação linguísticas

Iniciamos a breve abordagem dos aspectos de formação da língua portuguesa no Brasil
com uma indagação de José de Alencar - “O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a
jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o
figo, a pêra, o damasco e a nêspera?”1- ilustrativa do propósito com que buscamos tratar a
questão da formação do português no Brasil, isto é, apontando os principais eventos
responsáveis pela formação histórica dessa variedade da língua portuguesa.
Com efeito, ainda que relatemos os principais acontecimentos históricos que mais
contribuíram para a formação do português brasileiro, concordamos com Schuchardt quando
define a história das descobertas e conquistas portuguesas como “de um modo geral, também
a história da expansão da língua portuguesa” (SCHUCHARDT, 1888-89 apud Noll, 2009)
que, desde então, instalou-se sobre três novos continentes. Podemos afirmar, sem
precipitação, que o movimento expansionista português teve, na língua portuguesa, um de
1

Trecho do Prefácio da obra Sonhos d’Ouro, de José de Alencar (1872).
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seus instrumentos mais poderosos de dominação de novas terras e novos povos. Foi o grande
movimento histórico de uma efetiva política linguística, que, implantada nas colônias,
difundiu a cultura e o ideário religioso português.
A língua do descobrimento, trazida pelas naus cabralinas, foi o português clássico, que
tem como marco inicial a primeira edição, em 1572, da obra Os Lusíadas, de Camões.
Contudo, segundo Elia (2003), a Carta de Caminha, embora apresente uma série de arcaísmos
típicos da fase anterior, pré-clássica, pode ser considerada um documento literário expressivo
da passagem para a fase clássica. Nesse sentido, podemos afirmar que o português clássico
ou quinhentista foi a base do português do Brasil associado aos falares tupi e africano.
Sem ignorar a importância da época medieval, foi daí que a norma culta da língua
adquiriu foros de modernidade, aparecendo as suas primeiras gramáticas, como a Grammatica
da lingoagem portuguesa, de Fernão d’Oliveira, em 1536. E dessa norma culta, foram
surgindo e se constituindo duas grandes vertentes: a de Portugal, que se estendeu às atuais
nações africanas de língua portuguesa e a do Brasil, nação-continente de oito milhões e meio
de quilômetros quadrados, em que também se implantou a civilização portuguesa.
Silva Neto (1957) apresenta uma periodização das três fases que assinalam a história
da implantação do português no Brasil: (i) de 1533 a 1654, ocorre a situação do bilinguismo;
a maior parte da população concentra-se na Bahia e Pernambuco, falando a língua geral, que
faz remissão ao tupinambá ou tupi antigo; (ii) de 1654 a 1808 , a língua geral perde terreno e
limita-se às povoações do interior

e aos aldeamentos dos jesuítas, disseminando-se o

português pela costa, praticando falares crioulos e africanos no interior; (iii) a partir de 1808,
com a intensa relusitanização do Rio de Janeiro, provocada pela vinda de cerca de 18 mil
portugueses refugiados da invasão francesa, o português difunde-se pelo interior, dando
origem aos falares urbanos e rurais.
Esse mesmo autor destaca que o padrão culto ia se constituindo nas cidades, e na zona
rural e interiorana prevalecia o português com marcas arcaizantes. Atualmente, com os
adventos tecnológicos de comunicação, o espaço entre o campo e a cidade encurtou-se, “de
modo que a tendência é no sentido de maior homogeneização da fala brasileira”, segundo Elia
(2003), que, ainda, complementa: “Rio e São Paulo, este em constante ascensão, são os
principais focos irradiadores de um padrão linguístico nacional.” (ELIA, 2003, p. 48).
Ilari e Basso (2006), reconstruindo um pouco da história, origem e expansão do
português, palmilham por essa mesma linha de raciocínio, no tocante à sedimentação do
padrão culto nas cidades, quando asseguram que o português não nasceu no Brasil, mas foi
implantado no continente sul-americano por efeito do período da colonização portuguesa que
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começa, oficialmente, segundo esses autores, com o descobrimento (achamento) da terra de
Vera Cruz por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500.
Em termos gerais, bem se sabe que, no século XVI, época do descobrimento,
predominava, na costa brasileira, a chamada língua geral, de que o padre José de Anchieta, em
1595, nos deixou a Arte de Gramática da Lingoa mais usada na costa do Brasil. Tal língua
dita franca ou de intercurso, a mais usada na costa do Brasil, tinha por base as línguas do
grupo tupi, mais especificamente a língua dos tupinambás, entre numerosas outras línguas
indígenas espalhadas por nosso extenso território. Segundo Teyssier (2004), no século XVII,
houve um período de bilinguismo, pois a língua geral era usada ao lado da língua portuguesa,
sobretudo nas Entradas e Bandeiras. Assim, o idioma luso começava a receber os primeiros
empréstimos de adstrato em solo americano, acomodando-se ao sistema da língua portuguesa,
a partir de empréstimos tanto fonológicos, como morfológicos. Em outras palavras, já se
configurava, no século XVIII, uma unidade na diversidade, pois o sistema era o mesmo,
embora admitindo variações de normas e de usos, como ocorre, em mínimas escalas, até hoje.
Mas se o sistema era o mesmo, então a língua era a mesma, conservando-se intactas as suas
formas linguísticas ou morfemas gramaticais. E, se tais formas ou morfemas não mudam, a
língua permanece a mesma.
Essas variações linguísticas podem ser focalizadas à luz da tripartição entre sistema,
norma e fala proposta por Coseriu (1967), na qual o sistema é um conjunto de possibilidades,
de coordenadas que indicam caminhos abertos e fechados; a norma é um sistema de
realizações obrigatórias, de imposições sociais e culturais e variam segundo a comunidade
(COSERIU, 1967, p.98). E, finalmente, a fala corresponde aos atos linguísticos registrados no
próprio momento de sua produção. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que o Brasil
desenvolveu historicamente outra norma de realização linguística, distinta da de Portugal.
Ainda, no século XVIII, mais exatamente no ano de 1757, com a promulgação do
Diretório de Pombal, oficializou-se o uso do português – a “língua do Príncipe”- como a única
a ser falada no Grão Pará e no Maranhão. Tal dispositivo de política linguística
intervencionista é normatizador e unificador, pois tem como objetivo inibir usos linguísticos
que não sejam portugueses.
A influência do fator político era visível desde a Antiguidade. Na Grécia, por exemplo,
o dialeto ático preponderante, devido à preeminência política e literária de Atenas,
sobrepujando dialetos correntes nas outras regiões da península, tornou-se o idioma comum
do país. O sermo urbanus, de Roma, depois de dominar o sermo rusticus na zona rural
circundante, suplantou os dialetos vizinhos, como o sabino, ou o marsa, e acabou vencendo
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outros idiomas usados na península, como o osco, o úmbrio, o etrusco, o céltico, o grego – na
medida em que se afirmava o prestígio e a influência de Roma. (TEYSSIER, 2004).
A reforma pombalina, como se pode notar, desencadeia-se no âmbito político que tem
como regulador o próprio Estado dentro de um sistema de governo. Para Höfling (2001),
quando se fala de Estado e Governo, há que se distingui-los conceitualmente. O Estado, para
esse autor, seria um conjunto de instituições permanentes como, por exemplo, os órgãos
legislativos, tribunais, exércitos e outras não formadoras de um bloco monolítico
necessariamente, que possibilitam a ação governamental. O Governo, por sua vez, é formado
por um conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos,
organismos da sociedade civil e outros) e a ela retorna como um todo, constituindo-se como
orientação política de um determinado governo que assume e desempenha.
O Estado tem e exerce um papel de relevância no que toca às questões linguísticas,
bem salientado por Pêcheux (1983), ao destacar que, em nossas formações sociais, a língua é
uma questão do Estado, assim como uma política de invasão, absorção e anulação de
diferenças, que supõem, a seu turno, o reconhecimento, ou seja, a construção pela alteridade
que convoca a noção de identidade tanto quanto a de pluralidade (JODELET, 1998, p. 49).
Os anseios da classe dominante e de outros grupos sociais se legitimam a partir da
criação do direito que, enquanto jurídico, garante a proteção da propriedade e regulamenta os
modos de vida de uma determinada sociedade. É relevante destacar, nesse sentido, que esse
direito por si só nada constitui sem que haja um aparelho que assegure suas intenções. O
aparelho que desempenha esse papel centralizador é, indubitavelmente, o Estado, cuja
organização centra-se no poder, disposto a mediar e equilibrar as classes, permitindo que suas
propostas, em termos de ações, efetivem-se, segundo o regime político e os métodos de
governo por ele adotados.
Frente ao exposto, houve quem pensasse, em nosso século, numa reação que já vinha
do século passado, ou seja, na existência de duas línguas, uma portuguesa e outra brasileira,
configurando-se variações de normas e de usos como variações de sistema entre elas, cuja
problemática estaria instanciada num caráter político-social e cultural. Essa visão de duas
línguas bipolares poderia ser assim multiplicada se não houvesse a inclusão do fator político
na emancipação da língua. Deve-se isso a alguns fatores como: à extensão de um poder
político organizado, à influência de uma classe social preponderante e à supremacia de uma
literatura. Dessa forma, qualquer que seja a origem e/ou olhar diferenciado sobre a língua
portuguesa europeia e brasileira que lhe reconheçam como tal, há sempre razões políticas,
sociais e/ou econômicas que contribuem para mantê-la nessa dicotomia. Do mesmo modo, a
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tentativa de construção de uma representação sistêmica única percorre as mesmas razões.
Quando falamos, portanto, do português do Brasil, há que se pensar na reforma
pombalina que, no âmbito político, cujo regulador é o próprio Estado, possibilitou inúmeras
mudanças no ensino da língua portuguesa no Brasil. Só para se ter uma ideia de quão séria
foram essas mudanças, a língua portuguesa, como disciplina, só aparece no século XIX, no
Colégio Pedro II, mas a Reforma Pombalina de meados do século XVII, já havia tornado o
ensino de língua portuguesa obrigatório e, além disso, proibiu o uso de outra língua no país.
Marquês de Pombal, portanto, em 1757, com legítima inspiração europeia, marca posições e
assume direções de efeitos decisivos quanto ao estatuto da língua oficial – o português – que
há de levar às escolas. Com essa decisão, já conseguimos perceber a ação efetiva do Estado
nas decisões administrativas e seus reflexos no plano governamental.
É possível, então, afirmar que o Estado nasce da participação e reivindicação do povo,
das lutas de classe, do poder econômico e de fatores históricos, manifestados via modo
contraditório de interesses entre grupos poderosos e não poderosos . O Estado passa a existir,
por essa ótica, quando essas contradições de classes se efetivam e tornam-se inconciliáveis.
De forma antagônica, este mesmo Estado prova que estes conflitos são conciliáveis. A classe
que detém o controle dos meios de produção e reprodução social demonstra o seu poder sobre
esta sociedade e o faz se alastrar juridicamente, ratificando sua força econômica.
Sob esse prisma, o Estado é a expressão da dominação de uma classe determinada,
cujo papel é desempenhado pela política, através dos aparatos policial-militares e por meio de
dispositivos legais. Portelli (1977), ampliando essa assertiva, diz que o Estado não se faz
apenas pela sociedade política, mas também com a combinação da sociedade civil, com o
desiderato de manter o controle entre os dois polos antagônicos exercidos no interior dos
mesmos.
Compreendido como organismo político, o Estado se organiza em todos os territórios
mediante o poder político, no sentido de estabelecer controle e dominação através de suas leis
e dos órgãos que compõem este enorme complexo. Ao considerarmos o construto teórico de
Althusser (1985) acerca do Aparelho repressivo de Estado, o autor assegura que este se
constitui de Governo, Administração, Exército, Polícia, Tribunais, Prisões, e os repressivos
indicam que o aparelho de Estado, em questão, funciona pela violência, pelo menos no limite.
Assegura, ainda, que os Aparelhos Ideológicos apresentam o observador imediato sob a forma
de instituições distintas e especializadas, constituindo-se, portanto, do religioso, escolar,
familiar, jurídico, sindical, informação e cultural.
Se fizermos um contraponto entre as ideias de Althusser com as de Gramsci (1995)
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acerca do Estado, vamos chegar à conclusão de que, em Gramsci, o Estado passa por uma
incorporação da hegemonia e de que, enquanto aparelho de Estado, em termos althusserianos,
corresponderia ao funcionamento da coerção, da ideologia. Em Gramsci, vamos encontrar
ainda a formação do Estado ampliado, isto é, a condição dialética que precede a extinção do
Estado, apontada como a maneira segundo a qual poderão surgir representantes por parte dos
trabalhadores. Em outras palavras, modelo instrumental de um Estado nas mãos de uma classe
dominante dotada de vontade consciente: o povo.
Assim, das relações políticas entre homem e sociedade, educação e cidadania, o
Estado constitui-se de um marco fundamental que acaba impingindo valores e normas que
configuram a hegemonia em constante movimento. Nesse bojo, as questões linguísticas
passam a ser regidas por uma política de Estado manifestada por uma ação governamental.
Teoricamente, Gramsci aponta, quando discute as concepções de Estado, para uma
reflexão em torno de duas questões basilares: de um lado, para a premente necessidade de
construção da autonomia individual, da participação paritária e da construção coletiva da
cidadania pelos homens, numa perspectiva que prima pela interação política de todos que,
unidos e estruturalmente organizados, procuram estabelecer as prioridades e políticas de ação.
E, por outro, há a preocupação com a educação que emancipe os indivíduos e que, frente aos
conflitos sociais desencadeados entre eles, faz acontecer a verdadeira transformação das
relações sociais no cerne do processo produtivo cuja organização social se dá pela
simultaneidade de apropriação dessa nova consciência pelos indivíduos.
Assim, a tão propalada hegemonia de que nos fala Gramsci (1954) tem suas bases
assentadas numa concepção de poder aliada à direção que é a superestrutura, isto é, o
resultado da luta entre a sociedade civil e a sociedade política de um determinado período
histórico que se caracteriza por certo equilíbrio instável entre as classes. O termo hegemonia,
portanto, tem, para Gramsci, o sentido de supremacia cultural, econômica ou militar de uma
determinada sociedade. É interessante ressaltar, no entanto, que a ideia de hegemonia guarda,
também, uma estreita relação com as estruturas do Estado e da constituição de classe através
de um processo revolucionário de transformação dos homens que buscam reivindicar seus
direitos não contra o poder, mas contra o abuso de poder quando esse assim se apresenta.
Dessa forma, o Estado é o maior conjunto de forças que exerce dominação na
sociedade pelo poder e este pode ser compreendido não só pelo conjunto de leis, mas também
pelas lutas e conquistas dos homens que realizam, pela transversalidade, as suas ações numa
dimensão filosófica, ideológica e praxiológica.
Além dessas concepções acerca de Estado arroladas acima, podemos encontrar
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também a seguinte em Raízes do Brasil:
O Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração
de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o
melhor exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma gradação, mas
antes uma descontinuidade e até uma oposição. (HOLANDA, 1995. p.141).

Para Holanda, “só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o
Estado e o indivíduo e, nesse bojo, faz-se cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e
responsável, ante as leis da Cidade” (HOLANDA, 1995, p.141).
Se conceito de nação, vinculado à entidade moral e categoria, abarca o conjunto de
pessoas que se sentem unidas pela origem, interesses e ideais comuns e que, necessariamente,
traz, para seu interior, elementos fundantes como língua, memória social, passado, presente,
futuro e estado de consciência das pessoas, veremos, agora, como as concepções de Estado e
Nação se encontram imbricadas nas reflexões de Hobsbawm (2002). Esse autor, no seu
clássico Nações e nacionalismo desde 1780, fala sobre “nação” que, segundo ele, numa
acepção moderna, criada desde o século XVIII, apresenta-se imbuída de uma concepção que
abarca o sentido de um corpo de pessoas suficientemente grande cujos membros se
consideram entre si. Essa concepção, obviamente, carrega consigo a língua, história, território,
Estado e povo. Numa visão subjetiva do termo nação utilizada pelo pesquisador, encontramos
também o sentido de vontade de pessoas em criar ou ser uma nação, no sentido de elas se
sentirem nacionais pela conscientização. Nesse sentido, pode-se afirmar, então, que o gérmen
do sentido do termo está diretamente relacionado a um lugar onde o povo nasce, sem seu
caráter político, mas que, posteriormente, foi se configurando o sentido que temos hoje do
chamado Estado-nação pela inclusão de aspectos como território, historicidade, política e
economia, bem como a ideia construída como questão nacional vinculada à consciência
nacional pelas classes sociais.
Essa consciência nacional pode ser sentida, por exemplo, com a Independência do
Brasil em 1822, uma vez esse evento histórico determinou o fim da dominação da Coroa
Portuguesa sobre o Brasil nos seus aspectos político, social, cultural, histórico e econômico,
fazendo recrudescer o desejo imanente do povo brasileiro de construir uma identidade
genuinamente nacional, e, porque não dizer, idiomática.
A partir desse evento, o clima intelectual, no Brasil, era dominado pelo nacionalismo e
pela independência em relação a Portugal, estado de espírito que muito favoreceu a difusão do
Romantismo no nosso país. Esse movimento pôs fim a uma produção literária que tendia a
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copiar modelos importados. A partir dessa escola, que não foi apenas um estilo literário, mas
um movimento de toda cultura ocidental, os autores passaram a valorizar os elementos da
cultura brasileira, acentuaram o otimismo patriótico, o amor à pátria, o orgulho das belezas da
terra, a luta pela liberdade, a vontade firme de realizar a transformação da antiga colônia em
estado autônomo (AMORA, 1968). A influência do Romantismo, na cultura brasileira,
coincide com a implantação da nacionalidade, da valorização da cor local. Na língua, por
exemplo, fez sentir uma inovação de estilo que não mais seguia os padrões clássicos e as
normas gramaticais preconizados pelo Classicismo. Além do mais, ideias e ideais novos,
pouco a pouco, se foram afirmando e isso significava a marcha no plano das concepções
filosóficas e científicas, da arte, da vida política, social e econômica cujos efeitos irão
caracterizar a nossa identidade nacional.
Daqui já se pode vislumbrar um princípio que recrudesce que é o de nacionalismo,
diferente de nação posto acima. Nacionalismo, de acordo com Chauí (2001), traz um sentido
de território, densidade demográfica, pois veicula, em seu bojo, várias acepções, dentre as
quais destacamos três: (1) salvaguarda dos interesses e exaltação dos valores nacionais; (2)
sentimento de pertença a um grupo por vínculos nacionais, linguísticos e históricos, que
reivindica o direito de formar uma nação autônoma; (3) ideologia que enaltece o Estado
nacional como forma ideal de organização política com suas exigências absolutas de lealdade
por parte dos cidadãos. A seu turno, Hobsbawm (2002) atribui o sentido de nacionalismo, no
período compreendido entre 1870-1918, à “ênfase atribuída na comunidade cultural e
linguística, que era uma inovação no século XIX”(HOBSBAWM, 2002, p.126). Essa
ideologia nacionalista teve repercussões, no Brasil, politicamente independente de Portugal.
De tudo quanto vimos até aqui, somos da opinião de que o Estado não deve ser
entendido como algo que exista acima da sociedade, pois este foi estabelecido no cerne social.
A seguir, veremos como o processo de globalização e o acordo do Mercosul possibilitaram e
redesenharam um novo panorama linguístico na América Latina através do que estamos
chamando aqui de Política e Planificação Linguísticas.
1.3 Políticas linguísticas: ações afirmativas do Português Brasileiro e do Português
Europeu

Uma breve incursão na ideia primeva de “política” nos conduz à expressão grega bios
politikos, de Aristóteles, que denotava, na antiguidade clássica, a esfera dos assuntos
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humanos, cujo estabelecimento se dava especialmente pela ação ou praxis, ou, de modo mais
amplo, pelo discurso. Aliava-se ao conceito grego de vida na polis, que significava uma forma
de organização política mais ampla do que meramente a ideia de manter os homens unidos e
ordeiros. Segundo Arendt (2009), tratava-se da construção da cidadania do homem grego, na
qual a ausência de participação nas ações e decisões da cidade-estado levava o homem da
polis à perda da cidadania.
Em dicionário terminológico de Política, o vocábulo “política” é uma derivação do
adjetivo polis (politikós) que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, ao
que é urbano, civil, público e até mesmo sociável e social. (BOBBIO, 2001). Nesse sentido, o
conceito de “política” passa a assumir estreita ligação entre a arte de governar e a gestão das
ações citadinas.
Uma concepção moderna sobre o tema “política” apresenta-se na obra O Príncipe, de
Maquiavel, postumamente publicada em 1532. Renascentista, Maquiavel reinterpretou os
valores da Antiguidade Clássica, definindo política como a arte de conquistar e manter o
poder. Observa-se, nos escritos desse filósofo, o inexorável vínculo entre política e poder. Sua
definição de poder identifica-se com uma ordem que não deriva do respeito aos princípios
éticos ou religiosos, mas apenas da capacidade do “príncipe” (seja um indivíduo, seja uma
coletividade) de mantê-lo – pelo amor ou pelo medo. Ressalvadas as controvérsias de que as
ideias de Maquiavel suscitam ainda hoje, sua importância reside, sobretudo, na confluência da
política com o poder.
No domínio da linguagem, interessa-nos o poder simbólico, por meio do qual a língua,
o mito, a arte e a ciência constituem-se, segundo Bourdieu (1989), como “formas simbólicas”
das quais se revestem o conhecimento e a construção do mundo dos objetos. Segundo
Foucault (1979), o poder, quando ainda não era relacionado às questões de linguagem, ou
mais propriamente ao discurso, a direita o concebia em termos jurídicos, configurando-o pelos
vieses de constituição e soberania. Segundo esse autor, a concepção de poder restringe seu
campo de ação a uma lei que diz “não”, isto é, uma força apenas repressora. O poder deve ser
considerado “como uma rede produtiva que atravessa todo corpo social muito mais do que
uma instância negativa que tem por função reprimir”. (FOUCAULT, 1979, p. 8).
Por outro lado, a esquerda marxista concebia o poder em termos de aparelho do Estado,
como atesta Althusser, em sua obra Aparelhos Ideológicos de Estado, deslocando, porém, a
questão da instrumentalidade do Estado para a questão de seu funcionamento, isto é, “o caráter
do aparelho de Estado e sua posição na luta de classes não no lugar jurídico que ele ocupa na
estrutura da sociedade, mas no seu funcionamento repressivo ou ideológico” (ALTHUSSER,
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1985, p.16). Complementa Foucault (1979, p. 6) que “o poder no socialismo soviético era
chamado por seus adversários de totalitarismo: no capitalismo ocidental, era denunciado pelos
marxistas como dominação de classe; mas a mecânica do poder nunca era analisada”.
A prática política, enfim, volta-se para o trabalho minucioso da singularidade em meio
à pluralidade dos acontecimentos passados e presentes ou presentificados, com o propósito de
definir “o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não aconteceram” (FOUCAULT,
1979, p. 15). Esse espaço lacunar entre o passado dos acontecimentos (acontecido) e o
presente constitui-se como o lugar das possibilidades, daquilo que, segundo Corrêa (2004 e
2006), ficou “por fazer”, ao qual denomina “acontecível”.
No esteio da filosofia aristotélica, a cidade precede a família e o indivíduo. Portanto, é
fundada pelo impulso natural do homem para a associação política. Aristóteles definiu o
vocábulo de maneira a compreendermos política como a arte ou a ciência do Governo.
Segundo Aranha e Martins (1998), as ideias políticas expressam o mundo em que foram
concebidas e sempre trazem um convite à ação, seja para manter e justificar o status quo, seja
para levar à transformação da sociedade.
Na Grécia antiga, os tempos homéricos (séc. XII a VII a.C) se caracterizam pelo poder
da aristocracia guerreira, marcada pela crença nos mitos, cujos relatos foram reunidos por
Homero nas epopeias Ilíada e Odisseia. Na perspectiva mítica, as ações humanas se
explicavam pela interferência dos deuses e as leis que as regiam apresentavam, portanto,
origem divina.
No período arcaico (séc. VIII a VI a.C), entretanto, com o desenvolvimento do
comércio, surge a pólis, a cidade-Estado grega. A passagem da predominância do mundo rural
da aristocracia proprietária de terras para o mundo urbano vem acompanhada de outras
novidades, como a invenção da escrita e da moeda, as primeiras leis escritas e o aparecimento
da filosofia no século VI a.C.
A consequência dessas alterações para a política se faz sentir de maneira diferente
conforme o lugar, mas em Atenas são importantes para elaboração do conceito de cidadania e
democracia. Em Atenas, é interessante destacar, só era considerado cidadão apenas 10% da
população ativa da cidade. Isso se deve por serem excluídos da vida pública os estrangeiros,
as mulheres e os escravos.
Com efeito, são comuns definições acerca da “política” como doutrina do Estado ou
ciência que diz respeito à pólis, isto é, ao Estado. Dagnino (2002), após um exaustivo estudo
sobre os conceitos de política, apresenta-nos como resumo três elementos característicos
dessa área de conhecimento: (a) uma teia de decisões e ações que implementam valores; (b)
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uma instância que, uma vez articulada, vai confirmando o contexto no qual uma sucessão de
decisões futuras é tomada: (c) algo que envolve uma teia de decisões ou o desenvolvimento de
ações no tempo, mais do que uma decisão única.
Para Dagnino (2002), devem-se levar em consideração também os seguintes aspectos
ligados à política: (1) a distinção entre política e decisão; a política é gerada por uma série de
interações entre decisões mais ou menos conscientes de diversos autores e não apenas dos
tomadores de decisões; (2) a distinção entre política e administração; (3) o envolvimento tanto
de intenções quanto de comportamentos; (4) o envolvimento tanto de ação como da não-ação;
(5) a possível determinação de impactos não esperados; (6) a possibilidade de os propósitos
serem definidos ex post: racionalização; (7) o fato de ser um processo que se estabelece ao
longo do tempo; (8) o envolvimento de relações intra e inter organização; (9) o
estabelecimento em âmbito governamental como o envolvimento de múltiplos atores; (10) a
subjetividade que envolve sua definição segundo as visões conceituais adotadas.
Acreditamos que, por tudo que aqui foi apresentado sobre as concepções de política e
poder, é possível delinearmos o nosso percurso em torno das políticas linguísticas.
Iniciaremos nossas reflexões, a partir de Orlandi (1988), que diz:
quando tentamos compreender determinada política linguística, devemos não só
procurar esclarecer fatos que se situam no escopo da política da linguagem, como
também tornar conhecidos percursos históricos que instituem uma política
específica, ou ainda, questionar teorias e métodos incapazes de apreender essa
especificidade, e até mesmo elaborar conceitos que melhor expressem essas relações
na linguagem. (ORLANDI, 1988).

O panorama das reivindicações dos movimentos sociais, a diversificação de suas
pautas, o crescimento das questões étnicas, regionais, de fronteiras, culturais tornaram o
cenário brasileiro muito mais atrativo para o estudo do idioma. Esse crescente interesse pelas
matrizes brasileiras robustece a tese de que, no âmbito das responsabilidades, acenam as
políticas linguísticas que não ficam mais circunscritas aos conhecimentos técnicos de
Linguística, Antropologia, Sociologia, História, Economia, Politologia, mas ultrapassam essas
instâncias e assumem uma prática política associada à intervenção sobre situações concretas
que demandam situações políticas e planificação de políticas públicas.
Num momento em que se buscam subsídios para a desmistificação de que o Brasil é
um país monolíngue, Calvet (2007) propõe uma alternativa viável que deve ser levada a efeito
para uma política linguística condizente à nossa realidade plurilingue e multicultural.
Sabemos que o Brasil é um país constituído por mais de duzentas comunidades linguísticas
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diferentes que, a seu modo, têm se equipado para participar da vida política do país. Nesse
sentido, a reflexão sobre política linguística, no Brasil, implica, antes, a assunção de uma
atitude política aliada aos processos históricos das práticas discursivas de constituição das
línguas no território nacional brasileiro, notadamente da constituição do Português Brasileiro,
doravante PB, e seu consequente processo de internacionalização como língua estrangeira ou
segunda língua, sobretudo nos países signatários do MERCOSUL.
Segundo Castilho (2010, p. 194),”a importância internacional do português crescerá na
mesma velocidade em que o Brasil, Portugal e África portuguesa se tornarem importantes
entre as nações do planeta”. Além disso, continua o autor: “por sua dimensão territorial e
populacional, o futuro da língua portuguesa repousa no dinamismo da nação brasileira
(IBIDEM).
A presente compreensão da situação linguística do PB em confluência com a dimensão
do acontecido traz não só uma compreensão mais abrangente sobre as transformações
político-linguísticas ocorridas desde a institucionalização da língua do “Príncipe”, pelo
Diretório de Pombal, até os dias atuais, mas também permite a construção do espaço de
“descolonização” linguística em relação ao Português Europeu, doravante PE.
Sobre as mudanças no PB e PE, assim assevera Castilho:
As mudanças do PB certamente decorrerão do rápido processo de urbanização. A
metropolização do país reforçará seu policentrismo cultural. A fala das metrópoles
influenciará as regiões adjacentes, configurando mais fortemente o que já é
perceptível neste começo de século: mais de um padrão assinalará o PB. Por ora é
ainda difícil prever que rumo tomará a língua dos brasileiros. Mas parece inevitável
que PB e PE aprofundem suas diferenças. (CASTILHO, 2010, p.194).

Com esse prestígio no cenário internacional, o Brasil mostra que chegou a sua vez e a
sua hora e, nesse sentido, é necessário mais do que nunca, uma política linguística para o PB,
ancorada, segundo Castilho, (2010) em uma continuada documentação e análise, no estudo de
sua história, na melhoria de seu ensino como língua materna e numa grande cruzada em favor
da difusão do português como língua estrangeira.
Postulamos que, no diálogo entre o passado e o presente, transita a dimensão do que
ficou por fazer, que, segundo Corrêa (2004 e 2006), possibilita a projeção do acontecível,
como espaço prenhe de significações e propenso às mudanças sociais. Nesse sentido, a
construção de novas práticas políticas decorre desse espaço lacunar, no qual os sentidos ainda
não foram sedimentados e legitimados.
Com base nessa hipótese, buscamos compreender a trama histórica das políticas
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linguísticas restritas às reformas ortográficas ocorridas em território português e brasileiro,
desde a primeira reforma ortográfica, em 1907, até a atual, aprovada em 1990. As reformas
ortográficas envolvendo tentativas de unificação da escrita entre Brasil e Portugal, ou ainda,
entre todos os países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP,
sempre se afiguraram num cenário controverso e polêmico. No entremeio de tais reformas, a
tentativa de unificação ortográfica da língua portuguesa foi e continua sendo uma ação
constante. Tal preocupação em alterar o corpus (forma) da língua portuguesa no tocante à
ortografia para fins de sua unificação revela-se como um modelo de complexidade que
envolve um concerto de ações, por onde fluem e refluem sentidos que necessitam ser
desvelados para a compreensão do lugar e do papel da língua portuguesa no mundo atual. Sob
o enfoque da descolonização linguística, questiona-se o papel do PB face à unificação
ortográfica.
A delimitação do corpus, desta Dissertação, aponta para a necessidade de apresentar e
discutir, teoricamente, o conceito de política linguística e de seu planejamento. O termo
“política linguística” é muito recente no Brasil, ao contrário do que ocorre na Argentina, por
exemplo, e nos países andinos. Enquanto disciplina, a política linguística nasceu na segunda
metade do século XX associada a questões ligadas ao plurilinguismo e à sua gestão. Desse
modo, relaciona-se a mudanças políticas que levam a alterações no estatuto das diversas
comunidades linguísticas e da construção da cidadania e das identidades.
Pode-se entender, então, que políticas linguísticas são ações que um governo faz sobre
as línguas. Com base nessa premissa, Calvet (1997) assim comenta:
La intervención humana em la lengua o em las situaciones linguísticas no es algo
nuevo: desde siempre, atmbién, El poder político há privilegiado tal o cual lengua,
ha elegido governar el Estado em uma lengua o imponer a la mayoría la lengua de
ums minoria. Pero la política lingüística determinación de las grandes opciones em
matéria de relaciones entre las lenguas y a la sociedad, y sua puesta em práctica, la
planificación lingüística, son conceptos recientes que recubren solo em parte estas
prácticas antigas. (CALVET, 1997, p.5).

