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Acordo e desacordo 

 

Depois de alguma resistência, escritores, jornalistas, professores, alunos e 

profissionais de diferentes áreas que lidam permanentemente com a escrita, 

vão acabando por aderir às regras estipuladas pelo último acordo ortográfico. 

Desde 1911 que têm sucedido reformas, convenções, acordos e protocolos, 

cuja ideia mestra é aproximar a língua escrita da língua falada, fazendo-o numa 

sintonia entre o português de Portugal e o do Brasil. Contudo, para tal é 

necessário ter em conta uma fala-padrão, quer num, quer noutro país, cujos 

contornos não são fáceis de deslindar, sobretudo ante regionalismos tão 

poderosos. 

No entanto, nessa escrita fonética, não se pode ser fundamentalista ao ponto 

de esquecer a etimologia das palavras. Se quisermos aplicar a tal ideia mestra 

a todas elas, surgiriam imensas e bem estranhas palavras. A título de exemplo, 

veja-se: “Lijboa”, “Cuimbra”, “Cachecais”, “Purtalegre”, “Chepichel” (de cabo 

Espichel) “tácsi”, “cachetelo” (de castelo), trânzito, michetura, etc. 

Os principais pontos de discórdia por parte do cidadão comum, uns mais dum 

lado do Atlântico, outros mais do outro, surgem em torno das consoantes 

mudas e das notações léxicas, em especial no que diz respeito aos acentos, 

trema, apóstrofo e hífen. 

Perplexo com as mudanças que têm ocorrido na ortografia, e não concordando 

que a língua escrita deva andar a reboque da língua falada, a partir de Janeiro 

de 2009, o escritor brasileiro Glauco Mattoso decidiu passar a escrever como 

se fez desde Camões até ao começo do século XX. Segue um excerto de um 

curioso texto de sua autoria, intitulado “Como Graphar em Portuguez Correcto”. 

Agora me apparece mais um “accordo orthographico” com o qual permaneço 

em desaccordo, alterando o emprego dos accentos, supprimindo um trema que 

nunca devia ter entrado na lingua e alterando a collocação do hyphen. Quanto 

ao trema, na phase etymologica ninguem precisaria delle para saber que 



Reflexões                                                                                                     António Galrinho 

“tranquillo” não se falla como “aquillo”, nem “linguiça” como “preguiça”. Quanto 

á accentuação, “heroico” ja não a tinha, nem “heroe” precisava della, mas 

“idéa” dispensava a vogal I. Quanto ao hyphen, quasi não se usava 

(“antiinflammatorio”, “antihygienico”, “antisocial”, “picapau”, “passatempo”, 

“bemaventurado”, “malhumorado”), excepto nas mesoclises e enclises (“amal-

o-ei”, “far-vol-os-ia”). Seria o caso de perguntar: afinal, para que reformar? Não 

era melhor deixar como sempre esteve? Machado e Bilac fariam algo mais 

bello se houvessem creado em graphia phonetica? 

Glauco Mattoso é um dos escritores que mais estima e se preocupa com a 

língua portuguesa e dos que mais se revolta contra este e os anteriores 

acordos ortográficos. Contudo, é bem curioso, e até irónico, o facto de ser 

cego. 

 