Calvet, dessa forma, explica que ação do Estado sobre as línguas é uma prática muito
antiga, mas a criação de uma política com um estudo prévio, uma planificação e sua execução
são práticas recentes. Se o sucesso de uma política linguística depende do Estado, pois é ele
que detém o poder e as instituições que possibilitam a implantação de uma política linguística
é a ele que se tem que recorrer para implantação dessa política. Nesse sentido, para o
desenvolvimento de uma política linguística, atualmente os Estados preparam uma
planificação linguística.

34

O planejamento linguístico, que é a implantação da política linguística, surgiu em
1959 em um trabalho de Einar Haugen sobre os problemas linguísticos da Noruega, no qual
esse autor procurava mostrar a intervenção normativa do Estado para construir a identidade
nacional, depois de séculos de dominação dinamarquesa.
Ressaltamos, porém, que os modelos de política linguística propostos pela
Sociolinguística contribuem para o desenvolvimento de ações políticas, mas carecem do
tratamento sobre os processos históricos e ideológicos que permeiam as intervenções sobre as
línguas. Nesse sentido, apresentamos a seguir um breve quadro de alguns modelos, mas a eles
atribuímos a ressalva de que operam com o produto das situações lingüísticas, não com o seu
processo de construção. Por essa razão, nosso tratamento sobre política linguística se dá
também pelo viés discursivo.

1.4 Modelos Tipológicos de Políticas Linguísticas: um recorte

No campo da Sociolinguística, Calvet (2007) apresenta modelos tipológicos de
situações plurilíngues, que sinalizam procedimentos para o tratamento teórico-metodológico
dispensado às situações das línguas e seu diagnóstico para a construção de ações da política
linguística. No tocante ao planejamento linguístico, esse autor trata da escrita, do léxico e da
padronização como instrumentos para equipar as línguas, além de discutir a questão das leis
linguísticas. Nesse sentido, apresentamos, sucitamente, tais tipologias para apontar seu
alcance e sua limitação no âmbito da política linguística.

1.4.1 O modelo de Haugen

O linguista americano-norueguês Einar- Haugen (apud Calvet, 2007, p. 33), a partir da
década de 60, foi um dos primeiros linguistas a estudar as políticas linguísticas e a propor as
primeiras teorias. Para ele, toda linguística para ser concretizada deve ser acompanhada do
planejamento linguístico, ou seja, da aplicação prática da política e acrescenta que é no seio
da nação que se encontram os meios oficiais para desenvolver um planejamento linguístico.
Ele introduz os conceitos de planificação do corpus, isto é, do corpo da língua como o léxico,
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sintaxe, escrita ou status, que é o grau de importância que o Estado confere à língua.
O modelo de Haugen desdobra-se em dois momentos distintos, sendo sua última
abordagem um prolongamento das propostas de Heinz Kloss, que, em 1967 e 1969, propõe,
respectivamente, dois conceitos que repercutem diretamente nas questões de planejamento
linguístico2.
Haugen elabora seu modelo em consonância com uma época em que o planejamento
linguístico associava-se aos domínios econômico e estatal, frente aos quais se determinavam
os objetivos a serem aplicados para a solução de um dado problema. As referências desse
modelo passam pela teoria da decisão, típica da gestão econômica. Sob essa perspectiva, esse
autor distingue cinco fases necessárias ao planejamento linguístico: os problemas, os
decisores, as alternativas, a avaliação e a aplicação.
No estágio de detecção do problema, o critério adotado é único, qual seja: redução ao
caso geral da não-comunicação. Frente a esse critério, só eram possíveis dois tipos de
problemas ligados à ideia de fracasso parcial ou total. O fracasso parcial ocorre quando os
interlocutores falam formas diferentes da mesma língua; o fracasso total, por sua vez, ocorre
quando os interlocutores não falam a mesma língua. Observa-se que esse modelo opera com
uma noção de política linguística voltada à padronização e à normatização das línguas.
No estágio concernente aos decisores, Haugen atribui tal função às instituições
religiosas, acadêmicas e literárias. As alternativas, terceiro estágio do modelo, constituem os
meios oficiais, em torno dos quais se desenvolve o planejamento linguístico. No modelo em
questão, a nação constitui-se como o principal meio para tal desenvolvimento.
No estágio da avaliação, são as formas linguísticas adotadas por uma dada
comunidade, que se constituem como fatores indicativos do alcance da intervenção a ser feita.
Finalmente, a aplicação, último estágio do modelo de Haugen, constitui a intervenção
propriamente dita. Para esse autor, a estratégia mais eficaz é a introdução de reformas
linguísticas no âmbito escolar.
As limitações desse modelo para o delineamento de uma política linguística e de seu
planejamento residem em dois aspectos principais: uma tendência à padronização linguística,
sem levar em conta as relações entre línguas e sociedades e sua consequente diversidade, além
de pouca clareza no tratamento dispensado às relações de poder, que testemunham as relações
linguísticas.
Em 1983, Haugen propõe o seu segundo modelo, sob as influências de Heinz Kloss,
2

Referências dos artigos de Heinz Kloss:1) “Abstand Languages and Ausbau Languages”, in Anthropological
Languages, nº 9, 1967. 2) Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report. Québéc: CIRB, 1969.
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que, por um lado, determina as línguas de distanciamento, entendidas como independentes,
como o grego e o latim, por exemplo; e, as línguas próximas, como o italiano, português,
espanhol, francês etc. Entre tais línguas próximas há diferença de status.
Dois anos depois, Kloss distingue o planejamento do corpus e o planejamento do
status, cuja repercussão foi importante para o redimensionamento do modelo de Haugen. O
planejamento do corpus diz respeito às intervenções na forma da língua, por exemplo,
padronização da ortografia, criação de escrita para línguas ágrafas etc. Já o planejamento do
status relaciona-se às intervenções nas funções da língua, por exemplo, seu status social, sua
promoção à língua oficial, à língua de instrução etc. Calvet (2007) apresenta um quadro
ilustrativo da adaptação desses pressupostos no modelo de Haugen:
Tabela 1 – Modelo de Haugen
Forma (planejamento linguístico)

Função (cultura da língua)

Sociedade

1. Escolha (processo de decisão)

3.Aplicação(processo

(planejamento do status)

a) identificação do problema

educacional)

b) escolha de uma norma

a) correção
b) avaliação

Língua(planejamento do

2. Codificação (padronização)

4.Modernização

corpus)

a) transcrição gráfica

(desenvolvimento funcional)

b) sintaxe

a) modernização da terminologia

c) léxico

b) desenvolvimento estilístico

O modelo da Figura 1 é estático e unidirecional, visto que a decisão e a aplicação
residem apenas no aparelho do Estado e de suas instituições, sem contemplar as possíveis
críticas aos processos de decisão, isto é, não oferece abertura à consulta democrática aos
grupos linguísticos minoritários.
Quando Haugen (1959) propõe este modelo para planificação linguística, ele está
mostrando que era eficiente para sua época onde os problemas eram relativos à
estandardização das línguas. Não havia, em sua época, uma sociolinguística ativa. Com o
desenvolvimento da sociolinguística, outras questões puderam ser consideradas para
planificação linguística.
Com os novos estudos em sociolinguística e com o conceito introduzido por Kloss (
1967) fez com que Haugen (1983) retomasse o seu modelo e introduzisse essa nova
perspectiva. Ele cruzou os conceitos de status e corpus com os de forma e função.
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1.4.2 O modelo de Ferguson e Stewart

A tentativa de equacionamento das situações plurilíngues está presente na primeira
versão do modelo proposto por Ferguson, no qual se vale do conceito de diglossia, para
analisar situações de coexistência de duas variedades de uma mesma língua, como árabe
clássico/árabe dialetal, por exemplo. Seu modelo classifica como variedade alta a língua
usada nos discursos políticos, nos sermões, nas mídias etc.; e variedade baixa o uso nas
conversações familiares e na literatura popular. Posteriormente, com a ampliação do conceito
de diglossia, proposto por Joshua Fishman, que passou a ser aplicado não só para comparar a
diferença funcional de usos de uma mesma língua, mas também a coexistência de duas formas
de língua, Ferguson traçou nova tipologia para avaliar situações de plurilinguismo, a partir de
três categorias de língua (línguas majoritárias, línguas minoritárias e línguas de status
especial), cinco tipos de línguas (vernácula, padrão, clássica, pidgin, crioula) e sete funções
(gregária, oficial, veicular, língua de ensino, religião, língua internacional, língua objeto de
ensino).
Em 1968, Stewart propôs uma complementação ao modelo de Ferguson,
acrescentando-lhe quatro atributos (padronização, autonomia, historicidade e vitalidade), cuja
combinação permitia definir sete tipos de línguas (padrão, clássica, artificial, vernácula,
dialeto, crioula e pidgin) distribuídas em seis classes, de acordo com a porcentagem da
população falante da língua, isto é, da classe 1, que compreendia a língua falada por mais de
75% da população até a classe 6, língua falada por menos de 5% da população.
Os modelos desses autores acabaram por sofrer inúmeras críticas, dentre as quais a
falta de critério científico para estabelecer o caráter de determinados tipos de língua, o rápido
envelhecimento do modelo frente às mudanças nas situações plurilíngues consideradas e a
imprecisão na avaliação das funções das línguas.

1.4.3 O modelo de Fasold

Quanto ao modelo de Ralph Fasold, este retoma, segundo Calvet (2007), os trabalhos
de Ferguson e Stewart deixados de lado por muito tempo e, precisamente, em 1984, discute,
com muita propriedade, os seguintes pontos: não é qualquer língua que pode assumir qualquer
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função. Um uma língua, segundo ele, deve possuir certos atributos para que determinada
função seja cumprida. Para isso, ele classifica as línguas em oficial, nacional, de grupo,
veicular, internacional, escolar e religiosa. Paralelo a cada uma, há uma série de atributos
sociolinguísticos requeridos que emprestam aos seus estudos uma expansão e um caráter mais
proficientes nas situações tipológicas plurilíngues. Assim, por exemplo, uma língua oficial
deve possuir os atributos de padronização e utilização correta por certo número de cidadãos
escolarizados.
Calvet (2007) critica alguns pontos do modelo, dentre os quais destacamos o uso do
atributo clássico indispensável para o cumprimento da função religiosa de uma língua
considerada, cujo emprego pelo modelo de Fasold tem apoio em uma concepção restrita de
religião, uma vez que não contempla a língua do vodu, ou outros usos linguísticos em
manifestações religiosas diversas.

1.4.4 O modelo de Chaudenson

O modelo desse linguista, que se inicia na década de 90, põe em relevo duas
concepções: a de status e corpus, a que ele chamou de instrumentos de medida e de
comparação, respectivamente. Sua pesquisa consistia em situar os países estudados sob a
rubrica das funções (ou status) e dos usos (ou corpus) de uma língua e esse trabalho foi
aplicado, inicialmente, em países francófonos, mas o modelo pode ser aplicado a qualquer
língua. Por status, segundo ele, entende-se o sentido clássico que a palavra remete, enquanto
corpus implica o volume de produção linguística realizada na língua e natureza da
competência linguística do falante. Os atributos para o reconhecimento do que ele chama de
status são: oficialidade, usos institucionalizados, educação, meios de comunicação de massa,
setor secundário e terciário privado; já para corpus são: apropriação linguística,
vernacularidade, os tipos de competência e produção e exposição linguísticas
1.4.5 Tipos de gestão das situações linguísticas: in vivo e in vitro

A gestão da situação da língua de que fala Calvet (2007) relaciona-se de duas
maneiras: a que procede das práticas sociais a que ele denominou in vivo, ou seja, o modo
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como as pessoas resolvem os problemas cotidianamente e isso implica dizer que a gestão
linguística in vivo tem resultados nas chamadas línguas aproximativas ou línguas veiculares
que são criadas ou promovidas. Em outras palavras, uma língua já existente com suas funções
ampliadas. A outra, denominada in vitro, justifica-se sua existência a partir do tratamento
dispensado pelos linguistas, isto é, “análise de situações, descrição de hipóteses sobre o futuro
dessas situações linguísticas, propostas para solucionar” com o propósito de um planejamento
linguístico adaptar e utilizar in vitro os fenômenos que sempre se manifestaram in vivo. A
política linguística, diante dessa realidade, entra em confronto, de um lado, com os objetivos
do poder e, de outro, com as soluções postas em prática pelo povo, para que os legisladores
sozinhos não tomem as decisões que desejarem.
Frente ao binômio in vivo e in vitro, Calvet (2007) destaca o preponderante papel do
linguista na configuração de políticas e planificações linguísticas, uma vez que nenhuma
decisão deve ser tomada sem uma descrição precisa das situações, do sistema fonológico,
lexical e sintático das línguas em contato. Em síntese, toda política linguística está ou deveria
estar na complementaridade entre os cientistas e os decisores.
Calvet (2007) adverte sobre as dificuldades que terá uma gestão in vitro quando não
for assimilada pelo falante, ou seja, contrária à gestão in vivo:
Os instrumentos de planejamento linguístico aparecem, portanto, como a tentativa
de adaptação e de utilização in vitro de fenômenos que sempre se manifestaram in
vivo. E a política linguística vê-se, então, diante, ao mesmo tempo, dos problemas
de coerência entre os objetivos do poder e as relações intuitivas que são
frequentemente postas em prática pelo povo, bem como do problema de certo
controle democrático, a fim de não deixar os decisores fazerem o que bem
entendem. (CALVET, 2007, p. 71).

1.4.6 O caráter de intervenção das leis linguísticas

As leis, como nos diz Calvet (2007, p. 67), não são aplicadas aos objetos, mas às
pessoas. Sendo assim, no que toca às leis linguísticas, o autor questiona: “A língua pode ser
objeto de lei?” Para responder a essa pergunta, precisamos pensar, antes de mais nada, que as
línguas pertencem àqueles que a falam, mas que acabam sendo legitimadas pelos
regulamentos, decretos, leis que a deixam suscetíveis às imposições operadas pelo poder
estatal. Nesse sentido, faz-se necessário apresentar, segundo o autor, algumas concepções de
leis linguísticas. Para ele,
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as leis que se ocupam da forma da língua, fixando a grafia ou intervindo no
vocabulário por meio de listas de palavras; as leis que se ocupam do uso que as
pessoas fazem das línguas, indicando qual língua deve ser falada em dada situação
ou em dado momento da vida pública, fixando a língua nacional de um país ou as
línguas de trabalho de uma organização; as leis que se ocupam da defesa das
línguas, seja para assegurar-lhes uma promoção maior, seja para protegê-las como se
protege um bem ecológico (CALVET, 2007, p.75-76).

Com base nessas concepções, o pesquisador destaca o trabalho de Joseph Turi que
propõe um modelo tipológico atinente às legislações linguísticas, a partir de distinção entre
legislações linguísticas estruturais e as legislações linguísticas funcionais. Para a primeira,
podemos encontrar exemplos como aquelas que intervêm no uso oficial das línguas, enquanto
que a segunda, podemos encontrar aquelas que não têm uso-oficial.
Outro aspecto das leis linguísticas refere-se ao seu grau de abrangência geográfica e
jurídica. Calvet (2007) apresenta um quadro ilustrativo e sintetizador do nível, modo e do
conteúdo de intervenção das leis linguísticas, reproduzido na figura a seguir:
Quadro 1 – Quadro-síntese das formas de intervenções das leis linguísticas, proposto
por Louis-jean Calvet

Nível de intervenção
geográfico

jurídico

internacional

constituição
lei
decretos
resoluções
recomendações

nacional
regional

Modo de intervenção
incitativo

imperativo

Conteúdo da intervenção
forma da língua

uso das línguas

defesa das línguas

A título de ilustração deste quadro, no Senegal, ao lado do francês, língua oficial, a lei
distingue seis línguas nacionais: o wolof, o serere, o diola, o mandinga, o peul e o soninkê.
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1.5 Política Linguística: direcionamentos teórico-metodológicos
É possível notar que a intervenção humana sobre as línguas levou ao tratamento
sistemático da política linguística e de seu planejamento. Como disciplina recente, nascida na
segunda metade do século XX, a política linguística associa-se ao plurilinguismo e à sua
gestão, da qual decorrem alterações no estatuto das comunidades linguísticas.
Os processos de padronização e hierarquização das línguas dão origem, segundo
Hanks (2008), ao que Bourdieu (1993) denomina legitimação e autorização. Ambas, segundo
Bourdieu, voltam-se para como a língua é avaliada socialmente. A legitimidade é concebida a
determinadas maneiras de falar e de escrever, na medida em que são impostas por outros
produtores, pelas classes dominantes e pelo grande público. A língua dominante é legitimada
na medida em que angaria reconhecimento, além de ser a norma a partir da qual outras
variedades são avaliadas. Quanto à legitimação, relaciona-se à oficialidade na abordagem
bourdiesiana (Bourdieu 1991). A única diferença é que a oficialidade não reveste as
variedades linguísticas, mas os agentes que as usam. Produzir uma língua oficial é, portanto,
valer-se do campo social como autoridade e, ao fazê-lo, reforçá-la. É interessante reconhecer
que toda política tem sua matriz nas ideologias.
Como a sociedade não tem por princípio a equidade entre seus componentes, as
relações sociais são sempre conflitantes e desiguais, com os grupos sociais mais fortes
exercendo um maior domínio sobre os mais fracos. Esse processo de dominação reflete-se no
campo linguístico quando se observa, muitas vezes, uma acentuada visão distorcida sobre a
diversidade linguística, gerando, consequentemente, o preconceito social e, em decorrência
direta disso, o linguístico. Daí a necessidade de uma política linguística e sua posterior
planificação para dar conta e evitar que as desigualdades e o nível de exploração sejam cada
vez menos evidentes. As leis atuam, então, no sentido de tentar regular essas forças,
assegurando os direitos e cobrando os deveres de cada cidadão, do próprio Estado, para que a
vida em sociedade não se torne insuportável.
No cenário atual da globalização, Calvet (2002) identifica duas consequências desse
processo: (a) o fato de algumas línguas passarem a desempenhar um grande número de
funções e (b) o lugar central ocupado pela língua inglesa. Isso implica dizer que a aquisição
de uma língua estrangeira, como o português, por exemplo, não foge à configuração resultante
da globalização, que é o aparecimento do bilinguismo vertical, ou seja, aquisição de uma
língua com status superior.
Como se não bastasse essa realidade, podemos também destacar um outro fenômeno
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político-linguístico diretamente ligado à globalização e apontado por Calvet (2002), que é a
criação do que ele nomeia de x-fonias, ou seja, a criação de conjuntos de uma língua como,
por exemplo, a francofonia, representada pela Organização Intergovernamental da
Francofonia (OIF), a hispanofonia representada pela Organização

de Estados Ibero-

americanos (OIE) e a lusofonia em torno da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP).
A concepção que se constroi do termo globalização é oriunda da generalização, em
que a ideia é de uma integração mundial que se processa hoje em quase todos os segmentos
das atividades políticas, econômicas, sociais, culturais e no campo da ciência e tecnologia.
Como dissemos acima, a globalização está circunscrita a finanças e à produção. Bagno
(2001), corroborando com essa ideia, concorda que o Brasil precisa de uma política linguística
que possa se sustentar num ideal democrático, longe de todo esmagamento provocado pela
globalização. O linguista é incisivo ao afirmar que todas as iniciativas de uma política
linguística já existentes desconsideram as reais necessidades dos falantes e centram-se na sua
repressão linguística, uma vez que há a negação da língua como fenômeno histórico-social.
Parece-nos pertinente ressaltar que a relação entre línguas e globalização assenta-se,
principalmente, numa linha de ações que prevê políticas linguísticas. Nesse sentido, o ensino
de línguas estrangeiras feito sem levar em consideração os espaços adequados para uma
discussão de políticas linguísticas e de Estado resulta, por assim dizer, numa clara
desigualdade social que muito bem caracteriza o contexto da globalização econômica.
Nesta pesquisa, tratamos da política linguística como sendo um setor dos estudos da
Sociolinguística, que tem como pressuposto o uso da língua pela sociedade, como nos afirma
Scliar-Cabral (2004) ao frisar que a Sociolinguística é uma ciência interdisciplinar que tem
como objeto de reflexão a política linguística, e que, seguramente, a Sociolinguística hoje está
mais aparelhada para recortar e explicar o objeto de seus estudos, no qual se insere a política
linguística.
Apesar de a Sociolinguística possuir uma ampla aplicabilidade, selecionamos um fator
que diz respeito à intervenção nas línguas e às relações entre as línguas no quadro dos
Estados. (CALVET, 2002). Sabemos que só o Estado tem poder de decisão política, sendo ele
o responsável por colocar em prática o planejamento linguístico e realmente decidir sobre as
relações de uso da língua pela sociedade. Mas que a política linguística surge de qualquer
influência social sobre o raio de comunicação das línguas e pode ter sua origem no meio
popular ou governamental. Além disso, a política de línguas tem a obrigação de dar o suporte
necessário para que a(s) línguas(s) possa(m) ser reconhecida(s) publicamente, e que essa(s)
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língua(s) deve(m) estar em constante atualização, através de debates e discussões promovidos
entre estudiosos, Estado e sociedade. Portanto, toda política linguística se reveste de um
discurso institucionalizado, portanto, de poder.
Orlandi (1997) diz que uma língua não vive por si só, mas é preciso aí ver a incidência
do político e a língua como objeto simbólico (de cultura) afetado pelo político e, de forma
idiossincrática, pelo social. A reflexão acerca da política linguística permite-nos entender os
discursos sobre a língua em diferentes momentos de nossa história.
Para Rajagopalan (2004), falar de política linguística requer reconhecer que a língua é
um potente símbolo investido de conotações sociais, políticas, ideológicas e étnicas. Portanto,
segundo esse autor, durante esse processo de política e planejamento linguísticos, os
responsáveis devem levar em consideração o que de fato a sociedade sente e pensa sobre essa
questão, pois o conceito aí demandado é, exclusivamente, político.
Por outro lado, Pagotto (2007) acredita que uma implementação de políticas
linguísticas parece obedecer a dois tipos de ações diferentes: ações de força por parte do
Estado com o propósito de reafirmar sua própria existência e ações que visam a atender
demandas específicas de grupos ou setores da sociedade, normalmente voltadas para o
pluralismo. Para o nosso trabalho, buscaremos usar como aporte a segunda ação.
1.6 Língua e identidade linguísticas: o espaço da lusofonia

O termo “Português”, que cobre variedade socioletais, dialetais, nacionais que
convivem em Portugal e no Brasil, deve ser entendido como importante instrumento de
coesão entre os povos e como afirmação política e econômica num contexto envolvente
transnacional.
Especialmente nos últimos tempos tem sido bastante comum que nós, falantes de
língua portuguesa, nos coloquemos num universo vibrantemente designado como lusofonia,
com o que nos sentimos irmanados de um modo que representa afastar a ideia de que existe
um simples conjunto de espaços geográficos em que o português é a língua nacional e/ou
oficial partilhada (Neves, 2008). Diferenças não são desconhecidas, pelo contrário, são
afirmadas e avaliadas, e não apenas em relação ao fato de que há uma pluralidade de
territórios. Como diz Mateus (2002, p. 279), a manutenção de variedades linguísticas no
enquadramento do que denomina uma língua é uma opção política. Assim como variedades
da língua convivem num mesmo espaço nacional-geográfico, diferentes nações obrigam
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variedades desse tipo podem falar a mesma língua, repartir identidade e compartilhar aquela
que é a mais relevante foi de vida, a linguagem.
Na verdade, a tentativa de denominação “língua nacional” para a nossa língua surgiu
como clamor de afirmação nacionalista e, mais ainda, como lampejo de genialidade poética,
eivada de espírito romântico, libertário. O Romantismo e o Modernismo foram os
responsáveis na difusão desse espírito nacionalista cuja bandeira era levantada sobre a não
rígidas prescrições gramaticais, em função da necessidade de autoafirmação política do país.
Nessa direção, Antenor Nascentes também já defendia essa língua nacional quando
apresentou à Câmara Municipal do Distrito Federal em 05 de julho de 1935, a proposta de que
os livros didáticos e programas de ensino passe, a partir daquela data, a referir-se à língua
pátria como língua nacional. (NASCENTES, 2003, p. 309-316).
Na verdade, esse projeto nacionalista de língua, no Brasil, apontava para o futuro,
como acontece nos dias de hoje, que ninguém sequer pensa em uma independência linguística
e, em geral, os movimentos que se aferram a um conservadorismo radical no plano linguístico
apenas repetem uma característica, natural das sociedades, de manutenção de padrões, de
preservação interna da língua, numa ação eminentemente paradoxal de defesa da língua contra
os próprios falantes, contra sua capacidade e liberdade de expressão, singularidade na
diversidade.
Assim, na verificação de como se manifesta a identidade, no plano da lusofonia,
extrapola, pois, qualquer espaço geográfico de fala portuguesa que se queira tomar como
central e abrange diversos continentes, em cada um com uma história e todos eles alicerçados
na ação convergente de uma mesma língua a revestir de comportamentos de atores sociais.
As relações de poder, numa dada sociedade, acontecem por forças e imposições
político-ideológicas, que acabam (re) construindo os discursos matizados também pelos seus
traços identitários. Esses traços, revestidos por uma leitura de mundo que interpela a história
pessoal dos sujeitos sócio-historicamente situados numa temporalidade, determinam quem
fala, de onde, por que, em que sentido e que papel social desempenham nas instituições de
que fazem parte. Isso posto reforça as relações entre linguagem, cultura, sociedade e política
tratados como indissociáveis no âmbito da ACD, que viabiliza o tratamento dos textos oficiais
das reformas ortográficas como processo de (des) colonização linguística, isto é, como
tentativas de (re)construção de uma identidade cultural e discursiva cujas marcas estão
presentificadas nas variações linguísticas do Português Brasileiro em relação ao Português
Europeu. Nessa direção, as palavras de Orlandi (2007) robustecem a tese de que uma língua
não vive por si só, mas é preciso ver a incidência do político na língua como objeto simbólico
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(de cultura) afetado pelo político e, de forma singular, pelo social. Assim, entender as
reformas ortográficas, no bojo das políticas linguísticas, implica entender os discursos sobre a
língua em diferentes momentos de nossa história, materializados pelo percurso histórico dos
acordos ortográficos.
Com políticas linguísticas efetivas e sua planificação, o Brasil agora, como afirma
Silva (2011), parece perceber sua importância e participação na lusofonia, nem que seja por
descobrir o quanto pode ser rentável explorar político-economicamente a língua portuguesa.
Além disso, dentro da comunidade, o Brasil leva uma vantagem, peculiar à Lusofonia, que é a
única fonia em que apenas uma ex-colônia responde pela quase totalidade dos falantes no
mundo (83%) e por uma grande concentração de riqueza. Entretanto, continua o autor, não se
pode esquecer, neste violento processo de internacionalização, de duas máximas. A primeira
refere-se ao direito linguístico do falante de que a língua comum não é propriedade de
ninguém. A segunda, recai sobre a necessidade de pormos em prática uma sociedade, um
ambiente, multilíngue, de pluralidade, diversidade, alteridade, convivência e sem preconceito.
É importante ressaltar também que o discurso colonialista português deixa marcas
profundas quando se refere a uma ideia de superioridade portuguesa por estar predeterminado
a civilizar os povos do mundo, antes através da colonização, e hoje pela difusão da língua
portuguesa como belo (falso) exemplo de um ideal plurirracional e de convivência
multilíngue. Sobre esse aspecto, assim se expressa Freixo:
O discurso da lusofonia é essencialmente uma construção portuguesa e que por isso
só obteve uma efetiva ressonância dentro da sociedade lusa, não tendo encontrado
eco ou o encontrado somente de maneira parcial nos demais países de língua
portuguesa. (FREIXO, 2009, p. 183).

Este pensamento, infelizmente, permanece no imaginário português, afinal, como
afirma Freixo (2009), o imaginário social representa uma força instituidora da CPLP e que,
para Portugal, a sua hegemonia dentro da CPLP é um direito histórico.

46

.

“Toda palavra tem sempre uma mais além, sustenta muitas funções,
envolve muitos sentidos. Atrás do que diz um discurso, há o que ele quer
dizer, e, atrás do que ele quer dizer, há ainda um outro querer dizer, e nada
será nunca esgotado.” ( Jacques Lacan).

“O presente me interessa antes de tudo como cidadão, como homem do
presente, mas diante dos acontecimentos, dos fenômenos, minha reação é de
um historiador. (...) Esclarecer o presente pelo passado e o passado pelo
presente”. (Jacques Le Goff).
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CAPÍTULO II – PANORAMA DO PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

2.1 Preliminares

As políticas para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (LE) têm tido uma
grande ascensão no mundo. Há, para isso, vários fatores externos às línguas que contribuem
para essa tendência e entre eles os mais evidentes são a globalização e o avanço da tecnologia,
que servem a movimentos contraditórios, como bem atesta Santos (2002). Para esse autor, a
primeira contradição reside na simultaneidade entre a intensificação das interações globais e a
emergência dos movimentos regionais, nacionais e locais. A segunda contradição está no
questionamento sobre o papel do Estado na era da globalização, que dá azo às discussões
acerca da sua centralidade nas decisões nacionais e, ao mesmo tempo, coloca sua dependência
econômica junto às agências financeiras multilaterais, como Banco Mundial, FMI etc.
Finalmente, a terceira situa-se nas posições político-ideológicas entre os que creem na
globalização como resultado incontestável do capitalismo e aqueles que veem nela uma
oportunidade de ampliação da solidariedade transnacional. Esse quadro de paradoxos
evidencia a existência de “uma constelação de diferentes processos de globalização e, em
última instância, de diferentes e, por vezes, contraditórias, globalizações” (SANTOS, 2002, p.
55).
Nessa perspectiva, a tentativa de situar e de compreender as ações relativas à
promoção e difusão de PLE deve dar conta da pluralidade e da contradição das
“globalizações”. A difusão da língua portuguesa no mundo também se insere nesse rol de
complexidade entre globalismos e localismos. Uma língua considerada como sistema não
entra na ordem do dia das discussões sobre sua difusão, mas sim a língua como idioma. Nesse
caso, a língua portuguesa, por exemplo, tem identidades idiomáticas distintas nos sete países
em que figura como língua materna e/ou oficial. Particularmente, no nível ortográfico sua
situação se complica ainda mais, sobretudo quando se busca elaborar uma ortografia de cariz
fonético, e se entendemos que a pronúncia é traço cultural idiomático de um povo.
A existência de discussões, estudos e pesquisas descritivas do PB aponta para um
espaço de cisões nacionais entre os países que utilizam o sistema lusófono. As sucessivas
tentativas de acordos ortográficos não cessam exatamente porque as ocorrências linguísticas
são dinâmicas e se alteram no uso, mas, antes, pelos diferentes interesses político-ideológicos
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dos países lusófonos, sobretudo Portugal, com seu passado colonizador, e o Brasil, com seu
presente promissor como maior centro de irradiação da lusofonia.
A expansão da lusofonia, excetuando-se os outros fatores externos à língua, ocorrerá
quando os países lusófonos decidirem qual idioma no interior desse sistema representa, na
atualidade, maior prestígio e maior inserção na economia globalizada.
Nesse cenário controverso, busca-se local e globalmente situar as ações do PB como
PLE, por meio das iniciativas do estado nacional e de outras instituições brasileiras.

2.2 Os espaços ampliados na difusão do PLE

Na década de 1960, em Austin, reuniu-se uma equipe binacional norte-americana e
brasileira com o objetivo de esboçar a edição experimental de Modern Portuguese, um projeto
subsidiado pela Modern Language Association of America. Segundo Matos (1997), exceção
feita à PUC-RS3, “a quase totalidade dos (pouquíssimos, aliás) cursos de português do Brasil
oferecidos em nosso país na década de 50 dependiam de textos escritos no exterior,
principalmente nos Estados Unidos” (MATOS, 1997, p.11). Na atualidade, a produção de
material didático de PLE com base no PB ainda é escassa, o que dificulta o acesso ao leque de
possibilidades de difusão politicamente orientada da lusofonia. Contudo, algumas iniciativas
têm contribuído para a promoção de PLE em solo estrangeiro e para o recrudescimento das
descrições do PB.
A criação do Mercosul, em 1991, definiu um lugar estratégico para a América Latina
no cenário mundial e para o Brasil nesse continente, pois é o único país de língua portuguesa.
Além disso, essa nova configuração geopolítica altera ou deveria alterar também a posição do
Brasil no âmbito da CPLP, pois no continente onde se situa responde pela construção de uma
integração regional, por meio do incentivo ao bilinguismo (português e espanhol) e à
interculturalidade entre os povos latino-americanos.
No plano da divulgação científica, a criação da Sociedade Internacional de Português
Língua Estrangeira (SIPLE), em 1991, tem contribuído desde então com a realização de
eventos internacionais que abordam temáticas voltadas à difusão de PLE. De igual modo, a
criação do Celpe-Bras desenvolvido e outorgado pelo MEC - Ministério da Educação e

3

Português para Estrangeiros, de Mercedes Marchandt.
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Cultura, e também pelo MRE – Ministério das Relações Exteriores que ampliou esse teste a
outros países, também consiste em importante iniciativa na política linguística de PLE. Sua
finalidade maior é credenciar alunos não-brasileiros para estudar no país, seja em cursos de
graduação, seja de pós-graduação, bem como revalidar diplomas de médicos estrangeiros que
desejam atuar no Brasil. Esse exame teve início em 1993 e sua primeira aplicação em 1998 e
hoje continua em franco processo de crescimento, aplicado em mais de 20 centros no Brasil e
30 no exterior, segundo dados do portal do MEC: www.mec.gov.br/sesu/celpe. Criado pela
Portaria Ministerial nº 101/93, o Celpe-Bras foi organizado por uma comissão, a fim de que
desenvolvesse testes padronizados de português para estrangeiros. O primeiro exame, de
acordo com Scaramucci (2001) foi composto por pesquisadores da UnB, UFRJ, UNICAMP,
UFRGS, UFPE e técnicos do MEC/SESU em 1998, além de três instituições do Mercosul:
Instituto Cultural Uruguaio-Brasileiro, Centro de Estudos Brasileiros de Assunção e Fundação
do Centro de Estudos Brasileiros de Buenos Aires. Tem, ainda, como base de avaliação
proficiente, a abordagem comunicativa.
Com o firme propósito de vaticinar que as ações políticas no ensino de PLE têm
crescido muito no país, Zoppi-Fontana (2007), através de suas pesquisas, mostrou que houve,
a partir da década de 90, o primeiro curso de Licenciatura em Português do Brasil como
segunda língua, oferecido na UnB, precisamente em 1997. Seguindo em larga escala, o ensino
de PLE começa, segundo Almeida Filho (2005), a se fortalecer através de mudanças nas
matrizes curriculares dos cursos de Letras, isto é, fortalecimento de disciplinas já existentes
que poderiam potencializar esse ensino e aprendizagem, assim como a criação de novas
habilitações em cursos de graduação em Letras e em programas de pós-graduação nessa área.
As universidades pioneiras nesse empreendimento são: UNICAMP, UFF, UFRJ, UFSC, PUC
/ RJ, UnB. Dados colhidos no portal da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível superior apontam que, no início de 90, foram catalogadas mais de 209
instituições que ofertam português como língua estrangeira espalhadas em 35 países, com
70% na Europa e 30% em outros continentes. Um dado curioso é que, entre 1997 e 1998, não
há registro de pesquisas relativas ao ensino de PLE.
Um levantamento feito no site da CAPES revelou os seguintes dados atinentes à
pesquisa em PLE a partir de 1999:
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Tabela 2 – Quantidade de pesquisa em PLE (CAPES)
ANO DE DEFESA

NÚMEROS

1999

3 dissertações

2000

3 dissertações e teses

2001

6 dissertações

2002

3 dissertações

2003

10 dissertações e teses

2004

6 dissertações e teses

2005

6 dissertações e teses

2006

12 dissertações e teses

2007

16 dissertações e teses

2008

19 dissertações

Estes dados robustecem a tese de que ações, no âmbito acadêmico, vêm sendo
implementadas e apontando o compromisso de pesquisadores na difusão e ensino de PLE
dentro e fora do país. Mais uma vez, as IES que mais se destacam nesse sentido são: USP,
UFRJ, UFRGS, PUC- RJ, UFPE, UFMG, UnB, UFF. Quanto aos materiais didáticos que têm
servido àqueles que precisam estudar a língua portuguesa, houve um crescimento não tão
satisfatório desde a década de 80. De 90 para cá, houve um aumento de livros que se prestam
a ajudar as pessoas (estrangeiros ou não) no ensino-aprendizagem de PLE ou de PFOL –
Português para falantes de outras línguas que, nesta última acepção, guarda o sentido de
incluir imigrantes e índios que moram no Brasil e que aprendem o português como uma
segunda língua. Ao passo que, o primeiro termo, refere-se, exclusivamente, ao ensino de
português para as pessoas que aprendem essa língua em um país estrangeiro.
Esses esforços e ações políticas fomentados pelos órgãos acima confirmam uma
pesquisa da ONU que assegura que os países lusófonos terão mais de 357 milhões de
habitantes em 2050. A CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) terá cerca de
357 milhões de habitantes em 2050 – o que representa 10 milhões de pessoas a mais do que
em 2008. Os dados são parte do estudo do FPNU (Fundo de População das Nações Unidas) e
indicam um crescimento de 44% da população na comunidade de países lusofalantes.
Segundo os dados, em 2050, a CPLP concentrará quase 4% do total da população mundial
(estimado em 9,1 bilhões de pessoas).
O relatório do UNFPA não apresenta números relativos a São Tomé e Príncipe, cuja
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população em 2008 era estimada em 206 mil pessoas. Dos sete países da CPLP incluídos no
estudo, apenas Portugal registrará retração populacional, caindo de 10,7 milhões em 2008
para 10 milhões de habitantes. As populações de Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste irão
mais do que dobrar. Já o Brasil, país mais populoso da CPLP, passará de 194,2 milhões de
habitantes em 2008 para 254,1 milhões em 2050.
Com dados da UNFPA, eis o aumento da população dos países da CPLP:
Tabela 3 – Aumento da população dos países da CPLP
POPULAÇÃO
PAÍSES

POPULAÇÃO em 2008

ESTIMADA EM 2050

Angola

17,5 milhões

44,6 milhões

Brasil

194,2 milhões

254,1 milhões

Cabo Verde

540 mil

1 milhão

Guiné-Bissau

1,7 milhão

5,3 milhões

Moçambique

21,8 milhões

39,1 milhões

Portugal

10 milhões

10,7 milhões

Timor-Leste

1,2 milhão

3,5 milhões

Fonte: FPNU, 2008.

1. Mapa dos países lusófonos e sua população em números

Fonte: www.google.com.br

Esses dados revelam que, à medida que o número de habitantes dos países lusófonos
aumenta, gradativamente a língua passa a ser também objeto de difusão, já que o contato com
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outros povos torna-se mais intenso e a hegemonia também se afigura.
Além desses dados, é fundamental destacar também o seguinte: o Português é a sexta
entre as dez línguas nativas mais faladas no mundo - dados do ano 2000.
Tabela 4- Principais línguas maternas do mundo
As dez principais línguas maternas no mundo

1999
Posição Falantes Posição
Chinês (Mandarim)
1 885.000.000
1
Espanhol
2 332.000.000
3
Inglês
3 332.000.000
4
Bengali
4 189.000.000
5
Hindi
5 182.000.000
2
Português
6 170.000.000
6
Russo
7 170.000.000
7
Japonês
8 125.000.000
8
Alemão
9
98.000.000
9
Chinês (WU)
10 77.175.000
10

2000
Falantes
874.000.000
358.000.000
341.000.000
207.000.000
366.000.000
176.000.000
167.000.000
125.000.000
100.000.000
77.175.000

LÍNGUA

Fonte: Ethnologue, Languages of the World. 13ª edição, 1999 - Idem. 14ª edição, 2000.

Tabela 5 - Posição do Português como língua mais falada na Europa
Português – 3ª língua da Europa mais falada no mundo

País
Angola
Brasil *
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé e
Príncipe **
Timor
Total

População (em
2001)
12.356.940
167.966.700
427.790
1.184.700
17.300.000
9.989.000

Crescimento (em %)
2,88
1,28
2,96
1,99
1,95
0,21

143.300

2,27

820.000

1,50
210.188.430

Fonte: ATLASECO 2002, ATLAS ECONÔMICO MUNDIAL (dados da ONU, 1999; com exceção de Timor.) *
Resultado provisório de recenseamento 2000: 170.000.000**
Fonte: In État du Monde 2001, Éditions la Découverte.

Finalmente, destacamos duas iniciativas brasileiras que hoje encontram-se
praticamente inativas no tocante à difusão de PLE. A primeira deu-se com a criação da
Comissão para definição da política de ensino-aprendizagem, pesquisa e promoção da Língua
Portuguesa (COLIP), cujo objetivo, dentre outros, é formular e coordenar as políticas para a
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Língua Portuguesa no Brasil e no mundo. Para alcançar tal intento, as ações políticas se
estruturam em cinco eixos: difusão, ensino, documentação, pesquisa e políticas em
consonância com as diretrizes político-pedagógicas. Em 17 de junho de 2004, realizou-se, em
Brasília, uma primeira reunião, na sede do MEC- Ministério de Educação e Cultura, formada
por renomados pesquisadores de universidades brasileiras para definir as políticas de ensinoaprendizagem e pesquisa da LP no Brasil e no mundo e sua internacionalização. Eis a
formação dessa comissão: Evanildo Bechara – ABL, Ataliba de Castilho – Unicamp, Carlos
Eduardo Falcão Uchoa – UFF, Carlos Alberto Faraco – UFPR, Dinah Maria Isesse Callou –
UFRJ, Eni de Lourdes P. Orlandi – Unicamp, José Carlos de Azeredo – UERJ, José Luiz
Fiorin – USP, Luiz Antonio Marcuschi – UFPE, Stella Maris Bortoni-Ricardo – UnB, Suzana
Alice Cardoso e Rosa Virgínia Mattos e Silva – UFBA e Ingedore Villaça Koch – Unicamp.
Além dessa comissão, fez parte desse encontro o Diretor do Departamento de Políticas da
Educação Superior, professor Godofredo de Oliveira Neto. Essa reunião teve como finalidade
discutir e implementar uma política de ensino-aprendizagem da LP que vise ao domínio dela
em toda a sua amplitude e diversidade como meio de libertação individual e social bem como
de integração social. Nesse evento de sumária relevância, a comissão discutiu a importância,
necessidade e urgência da adoção de medidas da ordem de ensino-aprendizagem e pesquisa,
normas gramaticais, formação de professores e internacionalização da LP, bem como a
formulação de diretrizes de ensino, pesquisa e intercâmbio da LP no Brasil e no mundo.
A SESU - Secretaria de Educação Superior, órgão vinculado ao MEC, cujo Diretor era
o professor Nelson Maculan, tem, segundo ele, como diretriz a garantia de condições para o
desenvolvimento de ações para a melhoria da Educação Superior no país e, evidentemente,
traduz seu apoio às ações políticas redesenhadas nesse evento em Brasília pela comissão e
dirigentes do MEC.
As discussões, nesse evento, trouxeram algumas propostas relevantes para consecução
de ações eminentemente políticas no âmbito do ensino-aprendizagem, pesquisa e
internacionalização da LP. A comissão, portanto, considerou que a promoção da LP e de todo
o múltiplo patrimônio linguístico do país é uma questão do Estado brasileiro e de sua
soberania e que a democratização do acesso ao ensino-aprendizagem da LP para o efetivo
desempenho das práticas sociais de escrita e leitura, bem como aos materiais de língua escrita,
deve se constituir uma realidade. Nesse sentido, o entendimento de língua passa a ser uma
prática inserida em contexto histórico-social e cultural. Sendo assim, a escola, nesse
entremeio, apresenta-se e consolida-se como uma instituição que deve estar, face à realidade
com que se defronta ao entrar em contato com alunos reais e não pedagogicamente
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idealizados, preparada para garantir a ampla defesa de cidadãos livres e politicamente
organizados.
Observa-se que, embora o Brasil não consiga ainda direcionar todas as pesquisas que
têm sido realizadas, palmilha em direção a uma posição política e democrática em relação à
LP. De acordo com a ata da primeira reunião plenária da Comissão, as ações que foram
pensadas e propostas, naquela época, foram as seguintes:
1. Do ensino
1.1 projetos de curto prazo que visem à melhoria do ensino-aprendizagem de leitura e escrita
em LP realizados pelo sistema público de educação nas últimas cinco décadas;
1.2

projetos de médio e longo prazos que visem a um futuro ensino-aprendizagem de leitura

e escrita em LP que responda às exigências para uma real inclusão do cidadão na sociedade;
1.3 refinamento do sistema de avaliação do ensino-aprendizagem de LP realizado pelo MEC
no que respeita aos descritores e elaboração de testes e enunciados;
1.4 revisão e efetiva implementação das ações previstas nos planos curriculares nacionais na
área de LP , sob pena de ser enfatizado um ensino gramatiqueiro sem resultado, em lugar de
um ensino centrado no domínio das práticas de língua oral e escrita;
2. Da formação de professores: inicial e continuada
2.1 projetos que tenham na pesquisa o princípio, o método e o fim com o objetivo da
formação de nova mentalidade linguística;
2.2 adequação dos instrumentos pedagógicos e da metodologia do ensino da LP, ajustando-se
à realidade linguística e social do Brasil;
2.3 formação linguística consistente e adequada em todos os níveis de formação
(alfabetização, ensino fundamental, médio, graduação e cursos de metodologia para o ensino
de português das faculdades de educação);
2.4 recolocação da formação pedagógica para o ensino do português nas faculdades de
Letras;
3. da produção de material didático
3.1 incorporação de novos materiais e novas tecnologias ;
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3.2 descentralização da produção objetivando a expressão de experiências regionalizadas;
3.3 pesquisa para produção de materiais que estejam em harmonia com a realidade
sociolinguística dos alunos;
4. Da pesquisa
4.1 projetos que fundamentem a perspectiva teórica de alargamento da concepção de escrita
condizente com o mundo contemporâneo e que redimensionem as diferenças contemporâneas
entre o mundo da oralidade e o mundo da escrita;
4.2 elaboração de um corpus de referência, com dados da variação diatópica e social;
4.3 projetos que estudem as variantes dos falantes não-escolarizados, incluindo-se outras
formas de escrita presentes entre os segmentos segregados da população, com o objetivo de
serem a base do processo de alfabetização e letramento dessas comunidades;
4.4 projetos que estudem métodos pedagógicos para o ensino de português e que contribuam
para a atualização de nossas referências normativas, em especial de nossas gramáticas, de
modo a valorizar a norma padrão real do país;
5. Da internacionalização do português do Brasil
5.1 políticas de leitorados, publicação de periódicos sobre a língua portuguesa do Brasil;
5.2 tradução de textos literários brasileiros para outras línguas;
5.3 políticas que priorizem o intercâmbio linguístico e cultural com os países da América
Latina e com os países da África, particularmente com os países lusófonos;
5.4 produção de ações culturais que promovam e deem visibilidade à identidade e
representação do Brasil linguístico;
6. Da promoção do Brasil linguístico
6.1 inclusão de todas as variedades do português praticadas

no Brasil, das variantes

remanescentes de línguas africanas, bem como das demais línguas maternas do Brasil
indígenas e línguas de imigração;
6.2 ações linguísticas dos meios de comunicação de massa;
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6.3 ações culturais contínuas na rede de ensino, nos meios de comunicação, nos espaços
institucionais que criem ambiente para a mudança da ideologia de que o brasileiro não sabe
sua língua;
6.4 projetos de promoção e visibilidade do Brasil linguístico no Brasil e no exterior, por meio
de criação e sustentação de convênios, projetos conjuntos e intercâmbios de acontecimentos
culturais;
7. da política do MEC
7.1 articulação com as demais Secretarias de Educação do MEC, com vistas ao alcance das
ações em todos os níveis, modalidades e segmentos pertinentes, ao ensino-aprendizagem da
língua portuguesa;
7.2 interação com as instâncias estaduais e municipais responsáveis pelo provento do
magistério, visando a uma imediata valorização salarial dos professores;
7.3 investimento imediato em programas de formação inicial e continuada;
7.4 equipamento das escolas com bibliotecas, laboratórios de pesquisas audiovisuais, novas
tecnologias , com o objetivo de manter o aluno em estreita e contínua convivência com grande
quantidade e variedade de materiais de linguagem;
A Comissão, ainda, além de delinear as ações acima expostas, propôs também quatro
projetos:
1. Portal Brasil linguístico, Brasil, fala!
Consiste de acervos já existentes em universidades e institutos de pesquisa através de
dissertações, teses sobre as línguas maternas do Brasil , bem como sua literatura, a fim de
construir uma matriz referencial para pesquisas e ações político-linguístico-educacionais.
Além disso, esse projeto prevê uma parceria entre a SESU e o MEC que disponibilizarão
links, site para visitação do público a que se destina;
2. Documentários em forma de DVD sobre o Brasil linguístico-cultural, Brasil, mostra
tua cara linguística!
Documentários criados com recursos SESU e MEC para visibilidade à real identidade
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linguística do Brasil, promovendo o reconhecimento de seu caráter multilíngue e da afirmação
dos direitos linguísticos do cidadão.
3. Mapeamento da realidade linguística do Brasil.
Direciona-se à descrição do português brasileiro com o apoio específico dos projetos
Atlas Linguísticos do Brasil, descrição das línguas indígenas, das línguas de migração e dos
vestígios de línguas africanas, buscando intercâmbios de Universidades de todo país através
de Programas de Pós-Graduação em Linguística.
4. Projeto de pesquisa A língua na sala de aula do ensino fundamental
Projeto que congregará CAPES/IFES/MEC/Secretarias Municipal e Estadual de
Educação, tendo como objetivo precípuo fazer com que o professor do ensino fundamental
seja o pesquisador da modalidade de língua portuguesa usada pelos alunos do ensino
fundamental por meio de observação das diferenças e semelhanças entre os vários socioletos e
registros e, além disso, propiciar as condições necessárias para a inserção da modalidade
escrita sem discriminação dos usos da modalidade oral reconhecidos no processo pesquisaensino-aprendizagem. Este projeto, segundo a comissão, não se trata apenas de formação, mas
de intervenção no mundo do professor, de questionar as crenças sobre o que merece ser
ensinado e aprendido e concomitante a essas diretrizes, o professor também terá a
responsabilidade de preparar material didático, tomando como base a linguagem que os
alunos utilizam, através de pesquisa contínua.
Quanto aos órgãos fomentadores, caberia às Secretarias liberar os professores a
cursarem especialização em pesquisa em língua portuguesa nas IES locais e/ou regionais. À
CAPES caberia concessão de bolsas de especialização aos professores, e ao MEC, a garantia,
nas escolas, das condições para que a pesquisa e elaboração do material didático resultassem
da pesquisa.
A segunda iniciativa frustrada foi a fundação do Instituto Machado de Assis (IMA).
Financiado pelo governo, o IMA foi criado com a responsabilidade de promover a Língua
Portuguesa e deve possuir independência para, em benefício de seu crescimento, gerir os
recursos provenientes do desenvolvimento posterior de seus produtos e serviços. Como
primeiras ideias, apontam-se algumas responsabilidades da alçada do IMA, segundo Faulstich
(2002, p. 25):
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a) “Associar-se aos países de língua oficial portuguesa para promover ensino,
pesquisa e extensão em projetos bilaterais e multilaterias”;
b) “Trabalhar conjuntamente para o fortalecimento da CPLP;”
c) “Oferecer cursos de Língua Portuguesa para os países vizinhos, visando, em
especial, o fortalecimento do bilinguismo oficial do Mercosul”;
d) “Proporcionar condições reais para o estreitamento das relações plurilíngues por
meio das quatro principais línguas das Américas, o português, o espanhol, o francês e o
inglês”;
e) “Executar tarefas linguísticas e culturais em regime de cooperação com os CEB’s
– Comunidades Eclesiásticas de Bases e com outros organismos de difusão da língua
portuguesa”;
f)

“Implementar Centros de Língua em pontos estratégicos dos continentes

americano, asiático e africano”;
g) “Associar-se a países que não têm o português como língua oficial para fortalecer
laços de cooperação multilíngue em nível de segunda língua”;
h) “Funcionar, no Brasil, como um endereço para qual o mundo se dirige no
intercâmbio e no atendimento linguístico internacional”;
i)

“Elaborar dicionários terminológicos multilíngues que respondam às exigências

do mercado nacional e internacional”;
j)

“Custear bolsas para programas brasileiros de pesquisa que proporcionem a

elaboração de multimeios para o ensino de português como segunda língua e como língua
estrangeira”;
k) “Criar com o MEC e universidades estrangeiras projetos de intercâmbio de
interesse para o Brasil”.
Assim, nosso idioma, em sua plasticidade, variedade e tonalidade vem se fazendo
sentir ao redor do mundo. Quer dizer, entre o atual discurso a respeito da globalização, pela
qual as fronteiras caem e os blocos se reúnem em razão de interesses coletivos, todo
continente se lembra de que todos os países têm sua identidade, uma história invariavelmente
recheada de lutas e até um hino. Com o Brasil não poderia ser diferente.

2.3 Políticas públicas de difusão de PLE: perspectivas geopolíticas no Mercosul

Na Europa, a adoção de Quadro Europeu Comum de referência e o Portfólio Europeu

59

de Línguas, documentos oficializados em 2001, apontam para resultados promissores. Na
América do Sul, alguns efeitos da importância às políticas linguísticas são a oficialização das
línguas portuguesa e espanhola nos negócios internacionais. Isso guarda uma aproximação
com o modelo de Haugen quando afirma que as ideias de planejamento em língua foram
emprestadas da economia, ou seja, as línguas de mercado hoje inglês, espanhol e português,
nessa ordem, reforçam os postulados do autor também quando se referem ao planejamento
linguístico atrelado a uma tentativa de influenciar as escolhas feitas pelas pessoas em nível de
língua. O que se percebe, atualmente, no caso de português como língua estrangeira é que
muitos desejam aprender a língua para facilitar as transações econômicas, comerciais.
Desde o advento do Mercosul, o espanhol ganhou espaço privilegiado nas escolas e
universidades e é, hoje, parte integrante do currículo escolar. Se o mesmo ainda não vale para
o português nos demais países da comunidade, o Brasil, em contrapartida, tem recebido, desde
o início dos anos 80, um contingente crescente de expatriados e bolsistas estrangeiros falantes
de espanhol e, em menor proporção, de outros idiomas que estudam português atraídos pelas
possibilidades do Mercosul. Nesse sentido, o Brasil desponta na América do Sul como um
país-chave por empresas de todo o mundo e o maior número de habitantes.
De acordo com Vandressen (2009), antes dos acordos do Mercosul, que abriram as
portas para a Língua Portuguesa na Argentina e no Uruguai e para o ensino nos cursos
fundamental e médio, o ensino de Português em países da América Latina era feito,
eventualmente, através de leitorados que é um programa que financia docentes interessados
em divulgar a cultura e a língua brasileiras em instituições universitárias no exterior. A função
do leitor é regulamentada pelo Itamaraty desde 1999 e em parceria com o MEC – Ministério
de Educação e Cultura, vinculados ao Ministério das Relações Exteriores. Para participar, os
candidatos precisam ter experiência no ensino de língua portuguesa para estrangeiro na
variante brasileira, da literatura e cultura brasileiras, bem como de teoria literária e linguística.
Percebe-se aqui o modelo de Ferguson e Stewart quando eles passam a explicitar, através
desse modelo, a concepção de diglossia, ou seja, os leitores escolhidos vão aos países
estrangeiros, levando consigo também o domínio proficiente da língua daquele país com
traços distintivos bastante acentuados.
Se o contexto institucional deixa entrever um quadro particularmente problemático
para as iniciativas de formação inicial e continuada, isso ainda não ocorre com o ensino de
português para estrangeiros (PLE). Esboçaremos, a seguir, o que existe de representativo
quanto ao ensino de português para estrangeiros no exterior e no Brasil frente aos esforços
intergovernamentais e acadêmicos.
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Nas décadas de 60 e 70, segundo Almeida Filho (1992), houve um significativo
aumento de cursos e materiais didáticos em instituições do exterior, particularmente nos
Estados Unidos em que houve um planejamento feito pelas Universidades para ofertar aos
interessados cursos de Português. Além desse empenho de IES americanas, encontramos,
aqui, no Brasil, sob a coordenação do linguista Francisco G. de Matos, da UFPE, desde 1971,
junto com pesquisadores estrangeiros, um número razoavelmente expressivo de material
didático para essa finalidade, ou seja, ensinar português para estrangeiros.
Como se não bastasse todo o esforço desses países já anteriormente citados, na
promoção e difusão da língua portuguesa como língua estrangeira, o Uruguai, Argentina e o
Paraguai, países do Mercosul, oferecem, no segundo grau, a disciplina português como língua
estrangeira, evidenciando, mais uma vez, o crédito e prestígio que a língua acaba assumindo
nesse cenário geográfico. A preocupação assente desses países está ancorado no artigo 17º do
Mercosul que diz: “Os idiomas oficiais do Mercosul comum serão Espanhol e o Português
dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede de cada união”. (Artigo 17º do
MERCOSUL)
Nesse sentido, para tentar cumprir a finalidade a que se propõe todos os envolvidos na
promoção do ensino da língua portuguesa como língua estrangeira, há a premente necessidade
de qualificar docentes para o ensino e aprendizagem do Português para hispanofalantes e essa
preocupação exige, necessariamente, uma preocupação com a qualidade do ensino dessa
língua face à grande procura em função do Mercosul. As universidades, nessa perspectiva,
têm dado passos decisivos para que essa meta seja cumprida e a língua portuguesa, na sua
modalidade brasileira, passe a ser ensinada e aprendida não só na América Latina como
também em outros países.
Com efeito, a necessidade de uma estruturação de um bloco econômico do Hemisfério
Sul tornou-se uma realidade que, paulatinamente, está ganhando forma e sendo objeto de
estudos. O Tratado de Assunção, nesse cenário, assinado em 26 de março de 1991, entre os
países iniciais Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai consolidou-se e realizou o Mercosul. Em
25 de junho de 1996 e 17 de dezembro de 1996, Chile e Bolívia, respectivamente,
estabeleceram a associação de ambos os países. Hoje, estes países já fazem parte do Cone Sul.
Os princípios norteadores do Mercosul atestam para pontos comuns e fundamentais,
colocando a educação como processo e ponto para desenvolver e manter os objetivos do
Tratado. Entre seus objetivos está o de possibilitar, sobremaneira, um relacionamento
harmônico e coeso entre os países envolvidos, ainda mais, quando se constatam as
possibilidades que os projetos do Mercosul descortinam, inclusive, viabilizando a divulgação
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e o intercâmbio das línguas portuguesa e espanhola.
Nesse bojo, Paz (2003) assegura:
É importante também reflexões acerca de especificidades que devem ser levadas em
conta na elaboração de planejamento de cursos de formação. Uma delas é o contexto
educacional dos países hispanofalantes, principalmente do Mercosul. Consciente
dessa realidade, podemos experienciar uma boa relação formativa entre docentes e
discentes do ensino de português como segunda língua ou língua estrangeira. (PAZ,
2003).

O que se tem constatado é que muitos países vêm incentivando o ensino de português
para estrangeiros, tendo em vista as modalidades de curso de extensão, além de oportunidades
oferecidas através de bolsas. Nesse momento, vem à tona o modelo, amplamente discutido no
primeiro capítulo desta Dissertação, que é o modelo de Fasold quando ele afirma que não é
qualquer língua que pode assumir qualquer função, mas, antes, ela precisa possuir certos
atributos para que determinada função seja cumprida. O ensino-aprendizagem de PLE,
portanto, liga-se a esse modelo do autor no sentido de que a língua portuguesa passa agora a
explicitar certos atributos e começa a ganhar sentido no nosso país e no exterior, exatamente
por ser uma língua de mercado, por representar toda beleza e singularidade quando vem
traduzida pela cultura brasileira.
Alguns estrangeiros iniciam o aprendizado já no país de origem, como no caso de
estudantes e pesquisadores mediante a apresentação, entre outros, do documento de
proficiência de língua portuguesa – Celpe-Bras como já dissemos anteriormente. Mas muitos
aprendem a língua somente quando chegam ao Brasil e, não raro, sem passar pelo banco de
uma escola de línguas ou pelo acompanhamento de um profissional de PLE. Contudo, essa
situação tende a mudar devido às políticas da Europa e, principalmente, ao papel do Brasil na
economia internacional, que forçarão a internacionalização da imagem e da cultura dos países
de Língua Portuguesa no mundo e, consequentemente, do aprendizado do português.
Sobre o Instituto Camões, pode-se verificar que, criado em 1992, no lugar do Instituto
de Cultura e Língua Portuguesa (ICALP), tem por objetivo promover a língua portuguesa no
exterior. Inicialmente, sob a tutela do Ministério da Educação de Portugal, foi transferido para
a Superintendência do Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1994. O Instituto Camões
promove, de maneira intensiva, eventos ligados ao idioma e regulamenta a concessão de
bolsas de estudos, bem como dos seus Centros de Língua Portuguesa em diversos países. O
Centro Virtual Camões, que permite ao internauta ler pequenos textos, expressões
idiomáticas, provérbios, adivinhas e testar seus conhecimentos na seção jogos lexicais é outra

62

grande novidade nesse centro de promoção da Língua Portuguesa na Europa. Encontram-se,
ainda, nesse Centro Virtual, links para sites de linguística, uma biblioteca virtual e sugestões
para professores que ensinam o português para estrangeiros. O Instituto recebeu o Prêmio das
Astúrias de Comunicação e Humanidades em 2005 pelo grandioso empreendimento na
difusão da língua.
Apesar de o Instituto de Camões tentar ocupar destaque, a todo e qualquer custo, para
que

estrangeiros

aprendam

português

na

modalidade

europeia,

os

estrangeiros,

particularmente os europeus, gostam e admiram a Língua Portuguesa na modalidade brasileira
e isso pode ser testificado com a formatura de bachareis em português-brasileiro na Alemanha
há um ano. O recente curso do gênero da Universidade Livre de Berlim conta com 80 alunos
regulares. Em toda a Alemanha, há também 400 cursos livres com mais de 7 mil alunos
aprendendo o português, mas é a primeira vez que a língua falada no Brasil vira alvo de
interesse formal e específico dos alemães. Em toda a Europa, há cerca de 2.700 cursos de
língua portuguesa fora de Portugal, frequentados por quase 45 mil pessoas, segundo dados no
Ministério da Educação e Cultura. A África do Sul, em função dessa expansão do ensino da
língua na Europa e América Latina, começa a introduzir português como língua opcional nos
currículos escolares e o objetivo desse empreendimento é estreitar as relações internacionais
do país com Portugal e Brasil, ao preparar futuros profissionais para atuarem no mercado de
língua portuguesa. Medida semelhante foi anunciada em maio pela Argélia. Em toda a África
do Sul, há 56 cursos de português.
Para termos uma ideia de algumas ações, mesmo que incipientes, no âmbito das
Políticas Linguísticas, segue, abaixo, um quadro que representa quais têm sido as ações para
difusão do português no mundo:
Tabela 6 – Ações afirmativas de Políticas Linguísticas para difusão do Português
ORGANISMOS/
AÇÕES
Instituto Internacional
de Língua Portuguesa

ANO DE
CRIAÇÃO
1989/1999-2005

SIGLA

FINALIDADES

IILP

Certificado de
Proficiência em Língua
Portuguesa para
Estrangeiro

1994-1998

Celpe-Bras.

Assumir um papel
chave na
valorização da
Língua no espaço
da CPLP e no
Mundo.
Avaliar
proficiência em
língua portuguesa e
convalidar

63

Grupo de Trabalho
sobre Políticas
Linguística

1997

GTPL

Centro de Avaliação do
Português Língua
Estrangeira
Comissão da Língua
Portuguesa

1999

CAPLE

2004-2007

COLIP

Museu da Língua
Portuguesa

2006

MLP

Comunidade de Países
de Língua Portuguesa

2008

CPLP

Fundo da Língua

2008

FLP

diplomados
estrangeiros.
Busca contemplar
as diferentes
línguas autóctones
e alóctones usadas
no MERCOSUL.
Promover
Português como
língua estrangeira.
Supervisionar o
cumprimento das
ações específicas
do Ministério,
referentes ao
ensinoaprendizagem da
Língua Portuguesa.
Criar um espaço
vivo sobre a língua
portuguesa,
considerada como
base da cultura do
Brasil, onde seja
possível causar
surpresa nos
visitantes com os
aspectos inusitados
e, muitas vezes,
desconhecidos de
sua língua materna.
A difusão da
Língua Portuguesa,
nomeadamente a
dinamização do
Instituto
Internacional da
Língua Portuguesa
e a criação de um
Fundo
Bibliográfico.
Promover o
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Portuguesa

Edital Doc-TV

2008-2009

EDTV

Novo Acordo
Ortográfico

1990-2009

NOA

Petição para a Língua
2009
Portuguesa ser língua
oficial da ONU
Universidade da
2010
IntergraçãoInternacional
da Lusofonia AfroBrasileira
TV Brasil Internacional 2010

Plano de Ação de
Brasília

Instituto Machado de
Assis

LONU

Unilab

português como
instrumento de
cultura e fator de
cooperação e de
desenvolvimento.
Espaço
para
divulgar
filmes
brasileiros.
Unificação da
Ortografia da
Língua Portuguesa
dos países
lusófonos.
Tornar a Língua
Portuguesa oficial
na ONU.
Promover o ensino
de Língua
Portuguesa.

TV Bras. Inter.

Permitir que o
Brasil seja
desvendado para o
mundo ao mostrar o
que o país tem de
melhor.

2010

PAB

2005

IMA

Reforçar o controle
de qualidade dos
textos elaborados
em português ou
traduzidos para o
português,
assegurando-se as
competências
técnicas e
linguísticas dos
tradutores.
Formular e
coordenar as
políticas de
promoção da
Língua Portuguesa
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Centro Cultural
Brasileiro

1995

CCB

no Brasile no
mundo.
Ensino sistemático
da Língua
Portuguesa falada
no Brasil; à difusão
da Literatura
Brasileira; à
distribuição de
material
informativo sobre o
Brasil; à
organização de
exposições de artes
visuais e
espetáculos teatrais;
à co-edição e
distribuição de
textos de autores
nacionais; à difusão
de nossa música
erudita e popular; à
divulgação da
cinematografia
brasileira; além de
outras formas de
expressão cultural
brasileira, como
palestras,
seminários e outros.

No continente europeu, em que o português é a terceira língua mais falada, Portugal
tem acompanhado de perto o trabalho desenvolvido pelo Conselho da Europa. O país tem sido
um membro ativo, responsabilizando-se tanto pela organização de seminários, programas de
ensino e de bolsas de estudos como pela elaboração de materiais didáticos e concepção de
ações de formação de docentes. Nesse contexto, Portugal vê-se obrigado a melhorar sua
representatividade na Espanha e nos países em que há maior presença portuguesa, como
França, Suíça, Alemanha e Luxemburgo. O mesmo observa-se na África em que o português
é, como na Europa, o terceiro idioma mais falado. Na América do Sul, cabe ao Brasil
responsabilizar-se por tarefas equivalentes, mesmo que ainda não haja um documento de
referência linguística oficial. Para além da América do Sul, o Brasil tem alguns produtos
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culturais, como carnaval, futebol, música e telenovela, que contam de forma muito vigorosa
para a causa internacional da Língua Portuguesa como instrumento estratégico. Com essas
discussões, conseguimos vislumbrar o modelo tipológico de Chaudenson quando fala de
status e corpus, como instrumentos de medida e comparação, respectivamente. O ensino de
PLE passa a seguir, de acordo com o autor, o modelo de status, pois a língua portuguesa
cumpre uma função no cenário mundial, língua de trabalho, de educação, de setores da
sociedade e de corpus, quando essa mesma língua se materializa na fala daqueles que a usam
e a aprendem, implicando com isso os usos nas suas mais diversas manifestações linguísticas.
No Oriente, a China tem sido o país-chave para o português. Lá, cresce o interesse
pelo idioma, principalmente em Macau, ex-colônia de Portugal considerada a ponte entre
China e os membros da CPLP, em especial o Brasil e a Angola.
Na atualidade, Portugal e Brasil concorrem para o desenho de uma geopolítica do
ensino da língua no espaço territorial sul-americano. Sabe-se, por exemplo, da iminência da
promulgação da Nova Lei Orgânica do Instituo Camões, que integrará a essa instituição todo
o ensino do Português para estrangeiros, do nível pré-escolar ao superior. Em contrapartida, o
Brasil conta com a criação do exame de proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros,
o CELPE –Bras, como já dissemos anteriormente.
Nesse sentido, tornam-se relevantes as ações voltadas para a formação de recursos, no
âmbito da docência em PLE, por meio da qual se utilize o português brasileiro, e para a
inovação tecnológica para uso no ensino de habilidades de leitura, escrita e da oralidade dessa
variedade da língua portuguesa. Assim, a Portaria de nº 914/2009 do Ministério da Educação
do Governo Português, publicada em 17 de agosto, explicita, a esse respeito, que o ensino
português no estrangeiro (EPE) constitui umas das modalidades de educação escolar, tomando
como aporte a lei de Bases do Sistema Educativo que cumpre, fundamentalmente, dois
propósitos. De um lado, a abrangência de rede de cursos de Língua e Cultura Portuguesas no
estrangeiro e, por outro, reporta-se ao ensino em português correspondente a uma realidade
mais abrangente, ou seja, utilização da língua veicular de ensino como extensão no
estrangeiro da rede de estabelecimento de ensino público.
Diante dessa realidade, percebemos a articulação das políticas linguísticas e
educacionais voltadas para a utilização da variedade brasileira da língua portuguesa em
documentos oficiais do Mercosul, em programas e planos de ensino da Educação Básica, em
manuais didáticos e em dicionários bilíngues português – espanhol, com vistas a configurar a
planificação geopolítica para a difusão, na variedade brasileira. Segundo Lacoste (2005), a
abordagem geopolítica de uma língua não se limita a examinar no mapa o alcance de sua
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extensão e seus limites com outras línguas, a constatar a coincidência (ou não coincidência)
com as fronteiras desse ou daquele Estado. (LACOSTE, 2005).
Com efeito, essa abordagem analisa e interpreta as rivalidades dos poderes das
políticas públicas sobre territórios. Na época, a difusão de uma língua em determinados
territórios das línguas que até então eram faladas ali traduz rivalidades de poderes nesses
territórios. Foi o que ocorreu na construção dos Estados-nação, com a propagação da língua
nacional do colonizador como língua oficial das colônias. No Brasil, por exemplo, a
institucionalização da língua portuguesa é um relevante fato histórico que atesta o papel da
geopolítica, por meio da promulgação de várias leis da Corte Portuguesa, dentre as quais a do
Diretório de Pombal em 1757, que impunha o uso e o ensino da “língua do Príncipe” aos
índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão, como bem salientamos no capítulo I de nossa
dissertação. Esse processo histórico evidencia que a implantação da língua portuguesa, ou
“língua do Príncipe”, na colônia brasileira, deu-se pela via escolar.
Observa-se, no entanto, que o uso de um mesmo sistema linguístico em diferentes
territórios pode sofrer alterações fonéticas, morfossintáticas e semânticas. É o que se observa
no uso da língua portuguesa em território brasileiro, cujas variações em relação ao português
usado em Portugal são evidentes. O que Portugal faz, através do Instituto Camões, é o que
Calvet (2007) chama de gestão in vitro, ou seja, implica que as decisões técnicas e políticas
sejam impostas aos falantes, ou seja, os aprendizes de português
A variedade, contudo, demora a se instalar no corpo de uma língua, de tal sorte que,
para que isso ocorra, supõem-se o espaço e o tempo como duas categorias sociais de total
importância nesse processo. O espaço, nesse caso, é o território concebido “como ator e não
apenas como um palco, isto é, o território no seu papel ativo” (SANTOS & SILVEIRA,
2001), e o tempo uma condição necessária para a realização das ações. Entretanto, a formação
de uma língua comum, ou coiné (MELO, 1946) normalmente se explica como um dialeto que
teve hegemonia política e, tornado oficial, passou a ser imposto a todas as regiões sujeitas à
mesma soberania. A expressão concreta dessa língua é a escrita, daí a importância do papel da
escola, cuja tradição é o ensino da escrita. O que se vê aqui é aplicação categórica feita por
Calvet (2007) quando fala da gestão in vitro.
No tocante à escrita, o Novo Acordo Ortográfico é uma tentativa de unificação da
língua portuguesa, que, seguindo o disposto numa reunião da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), realizada em julho de 2004 em São Tomé e Príncipe, ficou
decidido que, para o novo acordo entrar em vigor, bastaria que três países o ratificassem. O
Brasil em outubro de 2004, Cabo Verde em abril de 2005 e São Tomé e Príncipe em
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novembro de 2006 ratificaram o acordo, estando, assim, cumprido o disposto nessa reunião da
CPLP. Em Portugal, este acordo foi ratificado pelo Governo a 06 de março de 2008, faltando
a aprovação no Parlamento ou pelo Presidente da República. Em vigor, o acordo, em
Portugal, está permitida uma fase de adaptação de seis anos, período em que serão permitidas
as duas grafias. Dessa decisão decorre aquilo que Calvet (2007) denominou de caráter de
intervenção das leis linguísticas.
Sabe-se que, no século XX, a década de 1950 foi a primeira grande fase de interesse
pelo português. Nessa época, temos, no cenário mundial, o período de pós-guerra e a
afirmação dos Estados Unidos como potência, que têm grande interesse em expandir o idioma
inglês como instrumento estratégico. É nesse contexto que o método de ensino de um idioma
estrangeiro, mediante tradução de textos literários, passa a ser desinteressante e substituído
pela concepção do instituto, isto é, ASTP (Army Specialized Training Program ou Programa
de Treinamento Especializado do Exército), cujo interesse era o enfoque na língua falada e
cotidiana.
Não obstante, é importante destacar que, diante desse crescente aumento do interesse
pelo estudo do Português, há necessidade de se levar em consideração dois pontos
importantes. Primeiro, o poder estatal precisa continuar desenvolvendo políticas lingüísticas e
educacionais condizentes com nossa realidade e mais arrojadas, a fim de que haja, cada vez
mais, projeção e difusão de PLE no cenário mundial. O segundo, na mesma direção, refere-se
ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas e de material didático que deem conta nossa
variante brasileira com toda sua tonalidade, levando em consideração a identidade da nossa
língua e da nossa cultura com todos os seus traços característicos e isso, implica, de alguma
forma, as relações de poder estabelecidas no seio da sociedade. No capítulo seguinte, veremos
melhor como isso ocorre.
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“Transmitir o saber e a técnica numa língua que não seja materna pode ser
uma violência, uma injustiça. A língua dos povos colonizados (por força das
circunstâncias) sofre ainda essa terrível injustiça. Com certeza é de se
considerar o valor duma língua estrangeira, concretamente o valor do
português que é também um ato de cultura, mas para nós, para nosso povo
em geral, a única língua que é o espelho e o reflexo da nossa própria
realidade, é a nossa língua materna”. (Manuel Veiga, 1994).

“A ortografia é um fenômeno da cultura e, portanto, um fenômeno
espiritual. O Estado nada tem com o espírito”. (Fernando Pessoa, 1997)
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III CAPÍTULO – DISCURSO, COGNIÇÃO E IDEOLOGIA: uma
incursão nos labirintos da análise crítica do discurso

3.1 Preliminares

Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais aspectos da teoria
multidisciplinar da ideologia e a importância desse aporte teórico na Análise Crítica do
Discurso, de orientação sócio-cognitiva e interacional, com base nos postulados de Van Dijk.
Sua proposta embasa as análises do corpus selecionado nesta Dissertação para tratar do
evento comunicativo O Novo Acordo Ortográfico e a reprodução dos discursos das elites que
exercem o controle sobre as decisões ortográficas entre Brasil e Portugal.
A fundamentação teórico-metodológica situada na Análise Crítica do Discurso
possibilita focalizar a política linguística numa perspectiva sócio-cognitiva e de interação
entre os grupos envolvidos nos sucessivos eventos sob a temática da unificação ortográfica.
Esse tratamento destinado à política linguística a desloca para a esfera das relações entre
discurso e poder e de sua reprodução ideológica.
A língua portuguesa transforma-se, nessa perspectiva, em um corpo político e
simbólico, pelo qual são mobilizados os valores do Império Português na institucionalização
dessa língua em suas colônias. Por sua vez, a desmobilização e remobilização dos sentidos
discursivos apontam para estratégias de reprodução ideológica das crenças e atitudes
colonialistas que se inscrevem nos discursos da CPLP e nas narrativas históricas dos acordos
ortográficos entre Brasil e Portugal.
A Análise Crítica do Discurso por considerar as ações do Contra-Poder possibilita
verificar o lugar do Brasil e das elites que promovem as políticas ortográficas em prol de uma
descolonização linguística. Nesse sentido, tratamos das ideologias no entrelaçamento da
Cognição, Sociedade e Discurso e de seus desdobramentos nas relações de Poder, Controle e
Acesso dos grupos sociais em situações sócio-discursivas.
Aliamos, também, aos pressupostos da ACD, a concepção tridimensional da
ação/acontecimento, postulada por Corrêa (2004, 2006), segundo a qual a ação não se
circunscreve ao espaço enunciativo, mas se estende ao passado – próximo e distante- e se
projeta no futuro como planos de ação comunicativa. Em outros termos, essa perspectiva
acional desdobra em interdiscursos as normas e convenções sociais, auxiliando a
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compreensão dos marcos de cognição social e de suas repercussões no presente enunciativo.
Dessa relação entre passado e presente, projeta-se o futuro das ações comunicativas, que
acabam por desvelar as intencionalidades de seus enunciadores.

3.2 Cognição, Sociedade e Discurso: categorias analíticas da ideologia

As análises críticas da reprodução discursiva do poder estabelecem relações
inexoráveis com três conceitos – Cognição, Sociedade e Discurso – a partir dos quais Van
Dijk edifica sua teoria da ideologia na obra Ideology: a multidisciplinary approach, publicada
em 1998. Nela, esse autor atribui aos três conceitos o status de categorias analíticas, por meio
das quais viabiliza os propósitos e as bases do que atualmente, em outra obra publicada em
2008 – Discurso e Poder – ele denomina Estudos Críticos do Discurso (ECD) em lugar de
Análise Crítica do Discurso (ACD), pois, para ele, os ECD não são um método de análise do
discurso, visto que podem utilizar-se de qualquer método que seja importante e adequado para
os objetivos de uma dada pesquisa.
Em decorrência dessa postura teórica tripartite (Cognição, Sociedade e Discurso), o
autor defende que as ideologias, em termos gerais, são sistemas de crenças de grupos sociais e
sua reprodução não se evidencia pela relação direta entre discurso e sociedade, mas é mediada
pelas cognições sociais concebidas como um complexo de representações sociais e
culturalmente compartilhadas pelos grupos sociais.
Com efeito, as explicações de como as ideologias de grupos afetam o discurso e viceversa dependem de uma teoria cognitiva do processamento do discurso, que Van Dijk iniciou
na década de 1980, quando ainda se dedicava aos estudos da gramática de texto. Por esse
enfoque processual (cognitivo) torna-se possível explicar como passamos das representações
sociais às representações individuais que decorrem de experiências da nossa história vivida
(modelos de experiência) e, de forma mais geral, de outros acontecimentos aos quais os
discursos se referem, que se traduzem pela nossa história narrada (modelo de acontecimento).
Em síntese, os modelos definem nosso “passado autobiográfico” (VAN DIJK, 2000, p. 110).
Esse viés teórico possibilita compreender porque os membros de um grupo, embora
compartilhem dos mesmos marcos de cognição social, assumem opiniões particulares diante
um dado acontecimento discursivo, e passam a interpretá-lo e compreendê-lo sob um foco
individual. Desse modo, os indivíduos constroem modelos mentais, pelos quais se estabelece
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a interface entre o social e o individual na realização das práticas sociais. Ressalvamos,
porém, que os indivíduos não têm cada qual uma ideologia, porque as ideologias não são
individuais nem universais, são grupais. Nesse sentido, os indivíduos desenvolvem uma
“versão” pessoal das ideologias no interior de grupos com os quais compartilham marcos
cognitivos.
As versões pessoais das ideologias não pertencem à memória episódica ou individual,
porquanto são derivações da memória social e devem ser assim também consideradas como
representações sociais.
As relações dialéticas entre estrutura discursiva e estrutura social são, portanto,
afetadas por nossos modelos mentais, por isso a proposta analítica pelas categorias Cognição,
Sociedade e Discurso se faz mister nos ECD de base sócio-cognitiva e interacional.
A categoria Sociedade é vista como um conjunto de grupos sociais diferentes, uma vez
que cada um deles tem também objetivos, propósitos e interesses específicos. Dessa forma, há
um constante conflito intergrupal, na medida em que cada grupo social apresenta um marco
de cognições sociais próprio. A sociedade ainda pode ser compreendida como espaço em que
os grupos sociais são vistos a partir desse compartilhamento (endogrupo) e de suas rivalidades
ou diferenças (exogrupo).
Por outro lado, o discurso é visto como uma prática social que se define por
participantes, suas ações e funções. Além disso, pode ser concebido de duas maneiras: amplo
– enquanto evento comunicativo, e restrito – enquanto prática social situada num dado tempo
e lugar. Todas as formas de conhecimentos sociais são construídas no e pelo discurso. Assim,
o discurso, quando analisado como ação, deve ser compreendido como resultado de uma
prática social que se define por situações sociais e condições que orientam a sua produção. É
necessário, dessa forma, que o discurso vise a (re)construir o contexto e mostre os papeis
representados pelos protagonistas discursivos, bem como suas identidades. De acordo com
Corrêa (2004, 2006), para o tratamento dinâmico do discurso como evento comunicativo
amplo, - no interior do qual circulam sentidos institucionalizados no curto e no longo tempo
da dimensão passada do acontecimento ou acontecido,- e o presente enunciativo do discurso
como prática social, faz-se necessário concebermos a ação ou o acontecimento na
tridimensionalidade temporal – passado, presente e futuro – que possibilita conjugar o
presente enunciativo ao acontecido e nas fissuras dessa conjugação vislumbra-se o que ficou
por fazer como espaço prenhe de significações a ser projetado na perspectiva futura e
imaginária do acontecível, que se transforma em plano de ação discursiva.
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A partir dessas concepções de discurso aqui delineadas e seu entrelaçamento com a
cognição e a sociedade, estamos levando em consideração a concepção discursiva inscrita no
âmbito jornalístico, pois, no gênero entrevista, usado como corpus para o trabalho, é parte
integrante do discurso jornalístico, que se define como forma de ação de vários protagonistas
que têm funções sociais distintas e suas ações presentificadas no espaço enunciativo do aqui e
agora (hic et nunc) se remetem à dimensão do acontecido e retornam como planos de ação
comunicativa, na perspectiva do acontecível.

3.3 Ideologia: um conceito multidisciplinar na teoria de Van Dijk

Há certa imprecisão quanto à noção de ideologia, que decorre de divergências teóricas
entre marxistas e não-marxistas. Dentre noções complexas como sociedade, grupo, ação,
poder, mente e conhecimento, a ideologia recebe, habitualmente, dentre elas, valor pejorativo.
Desse modo, as várias versões do conceito de ideologia são construtos de teorias rivais.
O conceito de ideologia apareceu pela primeira vez na França, formulado por Desttut
de Tracy, com o sentido de “ciência das ideias”. Esse sentido de ideologia só se concretizou
no campo da filosofia com Husserl e Edgar Morin. Na teoria marxista, a ideologia era vista
como uma forma de falsa consciência, mas, na proposta de van Dijk, ela forma o sistema
essencial de crenças básicas que orientam as relações entre os grupos sociais. Para van Dijk
(2000), portanto, o conceito de ideologia ou ideologias não está necessariamente ligado à
dominação, já que elas podem sustentar e legitimar também a oposição e a resistência contra
as desigualdades sociais.
Da mesma forma que as ideologias não precisam ser negativas, elas não precisam ser
dominantes – há também as ideologias não dominantes que são amplamente consideradas
negativas pela maioria da sociedade, como de seitas religiosas ou posições extremistas de
modo geral. Em outras palavras, uma teoria multidisciplinar da ideologia se apresenta de
modo mais amplo e flexível. Isso não exclui, entretanto, uma abordagem crítica das ideologias
negativas e dominantes à medida que a análise crítica é voltada diretamente contra as formas
de abuso de poder e dominação.
A ideologia como sistemas de ideias que, posteriormente, van Dijk abandona e
substitui por sistema de crenças é um enfoque interessante, quando compreendemos ao
mesmo tempo que as “ideias” também são sociais, políticas e culturais. Em consequência, o
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autor as descreve em termos do estudo das representações sociais e suas funções para a
cognição social. Na mesma proporção, se as ideologias são parte da estrutura social e de
alguma maneira controlam as relações de poder e dominação entre os grupos, tal enfoque
sociológico será relevante se compreendemos que as ideologias caracterizam a dimensão
“mental” da sociedade, dos grupos ou das instituições.
Nesse marco, as ideologias definem-se sucintamente como “a base das representações
sociais compartilhadas pelos membros de um grupo” (VAN DIJK, 2000, p. 21). Elas
permitem que as pessoas, como membros de um grupo, organizem uma multiplicidade de
crenças sociais sobre o que ocorre na sociedade, avaliando-as como boas ou más, corretas ou
incorretas etc. Essa concepção mantém aproximações com a proposta de Stuart Hall, para
quem as ideologias são estruturas mentais – as linguagens, os conceitos, as categorias,
imagens do pensamento e sistemas de representação – que as diferentes classes e grupos
sociais possuem e que dão sentido à forma como a sociedade funciona, se explica e se
expressa.
Ao propor uma teoria multidisciplinar do discurso, van Dijk (1995) assevera a
necessidade também da abordagem da ideologia, de uma teoria triangular que relacione
sociedade, discurso e cognição social. Dessa forma, as ideologias são consideradas
primeiramente como um tipo de sistema de ideias ou de cognições sociais partilhadas,
ocupando um lugar no campo simbólico do pensamento, isto é, no sistema cognitivo, além da
sua dimensão social e discursiva conforme a seguir.

3.3.1 Dimensão cognitiva das ideologias

Como já firmado anteriormente, neste trabalho, os modelos mentais não são
importantes apenas para a representação de nossas experiências pessoais. Eles são também a
base da produção e compreensão da ação e do discurso, uma vez que os discursos envolvem a
construção ou atualização de modelos mentais. As ideologias podem afetar indiretamente as
estruturas e os conteúdos dos modelos mentais de eventos específicos. Isso significa que
somos capazes de traduzir ideologias gerais para experiências específicas incorporadas nos
modelos mentais.
Entretanto, segundo van Dijk (2000), a influência ideológica dos modelos mentais ou
cognitivos não é automática. As pessoas não são totalmente dependentes de suas ideologias e
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podem construir seus modelos mentais na base de experiências pessoais anteriores, ou na base
do conhecimento e das ideologias. As ideologias definem e explicam, assim, as similaridades
das práticas sociais dos membros dos grupos. Ressaltamos, conforme van Dijk (1995), que
cada ator social pode ser membro de diferentes grupos sociais, pois um indivíduo compartilha
vários marcos de cognição social. Por exemplo, podemos falar como sexistas ou racistas,
como um professor ou estudante e isso não afetará somente as coisas das quais falamos, mas
também as crenças e opiniões que possamos ter sobre a situação atual, assim como sobre os
grupos participantes do evento comunicativo. Ao mesmo tempo, cada ator social tem
experiências únicas, atitudes, ideologias e valores próprios os quais também interferirão na
construção dos modelos.
No tocante aos tipos de modelos mentais, há um em particular que exerce influência
precípua sobre o discurso e suas estruturas: o modelo de contexto. Em primeiro lugar, os
modelos de contexto orientam as ações do falante/escritor e do ouvinte/leitor em relação ao
texto ou à fala. Em síntese, tais modelos definem e regulam a subjetividade do discurso. Em
segundo lugar, tais modelos atuam como a interface entre modelos de acontecimento e o
discurso. Por meio deles, definimos quem são e como atuam os participantes de um discurso,
além de modularmos outras informações e opiniões em relação à situação social presente em
um dado evento. Dessa maneira, enquanto “os modelos de acontecimento podem ser descritos
como a base semântica do discurso, os modelos de contexto são a base para a sua pragmática”
(VAN DIJK, 2000, p.112). Em suma, todas as propriedades variáveis do discurso são
orientadas pelo modelo de contexto.

3.3.2 A dimensão social das ideologias

Considerando a relação entre discurso e cognição social, van Dijk (1989) afirma a
necessidade de se considerar o discurso como principal elemento responsável pela reprodução
na sociedade não apenas das representações sociais, mas também do conhecimento
socialmente partilhado.
Esse mesmo autor ressalta, ainda, que a reprodução das cognições sociais também
possui uma distinção social, a qual tem sido negligenciada pelos estudos da psicologia sobre o
assunto. Essa dimensão social estaria ligada, portanto, à interação e à situação social, assim
como às relações entre os participantes e aos objetivos e crenças desses. Nesse contexto,
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Minha maior crítica a ambas, a pesquisa tradicional na psicologia social e as
abordagens mais recentes é que por um lado elas não são cognitivas o bastante,
deixando de especificar as representações e estratégias mentais, e por outro elas não
são sociais o bastante, negligenciando o contexto e as funções sociais. (van Dijk,
1989, p. 165)

Segundo o autor, nenhuma abordagem teórica da psicologia social deveria considerar
os fenômenos sociais sem uma teoria sólida das representações cognitivas partilhadas, como
forma de interação do indivíduo com o meio social. Dessa forma, deve-se levar em conta que,
embora o discurso seja de enorme importância na expressão, comunicação e reprodução
dessas representações sociais, isso não significa que o discurso e suas estratégias sejam
idênticos a essas representações. A análise textual, embora importante, não é suficiente para a
identificação de tais representações.
Van Dijk (1989) ressalta que as interações cognitivamente monitoradas estão ligadas a
outras dimensões sociais importantes, como a dominação entre grupos e a estrutura social.
Essa ligação é necessária na explicação das funções dos preconceitos e ideologias dos grupos,
assim como da sua reprodução discursiva na sociedade.
Considerando as ideologias numa dimensão social, ou seja, como um sistema de
representações sociais partilhadas, o autor acrescenta que essas ideologias também incluem
um conjunto de estratégias para sua manipulação efetiva na interpretação, interação e
discurso. A dimensão social das representações sociais não reside, entretanto, somente no fato
de elas serem sobre grupos, estruturas e questões sociais. Essas representações são sociais
porque são adquiridas, transformadas e utilizadas em situações sociais, ou seja, elas são
cognições que são partilhadas por todos ou pela maioria dos membros de um grupo. Isso
implica que elas adquirem propriedades abstratas do conhecimento e experiências puramente
pessoais, da opinião pessoal ou de contexto, assim como de situações únicas, e não
submetidas a um processo de generalização, adaptação e normalização.
De acordo com a dimensão social, as ideologias estão associadas a interesses, conflitos
e lutas entre grupos e instituições sociais envolvidos em seu desenvolvimento e reprodução.
Elas podem, portanto, em consideração, servir tanto à legitimação quanto à resistência ao
poder e à dominação, levando-se em consideração o acesso às práticas discursivas.
Finalmente, o conceito de ideologia pode estar associado ao uso da linguagem, o que significa
que as ideologias são tipicamente expressas e reproduzidas na e pela linguagem que, segundo
van Dijk (2000), é o locus privilegiado na reprodução das ideologias. Para o autor, é pelo
discurso principalmente que as ideologias são expressas, adquiridas e representadas, através
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de estruturas e estratégias textuais. A dimensão discursiva, portanto, como as ideologias
influenciam nossos textos, como nós compreendemos o discurso ideológico e como o
discurso está envolvido na reprodução social da ideologia. Nesse aspecto, assim o autor
afirma:
Uma das principais práticas influenciadas pelas ideologias é o uso da linguagem e
do discurso, o qual, por sua vez, também influencia a forma como nós adquirimos,
aprendemos ou mudamos as ideologias. A matéria de nosso discurso, especialmente
quando falamos como membros de grupos, expressa opiniões ideologicamente
baseadas. Nós aprendemos a maioria das nossas ideias ideológicas lendo ou ouvindo
outros membros do grupo, começando por nossos pais e pares. Mais tarde, nós
aprendemos ideologias assistindo televisão, lendo livros na escola, publicidade, o
jornal, novelas ou participando de conversas diárias com amigos ou colegas, dentre
uma gama de outras formas de fala ou texto. (VAN DIJK, 2000, p. 5).

Nessa abordagem, as ideologias são, portanto, compreendidas como as estruturas
básicas que organizam as cognições sociais partilhadas pelos membros dos grupos,
organizações

ou

instituições

sociais.

Nesse

entremeio,

as

ideologias

funcionam

essencialmente como a interface entre as representações cognitivas e os interesses dos grupos
sociais, por outro lado. Segundo van Dijk (1998), essa teoria da ideologia estabelece a ligação
entre a análise do macronível social dos grupos, formação e estruturas e os estudos do
micronível da interação situada e do discurso.
Teun van Dijk (1998) afirma que os estudos em torno da ideologia sempre ressaltam
sua relação com o sistema de ideias e, especialmente, com as ideias sociais, políticas ou
religiosas partilhadas por um grupo ou movimentos sociais. De acordo com essa concepção,
os membros dos grupos que partilham ideologias representam um número de ideias gerais que
são a base de suas crenças mais específicas sobre o mundo, que guiam suas interpretações dos
eventos e monitoram suas práticas sociais.
Com base nesses estudos, ao invés da noção vaga e ambígua de ideia, o autor propõe a
adoção do termo utilizado pela psicologia para referir-se a pensamentos de todos os tipos de
crenças. Nesses termos, de forma muito geral, as ideologias são as crenças fundamentais de
um grupo e seus membros.
Dessa forma, enquanto na teoria marxista a ideologia era vista como uma forma de
falsa consciência, na abordagem aqui adotada, ela forma o sistema essencial de crenças
básicas que orientam as relações entre os grupos sociais. Para van Dijk (1998), portanto, o
conceito de ideologia ou ideologias não está necessariamente ligado à dominação, já que elas
podem sustentar e legitimar também a oposição e a resistência contra as desigualdades
sociais.
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As ideologias constituem ainda as bases das práticas sociais. Nesse sentido, van Dijk
(1998) afirma que, como sistemas de ideias dos grupos e movimentos sociais, as ideologias
não fazem sentido apenas como formas de compreensão do mundo, mas também como base
das práticas sociais dos membros dos grupos. As ideologias emergem do conflito e da luta
entre os grupos e, tipicamente, estão ligadas às relações entre NÓS e ELES.
Nesses termos, uma das principais práticas sociais influenciadas pela ideologia é o
discurso, o qual, por sua vez, influencia nessa aquisição, aprendizagem ou mudança de
ideologias, como já afirmamos anteriormente. Van Dijk (1998) ressalta, assim, a necessidade
de o analista de discursos atentar para essas dimensões discursivas das ideologias, mostrando
como elas podem ser expressas ou ocultadas, no discurso e como elas podem ser reproduzidas
na sociedade.
Van Dijk (2000) afirma que, apesar das diferenças entre as muitas definições de
ideologia, todas concordam na afirmação de que as ideologias se relacionam a ideias ou
crenças coletivas das pessoas. Ressalta ainda que, estranhamente, esse caráter central das
ideologias tem sido deixado de lado por abordagens que destacam apenas suas funções sociais
e políticas. Assim, até mesmo na Psicologia, estudos detalhados da ideologia são raros ou
reduzidos ao estudo das crenças políticas.
Desse modo, podemos inicialmente compreender as ideologias como um sistema de
crenças socialmente partilhadas, associadas às propriedades características de um grupo,
como sua identidade, sua posição na sociedade, seus interesses e objetivos, suas relações com
os outros grupos, sua reprodução e seu ambiente natural.
Se as ideologias são as crenças básicas partilhadas pelos grupos – básicas devido ao
fato de outras crenças mais específicas dependerem delas e serem por elas organizadas - elas
se localizam na memória social, juntamente com o conhecimento social e as atitudes. As
ideologias são a base da memória social partilhada pelos grupos. Dessa forma, devido ao fato
de uma mesma sociedade ou cultura possuir muitas ideologias, nós temos que restringi-las aos
grupos ou movimentos sociais e as relações entre esses quando, por exemplo, o caso das
atitudes, as ideologias geralmente provocam diferenças de opiniões, conflitos e disputas. O
mesmo grupo ideológico pode ser definido, portanto, em função de seus membros partilharem
mais ou menos a mesma ideologia, como é o caso dos grupos socialistas, feministas e antiracistas. Há, é claro, subgrupos com variações de ideologias gerais ao mesmo tempo em que
membros de um grupo podem ter opiniões individuais em certas questões, devido ao fato de
participarem de outros grupos na sociedade.
Em suma, as ideologias formam as representações sociais básicas das crenças
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partilhadas por um grupo e, precisamente, funcionam como uma estrutura que define a
coerência global dessas crenças. As ideologias permitem que novas opiniões sociais sejam
facilmente inferidas, adquiridas e distribuídas em grupo quando este e seus membros são
confrontados com novos eventos e situações.
Dada, ainda, a estrita relação entre as ideologias e as crenças avaliativas, como
as atitudes, não é surpresa que haja também uma conexão entre ideologias e valores. Ambos,
portanto, são fundamentais para a memória social. Entretanto, enquanto as ideologias são
típicas dos grupos, e podem determinar o conflito e a luta entre os grupos, os valores têm uma
função cultural mais geral e básica e, a princípio, são válidos para a maioria dos membros da
mesma cultura. Assim, qual seja a nossa ideologia, van Dijk (1998) afirma que poucos de nós
somos contra a liberdade e a igualdade. Dessa forma, o sistema de normas e valores
socioculturais é parte do que o autor chama de common ground, isto é, são crenças que não
são usualmente disputadas dentro da mesma cultura e que formam a base da compreensão
discursiva.
Entretanto, ainda que normas e valores sejam mais gerais e culturalmente aceitos, eles
podem ser aplicados em diferentes áreas e de forma que a controvérsia seja fundamental.
Quando isso acontece, presenciamos a tradução (VAN DIJK, 2000) de valores em
componentes das crenças ideológicas. Van Dijk (2000) nos cita o seguinte exemplo: Todos
nós podemos ser a favor da liberdade, mas a liberdade de mercado será tipicamente defendida
numa ideologia liberal, a liberdade de imprensa na ideologia profissional dos jornalistas e a
liberdade de luta contra a discriminação em uma ideologia feminista ou anti-racista. Em
outras palavras, é a interpretação específica dos valores, relacionada ao grupo e aos interesses
que forma os blocos de crenças ideológicas.
Com outras representações complexas na memória, as ideologias têm uma natureza
baseada num esquema o qual é constituído de um número de categorias convencionais que
permite aos atores sociais entender, construir, rejeitar ou modificar uma ideologia. Segundo
van Dijk (1998) as categorias que definem o esquema ideológico provavelmente derivam das
propriedades básicas do grupo social, isto é, se as ideologias subjazem às crenças sociais de
um grupo, então a identidade e a identificação dos membros do grupo precisam seguir um
padrão mais ou menos fixo de categorias básicas, juntamente com as regras flexíveis de
aplicação.
Assim, uma ideologia é uma forma de auto-representação (e de representação do
outro), sumarizando as crenças coletivas e, portanto, o critério de identificação dos membros
dos grupos, ou seja, uma ideologia é uma das formas básicas de cognição social que, ao

80

mesmo tempo, define a identidade de um grupo e os sentimentos subjetivos da identidade
social de seus membros.

3.3.3 A dimensão discursiva das ideologias

A partir da teoria multidisciplinar de ideologia, van Dijk (1998), em parte, resume as
relações entre ideologia e discurso. Definidas como representações de grupo socialmente
compartilhadas, as ideologias são fundamentos nas atitudes de um grupo e outras crenças e
assim também dos modelos mentais das pessoas que sustentam a posição do discurso
ideológico. As ideologias, assim, não são expressas, segundo o estudioso, tão-somente pelo
discurso, mas também podem representar as práticas sociais. A aquisição e legitimação
ideológica são, em geral, segundo o autor, as opiniões ideológicas matizadas no discurso.
Segundo autor, quando as ideologias são projetadas sobre o discurso, são expressas
tipicamente em termos de suas próprias estruturas subjacentes. Assim, todos os níveis do
texto de que falamos, podemos observar o ideológico e os modelos mentais e as suas
representações sociais. Há que se levar em conta, também, nessa relação entre discurso e
ideologia, o contexto, que, nesse caso, pode ser definido como os modelos mentais subjetivos
que podem eles mesmos serem ideológicos por apresentam propriedades relevantes de
situações comunicativas. Com podemos observar, os discursos sobre o Novo Acordo
Ortográfico que ecoam, no interior dos contextos institucionalizados (Academias,
Universidades, Escolas etc.) e nos meios midiáticos (jornal, revista, sites) estabelecem e
marcam as posições de poder e contra-poder emanados pelos sujeitos sociais nele envolvidos.
Assim, a ideologia pode ser compreendida somente em termos de suas funções sociais
para os atores sociais como membros de um grupo em situações sociais. A ideia de que não há
uma relação direta entre sociedade e discurso, mas uma relação mediada pela cognição, como
sugere van Dijk (1998), perpassa os limites teóricos da ACD. A caracterização dos processos
discursivos como produtivos e interpretativos pressupõe a integração dos sujeitos que
participam do evento discursivo. Isso justifica o fato de ACD considerar toda prática
discursiva como uma forma de prática social. Na construção das relações sociais entre grupos,
os efeitos constitutivos do/no discurso são sentidos nas formas de representação das
identidades sociais, na determinação de posições sociais para os sujeitos.
Outro efeito constitutivo do discurso recai sobre a construção de sistemas de
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conhecimento e de crença. Nesse contexto, muitas são as crenças que se construíram, ao
longo do processo de uma tentativa de simplificação e unificação ortográfica entre Brasil e
Portugal, e que, a partir delas, determinaram certo ajuizamento de posições quer contra, quer a
favor dos Acordos Ortográficos. Seu triplo enfoque (discurso, cognição e sociedade) conduz a
reflexões que incidem, a um só tempo, sobre o mundo interior da subjetividade e exterior da
objetividade daqueles que participam desse grande evento comunicativo que é o Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa.
Ao fazer uma relação entre ideologias e discurso na mídia, van Dijk (1998) diz que,
geralmente, ideologias de grupo e atitudes podem ser expressas diretamente no discurso. No
entanto, quando se trata de opiniões, o argumento não apresenta apenas uma ideia de um
grupo, mas também conhecimentos e avaliações pessoais sobre esses eventos, pessoas e
situações específicas. O autor volta a colocar que as opiniões pessoais são derivadas de
opiniões e atitudes compartilhadas socialmente. Elas são originadas das experiências pessoais
e avaliações representadas nos chamados modelos mentais.
Para van Dijk (1998), os modelos mentais são a interface crucial entre o social e o
pessoal, entre o geral e o específico, entre as representações sociais e suas representações no
discurso bem como outras práticas sociais. Os modelos mentais, segundo o autor, representam
as experiências do dia-a-dia das pessoas, tais como as observações, participações em ações,
eventos ou discurso. Essas representações são pessoais, subjetivas e vinculadas ao contexto,
ou seja, mostram o que os indivíduos sabem e pensam sobre eventos específicos e, ainda,
consideram o fato de que tais ações são interpretadas subjetivamente.
Para fazer a ligação entre ideologia e discurso, perpassando pelos modelos mentais,
van Dijk (1998) resume a teoria proposta da seguinte maneira: a ideologia organiza atitudes
de grupos específicos. Essas atitudes podem ser usadas na formação de opiniões pessoais
como as representadas nos modelos. Em suma, essas opiniões podem ser expressas em textos
e conversas, representando, assim, de modo indireto, a expressão da ideologia no discurso.
Compreender, portanto, essa engrenagem histórica e discursiva dos Acordos
Ortográficos, requer que levemos em consideração a noção de contexto, pois ele é importante
para a produção e compreensão do discurso. O contexto, de certa forma, regula o modo como
a comunicação está sendo feita, isto é, os aspectos fonológicos, sintáticos, lexicais e demais
variações de textos e conversas. O contexto pode influenciar na caracterização das opiniões,
tais como suposições de crenças a respeito de outros participantes do vento comunicativo,
seus papeis e credibilidade.
A relação entre ideologia e opinião também está presente no trabalho de van Dijk. Ele
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define opinião como convicções avaliativas, ou seja, que caracterizam um conceito avaliativo.
Van Dijk ainda salienta que quando os critérios de conhecimento favorecem um grupo
específico, o sistema de conhecimento e os critérios de verdade podem estar fundamentados
ideologicamente.
No contexto exposto, é possível perceber o percurso prático da ideologia entre
formação das ideias até a expressão por meio do discurso. No jornalismo, isso ocorre
diariamente, configurando-se uma etapa da cadeia das ideias que são divulgadas para os
leitores e cidadãos, contribuindo, assim, para sustentar visões de mundo e opiniões de
inúmeros agentes sociais, desde os posicionados no poder até os que lutam contra eles.
Se o poder é definido aqui em termos do controle que um grupo tem sobre outro
grupo, van Dijk (op. cit.) afirma que as ideologias funcionam como a dimensão mental dessa
forma de controle. Isto é, as ideologias são a base das práticas dos membros dos grupos
dominantes. Elas fornecem os princípios pelos quais formas de abuso de poder podem ser
justificadas, legitimadas, relevadas ou aceitas. E também, nesse sentido, que as ideologias são
frequentemente relacionadas aos interesses dos grupos, isto é, ao conjunto de planos,
processos, atividades, regras, leis e recursos que favorecem o grupo de alguma forma,
mantendo ou aumentando, assim, seu poder e os recursos no qual esse poder é baseado.
Interpretar nuances dos Acordos Orográficos é percebê-lo como descontinuidade que
irrompe no tecido social, permitindo a reinterpretação de elementos que o precederam e dos
campos de possibilidades de que o sucederão. Ao configurar, interpretativamente, aspectos
históricos, políticos e ideológicos dos Acordos Ortográficos, tais elementos afetam o contexto
em que se situam e os próprios sujeitos que os constituem, ao mesmo tempo em que são por
eles edificados pelas ideologias entre grupos.
Nesse sentido, a proposta é conceber a própria configuração do Novo Acordo
Ortográfico como um grande acontecimento, percebendo que ele se desdobra em várias ações,
que podem ser compreendidas como microacontecimentos,(discurso, atos, manifestações)
desencadeados e possibilitados pela existência de outros acontecimentos da mesma grandeza
como os Acordos Ortográficos passados. Com essa discussão, buscamos caracterizar a
dimensão dos Acordos Ortográficos que não podem ser compreendidos apenas como um fato
histórico a priori, mas levados também em consideração seu contexto sócio-políticoideológico. Ainda que, frequentemente, assim se apresentem e necessitem dessa
sistematização para tornarem-se reconhecíveis, na base de sua configuração, há um devir
acional heterogêneo que pode ser elucidado a partir da ideia de acontecimento.
Sob a perspectiva tridimensional da ação e acontecimento, como forma de
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compreender as tramas históricas sob as quais as reformas ortográficas repousam, Corrêa
(2004, 2006) assevera que os acontecimentos discursivos são antecedentes ao tempo da
enunciação, aos quais a autora denomina acontecido, uma vez que podem ser compreendidos
sob a perspectiva temporal do curto tempo ou passado próximo e do longo tempo ou passado
distante. Na primeira dimensão, próxima ao tempo da enunciação, o acontecido refere-se à
contextualização situacional do evento principal. Na segunda dimensão, a do passado distante
ou longo tempo, o acontecido responde pela configuração do contexto sócio-histórico do
evento principal, por meio de interdiscursos que ressoam no tempo do presente enunciativo,
oferecendo novas possibilidades de projeção do futuro esperado, que, no dizer da autora,
refere-se à dimensão futura da ação ou do acontecimento, designada acontecível.

3.4 Poder, Acesso e Controle: conflitos entre grupos

Neste momento, iremos tecer algumas reflexões em torno das Categorias de Análise –
Poder, Acesso e Controle - aprofundadas por van Dijk (2008), na tentativa de melhor elucidar
as nossas análises, já que essas categorias serão o aporte para consolidar as investigações em
torno do corpus escolhido.

Além disso, as relações que podem ser estabelecidas entre

discurso, poder, ideologia e cognição e como esses elementos estão envolvidos no domínio e
nas suas representações discursivas no seio da comunicação de massa é o primeiro passo que
daremos para a construção deste trabalho, tendo em vista que somos da opinião de que os
discursos dos veículos de comunicação sustentam as instituições dominantes.
As condições de produção do discurso, de acordo com van Dijk (2008), são definidas
pelas categorias: Poder, Controle e Acesso. Por Poder, o autor entende como formas tomadas
pelos sujeitos que atendam a seus interesses. Além disso, para se compreender a noção de
Poder, há que se levar em consideração a interdisciplinaridade (Psicologia, Antropologia e a
Sociologia) e a concepção que se abstrai tem a ver com um componente social em grupo e não
pode ser visto, em alguns casos, como algo negativo. O que é negativo, nesse caso, é o abuso
de poder. Por outro lado, o Controle executa, mediante o dispositivo mental, que é persuasivo,
maneira de pensar de outras pessoas, teorias, atitudes, exercícios mentais, o que o poder
decide. O Controle possui uma base simbólica (discurso público, por exemplo) e uma base
material (dinheiro, terra, posição política etc). Na sociedade, segundo van Dijk (2009), quem
tem mais controle são os jornalistas, professores, políticos. O Acesso diz respeito àquilo que
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faz chegar ao público o que o Poder decidiu e o que o Controle executou. O controle do
discurso que é um controle mental depende do tipo de enfoque que faremos e isso tem a ver
com o Controle ideológico marcado pela hegemonia. Nesse sentido, por ideologia, o autor
compreende a cognição social, que tem a língua como campo de conhecimento epistêmico
cujos grupos compartilham interesses idênticos ou diferentes. O conhecimento é fundamental
para a construção das identidades, pois ela é construção mais ou menos instável, fixa, variável
no contexto.
O Controle se define também como meio que leva um grupo a ter Poder sobre os
outros grupos. Para o discurso jornalístico que estamos utilizando aqui, na pesquisa, o meio
de acesso é o jornal. Nesse sentido, o acesso é a maneira mais eficiente para se exercer o
Poder, controlando o grupo-alvo. O Controle não se limita ao conteúdo e à forma. Aplica-se,
também, ao contexto: os donos de um jornal dizem aos editores o que (não) publicar ou
quando não dizem, esses mesmos decidem, dependendo da ideologia já criada. É a partir disso
que ACD pode mostrar o que, no jornalismo, habitualmente permanece oculto: quem fala e a
partir de que posição ideológica.
Para análise dessas categorias – Poder, Acesso e Controle, é necessário levar em conta
também que os modelos mentais inscrevem-se na situação de comunicação, levando em
consideração a memória episódica, quando fazemos as seguintes perguntas:


Como controlar o discurso?



Como controlar o texto?



Como controlar o contexto?

Para cada tipo de comunicação, portanto, há uma identidade, ou seja, falar como avô,
pai, filho, professor. Estamos querendo dizer com isso que exercemos papeis sociais baseados
sempre em uma intenção comunicativa, o que de fato desejamos, queremos no momento de
nos colocarmos nos discursos, dentro de um determinado contexto – intenções, atos, com
quem falar, onde, papel passivo para aqueles que só ouvem e isso tudo forma as dimensões do
contexto.
As instituições e organizações sociais são as controladoras, via poder, do acesso a
esses espaços discursivos. Essas instituições podem ser representadas pelo tribunal, mídias,
governo e instituições legislativas. O acesso, portanto, ao discurso da imprensa, manifesta-se
de forma negociada entre mídia, bem como os representantes das Instituições de elite,
cabendo à primeira intermediar o processo da manutenção de poder e transformar a ideologia
em uma sociedade.
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O Poder, então, pode ser pensado, segundo van Dijk (2008), como uma questão de
aparelhos e instituições; é o encontro de “relações”, “saberes” e “subjetividades”. Sendo
assim, o Poder também é uma espécie de constelação que aparece em alguns lugares,
apresentando caráter múltiplo e dispersivo. Pensado sob esse prisma, o Poder está
intimamente ligado aos discursos, pois estes são sistemas de conhecimento que incorporam o
poder. Todo discurso está, assim, impregnado com o poder, seja em maior ou menor grau e
pode servir para regular a sociedade, pois regulam o conhecimento disponível nesta.
O Poder é condição central da vida social e seus esforços para desenvolver necessita
de uma teoria linguística que incorpore essa visão como uma de suas premissas mais
importantes. ACD, reconhecendo isso, volta-se não só para a noção das lutas pelo poder e
controle, mas, sobretudo, para a intertextualização de discursos que competem entre si. O
Poder, portanto, nessa dinâmica, envolve relações de diferenças, particularmente os efeitos
dessas diferenças nas estruturas sociais por meio da linguagem que, entrelaçada com o poder
social, acaba por exercer uma série de funções precípuas, a saber: classificar, expressar o
poder e se presentificar onde há disputa e desafios ao poder, portanto, contra-poder.
O Poder, como uma das categorias de análise proposta por van Dijk (2008), surge da
linguagem e esta pode ser usada para desafiar o abuso de poder, subvertê-lo e alterar sua
distribuição a curto e longo prazo. A linguagem, então, constitui um meio articulado para
construir diferenças de poder nas estruturas hierárquicas a partir das sinalizações das formas
linguísticas presentes em um texto e pelo controle que uma pessoa exerce sobre uma ocasião
social através do gênero textual em que ele se apresenta e é escolhida para tal finalidade. Para
este estudo, escolhemos o gênero entrevista.
É interessante notar que o poder é exercido sempre em determinado sentido, não
necessariamente de forma verticalizada. Em outras palavras, isso significa afirmar que o
poder não se possui, mas ele se exerce ou se pratica, uma vez que é pela luta, afrontamento,
relação de força, situação estratégica, no exercício, na disputa que ele emana. Como se pode
notar, as relações de poder manifestadas, no âmbito social, prolongam-se para além dos
limites do Estado.
Entende-se, assim, por Poder uma categoria social que se define como uma forma de
controle da ação e de mente de um grupo. O conceito que se utiliza para definir Poder social e
o de Controle está assentado na premissa de que só se tem Poder sobre um grupo se esse
grupo tem, de alguma forma, Controle sobre o outro grupo. Para van Dijk (2008), essas
categorias têm como função fazer alguém agir da maneira como se deseja.
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Sendo assim, explicar o poder a partir de sua função repressiva significa omitir da
análise seu âmago, sua essência. A compreensão desse fenômeno é absolutamente
fundamental para que se possa entender o papel da mídia na produção de identidades,
discursos e efeitos de sentido nesta sociedade de controle em que estamos inseridos.
Pode-se asseverar, então, que o poder é um tipo bem particular de relação entre
indivíduos ou grupos. Esse traço distintivo seria então a capacidade que têm alguns de
determinar inteiramente a conduta de outrem, mas nunca de forma exaustiva ou coercitiva. O
exercício do poder é um modo de ação sobre a ação de outros.
A concepção de sujeito é entendida por intermédio das relações de poder que se
instituem historicamente. É, assim, uma forma de poder que transforma os indivíduos em
sujeitos, mas que só existe porque esses sujeitos se defrontam contra ela. Os mecanismos de
poder, por sua vez, interpelam o indivíduo e o subjetivam. Nesse processo, o sujeito, para
projetar-se como sujeito de sua própria existência, resiste às regras, enfrenta os mecanismos
de abuso de poder, combate e questiona os modos de sua sujeição. O deslocamento do sujeito,
nesse sentido, nos espaços, é um ato que permite a desconstrução de identidades estáveis,
estagnadas e viabiliza a construção de novos sujeitos e identidades.
Podemos ver que o estabelecimento de uma relação de poder é normalmente o que
marca o fim de uma relação de confronto. As relações de poder, portanto, só podem ser
articuladas com base em dois elementos: a) aquele sobre quem o poder é exercido deve ser
plenamente reconhecido até o fim como uma pessoa que age; b) todo um campo de respostas,
reações, resultados e possíveis invenções sejam abertos.
Assim, o poder acaba funcionando como um mecanismo de apelação, pois atrai e
extrai essas estranhezas pelas quais desvela. Aqui passamos a redimensionar o sentido de
poder, mas concebendo o sentido como um sinuoso labirinto e não como uma reta contínua,
mas como um lugar de afirmações e rarefações. O jogo entre rarefação e afirmação é que
promove a opacidade dos discursos.
O discurso social e sua análise têm como objetivo, para van Dijk (1992), entender o
funcionamento entre as estruturas discursivas e seus contextos sociais. Nesse viés, a ACD,
enquanto ferramenta de leitura e interpretação, trata de buscar, na poeira do passado, os
nossos discursos do presente, mediante a articulação de aspectos ideológicos, históricos e
sociais.
A ACD, portanto, a partir e sustentada nessa categoria analítica, pode descrever e
explicar como o abuso de poder é incorporado e legitimado pelo texto e pelo discurso de
grupos e instituições dominantes. (van Dijk, 1996). Assim, os indivíduos não estão
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inevitavelmente sujeitos a uma ideologia dominante, mas de lutas hegemônicas, ou seja, as
lutas pelo poder estão constantemente presentificadas na vida social. Em uma visão
hegemônica (Gramsci, 1971), as relações de poder são aceitas cultural e ideologicamente
como parte do senso comum, e não impostas. Podem, portanto, ser contestadas a qualquer
momento, mesmo que localmente. Nesse sentido, a cultura passa a exercer efeitos
preponderantes na vida social, além de ser também considerado o modo em que as disputas
são manifestadas.
As contribuições ligadas a uma perspectiva crítica do discurso que leve em conta os
trabalhos com ênfase da psicologia Social e Cognitiva, o modelo de van Dijk centra as suas
atenções e procura dar conta nas relações entre discurso e poder social, mais concretamente
nos modelos como o abuso do poder é desenvolvido, reproduzido e legitimado pelas práticas
discursivas de grupos e instituições dominantes, alertando-nos para a relevância da dimensão
cognitiva associada ao controle. Porque o poder nas sociedades democráticas é mais
persuasivo e manipulatório do que coercitivo, a dimensão discursiva desempenhará um papel
determinante na manifestação do consentimento, relativo à efetivação prática da ideologia do
poder dominante.
De um modo geral, a manifestação do conhecimento faz-se, do ponto de vista de van
Dijk (1996), pela manipulação de modelos mentais de eventos sociais, a partir do uso de
estruturas discursivas específicas, como estruturas temáticas, manchete, títulos, estilo, figuras
retóricas, estratégias semânticas.
Entendermos o discurso como prática social implica levar em consideração as
situações e condições de produção desse discurso e, além disso, reconstruir o contexto,
identificar os papeis e as identidades discursivas representadas pelos enunciadores. Todas as
formas de conhecimento de que se revestem as pessoas são, portanto, pautadas no e pelo
discurso.
Além disso, ACD investiga de maneira crítica de que modo a desigualdade social é
expressa, sinalizada, construída, legitimada através do uso da linguagem ou do discurso. Se
reconhecermos que a linguagem é também um meio de dominação e força social, ela,
portanto, acaba sendo o cerne dos estudos do ACD, uma vez que a linguagem serve para
legitimar relações de poder organizado. Nesse entremeio, verificamos que, à medida que as
legitimações das relações de poder são articuladas, a linguagem passa a ser reconhecida
também como ideológica.
Sendo assim, história, poder e ideologias são conceitos fundantes nos ACD, cuja
premissa quer pôr em evidência o discurso estruturado pela dominação que, historicamente, é
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produzido e interpretado/ situado no tempo e no espaço. Isso significa dizer que as estruturas
de dominação são legitimadas pela ideologia dos grupos que detêm o poder. Um dos
preponentes ACD diz respeito a possibilitar a análise das pressões verticalizadas e das
resistências desiguais de poder, que configuram enquanto convenções sociais, tendo como
consequência os efeitos da ideologia e do poder na produção dos significados e estes acabam
sendo mascarados e assumem estabilidade e naturalidade, haja vista que são tomados como
dados.
Van Dijk (2008) considera a relevância do discurso para o estudo do processamento da
linguagem. O autor desenvolveu, nesse sentido, um modelo cognitivo para que os sujeitos
entendam os discursos que, gradualmente, geram outros modelos cognitivos, a fim de explicar
a construção do significado em nível social. Os discursos, nessa perspectiva, não são apenas
construções sociais fixas no mundo, para sempre instituídos. Antes, eles são também
reconfigurações de novas relações sociais de poder através das ideologias, conforme veremos
no capítulo seguinte, em que procuraremos discutir e apresentar as ressonâncias discursivas
em torno da defesa da promoção e difusão da língua portuguesa, entre Brasil e Portugal, a
partir do Novo Acordo Ortográfico.
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“A partilha da língua portuguesa (entendida simultaneamente como

conjunto de identificações e de diversidades entre os falantes) pode
potenciar um espaço de fecundidade cultural e entendimento entre os povos
da CPLP, desde que se construa um outro modo de ler e ver a trama das
diferenças, para que elas, igualmente, se possam ler e ver sem elisões ou
apagamentos impostos por qualquer hegemonia de ordem histórica e
simbólica, e, sobretudo, político-cultural”.(Laura Cavalcante Padilha, 2005)
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CAPÍTULO IV - HISTORICIDADE DO NAO E SUAS REPERCUSSÕES NA
POLÍTICA DE PROMOÇÃO E DIFUSAO DA LÍNGUA PORTUGUESA: ANÁLISE
DO CORPUS

4.1 Preliminares

As questões referentes à ortografia da língua portuguesa foram sempre, ao longo da
história, permeadas de calorosas discussões. Nesse sentido, um olhar cuidadoso para a
segunda metade do século XIX, início do século XX e o século XXI será o ponto de partida
para o trabalho aqui desenvolvido. Daremos relevo, particularmente, ao século XXI, pois se
trata de um período que mais enfatizou questões ligadas à unificação ortográfica entre os
países lusófonos, sobretudo Brasil e Portugal.
Diante disso, delimitamos como corpus desta pesquisa duas entrevistas: uma com
Evanildo Bechara e outra com Ernani Pimentel, publicadas em 2010, no Jornal Folha
Dirigida, cuja polêmica central gira em torno do Novo Acordo Ortográfico. A entrevista
concedida por Bechara ao referido jornal funciona como texto-base para procedermos à
análise do evento discursivo mais amplo O Novo Acordo Ortográfico e, além disso, a escolha
do gênero entrevista pertencente ao domínio discursivo jornalístico deve-se à sua propriedade
característica que consiste no ajuizamento de valores e na emissão de opiniões controversas.
Esta pesquisa se inscreve, portanto, na perspectiva da política linguística, sob o viés
discursivo, na medida em que reflete a ação dos discursos na construção de narrativas de
histórias de sucesso e de fracasso em torno das reformas ortográficas e dos grupos sociais
envolvidos nesse evento discursivo. Isso implica considerar que a Política Linguística com a
qual trabalhamos nesta Dissertação não se encaixa na sua totalidade no modelo proposto pela
Sociolinguística, mas pelo viés discursivo, exatamente na Análise Crítica do Discurso, por
tornar viável analisar o NAO em seus processos de construção de sentidos e não como um
dado a priori.
Originalmente, a Política Linguística constitui-se como uma área de estudo que teve
grande impulso a partir, principalmente, dos anos 60 – e que se preocupa com a prevenção,
revitalização, conservação, promoção, escrituralização e ensino de línguas. (Calvet, 2008).
Em outras palavras, poderíamos dizer que as políticas linguísticas são procedimentos legais,
institucionais e programáticos que os órgãos do Estado e da sociedade civil podem
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desenvolver no sentido de promover, controlar, coibir, estimular ou estigmatizar as relações
de poder existentes entre as línguas, suas comunidades de usuários e a sociedade como um
todo. O Acordo, então, fruto de uma política linguística, deveria contribuir para estreitar os
laços entre os membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP. Além disso,
o NAO ainda pretende aumentar a força desse bloco no contexto das nações, incrementar a
política de cooperação entre esses países, uniformizar a redação de documentos
internacionais, facilitar a circulação de livros, favorecer a definição de critérios para exames e
certificados de português para estrangeiros, beneficiar o intercâmbio entre os países lusófonos
e estreitar as relações diplomáticas entre os países lusófonos.
O objetivo, portanto, deste trabalho, é analisar como o NAO se constitui numa ação
de política linguística na difusão e promoção do português nos países lusófonos e, porque não
dizer, no mundo. Por meio de um estudo histórico e linguístico, buscaremos perceber em que
medida o NAO contribui para a promoção e difusão do Português Língua Estrangeira (PLE),
no momento em que percebemos, a partir do século XIX, discussões em torno das questões
ortográficas relacionadas também à busca pela modernidade, após a independência e à busca
pela identidade nacional e linguística do Brasil, desencadeando, assim, por meio desses
eventos, a tão propalada e necessária política linguística. Para analisarmos o corpus,
alicerçamo-nos na Análise Crítica do Discurso de orientação sócio-cognitiva e interacional
desenvolvidos por van Dijk com o propósito de compreender as relações de Poder, Controle e
Acesso dos grupos sociais envolvidos historicamente nessa teia discursiva.

4.2 O gênero entrevista como texto-base para a compreensão dos discursos sobre
reformas e acordos ortográficos: organização do corpus e etapas da análise

O texto “Governo nunca deixa o problema ortográfico ao bel prazer das academias”
(ANEXO 1), datado de 09 a 15 de fevereiro de 2010, constitui-se como uma réplica ao texto
anteriormente publicado no período entre 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2010, no Jornal
Folha Dirigida, intitulado “Desrespeito à lei anula validade do vocabulário ortográfico”
(ANEXO 2), no qual o professor Ernani Pimentel, Presidente da ANPAC, constroi um
discurso de antítese ao do Professor Evanildo Bechara no tocante ao Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado em 1990. Nesse sentido, para melhor
compreendermos como isso se dá, realizaremos este trabalho em quatro etapas. Na primeira,
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faremos a análise do texto-base - “Governo nunca deixa o problema ortográfico ao bel prazer
das academias” - e do (inter) texto contrário - “Desrespeito à lei anula validade do
vocabulário ortográfico” - por meio da construção de uma base semântica dos textos, a partir
de proposições explícitas e implícitas neles configuradas, ou seja, operaremos no nível
microproposicional até chegarmos às macroproposições, que expressam os tópicos ou os
sentidos mais globais do texto. Por proposição, estamos chamando aquele conteúdo
semântico, ou seja, aquele valor de verdade que não é um conceito absoluto, mas depende de
um contexto interpretativo (Moura, 2006). Na definição mais tradicional, esse conteúdo
semântico envolve tudo aquilo que é relevante para descrição de um certo estado de coisas no
mundo. O que não for relevante, na sentença, para essa representação de um estado de coisas,
deve ser excluído do conteúdo proposicional. Na segunda etapa, procederemos à redução das
informações semânticas por meio da classificação e categorização, a fim de chegarmos às
macroproposições ou proposições genéricas, com base na estrutura sintática ou esquemática
do gênero notícia/entrevista.

Na terceira etapa, expandiremos uma das categorias

esquemáticas da notícia, o Background, na perspectiva tridimensional da ação, proposta por
Corrêa (2004, 2006), que analisa o presente do evento comunicativo na dimensão passada do
curto e longo tempo (acontecido) e na dimensão futura (acontecível) e, finalmente, na quarta
etapa, construiremos as relações entre as categorias propostas por van Dijk (2000) Sociedade,
Cognição e Discurso para compreendermos de que modo os membros dos grupos pró e contra
o NAO agenciam suas ações pelas categorias Poder, Controle e Acesso.

4.2.1 Construção da base semântica do texto: as microproposições

O Novo Acordo Ortográfico como um evento discursivo mais amplo compreende o
“macronível das estruturas sociais” (VAN DIJK, 1983, p. 175) em uma combinação
multidisciplinar de aspectos linguísticos, cognitivos, ideológicos e culturais das relações entre
grupos sociais e das instituições. Esse macronível não prescinde do micronível, que é o lugar
em que “a produção e reprodução ideológicas são realmente logradas por atores sociais em
situações sociais” (VAN DIJK, 2000, p. 243). Nesse sentido, a seleção textual, sob a forma do
gênero entrevista, situa os atores, seus papéis e posições sociais num dado contexto
situacional. A perspectiva cognitiva associada ao social explica como se constroem os
sentidos pela noção de modelo mental, um dispositivo teórico que permite conectar a memória
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social (semântica) à memória pessoal (episódica) e explicar a subjetividade do discurso aliada
ao social. (IBIDEM, 2000). A produção do discurso no micronível implica um conjunto de
representações e operações complexas, que envolve dimensões pragmáticas, semânticas e de
formulação, indissociáveis entre si. Os atos de fala, a interação, os recursos estilísticos e
retóricos do texto e a seleção léxica constituem a dimensão pragmática e são controlados pelo
modelo de contexto. Do ponto de vista semântico, geralmente seleciona-se apenas um
pequeno fragmento da informação contextualmente relevante dos modelos de acontecimento
para a construção do significado do discurso, mantendo-se implícitas as demais informações.
Finalmente, a formulação é o produto das dimensões pragmáticas e semânticas em enunciados
de uma dada língua, que torna linear (palavra por palavra, frase por frase) o que é alinear no
momento do processamento das informações.
A formulação também convoca as superestruturas ou estruturas esquemáticas, como as
histórias, as crônicas, e, no caso desta Dissertação, a entrevista, cuja orientação tipológica é
argumentativa, razão pela qual organizamos as informações textuais em tese, antítese e
argumentos. Mediante essa organização tipológica, construímos a base semântica do texto
selecionado para análise, que consiste na série de proposições que tem como base uma
sequência textual explícita e implícita, esta última advinda de processos inferenciais (VAN
DIJK, 1983, p. 47) Para nossa análise, verificamos três proposições da base de texto,
formuladas como teses enunciadas por Evanildo Bechara e três antíteses apresentadas por
Ernani Pimentel e seus respectivos argumentos e contra-argumentos.
Faz-se necessário esclarecer que nossa construção de teses e argumentos não obedece
à ordem cronológica dos acontecimentos, mas à escolha que fizemos do texto de Evanildo
Bechara como ponto de partida para a análise do evento comunicativo em sua totalidade.
Embora a entrevista de Bechara seja uma resposta à de Ernani Pimentel, organizamos a
primeira em torno de teses e argumentos e a segunda em torno de antíteses (tese contrária) e
argumentos.
Para tanto, organizamos, a seguir, um quadro, explicitando melhor como cada
enunciador procedeu às suas ilações.
Tabela 7– Teses e Antíteses de Evandildo Bechara e Ernani Pimentel
BLOCO
01

TESE
ARGUMENTOS
TESE ERNANI
CONTRABECHARA
PIMENTEL
ARGUMENTOS
1.O
acordo 1. A ortografia não 1.O Acordo é 1.O
acordo,
ortográfico não auxilia
no arcaico
e pensado em 1975, e
é arcaico.
impositivo.
desenvolvimento
assinado em 1990,
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tecnológico.
2.As
nações
tecnologicamente
evoluídas
(China,
EUA, França, entre
outras)
não
precisaram
fazer
sucessivas reformas
ortográficas para que
o
progresso
acontecesse.
(argumento
de
legitimidade
ao
argumento inicial)

merece
reforma,
pois as tecnologias
e, com elas, os
comportamentos
mudaram.
A
implantação
do
acordo, nos dias
atuais,
é
uma
atitude
politicamente
impositiva.
2.Cada época é
marcada sempre por
singularidades na
forma de pensar das
pessoas e isso pode
ser confirmado pela
história
literária.
(contra-argumento
de legitimidade).
3.O século XXI
provocou
uma
reviravolta
em
todos os aspectos da
vida humana e o
novo acordo não
acompanhou esse
progresso. (contraargumento
de
reforço do contraargumento 1 de
Ernani Pimentel –
texto 2)
4. A revolução
tecnológica
do
século XXI exige
de cada um de nós
velocidade
de
pensamento,
racionalidade
e
abrangência
de
conhecimento.
5. Há necessidade
de uma revisão do
acordo em função
de, no nosso tempo,
não existir espaço
para ilogicidade e
“decoreba”.
6. A nova ortografia
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apresenta-se
obsoleta porque não
houve lógica nas
regras como, por
exemplo, no uso de
“j” ou “g”.

Para a tese 01, do Bloco 01 – O Acordo Ortográfico não é arcaico, o Prof. Emérito
Evanildo Bechara apresenta o primeiro argumento que decorre da crença da inexistência da
relação entre ortografia e desenvolvimento tecnológico. Para tanto, ativa modelos de
acontecimentos de base factual que ilustram e conferem legitimidade à ausência de relação
necessária entre ortografia e progresso tecnológico, a saber: “as nações, tecnologicamente
evoluídas como China, EUA, França e outros”, não necessitaram de sucessivas reformas para
que o progresso acontecesse. Com base nas potências econômicas e tecnológicas mundiais,
conclui opinativamente que a tese de Ernani Pimentel é “furada” (palavra utilizada por
Bechara). Em contrapartida, Ernani Pimentel, para sustentar sua tese – O Acordo é arcaico e
impositivo – lança seis contra-argumentos à tese defendida por Evanildo Bechara. As lexias
“tecnologia” e “comportamento”, atualizadas no texto, vinculam-se ao conceito comum de
“mudança”, que autoriza o enunciador a estabelecer a necessidade de reformulação do Acordo
Ortográfico. Contudo, os demais argumentos não estabelecem a devida relação semântica com
o caráter arcaizante e impositivo do NAO. A expansão desse argumento principal se dá pela
expansão das duas lexias postas acima e, nesse sentido, o argumentos 6 e 7 só funcionam
como expansão semântica do conteúdo da lexia “tecnologia” e os argumentos 1, 3, 4 e 5
expandem o conteúdo da lexia “comportamento”, sem apresentar evidência histórica que
indique serem estas razões que podem ajudar a compreender e aceitar a defesa de que o Novo
Acordo Ortográfico é arcaico. No que tange à imposição do NAO, o professor Ernani
Pimentel não apresenta contra-argumento a esse aspecto, tornando-se praticamente inócuas as
suas asseverações.
Aqui o que se verifica são reflexões pouco consistentes quanto à antítese a ser
comprovada. Além disso, os contra-argumentos são do universo apenas gramatical, quando
foca sua atenção não a um conjunto de eventos passados e presentes, representados no
universo do enunciado como forma material linguisticamente falando que resultam em
eventos enunciativos e que nela e por ela constroem e registram os sentidos da história que,
nesse caso, é a historicidade do NAO como grande evento comunicativo, mas insiste em
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pontuar coisas óbvias. Para refutar essa ideia basta pensar que, com a alta tecnologia, é
possível que qualquer pessoa possa dirimir suas dúvidas quanto à ortografia, por exemplo, no
uso de “j” ou “g” de determinadas palavras, como questiona o prof. Ernani Pimentel, no
contra-argumento 6 e, nesse sentido, segundo Evanildo Bechara, essa problemática seria
resolvida bastando clicar a tecla de seu computador ou consultar o VOLP virtual, não
constituindo nenhum óbice.
Tabela 8– Teses e Antíteses de Evanildo Bechara e Ernani Pimentel
BLOCO
02

TESE
BECHARA
1. O sistema
ortográfico
das línguas
nunca
é
perfeito.

ARGUMENTOS
1. O alfabeto da
Língua Portuguesa,
herança
dos
romanos,
não
reproduz,
por
exemplo, os novos
fonemas advindos
das
línguas
neolatinas.
2. Não há, no plano
ortográfico
de
nenhuma língua, a
transliteração
do
fonema para o
grafema.
3.
Todos
os
ortógrafos
foram
questionados
nas
suas
soluções
quanto às questões
de ortografia.
4. As reformas
foram feitas por
especialistas
(ortógrafos).
Mesmo sendo feita
por especialistas, há
falhas.
*Gonçalves Viana e
outros estudiosos da
época, em Portugal,
foram questionados.
5. No Brasil, todos
os acordos que
fizemos
com
Portugal
foram
questionados.
6. Na reforma de

TESE ERNANI
PIMENTEL
1. O
acordo
ortográfico
apresenta
contradições,
isto
é,
é
imperfeito.

CONTRAARGUMENTOS
1.Contradição na
regra do acordo em
que fala sobre as
palavras
compostas
cujo
segundo elemento
inicia-se por h.
2. Imprecisão de
conceitos
no
tocante
à
aglutinação.
3. Inadequação de
pontuação,
notadamente
no
uso da vírgula após
de etc.
4. A supressão do
trema
provocou
imprecisão
de
conceitos: trema é
ortofônico e não
ortográfico.
5. As contradições
no
Acordo
ensejaram,
em
Portugal,
a
assinatura de mais
de
110
mil
assinaturas e a
articulação
do
Parlamento
Português
favorável
à
suspensão
do
acordo.
6. Ausência de
padronização
gráfica de radicais,
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1931,
chamou-se
Daltro Santos para
operar a reforma
ortográfica.
7. Na reforma de
1943, José de Sá
Nunes também foi
criticado.
8. No atual Acordo
foi chamado o
filólogo e diplomata
Antônio Houaiss

em função do seu
caráter
etimológico.
(contraargumentos
de
Ernani Pimentel –
texto 2).

No bloco 02, a tese de Evanildo Bechara – O sistema ortográfico das línguas nunca é
perfeito – é justificada pelos argumentos 1 e 2 baseados na dificuldade de transliteração da
fala para a escrita e na ocorrência de muitos sons da fala que não existiam no Latim. Tais
afirmações são formuladas para justificar as discordâncias e possíveis contradições. Os
argumentos 3 a 8 conferem legitimidade às possíveis imperfeições e contradições dos acordos
através dos tempos, visto que Evanildo Bechara rememora críticas recebidas por outros
especialistas, como Gonçalves Vianna, ao publicar,em Lisboa, no ano de 1885, “Bases da
Ortografia Portuguesa”. Prossegue, argumentando que, na Reforma de 1931, a Academia
contou com a colaboração de Daltro Santos, professor catedrático do Colégio Militar. Em
1943, contou-se com a colaboração do Prof. José de Sá Nunes, catedrático de Língua
Portuguesa no Paraná e, finalmente, o NAO contou com a contribuição do filólogo e
diplomata, Antônio Houaiss. Esse elenco de especialistas comprova que os acordos
ortográficos não foram realizados por leigos, mas por especialistas e ainda assim receberam
críticas. Com isso, é possível inferir que o enunciador Evanildo Bechara alerta que críticas e
certo grau de contradição não se constituem como algo típico do NAO, pois têm sido
constantes desde as primeiras reformas ortográficas pelas razões expostas. A tese de Ernani
Pimentel – O acordo ortográfico apresenta contradições, isto é, é imperfeito – justifica-se
pela ocorrência de quatro contra-argumentos da mesma ordem, isto é, que atestam a
contradição na elaboração do NAO no tocante à formação de compostos, cujo segundo
elemento inicia-se por “h” (contra-argumento 1), na imprecisão sobre a definição de
compostos por aglutinação e justaposição (contra-argumento 2), na supressão do trema que é
um problema ortofônico e não ortográfico (contra-argumento 4) e na falta de padronização
gráfica de radicais que contraria o Latim (contra-argumento 6). O contra-argumento 3 trata de
outra questão: uma crítica explícita aos redatores do NAO que parecem desconhecer que não
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se usa vírgula antes de “etc”. Finalmente, o contra-argumento 5, cuja ancoragem reside na
baixa aceitação do NAO pelos próprios portugueses.
As estratégias argumentativas dos enunciadores em questão são diversas, pois o
primeiro, Evanildo Bechara, apóia-se, prioritariamente, na dificuldade da transliteração do
fonema ao grafema que resulta na dificuldade de padronização e uniformidade na elaboração
de critérios ortográficos. Para legitimar esse argumento principal, exemplifica com as críticas
que sofreram outros ortógrafos nas reformas antecedentes à atual. A explicitação dos nomes
dos especialistas que atuaram nos acordos ortográficos passados também reforça a ideia de
que as reformas, embora imperfeitas, são realizadas por especialistas e não por leigos.
Finalmente, podemos concluir que, de acordo com o encadeamento dos argumentos de
Bechara, se há uma sucessividade na pesquisa a cada reforma ortográfica procedida pelo
grupo social que representa a intelectualidade brasileira no campo das letras, apontar as
contradições do NAO revela desconhecimento histórico da língua e dos especialistas que
atuaram nas reformas ortográficas. Bechara busca, com isso, enfraquecer os casos
ortográficos problemáticos apontados por Ernani Pimentel, isto é, não entra no mérito
particular de cada um dos casos, pois seus argumentos são providos da força do grupo social
de prestígio acadêmico, como Gonçalves Viana, Daltro Santos, José de Sá Nunes e Antônio
Houaiss, além dele próprio. Da mesma forma, a estratégia argumentativa utilizada por
Bechara desvia o foco da resistência de Portugal ao NAO. O segundo, Ernani Pimentel,
focaliza suas críticas nas ditas contradições ocorridas na elaboração do NAO sem apoiar-se na
história dos acordos ortográficos passados, atribuindo assim o peso dessas contradições
apenas ao atual acordo ortográfico. Como representante do grupo de prestígio social, Evanildo
Bechara enuncia do lugar daqueles que detêm o Controle das decisões no campo das reformas
ortográficas, decorrente do Poder a eles atribuídos pelos gestores e planificadores de uma
política linguística de integração entre os países lusófonos, atualmente representada pela
CPLP. No tocante ao exercício de seus papéis sociais como um dos promotores do NAO e
membro da Academia Brasileira de Letras, seus argumentos investem-se dos valores sociais
positivos atribuídos a esses papéis, tornando-se mais dificilmente combatíveis.
Tabela 9 – Teses e Antíteses Evanildo Bechara e Ernani Pimentel
BLOCO
03

TESE
BECHARA
1.A
ABL
tem
autoridade
para
proceder à

ARGUMENTOS
1.A
ABL
foi
convocada
pelo
Governo
para
proceder à reforma.
2.O Governo nunca

TESE ERNANI
PIMENTEL
1. A ABL não
tem autoridade
para proceder à
Reforma
Ortográfica.

CONTRAARGUMENTOS
1. A ABL lançou a
5ª edição do VOLP
sem respaldo legal.
2. ABL afronta a
lei, pois não discute,
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Reforma
Ortográfica

deixa o problema
ortográfico ao bel
prazer
das
academias.
3.A
reforma
ortográfica de 1911
teve à frente a
República
Portuguesa.
4. A reforma de
1911 foi feita pela
mais seleta casta
intelectual
e
acadêmica
da
época.
5. O Governo pede
à academia um
formulário
ortográfico.
6. O Governo não
permite
que
qualquer um use a
ortografia ao seu
bel prazer, mas,
antes, ela precisa
ser elaborada pela
academia.
7. A aprovação do
novo
acordo
necessitou
da
aprovação
do
Congresso
Nacional.
8. O Presidente
Lula veio à ABL
sancionar o acordo.
9. As reformas
demandaram
sempre de um
comum
acordo
entre a vontade do
Governo
e
os
especialistas
da
ABL.
10. O VOLP é
reconhecido como
instrumento
de
definição
da
aplicação
do
Acordo.

após
fazer
retificações
no
VOLP, com os
signatários.
3. Foram feitas 15
alterações do texto
original de forma
imposta
e
autoritária.
4. A ABL e o
VOLP
ultrapassaram
as
fronteiras do que a
lei estabelece.
5.
Há omissão
estatal quanto ao
cumprimento
do
tratado.
6. As academias
tornaram-se
insuficientes para
editar e ditar regras.
7. Não houve a
participação
da
ABRAFIL.
8.
As
cabeças
pensantes não estão
circunscritas
nas
academias.
9.
Não
houve
participação
de
filólogos,
pedagogos,
jornalistas,
linguistas,
sociólogos,
escritores.
10.
É
inconstitucional
gerir
a
língua,
patrimônio
de
todos,
sem
congregar
outras
autoridades
para
discutirem
a
reforma ortográfica.
11. Os membros da
ABL
não
têm
capacidade técnica
para
falar
de
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11. A ABL é
responsável
pela
publicação
da
Comissão
de
Lexicologia
e
Lexicografia.
12.
A
ABL
precisou da casa
legislativa para o
acordo
ser
sancionado.
13.
A
ABL
cumpriu o acordo e
as
leis
que
suportam.

ortografia.
12. ABL não possui
legitimidade para
regulamentar
o
tratado
internacional
em
termos ortográficos.
13. Tenta substituir
o Estado de sua
função
precípua:
pugnar
pela
execução de leis e
tratados.
14. Os Governos
nunca
deram
importância
ao
problema
ortográfico.
15. Na elaboração
do VOLP, não
houve obediência à
lei.
16. O VOLP é
imposto pela ABL.
17. As alterações
feitas no VOLP não
foram submetidas
ao
Congresso
Nacional.
18. O desrespeito à
Lei anula a validade
do Novo Acordo
Ortográfico

No Bloco 03, a tese – A ABL tem autoridade para proceder à reforma Ortográfica –
sustenta-se pela sequência dos argumentos apresentados, cujo principal aporte é mostrar que
as ações sobre o acordo ortográfico pela ABL dependem da determinação do Governo. Nesse
sentido, compreende-se que a ABL é um espaço institucional ao qual compete o Controle das
reformas ortográficas, sob o Poder do Estado Brasileiro, que, por sua vez, atende às
necessidades e anseios da CPLP, no tocante à unificação ortográfica, como uma medida
política de difusão da língua portuguesa no mundo.
Os contra-argumentos de Ernani Pimentel não estão ancorados na visão macro-política
de difusão da língua portuguesa. Sua perspectiva, frente ao contexto atual em que o NAO foi
pensado, é restrita ao domínio nacional brasileiro. Desse modo, sua concatenação
argumentativa perde muita força pela limitação de seu modelo de contexto.
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4.2.2 Redução semântica do texto: as macroproposições nas categorias do gênero
notícia/entrevista

Nessa segunda etapa da análise, consideramos a significância do discurso num nível
global, que van Dijk (1977, 1978, 1980) define como macroestrutura semântica do discurso
ou coerência global, na qual se alteia o que é mais relevante e proeminente na informação
semântica como um todo. As macroproposições resultam das reduções semânticas, a partir de
sequências de microproposições, de modo a organizar a macroestrutura textual pelas
proposições mais genéricas do texto. No caso em questão, o gênero entrevista impressa e
publicada pelo Jornal Folha Dirigida formaliza-se por uma estrutura esquemática ou
superestrutura (van Dijk, 1992), por meio da qual as macroproposições funcionam como
tópicos gerais que devem ser encaixados em tais categorias esquemáticas. Para van Dijk
(1992),
as formas estruturais e os sentidos globais de um texto de notícia não são arbitrários,
mas o resultado de hábitos sociais e profissionais de jornalistas em ambientes
institucionais, de um lado, e uma condição importante para o processamento
cognitivo eficaz de um texto noticioso, tanto por jornalistas como por leitores, de
outro (VAN DIJK, 1992, p. 123).

A estrutura esquemática do gênero entrevista jornalística mantém estreita relação com
a da notícia, razão pela qual organizaremos as macroproposições do texto-base nas categorias
esquemáticas desse gênero discursivo.
No esquema textual do discurso da entrevista em questão, temos duas categorias
presentes: a Manchete e o Lead, que expressam as macroproposições de nível mais alto do
discurso noticioso e juntas constituem o Sumário. A Manchete Governo nunca deixa o
problema ortográfico ao bel prazer das academias associada ao Lead “Nenhuma ortografia
de nenhuma língua do mundo é perfeita”. As palavras, ditas pelo integrante da Academia
Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, traduzem a polêmica que ainda gira em torno do
Acordo Ortográfico, assinado pelo governo brasileiro (sic) pelas outras nações de Língua
Portuguesa no final de 2008 e que entrou em vigor no país no dia 1º de janeiro de 2009. Em
entrevista à Folha Dirigida, o imortal rebate críticas feitas à reforma, assim como ao
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, e explica como aconteceu todo o processo
de formatação do Volp considerado pelo governo federal veículo oficial do Acordo e
comandado por ele. Bechara diz acreditar que o decreto da unificação da Língua Portuguesa
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poderá colaborar para o intercâmbio entre os países envolvidos, além de servir para
fortalecer a representação internacional dos mesmos. Ainda, segundo ele, as críticas do
professor Ernani Pimentel ao Acordo, publicadas pela Folha Dirigida, não são
fundamentadas. A macroproposição desse nível decorre da focalização da manchete em duas
instâncias responsáveis pelo novo acordo: o Governo, que orienta a política voltada à
facilitação do intercâmbio entre os países lusófonos e à internacionalização da Língua
Portuguesa pela unificação ortográfica; a Academia Brasileira de Letras como instância que
detém o controle do poder orientado pelo Governo.
A manchete reforça que a ABL não age fora dessa orientação governamental, isto é,
ao seu ‘bel prazer’, pois seus técnicos (intelectuais da área) pensam a reforma conforme a
política orientada pelo Governo ou entre governos dos países lusófonos. Enfatizada a relação
entre Governo e ABL, na Manchete dessa entrevista, o Lead confere maior destaque ao ato do
entrevistado, Prof. Evanildo Bechara: rebater as críticas, em geral, feitas ao NAO, em geral e
uma em particular: a do Prof. Ernani Pimentel, em entrevista anteriormente concedida ao
mesmo jornal. A ação de rebater implica uma ação anterior de ataque (críticas) ao NAO. Tais
críticas atingem a ABL e, consequentemente, o Governo, duas instâncias promotoras do
NAO.
Ao final do Lead, a repórter, Lygia Freitas, insere um comentário do entrevistado
sobre as críticas do Prof. Ernani Pimentel ao NAO, no qual afirma que elas não são
fundamentadas. Frente ao exposto, na categoria Sumário, que reúne Manchete e Lead, temos a
seguinte macroproposição: Prof. Evanildo Bechara, membro da Academia Brasileira de
Letras, rebate as críticas do Prof. Ernani Pimentel ao Novo Acordo Ortográfico. Essa
macroproposição recupera uma das instâncias responsáveis pela elaboração do NAO, ou seja,
a ABL, que, pela voz de um de seus membros, investido do valor de autoridade legítima para
esse fim, rebate as críticas do Prof. Ernani Pimentel, diretor da Vestcon Editora, professor,
escritor e articulista, que enuncia da posição oposta a do Prof. Evanildo Bechara. O discurso
pode ser assim representado:
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DISCURSO DA NOTÍCIA
SUMÁRIO
Prof. Evanildo Bechara, membro da
Academia Brasileira de Letras, rebate
as críticas do Prof. Ernani Pimentel ao
Novo Acordo Ortográfico.

MANCHETE
Governo nunca deixa o
problema ortográfico ao
bel prazer das academias

LEAD
“Nenhuma ortografia de nenhuma língua do mundo é perfeita”. As
palavras, ditas pelo integrante da Academia Brasileira de Letras,
Evanildo Bechara, traduzem a polêmica que ainda gira em torno do
Acordo Ortográfico, assinado pelo governo brasileiro (sic) pelas outras
nações de Língua Portuguesa no final de 2008 e que entrou em vigor no
país no dia 1º de janeiro de 2009. Em entrevista à Folha Dirigida, o
imortal rebate críticas feitas à reforma, assim como ao Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa, e explica como aconteceu todo o
processo de formatação do Volp considerado pelo governo federal
veículo oficial do Acordo e comandado por ele. Bechara diz acreditar
que o decreto da unificação da Língua Portuguesa poderá colaborar
para o intercâmbio entre os países envolvidos, além de servir para
fortalecer a representação internacional dos mesmos. Ainda segundo
ele, as críticas do professor Ernani Pimentel ao Acordo, publicadas
pela Folha Dirigida, não são fundamentadas.

Frente à macroproposição, Prof. Evanildo Bechara, membro da Academia Brasileira
de Letras, rebate as críticas feitas ao Novo Acordo Ortográfico, que constitui ou preenche a
categoria Sumário do discurso da notícia, as outras categorias esquemáticas auxiliam a
organização de novas macroproposições que respondem pela expansão semântica do que vem
resumido no Sumário. A categoria Episódio se descreve pelas categorias Eventos e
Consequências/Reações. Nesse sentido, um episódio pode integrar e organizar uma série de
acontecimentos ou eventos. No esquema proposto por van Dijk (1992, p. 147), a categoria
Episódio se descreve pelas categorias Evento Principal, que é recursiva, isto é, pode ser
repetida no interior do discurso da notícia, visto que um só episódio pode conter mais de um
evento e pela categoria Background, que se explicita por “porções de texto em que se dá
informação que não é parte dos eventos noticiosos atuais enquanto tal, mas que fornece o
contexto social, político ou histórico geral ou as condições desses eventos” (VAN DIJK,
1992, p.146). Essa categoria se descreve por duas outras, a saber: Circunstâncias e História.
A primeira – Circunstâncias – se descreve pelas categorias Contexto e Eventos anteriores ou
prévios. Essas duas categorias associadas resgatam um passado próximo relativo ao Evento
Principal, além de auxiliarem a ativação dos modelos situacionais dos leitores na
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interpretação e compreensão da notícia. A categoria História, por seu turno, resgata o passado
distante relacionado ao Evento Principal. Finalmente, o passado próximo e o distante, isto é,
as Circunstâncias associadas à História constituem o Background do discurso da notícia.
A categoria Consequências/Reações, que se associa à categoria Eventos, organiza
todos aqueles eventos que são descritos como tendo sido causados pelo Evento Principal.
Finalmente, associada à categoria mais alta Episódio, há a categoria Comentários, que se
descreve por duas outras Expectativa e Avaliação. Tal categoria nem sempre ocorre no
discurso da notícia, o mesmo vale para a entrevista selecionada para análise, na qual tal
categoria inexiste.
No texto sob análise, o Evento Principal é a resposta do Prof. Evanildo Bechara às
críticas em relação ao Novo Acordo Ortográfico, que é orientada no texto pelas perguntas da
jornalista Lygia Freitas. Entendemos, nesse caso, que as perguntas da repórter não só
orientam como também restringem o tratamento dispensado ao assunto relativo ao NAO.
Desse modo, as perguntas da jornalista recuperam os Eventos Anteriores ou Prévios e seu
consequente Contexto situacional, circunstanciando, portanto, o Evento Principal.

Em

síntese, as perguntas da jornalista reconstroem, de forma sucinta, o passado próximo: as
críticas do Prof. Ernani Pimentel ao NAO.
As respostas do entrevistado, por sua vez, representam um conjunto de eventos que
constitui a forma genérica do Evento Principal – a resposta de Evanildo Bechara. A categoria
História, que constitui o passado distante relativo ao evento principal está enunciado nas
respostas do entrevistado, por exemplo, na utilização argumentativa do enunciador
(entrevistado) de boa parte do elenco de reformas ortográficas do passado, desde Gonçalves
Viana até a atual para comprovar que elas sempre foram realizadas por especialistas e para
demonstrar que todos os ortógrafos foram alvos de críticas no curso desse processo histórico.
Apresentamos, desse modo, a segunda parte da estrutura esquemática da notícia:
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DISCURSO DA NOTÍCIA
RELATO JORNALÍSTICO

COMENTÁRIO
S

EPISÓDIO
CONSEQUÊNCIAS/REAÇÕES
1.Publicação do artigo jornalístico de
autoria do Prof. Everardo Leitão , em 10
de março de 2010, no Jornal Folha
Dirigida.
2.Publicação do reportagem com o Prof.
Evanildo Bechara no período de 4 a 10 de
março de 20101, na FOLHA DIRIGIDA.

EVENTOS

EVENTO
PRINCIPAL
Resposta do
Prof. Evanildo
Bechara às
críticas em
relação ao
Novo Acordo
Ortográfico.

EXPECTATIVA

AVALIAÇÃO

ø

ø

BACKGROUND

CIRCUNSTÂNCIAS
CONTEXTO
Críticas do Prof. Ernani Pimentel ao
NAO:
1. O Acordo é arcaico e impositivo;
2. O Acordo Ortográfico apresenta
contradições, isto é, é imperfeito;
3. A ABL não tem autoridade para
proceder à Reforma Ortográfica.

EVENTOS
ANTERIORES OU
PRÉVIOS
Prof.
Ernani
Pimentel
concede
entrevista
à
FOLHA DIRIGIDA no
período de 28 de janeiro a
3 de fevereiro de 2010.

HISTÓRIA
Os Acordos Ortográficos têm sido
alvos de crítica:
1885 - Publicação da obra Bases da
Ortografia
Portuguesa,
por
Gonçalves Viana;
1911 - 1ª Reforma Ortográfica
1931 – 1º Acordo Ortográfico entre
Brasil e Portugal;
1945 – Novo Acordo Ortográfico
torna-se lei em Portugal, mas não no
Brasil, que se pauta no texto da
Convenção de 1943;
1990 – O Acordo Ortográfico atual.

A partir dessa disposição das informações textuais no esquema textual da notícia,
buscamos expandir intertextualmente a categoria esquemática Background com o objetivo de
circunstanciar e historicizar o evento principal - Resposta do Prof. Evanildo Bechara às
críticas em relação ao Novo Acordo Ortográfico - do texto-base.
Sob a perspectiva tridimensional da ação, proposta por Corrêa (2004, 2006), os
acontecimentos discursivos antecedentes ao tempo da enunciação, aos quais a autora
denomina acontecido, podem ser compreendidos sob a perspectiva temporal do curto tempo
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ou passado próximo e do longo tempo ou passado distante. Na primeira dimensão, próxima ao
tempo da enunciação, o acontecido refere-se à contextualização situacional do evento
principal. Na segunda dimensão, a do passado distante ou longo tempo, o acontecido
responde pela configuração do contexto sócio-histórico do evento principal, por meio de
interdiscursos que ressoam no tempo do presente enunciativo, oferecendo novas
possibilidades de projeção do futuro esperado, que, no dizer de Corrêa (2004, 2006), refere-se
à dimensão futura da ação ou do acontecimento, designada acontecível. Desse modo, a
dimensão passada do acontecimento ou acontecido, referente à categoria Evento Principal do
texto em análise será tratada a partir das dimensões de curto e longo tempo, a fim de compor a
categoria Background do discurso da notícia.

4.2.3 O acontecido na perspectiva do curto tempo: reconstrução das
circunstâncias do evento principal da notícia/entrevista

O acontecimento histórico do acordo ortográfico é discursivizado, inicialmente, na fala
de Evanildo Bechara como uma tentativa de unificação e simplificação dos diferentes modos
(orto)gráficos pelos quais a língua portuguesa se manifesta, como idioma, nos países
lusófonos. E, na fala do segundo enunciador, Ernani Pimentel, como planificação linguística
que produzirá efeitos deletérios na Língua Portuguesa, a pensar, por exemplo, segundo ele,
que as mudanças começaram a ser debatidas em 1975, quando ainda nem existia a internet. A
primeira pergunta da jornalista Lygia Freitas ao entrevistado Evanildo Bechara remete o leitor
ao contexto mais imediato da entrevista concedida por Ernani Pimentel ao mesmo jornal
Folha Dirigida, no período de 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2010. No Lead dessa
entrevista, a mesma jornalista informa o leitor sobre a participação do professor Ernani
Pimentel em uma audiência pública no Senado Federal, em 04 de novembro de 2009, como
membro fundador do movimento Acordar Melhor. Esse movimento, com inscrição online
pelo site www.acordarmelhor.com.br, decorreu da reação ao Decreto nº 6583/08, de 29 de
setembro de 2008, que promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
O próprio Ernani Pimentel afirma que a natureza do movimento Acordar Melhor é
apartidária e sua participação no Senado Federal como líder desse movimento foi bem
acolhida pelos seguintes parlamentares dessa casa: Cristovam Buarque, Marisa Serrano,
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Flávio Arns (professor de português e linguista), Aldemir Santana, Gym Argelo e João Fortes.
Entre os demais adeptos do movimento Acordar Melhor figuram também “inúmeras
personalidades de influência e prestígio nacional, tais como o Presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, Maurício Azêdo, o Presidente dos Diários Associados, Álvaro
Teixeira da Costal, o Presidente da Academia de Letras de Brasília, o Ministro do STI,
Humberto Gomes de Barros, Secretários de Educação como José Luís Silva Valente e Maria
Thereza Sombra, diretores de TV, como Luís Eduardo Leão, jornalistas importantes como
Carlos Chagas, Márcio Cotrim e Paulo Castelo Branco e mais onze mil professores,
estudantes de terceiro grau e profissionais liberais...”.
Segundo a concepção de van Dijk (2000), esses nomes podem configurar-se como um
grupo social, porque seus membros compartilham o mesmo marco de cognição social a
respeito do Novo Acordo Ortográfico e posicionam-se desfavoravelmente a este mesmo
acordo.
Na história recente em que se configura o NAO, pode-se afirmar que esse acordo teve
início em 1986, no primeiro encontro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), “ocasião em que a Academia Brasileira de Letras, representada pelo acadêmico e
filólogo Antônio Houaiss, apresentou um Memorando sobre o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa.” (SILVA, 2008, p. 23). Mesmo com a aprovação em 1990, o NAO não recebeu
as ratificações necessárias para que pudesse entrar em vigor nos idos de 1994, razão pela qual,
foram assinados dois Protocolos Modificativos: em 1998, aboliu-se a cláusula do acordo que
definia o ano de 1994 como limite para sua entrada em vigor; em 2004, foi determinada a
ratificação de apenas três países para vigorar o NAO e incluiu-se o Timor-Leste entre os
países participantes do acordo.
Em Portugal, nos últimos dois anos, após a aprovação do Novo Acordo Ortográfico,
em 16 de maio de 2008, no Parlamento português, houve inúmeras reações que culminaram
numa petição, que contabilizou, segundo Silva (2008), mais de vinte mil assinaturas contra o
Acordo Ortográfico4. A petição foi assinada por dezenove intelectuais portugueses: Ana
Isabel Buescu, António Emiliano, António Lobo Xavier, Eduardo Lourenço, Helena Buescu,
Jorge Morais Barbosa, José Pacheco Pereira, José da Silva Peneda, Laura Bulger, Luís
Fagundes Duarte, Maria Alzira Seixo, Mário Cláudio, Miguel Veiga, Paulo Teixeira Pinto,
Raul Miguel Rosado Fernandes, Vasco Graça Moura, Vítor Manuel Aguiar e Silva, Vitorino
Barbosa de Magalhães Godinho e Zita Seabra.

4

Na entrevista com Ernani Pimentel (anexo 2), o entrevistado notifica mais de 110 mil assinaturas.
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O deputado da União Europeia, Vasco Graça Moura, primeiro a assinar essa petição,
declarou na Lusa – Agência de Notícias de Portugal que "o acordo serve interesses
geopolíticos e empresariais brasileiros, em detrimento de interesses inalienáveis dos demais
falantes de português no mundo, em especial do nosso país.” E, acrescentou: "Os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP] e o Timor ficarão completamente
dependentes da edição e das indústrias culturais brasileiras”, complementando que o mesmo
acontecerá com Portugal.5
Outra manifestação contrária que revela a preocupação dos portugueses em relação à
posição do Brasil diante da aprovação do NAO é a do escritor e jornalista português Miguel
Sousa Tavares, que declara na agência Lusa: "O Brasil é o único país que recebeu a língua de
fora e que impõe uma revisão da língua ao país matriz, como se os Estados Unidos
impusessem um acordo ortográfico à Inglaterra.”6
As razões apresentadas pelo professor Ernani Pimentel, por meio do movimento
Acordar Melhor, e as que qualificam o outro grupo de oposição ao NAO, representado por
parcela considerável da elite intelectual portuguesa, comungam sobre as falhas ortográficas do
NAO, mas movem-se por propósitos distintos. O primeiro aponta as falhas para comprovar a
ineficiência da ABL na condução do NAO e na adequação do VOLP. Na tentativa de
deslegitimar as ações da ABL na reformulação do VOLP, sem terrecebido aprovação no
Senado Federal, Ernani Pimentel defende a inconstitucionalidade do acordo. O segundo grupo
também aponta as falhas, sobretudo a retirada das consoantes mudas, frequentes no português
europeu, para mostrar que o NAO atende os interesses brasileiros e sua implementação poderá
causar prejuízos no ensino e no mercado editorial de Portugal e dos PALOP, pois tais países
africanos utilizam o português europeu e não o português brasileiro.
Em nove de fevereiro de 2008, o semanário angolano A Capital publicou um artigo em
que o jornalista e escritor angolano, José Eduardo Agualusa, explica que uma das razões para
as discordâncias com relação ao NAO é, “no caso de Portugal, de um enraizado sentimento
imperial em relação à língua. No referido debate, na Casa Fernando Pessoa, este sentimento
ficou explícito quando um espectador se levantou aos gritos: ‘A língua é nossa!’.”7 Ainda no
mesmo artigo, esse escritor pondera:

5

(Disponível no site http://educacao.uol.com.br/ultnot/2008/04/08/ult105u6378.jhtm, acessado em 21 de abril de
2011).
6
(Disponível no site http://educacao.uol.com.br/portugues/reforma-ortografica/2009/09/21/ult5771u144.jhtm
acessado em 21 de abril de 2011).
7
(Disponível no site http://ciberduvidas.sapo.pt/articles.php?rid=1602, acessado em 21 de abril de 2011).
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Caso o Acordo Ortográfico não venha a ser aplicado — por resistência de Portugal
—, entendo que Angola deveria optar pela ortografia brasileira. Somos um país
independente. Não devemos nada a Portugal. O Brasil tem cento e oitenta milhões
de habitantes, e produz muito mais títulos, e a preços mais baratos, do que Portugal.
Assim sendo, parece-me óbvio que temos mais vantagem em importar livros do
Brasil do que de Portugal. (IBIDEM).

A fala desse jornalista e escritor angolano, José Eduardo Agualusa, que posteriormente
foi rebatida pelo escritor moçambicano Mia Couto, em nota publicada no Diário Digital/Lusa,
8

além de reforçar o cenário controverso do NAO, aponta para um novo mapeamento

geopolítico que coloca o Brasil em posição de supremacia em relação ao seu ex-colonizador,
Portugal, devido a sua capacidade no plano econômico, visto que o Brasil é hoje a sétima
economia mundial e integra o BRIC9. Sua dimensão continental também o coloca como o país
com o maior número de falantes da Língua Portuguesa, que comparado aos de Portugal,
chega-se a uma proporção de 95 por 5. Dados complementares, mas não menos relevantes,
apontam a supremacia do Brasil no campo da produção de livros. Com base em dados
estatísticos da Unesco de 1997, Noll (2008) registra a supremacia do Brasil em comparação a
Portugal na produção de livros, com 27.557 edições brasileiras anuais, das quais 10.039 foram
editadas em língua portuguesa, contra Portugal que editou apenas 6.430 títulos, dentre os
quais 3.906 em língua portuguesa. Na mídia impressa, o Brasil, em 2000, contava com 465
jornais com tiragens de 7,88 milhões de exemplares; Portugal, no mesmo ano, contava com
28 jornais com uma tiragem de 1 milhão de exemplares. A revista brasileira Veja, com uma
tiragem de 1,2 milhão de exemplares (1999), figura entre as maiores revistas políticas
semanais do mundo, contra uma tiragem de 126 mil, em 2006, da revista portuguesa Visão.
No campo das emissoras de televisão, o Brasil dispõe, com a Rede Globo, de uma das
maiores empresas do mundo nesse setor. No campo da produção cinematográfica, em 1999, o
Brasil produziu 40 filmes contra 15 em Portugal.
Noll (2008) conclui que “o Brasil é o único país que, como antiga colônia sobre a base
de sua herança portuguesa, além de muitas outras influências, se desenvolveu como centro
irradiador do mundo lusófono”. Portugal, segundo Margarido (2000), sofreu uma forte
relativização com a perda das colônias e tenta, atualmente, compensar-se, atualmente, na
lusofonia.
Os acontecimentos e dados antecedentes organizados a partir do texto-base ampliam o

8

(Disponível no site http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id=4&id_news=318094, acessado em 21 de
abril de 2011
9
Sigla que se refere ao Brasil, Rússia, Índia e China: países que se destacaram pelo rápido crescimento de suas
economias no século XX.
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contexto situacional relativo ao Evento Principal da entrevista do professor Evanildo Bechara
e configuram parcialmente a categoria Background do discurso da notícia, no tocante ao
passado próximo ou curto tempo. O resultado dessa primeira articulação entre o
acontecimento e o acontecido no curto tempo será combinado ao resultado da articulação
entre o acontecimento e o acontecido no longo tempo (item 4.2.3.1) para dar subsídios
necessários a outro plano da análise discursiva, no qual serão discutidas as relações entre os
grupos sociais orientados pelas categorias Poder, Controle e Acesso (item 4.4).

4.2.3.1 O acontecido na perspectiva do longo tempo: reconstrução do contexto
sócio-histórico do evento principal da notícia

Após as grandes navegações portuguesas, o Brasil é inserido no quadro dos falantes de
português. O Brasil, por influência dos colonizadores, sofreu uma miscigenação de raças e de
língua, diferenciando o português brasileiro do europeu, tanto na escrita quanto na oralidade.
Dessa divergência nasce a incansável disputa de duas nações políticas pelo território lusófono.
O problema fonético verificado no português desses dois países acabou desencadeando quatro
tentativas de acordos ortográficos feitos pelos dois países de Língua Portuguesa Portugal e
Brasil até os dias de hoje.
As narrativas de insucesso entre brasileiros e portugueses em torno do Acordo
Ortográfico remontam ao ano de 1907 cuja proposta da ABL tinha Medeiros e Albuquerque
como responsável direto para empreender essa ação. No entanto, a reforma só veio se efetivar
em 1912 e não trouxe os resultados tão esperados, pois muitas foram as críticas e pouca
aceitação. Isso era naturalmente esperado dada a atitude inovadora e polêmica daquele
acordo. Ataques eram lançados de todos os lados, inclusive por Antônio Torres que se
posicionou terminantemente contra ao projeto de reforma apresentado por Medeiros e
Albuquerque. Nesse sentido, Carlos de Laet também se mostrou contrário a qualquer reforma
ortográfica que, segundo ele, era um verdadeiro disparate linguístico resultante das
modificações que haviam sido propostas pelo projeto da ABL.
Até o fim do século XIX, vivia-se numa espécie de Babel ortográfica, em que todos os
critérios eram consentidos, tanto os sônicos, como os etimológicos e os estéticos. Havia até
quem valorizasse a grafia numa ligação afetiva, visual e simbólica com as palavras e se
formos ver o que se passou para além-mar, encontraremos o acadêmico brasileiro Carlos Laet
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a ridicularizar o cágado com “k”. Estes exemplos sinalizam e servem para problematizar de
que modo a desvalorização em torno da guerra da língua podia realçar a necessidade de
regras, que devem ser revistas periodicamente, inclusive indo no sentido da simplificação e
modernização da escrita.
Não havia dúvida nenhuma que, no bojo das discussões em torno da história da
reforma ortográfica, a que mais gerou polêmica foi aquela realizada em 1911, em Portugal,
organizada por Gonçalves Viana, um foneticista português que escreveu a sua Ortografia
Nacional em 1904 que contou com a ajuda de Carolina Michaëlis, Cândido de Figueiredo,
Leite de Vasconcelos e outros. Esse grupo implementou a primeira reforma que teve como
premissa a simplificação da Língua Portuguesa e serviria de modelo ou não aos projetos de
reformas posteriores, desencadeando, com isso, algumas reações contrárias, uma vez que a
simplificação das grafias correntes não produziram os efeitos esperados. O documento que
comprova uma reação contrária às de Aniceto Gonçalves Viana foi um projeto substitutivo,
apresentado por Salvador de Mendonça e Sylvio Romero, cuja finalidade era manter a pureza
do vernáculo e sistematizar a ortografia, que privilegiasse os traços e realidades brasileiros.
De cunho unilateral, essa reforma de Viana, como bem explicita Evanildo Bechara,
fracassou porque prestigiava tão-somente os aspectos linguísticos de Portugal, desprezando os
aspectos linguísticos do Brasil. Essa atitude acabou provocando uma forte indignação dos
brasileiros que se sentiram traídos e tratados como se ainda fossem a antiga colônia de
Portugal.
Uma outra tentativa frustrada em torno de um projeto reformista data de 1907 a 1912
mexeu com os brios nacionalistas dos brasileiros por não ter levado em consideração, mais
uma vez, a situação da ortografia no Brasil, o que foi entendido com um sentido de
unilateralidade que havia representado esse projeto.
Como se vê, essa história de fracasso em torno das reformas ortográficas não ficou
instanciada aí, mas continuou quando, em 1931, as duas nações Brasil e Portugal passaram a
fazer correções das divergências da Reforma de 1911, logo após a ABL anunciar, em 1907,
uma ortografia simplificada. No entanto, em 1943, as correções passaram a ser feitas no
tocante aos acréscimos necessários a um acordo, diante de uma publicação que foi lançada em
1942, denominada de Vocabulário Ortográfico de Lisboa, instituída pela Academia das
Ciências de Lisboa. Disso decorreu a criação de um Vocabulário que contivesse aspectos do
falar brasileiros ao que a ABL publicou o seu PVOLP (Pequeno Vocabulário da Língua
Portuguesa). Mais uma vez, tudo foi em vão, uma vez que Portugal não aceitou a proposta
brasileira e o acordo acabou fracassado.
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Nessa trajetória de insucessos, houve então mais algumas tentativas para se alcançar a
tão desejada reforma que colidisse com ambos os objetivos das duas nações. Até que, em
1945, as Academias passaram a manifestar interesse em redigir um acordo, que também não
teve sucesso. Para resolver, portanto, esse impasse, Portugal acabou pondo em prática o
pseudo-acordo de 1945 e o Brasil, vigorava as orientações do PVOLP de 1943. Naquela
época, o que se notava era que os usuários da língua portuguesa dos dois países sentiam-se
donos, cada povo, ao seu modo, do idioma pátrio, como se fosse perfeitamente possível e, ao
mesmo tempo, conveniente um povo ser seu donatário.
De fato, as questões atinentes à ortografia sempre demandam posturas por vezes
polêmicas tanto aqui como lá, pelo fato de muitos considerarem que a orografia de uma língua
pudesse constituir a sua essência ou como se as mudanças operadas pela ortografia tivessem o
pleno poder de modificar o uso oral de uma comunidade linguística. Como sabemos, nenhum
sistema ortográfico possui o privilégio de ser perfeito ou definitivo, como nos assegura
Evanildo Bechara, uma vez que a língua é viva, mutável e sua ortografia não deixa de ser
precária, pelo fato de representar os seus fenômenos fonéticos de forma arbitrária e
conveniente a estados linguísticos.
Dito dessa forma, acabamos de entender que os discursos que aí se fizeram, nesse
passado distante, acerca das reformas ortográficas entre as duas nações, podem ser vistos não
apenas como construções sociais fixas do mundo, para sempre instituídos, mas também como
elementos instituintes de relevantes reconfigurações de novas reações sociais de poder.
O contexto sócio-histórico imputa-nos reconhecer, portanto, que, nesse percurso
historiográfico em que se sucederam as reformas ortográficas, apresentava-se prenhe de
mudanças políticas, econômicas e sociais, oriunda de um sentimento nacionalista advindo da
Independência Política, que acabou provocando, em termos linguísticos, motivos calorosos de
discussões que ambicionavam a tão desejada independência e identidade linguísticas e, por
consequência, a ortográfica.
Diante de tal clima, o Governo da República nomeou uma comissão composta por
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Cândido de
Figueiredo e Gonçalves Viana para, juntos, passarem a estudar a reforma ortográfica e, por
decreto, oficializa a nova ortografia, certamente não pensou que, qual discórdia, estava a
lançar oficialmente o (des)acordo que está na origem da guerra da língua. Neste estudo, o
ortógrafo, Gonçalves Viana, mais uma vez, apresenta seu sistema simplificado, que se baseou
em estudos diacrônicos e diatópicos. Além dessa obra, o foneticista também lançou o
Vocabulário Ortográfico e Ortoépico da Língua Portuguesa, em 1909, que serviram de base
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para diligências posteriores no campo da ortografia.
Frente a essa publicação feita pelo português Gonçalves Viana, o Brasil independente
não tolerou que Portugal o tratasse como colônia, decretando unilateralmente substanciais
mudanças na ortografia da língua portuguesa. Com essa postura hegemônica, Portugal estava
a consumar o divórcio ortográfico que ainda hoje perdura.
Esse acordo de 1943 reconciliava as divergências existentes nos dois países,
procurando estabelecer uma grafia única. Por conta da dificuldade da expressão de duas
realidades fonéticas diferentes, foram escolhidas formas únicas predominantes, ora conforme
o sistema português, ora conforme o brasileiro. Em Portugal, como se sabe, esse Acordo não
chegou a ser aprovado pelo poder político. Sobre essa questão, assim nos assevera Kemmler:
A convenção de 1943 não regulamentava a ortografia como sistema de regras, mas
sim estabeleceu as bases legais para que este sistema pudesse ser alterado pelas
Academias. Se bem que houvesse quem a intitulasse de acordo (indicando o ano de
1943), não se trata senão de um engano. (KEMMLER, 2009, p.72).

Sem sucesso, o (des)acordo ortográfico foi substituído pelo de 1945. É possível ver
que, no Brasil, esse acordo foi oficializado pelo governo José Linhares através do Decreto-Lei
nº 8.286 de 5 de dezembro de 1945. Muito diferente do que aconteceu em Portugal, o acordo
não foi visto com bons olhos, uma vez que o lado português obteve, nas negociações do
acordo, maior êxito do que o Brasil. Isso acabou gerando uma amarga polêmica antiacordo da
qual participaram vários brasileiros. Uma das razões do fracasso dessa tentativa do acordo é
que, embora tivesse sido oficializado e tornado obrigatório, nada foi feito para legitimar a sua
aplicação no Brasil, inclusive não só o próprio Diário Oficial, órgão governamental no Brasil,
parece não ter seguido a ortografia decretada nesta publicação, mas também a Constituição
publicada em 1946 não seguiu a reforma de 1945 e isso era uma evidência nítida de que o
sistema se encontrava numa posição fraca e que necessitava ser reforçado ou abolido
definitivamente.
Assinala-se que esse processo de unificação ortográfica do português (simplificação e
racionalização) já vem, nos tempos modernos, desde fins do século XIX, e tem sido
conduzido com ânimo unitário de modo a abarcar todo o âmbito geográfico e social da língua,
apesar dos equívocos sugeridos entre as posições brasileira e portuguesa, a partir de 1945.
Será que a nova proposta de Acordo Ortográfico vai agora produzir a tão desejada
unificação ortográfica, pelas vias escolhidas? Isso não é tão certo assim, sobretudo se
pensarmos que a língua portuguesa não é apenas e só o seu sistema grafemático e que ela
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apresenta duas variantes ortofônicas e ortoépica bem caracterizadas e distintas e que,
naturalmente, efeitos e repercussões do sistema ortográfico na fonética e na ortoépia. As
opiniões contrárias ao Acordo Ortográfico resultam essencialmente:
a) da confusão entre ortografia, as regras da escrita e linguagem. O Acordo Ortográfico
tem por objetivo a existência de uma única ortografia no espaço da língua portuguesa, não
pretende, o que aliás seria absurdo, unificar as diferentes variantes da nossa língua.
b) no caso de Portugal, de um enraizado sentimento imperial em relação à língua. No
referido debate, na Casa Fernando Pessoa, este sentimento ficou explícito quando um
espectador se levantou aos gritos: "A língua é nossa!" A História desmente-o. A língua
portuguesa formou-se fora do espaço geográfico onde se situa Portugal — na Galiza. Por
outro lado, a língua portuguesa tem sido sempre, ao longo dos séculos, uma criação
coletiva de portugueses, africanos, brasileiros e povos asiáticos.
c) de uma série de objeções técnicas ao presente acordo. Muitas delas fazem sentido. Neste
caso, parece-nos que o mais correto seria corrigir essas deficiências e depois aplicar o
acordo.
Nesse sentido, reconhecemos que o português é a única língua de cultura no mundo
moderno com duas ortografias oficiais, com prejuízo para os seus usuários e respectivas
sociedades têm marcas tópicas ou vocalistas, em função de pronúncias cultas, mas de limitada
aceitação seja de forma teórica, seja prática por parte de grandes contingentes de falantes da
língua. Nesse ponto, é importante salientar que os autores do Protocolo querem significar,
com a expressão duas ortografias oficiais, justamente a brasileira e a portuguesa. Aqui se
evoca ao Acordo de 1945, só adaptado em Portugal e não no Brasil cujas bases foram
consideradas constrangedoras para os falantes brasileiros e o padrão ortográfico de 1943 só
foi adaptado unilateralmente pelo Brasil.
Segundo Estrela (1993), se tudo tivesse corrido bem, o que não aconteceu, poder-se-ia,
dentro de algum tempo, entender esta peculiaridade de a língua portuguesa admitir duas
grafias oficiais. Situação que, segundo a autora, tem constituído um forte obstáculo à
promoção internacional do nosso idioma, quer em universidades estrangeiras, quer em
organismos internacionais, em que Portugal tem assento.
Se o Acordo em 1945 entre Portugal e Brasil apresentava bases constrangedoras para
os usuários brasileiros, há que se perceber que os que se seguiram não produziram os efeitos
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esperados. Assim, a grande questão da reforma ortográfica suscitou uma série de reflexões
que tem, desde 1904 e existe desde o momento em que se sentiu a necessidade de fixação de
critérios e codificação da escrita, motivando estudiosos a exclamarem: “A guerra civil
ortográfica é mais para sorrir, que para mortificar ou matar”. Esse comentário é de Agostinho
de Campos, a propósito da reforma ortográfica posta em vigor, no Brasil, em 1931. Num
artigo publicado no Comércio do Porto, de 15 de julho de 1934, o ilustre mestre ironiza o
excesso de paixão com que portugueses e brasileiros tratavam a questão ortográfica.
Não satisfeitos com tantos descompassos em torno de uma unificação ortográfica que,
de fato, viesse satisfazer política e economicamente ambos os lados, linguistas e filólogos
então, em 1967, através do Iº Simpósio Luso-Brasileiro sobre a Língua Portuguesa
Contemporânea, realizado em Coimbra, aprovaram uma moção, na qual se apelava às
instâncias competentes para resolverem a singular situação de termos a única língua de cultura
com dupla grafia oficial. Esse evento teve uma excelente repercussão na imprensa brasileira,
mas passou, praticamente, despercebido em Portugal. Esse foi, portanto, um momento que
permitiu que, na década de 70, houvesse a possibilidade de se dar um passo a mais em busca
de tão desejosa unificação ortográfica. Nessa década, foram feitas algumas alterações do
acordo em vigor, ou seja, o de 1943. Estas alterações entraram em vigor em 1971, primeiro no
Brasil e só depois em Portugal, através do Decreto-Lei nº 32/73, de 6 de fevereiro de 1973.
Em 1975, um projeto fica pronto a que o contexto sócio-político, de cá e de lá, negou
oportunidade de sua concretização. Mais uma vez tentativa fracassada de um Acordo entre os
dois países lusófonos. Algumas razões permitiram isso. Primeiro, o fato de Portugal ter sido
uma democracia recém-criada e cheia de problemas internos, enquanto o Brasil, no momento
das negociações, encontrava-se em regime militar, bem como a existência em ambos os países
de demasiados problemas de outra natureza podem ter sido decisivos para impedir, naquele
momento, um novo empenho oficial em questões ortográficas. Destaca-se que, apesar de não
ter sido aprovado naquela época, o acordo contemplava a ortografia unificada, a fim de
respeitar o Brasil e Portugal, bem como a admissão de dupla grafia e a facultatividade onde
fosse necessário, constituindo, com isso, e fazendo justiça aos dois países, sem causar
vantagens nem desvantagens para um dos parceiros. Só que isso trouxe, por outro lado, um
problema, pois a aproximação da ortografia entre Brasil e Portugal deixou de levar em
consideração, por exemplo, as ex-colônias de Portugal. Diante disso, que sistema ortográfico
deveria seguir os países de fala e escrita portuguesas?
Esse problema gerado no construto de um projeto do Acordo Ortográfico foi revisto
em 1986, precisamente nos dias 6 a 12 de maio, no Rio de Janeiro, quando os seis países
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africanos de língua oficial portuguesa (POLOP), salvo Guiné-Bissau, reuniram-se com a
finalidade de acabar com esse impasse ortográfico, estabelecendo um primeiro acordo
plurinacional. Desse encontro, resultou o Protocolo de Unificação Ortográfica da língua
portuguesa que contém as bases analíticas da ortografia simplificada da língua portuguesa de
1945, revistas e renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986. Não poderiam ser diferentes
as reações polêmicas, principalmente da República Portuguesa.
Assim, com mais um fracasso explicitado nessa tentativa de Acordo de 1986, uma vez
que não foram resolvidos os problemas ortográficos dos países de língua portuguesa, a
Comissão Nacional de Língua Portuguesa (CNLP) promoveu um intercâmbio de ideias
ortográficas que culminou no envio, em 1988, de um Anteprojeto de Bases da Ortografia
Unificada da Língua Portuguesa, o qual foi aceito na resposta dada pela Academia Brasileira
de Letras em janeiro de 1989. Já em 1990, na Academia de Ciências de Lisboa, especialistas
de todos os países de língua oficial portuguesa estabeleceram formalmente as bases
ortográficas, inclusive colocando que este entraria em vigor em 1994, depois de ratificados
pelos respectivos governos, tornando-se assim lei.
Os impactos quanto ao NAO foram tão surpreendentes que Júlio Dantas, então
presidente da Academia de Ciências de Lisboa, disse que bastou a notícia do Acordo para que
várias universidades estrangeiras abrissem as suas portas com criação de cadeiras e leitorados.
Isso prova que o NAO acabou por difundir e promover a Língua Portuguesa em países não
lusófonos.
Naquela época, em 1994 bem como nos anos anteriores, o que se notava era que os
usuários da língua portuguesa dos dois países sentiam-se donos, cada povo, ao seu modo, do
idioma pátrio, como se fosse perfeitamente possível e, ao mesmo tempo, conveniente um
povo ser seu donatário. Isso posto, entendemos que tanto no passado como no presente, os
comportamentos das pessoas acabam sendo semelhantes, em virtude de as mudanças
ortográficas interferirem nos hábitos de escrita de cada falante, mexendo, com isso, aqueles
automatismos já adquiridos em anos de prática, o que faz com que haja perturbação e gerem,
por assim dizer, contestação.
O texto Inicial do Acordo é assim apresentado:
Considerando que o projecto de texto de ortografia unificada de língua portuguesa
aprovado em Lisboa, em 12 de Outubro de 1990, pela Academia das Ciências de
Lisboa, Academia Brasileira de Letras e delegações de Angola, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a adesão da delegação de
observadores da Galiza, constitui um passo importante para a defesa da unidade
essencial da língua portuguesa e para o seu prestigio internacional [...] (Acordo
Ortográfico, 1990).
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O acordo é, portanto, como bem explicitado em seu texto inicial, um passo para a
defesa da unidade da língua portuguesa, o que nos remete a uma clara estratégia política de
prestígio dos países e defesa de soberania, bem mais do que apenas questões de ordem
linguística como pensam muitos.
Não é surpreendente que os países africanos e o Timor-Leste não tenham repercutido
muito a respeito do acordo. Foi visto que eles já sofrem com tantas questões linguísticas, que
o acordo ortográfico se configura como uma alternativa bem à parte de sua realidade. Para
Brasil e Portugal, o caso foi diferente. O acordo teve grande repercussão na comunidade
acadêmica, principalmente pelos estudiosos de linguística e literatura, além de sociólogos.
Para além das controvérsias do NAO e críticas, é importante ressaltar a marginalização
dos países africanos e asiático de língua portuguesa quando da discussão do Acordo
Ortográfico. Isso se dá visivelmente pelo fato de tais países enfrentarem problemas
linguísticos de ordem muito mais graves. Estes, depois de conquistada a sua independência
perante seu antigo colonizador, Portugal, tiveram que se unificar e proteger por trás da
oficialização de um idioma para que a sua soberania fosse reconhecida internacionalmente. A
centralização do Português como língua oficial representa a tentativa desses países de se
encaixarem num modelo de organização política que não é o seu, porém é o vigente no
ocidente.
O mercado mundial vem se consolidando como cenário de uma disputa política
engendrada sobre os espaços que ocupam as mais diversas línguas existentes. Dessa forma, a
língua ganha valor econômico, como moeda, e os dirigentes dessas comunidades exploram
suas potencialidades, visando ao lucro, o prestígio social, o maior poder de decisões. Nesse
respeito, assim se expressa Mariani:
Se as línguas podem ser pensadas como uma variável econômica, seja por linguitas,
seja por economistas, isso permite tomá-la como objeto de planejamento e decisões,
um elemento a mais em cenários econômicos reais ou projetados, com custos e
benefícios a serem calculados. (MARIANI, 2008, p. 2).

A autora destaca que pesquisas visando à compreensão das relações que a política
estabelece com as línguas e com as questões econômicas não são novas, tendo em conta a
investigação da expansão linguística e do mercantilismo durante as navegações. No entanto,
Mariani (2008) coloca-se nessa questão problematizando a formulação de discursos sobre a
língua como variável econômica no ambiente acadêmico e na mídia, pois crê que isso pode
gerar um debate ou uma disseminação em torno da expressão utilizada.
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Além disso, a pesquisadora salienta que os países, ex-colônias, devem ter maior
atenção na receptividade de tais discursos, pois estes podem funcionar como uma nova
maneira de silenciar outros discursos, aqueles que retomam, de forma crítica, a historicidade
da hegemonia das línguas de colonização.
De toda essa exposição, evidente fica que os resultados desse movimento da
unificação, promoção e difusão da língua portuguesa via NAO tem, timidamente, ecoado com
certo vigor e pujança da língua em países não lusófonos. Basta perceber isso nos CELPEBRAS e nos programas leitorados, quando a lusofonia consolida-se como uma unidade,
promovendo, dessa forma, a língua portuguesa em espaços não lusófonos. Há assim um
conjunto de dizeres sobre o NAO que mobiliza o debate sobre as ideias a respeito da
formação sócio-histórica do português, que se formula a partir do debate acalorado em torno
desse evento comunicativo – NAO - que se instaura por posições de linguistas e filólogos que
tomam o lugar de organizar os fatos e analisar as condições de nossa formação social diante
da língua. Diante dessa constatação, o Brasil se insere nesse contexto internacionalizado,
principalmente na CPLP. O português, portanto, falado nos países lusófonos, é considerado
uma língua transcontinental, dado ao fato de estar presente em muitos países da Europa,
África e da América por meio das diásporas, não só portuguesas, mas também da Língua
Portuguesa.
Quanto ao acordo ortográfico, o que fica é a constatação de que o Estado acaba
mantendo o controle no exercício de poder. O NAO seria apenas uma tentativa de unidade
entre povos de mesma língua e uma estratégia política de unificação com poucos resultados
mais substantivos.
Resguardadas as diferentes conjunturais sócio-políticas em que ocorreram as reformas
ortográficas, as ações do longo tempo comparadas às ações do curto tempo mais se
reproduzem do que inovam e os grupos e instituições sociais alteram seus membros, mas não
os interesses. De fato, o que se alterou foi o empalidecimento da ideologia nacionalista e a
supremacia da lusofonia extensiva a um espaço territorial onde atuam os países lusófonos, sob
a chancela da CPLP.
4.3 O Novo Acordo Ortográfico na perspectiva da CPLP pela difusão do Português
como Língua Estrangeira (PLE): Poder, Controle e Acesso

As relações entre discurso e poder pelo viés da Análise Crítica do Discurso sócio-

119

cognitivo e interacional baseiam-se, numa perspectiva geral, no estudo da reprodução
discursiva do abuso de poder pelo discurso, concebido como forma de dominação. O traço
“crítico” desse tipo de abordagem se aplica, segundo van Dijk 2008, quando satisfaz um ou
vários dos seguintes critérios:
[a] Relações de dominação são estudadas principalmente da perspectiva do grupo
dominado e do seu interesse; [b] As experiências dos (membros de) grupos
dominados são também usadas como evidências para avaliar o discurso dominante;
[c] Pode ser mostrado que as ações discursivas do grupo dominante são ilegítimas;
[d] Podem ser formuladas alternativas viáveis aos discursos dominantes que são
compatíveis com os interesses dos grupos dominados (VAN DIJK, 2008, p. 15).

Nessa direção, esse autor acrescenta que tais critérios de criticidade revelam que os
estudiosos dos ECD são engajados em favor dos grupos dominados na sociedade. A
consciência desses estudiosos sobre os tópicos ou temas por eles abordados não se
circunscreve ao domínio científico, mas se prolonga para a dimensão social e política, com o
propósito de contribuir para a mudança social.
É importante destacar que, embora haja controvérsias, a assunção de uma perspectiva
crítica e socialmente comprometida não diminui o rigor científico das pesquisas. Desse modo,
uma coisa é estudar formalmente as diferenças de enfoque formal e linguístico sobre as
questões ortográficas e outra bem diferente é fazê-lo com igual rigor para evidenciar como
esses diferentes enfoques estão a serviço de interesses de grupos dominantes.
No caso desta Dissertação, objetivamos buscar compreender a historicidade dos
discursos no entorno das tentativas de um “acordo” ortográfico tendo por protagonistas atores
que representam os ideais do discurso colonialista, no qual encontramos ecos da colonização
portuguesa sobre os seus povos dominados e, por outro, os discursos que representam a
insurreição mais proeminente daquele que um dia foi vice-reino de Portugal.
Em tempos de uma geopolítica em que os Estados-nação convivem com os
megablocos econômicos (Nafta, Mercosul, União Europeia etc), a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) tem contribuído para configurar nessa nova geografia o lugar da
lusofonia. Resta a dúvida sobre uma questão importante: a CPLP, embora reúna
representantes de Portugal, do Brasil e dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), atende, de fato, a interesses comunitários dos países que a integram ou reproduz
uma ideologia de resgate do império português?
Historicamente, a unificação ortográfica tem navegado em mar revolto e naufragado
em vários episódios pela insistência de apagamento do discurso das suas ex-colônias pela
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estratégia discursiva de criação de uma história comum entre colonizador e colonizados,
mesmo sendo “frequentemente maculada pela violência do ‘facto colonial’.” (MARGARIDO,
2000, p. 13). Esse autor e ensaísta português mostra, com fina ironia em relação a Portugal, a
necessidade de se “medir com o rigor indispensável, a soma de fobias provocadas por uma
história que não pode evitar as marcas da violência exercida sobre os Outros”(IBIDEM, 2000,
p. 6). E prossegue:
Basta considerar com atenção o percurso dos acordos ortográficos, para encontrar a
mesma inquietação, a republicana de ontem ou até de anteontem, a fascista e agora
democrática: assegurar o controle da língua, obrigar os demais locutores a aceitar as
regras portuguesas (IBIDEM, 2000, p. 6-7).

Van Dijk (2008) afirma que o poder se define em termos de controle de um grupo
sobre outros grupos e seus membros. Se esse controle se manifesta em prol dos interesses
daqueles que exercem o poder e contra os interesses daqueles que são controlados, podemos
conceber a existência de abuso de poder.
A terceira categoria Acesso, que funciona de forma associada às outras duas já
expostas – Poder e Controle – é também oriunda da teoria multidisciplinar da ideologia
proposta por Van Dijk (2000) e resulta do controle que os grupos poderosos exercem sobre
quem participa, por exemplo, de um evento comunicativo, quando, onde e com que
propósitos. Isso implica saber como são regulados os acessos por aqueles que estão no poder.
A constituição de grupos sociais resulta quase sempre das decisões relativas ao acesso
ativo sobre um dado evento comunicativo. Na visão retrospectiva do evento comunicativo das
reformas e dos acordos ortográficos, a primeira iniciativa coube a Portugal, com a reforma de
1911, que resultou em grande medida das propostas de Gonçalves Viana e Vasconcellos
Abreu em obra por eles publicada em 1885 sobre o tema. Na introdução dessa obra, à qual
denominam circular dirigida aos editores, os autores anunciam as orientações de base, cujos
principais interesses eram: a) dar cientificidade à ortografia portuguesa; b) oferecer à
ortografia portuguesa caráter uniforme em consonância aos modelos ortográficos do espanhol
e do italiano; c) atribuir ao país uma vida nacional. (VIANA & VASCONCELLOS, 1885, p.
3-4).
Nessa época, o Brasil já era independente e vivia intenso momento de construção de
sua identidade nacional e linguística com expressão intensa no movimento literário do
Romantismo, sobretudo na figura de José de Alencar. Nessa época, segundo Castilho (2010),
a hipótese evolucionista foi muito discutida, da qual formalizou-se a ideia de que o português
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brasileiro era uma evolução do português europeu, tal qual este era dialeto do latim. Essa
corrente encontra-se expressa na seguinte passagem da obra de Viana e Vanconcellos:
“‘Ortografia Portuguesa’ é o sistema de escrita ou grafia representante comum de todos os
dialectos do português falado; a sua base é a história da linguajem portuguesa considerada
como língua e como dialecto” (VIANA & VASCONCELLOS, 1885, p. 6).
Dessa perspectiva, o grupo que se configura para a proposição de uma unificação
ortográfica da língua portuguesa acolhe o português falado no Brasil como dialeto de
Portugal.
Como indica o próprio título da obra, os estudos de seus autores serviram de base para
a discussão futura que culminou na primeira reforma ortográfica de Portugal, em 1911. Em
1910, com a implantação da República em Portugal, nomeou-se a seguinte comissão para
formular a reforma ortográfica: Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, Carolina Michaëlis,
Cândido de Figueiredo, Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Gonçalves Guimarães, Ribeiro
de Vasconcelos, Júlio Gonçalves Moreira, José Joaquim Nunes, Borges Grainha e Augusto
Epifânio da Silva Dias.
No mesmo período, outro grupo se formava no Brasil, tendo à frente José Jorge
Paranhos da Silva que defendia a suposta língua brasileira por meio do estudo comparativo
entre as pronúncias do português brasileiro e europeu, estabelecendo, desse modo, diferenças
que, para ele, eram significativas a ponto de justificarem a independência linguística. Sua
proposta não teve o impacto esperado.
Em 25 de abril de 1907, a Academia Brasileira de Letras oficializa a proposta de
Albuquerque e Medeiros, cuja base era fonética, baseada na pronúncia carioca, de maior
prestígio social na época. Segundo Aguiar (2007), Gonçalves Viana se posicionou
desfavoravelmente à proposta brasileira por se distanciar da pronúncia europeia e por tentar
submeter Portugal ao Brasil.
Essas primeiras formações de grupos que atuaram de forma concordante e discordante
em relação às reformas portuguesa e brasileira encontram respaldo teórico nos estudos
Críticos do Discurso e possibilitam a compreensão das reformas posteriores, ainda que
ocorridas em contextos sócio-históricos diferentes. Primeiramente, as organizações e as
instituições funcionam como grupos sociais, pois nelas há entre seus membros objetivos e
valores compartilhados. Nesse contexto, a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia
Brasileira de Letras são dois grupos sociais que, no decurso histórico das reformas
ortográficas, mostraram afinidades em alguns episódios e confrontaram-se em outros.
Contudo, ambas não só representam os ideais das elites como também se constituem como tal.
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Há que se considerar ainda que as ideologias podem assumir dimensões inter-grupais e
alcançar uma dada coletividade. Na ideologia nacionalista da época “a etnicidade e a língua
tornaram-se o critério central, crescentemente decisivo ou mesmo único para a existência de
uma nação potencial” (HOBSBAWM, 2002, p. 125). Esse autor delimita essa forma de
nacionalismo no período compreendido entre 1870 – 1918. Não é de difícil dedução que
Portugal e Brasil fossem também movidos por essa ideologia. Afirmar-se na escrita
ortográfica, que se propaga na redação dos documentos oficiais e no ensino, representava a
soberania do Estado-nação. Nesse sentido, nem Portugal, nem o Brasil cediam em suas
convicções ortográficas.
Na nova e atual configuração geopolítica, os confrontos entre os países envolvidos no
NAO permanecem, porém o que se busca é a expansão do mundo lusófono para além dos
domínios da CPLP, que, para os portugueses, tem se mostrado como uma tentativa de retorno
ao passado imperialista e glorioso das descobertas, compreendendo o Outro como
reminiscências coloniais. No entanto, as narrativas históricas em torno dos acordos
ortográficos possibilitam projetar, na perspectiva do acontecível, uma inversão de posições
entre os dois países, tendo o Brasil como centro irradiador da lusofonia. O NAO é o evento
mais concreto dessa inversão anunciada.
A ortografia de matiz fonético certamente não produzirá a unificação, mas por outro
lado valoriza as pronúncias de lá e de cá. A pronúncia, sabemos, é marca identitária de um
povo ou região e deve continuar sendo valorizada na consecução dos futuros acordos
ortográficos da língua portuguesa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação Brasil e Portugal é pautada pelo distanciamento recíproco entre dois países
que tantas semelhanças guardam entre si, mas que não conseguem aproximar-se nas suas
diferenças. Sendo assim, procuramos, nesta pesquisa, apontar os sentidos discursivos e as
implicações político-ideológicas dos impasses que se seguiram desde a primeira tentativa de
um Acordo Ortográfico em 1907 até finalmente a mais recente proposta, em 1990, do Novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
De posse das discussões e análises aqui apresentadas sobre o Novo Acordo
Ortográfico numa perspectiva de curto e longo tempo, pela discursivização, sustentamos
nossas posições na Análise Crítica do Discurso, pois, como campo multidisciplinar, fixa-se,
particularmente, na relação existente entre discurso e sociedade mediada pelas cognições
sociais. A ACD se centra, portanto, nas relações de grupos de poder, dominação e
desigualdade, assim como na maneira em que os integrantes de um grupo social (atores
sociais) os reproduzem ou os opõem como resistência através dos discursos, o contra-poder.
Com base nessas concepções e categorização analítica, tencionamos, como ponto
nodal da nossa pesquisa, responder à seguinte questão: as tentativas de unificação ortográfica
têm, ao longo do tempo, cooperado para o processo de difusão da Língua Portuguesa, mais
notadamente, tem fortalecido a Lusofonia entre países não lusófonos, nos quais a língua
Portuguesa funcionaria como língua estrangeira ou segunda língua? Compreender a
intensificação do processo de expansão da língua portuguesa que vinha se desenhando, via
Acordo Ortográfico, nos séculos XIX, XX e XXI, enquanto manifestação de política
linguística, é o primeiro ponto a considerar e responder à questão aqui posta. Não podemos
esquecer, no entanto, que todo processo de democracia e expansão da língua portuguesa tem,
no recuo da história, os elementos fundantes para compreendermos o atual panorama da
língua portuguesa. A política linguística adotada antes do Estado brasileiro e português foi
marcada pela imposição, dominação e poder, sendo considerada língua unitária e legítima por
meio do Estado.
Assim, a trajetória de sucesso e insucesso dos Acordos Ortográficos, ao longo dos
séculos, permite-nos compreender os sentidos em movimento, as relações de poder que
sustentam esses sentidos, o discurso, desde o início da nossa colonização. Foi assim que
optamos pela Análise Crítica do Discurso ao elaborarmos as questões para esta pesquisa. Mais
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do que uma abordagem meramente linguística, nosso objetivo consistiu em conceber a língua
como corpo político e poder simbólico e, nessa acepção, compreender como as questões
políticas e ideológicas subjacentes ao Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, nos
discursos de Evanildo Bechara e Ernani Pimentel, materializam-se e presentificam-se nas
entrevistas concedidas ao Jornal Folha Dirigida.

Como os sentidos discursivos são

construídos pelos enunciadores Evanildo Bechara e Ernani Pimentel para legitimar ou
deslegitimar o NAO? A polêmica gerada, ao longo desses séculos sobre o Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa entre Brasil e Portugal desvela que tipo de discurso? Em que medida a
história de sucessos e fracassos sobre Acordo e Reformas Ortográficos contribuem para a
efetivação de políticas linguísticas de expansão do PLE? Por fim, acreditamos que encontrar
respostas a essas indagações implica discutir relações de poder que sustentam essas políticas
linguísticas de expansão do português, nesta última década, principalmente como Língua
Estrangeira.
Observamos, dessa maneira, que Evanildo Bechara constrói um discurso que aponta
para questões que vão para além do campo linguístico, atingindo, sobretudo, aspectos
político-ideológicos do Novo Acordo Ortográfico. Com o avanço das tecnologias da
informação e científica, o processo de globalização e o capitalismo global diminuíram os
espaços e os tempos entre os homens, cujos reflexos se fizeram sentir também no universo
linguístico, pois hoje se convive com a competição, a cooperação, a interação entre as línguas
num contexto global. Por outro lado, Ernani Pimentel, com suas ilações, mostra-se um
enunciador ufanista que exalta a língua como fato a priori e defende tacitamente a hegemonia
de Portugal sobre o Brasil, ao tratar de questões factuais, além de criar um movimento que
tenta dar força às suas posições, atuando na construção de um efeito de homegeneidade no
interior da polêmica gerada entre portugueses e brasileiros. Pensando estar defendendo a
língua portuguesa, Ernani Pimentel, com seu discurso, acaba construindo um efeito contrário,
em função do aparente ou real desconhecimento das questões ideológicas subjacentes ao
NAO. Com isso, Ernani Pimentel atua no apagamento das políticas linguísticas por não
vislumbrar ou projetar os efeitos de sentido de seu movimento anti-acordo.
Todas as teses apresentadas pelos enunciadores constituíram as macroproposições que
respondem pela expansão semântica a partir das sequências e das microproposições que
envolvem as dimensões pragmáticas, semânticas e de formulação, que, juntas, são
indissociáveis. Essa classificação ajudou-nos a analisar como as teses do enunciador Evanildo
Bechara, por exemplo, se corporificaram, pois elas se sustentam e direcionam seu olhar para
um ambiente global em que transitam línguas com importante peso econômico, cultural,
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político e demográfico e, dentre elas, está a língua portuguesa. Como se pode perceber, a
língua portuguesa figura, nesse cenário, com esse estatuto. Observamos, nas análises, a
presença de uma ampla memória discursiva do enunciador Evanildo Bechara em relação à
língua portuguesa, tendo em vista que ele demonstra ter conhecimento dos sentidos e a
história da língua desde a colonização até o atual processo de globalização. Lançando mão do
seu conhecimento da história interna e externa da língua, o membro da ABL consegue
apresentar os argumentos que robustecem a ideia de que a língua portuguesa, falada por 230
milhões de pessoas, por ser língua oficial de nove países em quatro continentes, aparece como
a terceira língua mais falada do ocidente, ao lado do inglês e do espanhol, necessitava desse
Acordo.
O papel social do enunciador como membro da ABL faculta-lhe maior legitimidade
em seu dizer e no exercício desse poder seu controle social torna-se mais expressivo. Fruto
das análises, observamos que o enunciador – Evanildo Bechara - constrói, diferentemente de
Ernani Pimentel, uma visão de língua como prática social, dialógica, heterogênea,
multifacetada, que traz alguns indícios de autonomia linguística e política do Brasil em
relação a Portugal.
No que tange ao aspecto das políticas linguísticas, fatores múltiplos compõem esse
cenário de expansão da língua portuguesa, dentre os quais destacamos: a própria globalização,
a difusão da internet e outros meios de comunicação, o próprio Acordo Ortográfico, o
destacado papel na imprensa escrita, a produção bibliográfica na tradução, produção de
emissoras de televisão, bem como a ampliação do poder econômico do país no sistema
internacional e a sua crescente autonomia política monetária no mercado externo.
Com base em van Dijk (2008), as relações de poder e ideologias estão embutidas no
discurso. Esse autor, portanto, propõe três instâncias de análise: a cognitiva, que procura
compreender a dimensão cognitiva dos participantes do evento comunicativo; a social, que
trata das relações, interesses e conflitos dos grupos e instituições sociais; e a discursiva, que
mostra como essas relações sociais e cognitivas se dão no discurso. Se os discursos controlam
as mentes e as mentes controlam as ações, podemos notar que os discursos sobre o Acordo
Ortográfico acabam, de uma certa forma, mobilizando e controlando as ações dos grupos que
defendem e dos que não defendem o Acordo Ortográfico. A melhor forma de produzir,
exercer e reforçar esse controle só pode ser por meio discursivo de onde emergem as
interações sociais.
Assim, conduzidas por essas questões teóricas e pela compreensão do Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa como um evento comunicativo no qual os enunciadores
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Evanildo Bechara e Ernani Pimentel encontram-se numa arena de conflito pela disputa de
Poder por meio da linguagem, a partir do processo discursivo que empreendem com suas
teses, argumentos e contra-argumentos, foi possível observar como a representação desse
evento deu-se de forma a corroborar a visão puramente linguística no discurso de Ernani
Pimentel, pois acabou apagando a memória do Brasil, sua identidade, sua cultura e as
características do PB, reforçando, indiretamente, a manutenção da ideologia colonialista de
Portugal. Por outro lado, com uma visão política das questões subjacentes ao Novo Acordo
Ortográfico, Evanildo Bechara, por meio do que van Dijk chama de Background da notícia,
circunstancializa o curto e o longo tempo do contexto sócio-histórico do evento que, por sua
vez, conduz às críticas apresentadas por Ernani Pimentel em relação ao NAO. Com isso,
Evanildo Bechara traz à tona os eventos passados em relação ao NAO, ou seja, os Acordos
que foram alvo de crítica, no decorrer da nossa história, como marca de uma ação entre o
acontecido e, no plano do acontecível, aponta as ressonâncias de sentidos discursivos
emanados pelo Novo Acordo Ortográfico, projetando a língua portuguesa para o mundo, na
tentativa de provar que essa simplificação e unificação ortográfica dos diferentes modos
ortográficos da língua portuguesa, diante dos países lusófonos, têm um

caráter

eminentemente político.
Quando se pensa e se discute sobre o real benefício que a unificação em termos
políticos e diplomáticos para os países lusófonos a partir do NAO pode trazer, há que se
considerar, por exemplo, que, com o Acordo Ortográfico, a língua portuguesa pôde se tornar
língua oficial da ONU (Organização das Nações Unidas), cuja relevância reside no maior
poder linguístico pela internacionalização dessa língua. Nesse sentido, o Acordo é uma
estratégia para o reconhecimento e a promoção dos países da CPLP, especialmente num
momento em que o Brasil defende sua posição como membro efetivo do Conselho de
Segurança da ONU.
Dessa forma, podemos perceber que Portugal não deseja que o Brasil conquiste o
espaço privilegiado que vem ocupando, daí os questionamentos à revelia em relação ao NAO,
motivado, dentre outras questões, pelo sentimento de imperialismo da antiga metrópole em
relação à língua. Assim, os Estados lusófonos difundem a língua portuguesa para ampliar sua
esfera de poder e atuação no mundo, isto é, sua finalidade última é o poder, o mesmo poder
que as línguas europeias ofereceram aos seus Estados durante o colonialismo. Nessa
perspectiva, Portugal sente-se ameaçado com essa projeção do PB no cenário internacional e
demanda, com isso, políticas mais efetivas para conquistar seu espaço, não só no mundo
lusófono, mas também, de igual modo, no espaço onde o português funciona como língua
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estrangeira, pela ação do Instituo Camões.
A partir da análise do corpus selecionado, verificamos a ação do enunciador Ernani
Pimentel projetando, com seu movimento anti-acordo, um efeito contrário, quando, através
dessa postura, acaba por silenciar o caráter heterogêneo na/da CPLP. É justamente em torno
desse efeito de homogeneidade que o enunciador constrói a univocidade do seu discurso e
tenta superar a polêmica frente ao Novo Acordo Ortográfico. Por consequência, podemos
observar, assim, que esse processo de homogeneização construído no discurso de Ernani
Pimentel procura anular, sem êxito, as atuais políticas linguísticas voltadas para o espaço
global, já que os Acordos Ortográficos cumprem ou deveriam cumprir a função de
facilitadores da difusão linguística do Português.
Nesse sentido, observa-se que, à medida que as relações entre os países da CPL se
estreitam em torno do Nosso Acordo Ortográfico, sobretudo o Brasil, eles ganham espaço no
cenário internacional, decorrente, dentre outras coisas, do prestígio que a Língua Portuguesa
tem, facilitando, assim, maior possibilidade para a inclusão desses falantes no mercado
profissional.
Com o objetivo político-diplomático de seus estados membros, a CPLP impulsiona-se
numa tentativa de marcar sua presença no cenário internacional, na promoção e difusão da
Língua Portuguesa, através de políticas linguísticas, mas de maneira modesta se comparadas
com o orçamento das significativas políticas de defesa e expansão de outras línguas como o
francês e mais recentemente o espanhol. Para isso, as ações de políticas linguísticas têm sido
implementadas para dar maior visibilidade à Língua Portuguesa, como, por exemplo, a
criação e a reformulação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP) em Cabo
Verde (1989/1999-2005), a instituição, pelo Brasil, do Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras.) (1994-1998), e por Portugal do Centro de
Avaliação do Português Língua Estrangeira (CAPLE) (1999); a criação, pelo Ministério da
Educação (MEC) do Brasil, a Comissão da Língua Portuguesa (COLIP) (2004-2007); a
inauguração do Museu da Língua Portuguesa (2006); a criação do Portal da CPLP (2008); a
criação, por Portugal, do Fundo da Língua Portuguesa (2008); o lançamento do edital DocTV (2008-2009) para financiar documentários nos países lusófonos; a entrada em vigor do
Novo Acordo Ortográfico de 1990 (2009); a petição para que o português se torne língua
oficial das Nações Unidas; a instituição do dia cinco de maio como o dia da Língua
Portuguesa e da cultura da CPLP (2009); a fundação, pelo Brasil, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) em Redenção no Ceará
(2010); a inauguração, pelo governo brasileiro, da TV Brasil Internacional (2010); o
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lançamento do Plano de Ação de Brasília (2010); intenção frustrada do MEC em criar o
Instituto Machado de Assis (IMA) semelhante ao Instituto Camões de Portugal e a proposta
de instituir, no Rio de Janeiro, um centro de estudo do patrimônio lusófono. É claro que,
apesar desse esforço governamental em criar políticas linguísticas para difusão do português
no mundo, há muito por fazer ou retirar do papel as ideias e pô-las em prática.
No atual processo de reconstrução do PB, há que se perceber as mudanças substantivas
que vêm se processando como, por exemplo, na gramaticalização em relação ao PE cuja
heterogeneidade linguística se faz pujante. Nessa perspectiva, o PB desperta interesse dos
falantes de outras línguas, desejosos de aprender a variante brasileira, bem mais do que a
variante de Portugal.
No plano da interdiscursividade, as análises confirmam as ideias de Margarido
(2000), segundo as quais Portugal tenta reviver, no atual espaço da Lusofonia, o passado
glorioso das Grandes Navegações, sem a preocupação de ponderar sobre as ações violentas
pelas quais os portugueses subjugaram os nativos de então.
Consideramos que os discursos dos enunciadores aqui analisados constroem
representações identitárias díspares, na medida em que as crenças, ideologias e visões sobre o
NAO, marcadas por operações originadas dos modelos mentais dos usuários da linguagem,
acabam influenciando os leitores/interlocutores, conduzindo-os a construírem modelos
mentais semelhantes aos desses enunciadores. Conforme van Dijk (2002), os modelos mentais
constroem, portanto, a base das crenças e atitudes dos grupos sociais aqui envolvidos. Essas
crenças e atitudes, que formam a base da ideologia, refletem na produção discursiva através
das estruturas formais da linguagem.
Com essas marcas, é possível perceber que a língua portuguesa seja cada vez mais
difundida nos Continentes, mas o difícil é apagar séculos de grandes polêmicas e duras
relações de poder em torno do colonialismo de Portugal em relação ao Brasil. Portanto, esse
“novo português” que se nos afigura diante do Novo Acordo Ortográfico, identificamos como
sendo fruto dos conflitos e negociações entre esses processos expansionistas, um de
homogeneidade e outro de heterogeneidade. De um lado, a homogeneidade para se fortalecer
no mercado global, e, de outro, a heterogeneidade da língua portuguesa com seus processos de
gramaticalização, bem como de línguas autóctones e alóctones, minoritárias e nacionais,
segundo Calvet (2007).
A perspectiva de curto e longo tempo auxiliou o preenchimento semântico na
categoria Background da notícia, uma vez que o contexto sócio-histórico ajudou-nos a
perceber que as tentativas de unificação e simplificação das reformas ortográficas da Língua
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Portuguesa não lograram êxito decorrente, entre outras causas, do imperialismo dominante de
Portugal em relação ao Brasil, da disputa pelo poder e pelas questões políticas de expansão do
Português Língua Estrangeira na variante de Portugal. Esses impasses dificultam,
sobremaneira, efetivas ações de políticas linguísticas, já que os Acordos Ortográficos
configuram-se, como vimos, como um ação de políticas linguísticas afirmativas para a difusão
do português no mundo.
Tais sentidos constituídos que chamamos de formação discursiva colonial continuarão
movimentando novos sentidos, atualizando-se, produzindo-se efeitos históricos, novos
acontecimentos linguísticos para que se possa perceber a importância que a língua portuguesa
vem assumindo, principalmente no âmbito da CPLP. Assim sendo, o discurso construído e
que ecoa pelos vários espaços em que a língua portuguesa ocupa pode ser caracterizado como
o discurso do colonizador, e esse discurso presentifica-se, ideologicamente, nas narrativas de
insucesso dos acordos por parte do Brasil, como ex-colônia e atual centro irradiador da
lusofonia. Meio a esse discurso, projeta-se também um discurso de contra-poder e anticolonialista.
Nesse processo de expansão e de promoção do Português Língua Estrangeira,
consideramos, indubitavelmente, que a língua é um instrumento de poder, mas, ela mesma, a
língua, transforma-se e segue o que seja seu curso: a tentativa de unir sujeito, sentido e
memória. Este trabalho, portanto, não esgota outras possibilidades de desdobramentos quanto
ao enfoque que se queira dar ao tema aqui tratado. A língua portuguesa precisa, nesse esteio,
seguir seu rumo como língua internacional, com sua identidade própria, com suas marcas
características que evidenciam a sua heterogeneidade.
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