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V. Grafias e (des)acordos

Código da escrita: o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa (1990) na sociedade portuguesa atual 
Rolf Kemmler (Vila Real)1*

Resumo

Depois de algumas vicissitudes, o Acordo Ortográfico da Língua Por-
tuguesa, assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990, passou a 
entrar em vigor em Portugal desde o início do ano letivo 2011/2012, 
respetivamente o dia 1 de janeiro de 2012. Ao considerar a entrada 
definitiva em vigor após o fim do período de transição (13 de maio 
de 2015), o presente artigo procura saber em que medida este mais 
recente ‘código da escrita’ se encontra adotado na no sistema do en-
sino, na função pública, mas também na comunicação social e na 
sociedade portuguesa geral.

Palavras-chave: Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, língua 
portuguesa, ortografia

Abstract

After some vicissitudes, the Portuguese Language Orthographic 
Agreement, signed in Lisbon on December 16, 1990, came into force 
in Portugal since the beginning of the school year 2011/2012, respec-
tively on January 1, 2012. While considering its definitive entry into 
force after the end of the transition period (May 13, 2015), the present 
paper seeks to ascertain to what extent this latest ‘code of writing’ is 
being adopted in the education system, the civil service, but also in 
the media and the general Portuguese society. 

Keywords: Orthographic Agreement of the Portuguese language, 
Portuguese language, spelling
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1 Introdução

Assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990, foi após algu-
mas vicissitudes que o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 
(AOLP 1990) passou a entrar em vigor em Portugal no dia 1 de 
janeiro de 2012, isto apesar de a ‘nova’ convenção ortográfica já 
ter sido ratificada no dia 4 de junho 1991. No entanto, perante a 
própria natureza do documento legal, devemos ter consciência 
do facto de a referida data da entrada em vigor ser vinculativa 
somente para os agentes do ensino público e a função pública na 
sua generalidade. 

Apesar disso, sabemos que boa parte dos meios de comunicação 
social já aderiu mesmo antes da medida pelo governo português 
(cf. Kemmler, 2011a: 294-295) – e isso, sem a existência de qual-
quer vínculo legal obrigatório ao sistema ortográfico oficializado 
pelo Estado Português. 

Ao considerarmos as medidas tanto públicas como particula-
res para uma adoção do AOLP (1990) não somente em Portugal, 
como também no Brasil (onde o AOLP 1990 consta encontrar-se 
largamente implementado desde 1 de janeiro de 2009, apesar da 
recente mudança da data definitiva de obrigatoriedade para 1 de 
janeiro de 2016) e nos outros países signatários, julgamos con-
veniente procedermos agora, isto é, pouco antes da data-limite 
legal da obrigatoriedade definitiva do atual “código da escrita” (a 
partir de 13 de maio de 2015) a um ponto da situação desta última 
medida em Portugal. 

Tivemos ocasião de demonstrar ao longo de várias publicações, 
dedicadas ao passado remoto e à atualidade desta reforma orto-
gráfica mais recente (entre as quais se destacam Kemmler, 2001, 
2009, 2011a, 2011b), que, pelo menos, do ponto de vista histórico, 
a questão ortográfica sempre esteve sujeita a vicissitudes políti-
cas que fizeram com que, na realidade, os acordos ortográficos 
de 1931 e 1945 levassem tanto ao fracasso como a tentativa para 
um acordo em 1986. Somente o “pequeno acordo ortográfico” de 
1971/1973 não sofreu qualquer contratempo, alterando os respeti-
vos sistemas ortográficos de 1943 (no Brasil) e 1945 (em Portugal).
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2 O que é ortografia, de onde vem e a quem é que pertence?

Como derivado do composto do adjetivo grego ὀρθός (reto, corre-
to) e do verbo γράφειν (escrever), o termo greco-latino orthogra-
phia costuma ser usado na gramaticografia latina e latino-portu-
guesa desde a antiguidade clássica para designar uma das quatro 
partes da gramática, nomeadamente para aquela parte que se 
dedica à escrita. Em 1540, a Grammatica da lingua Portuguesa de 
João de Barros (ca. 1496-1570/71) oferece-nos um primeiro esfor-
ço definitório em língua portuguesa:

Esta paláura, Orthografia, é grega: quér dizer ciençia de escreuer 
dereitamente (Barros, 1971: fol. 40 r.). 

Na sua definição, o gramático quinhentista relaciona a origem 
greco-latina do termo metalinguístico português com a carate-
rística de ser uma ciência, nomeadamente a de escrever correta-
mente. Sem qualquer tentativa de justificar a origem das ideias 
ortográficas que vem manifestando em seguida, Barros introduz 
o elemento normativo através do advérbio ‘dereitamente’ no 
sentido de ‘escrever certo’, paradigmática para a maioria das de-
finições dos séculos vindouros.

Deixando de lado a existência de um número considerável de 
manuais metaortográficos que foram sendo publicados desde o 
século XVI até finais do século XIX, pode-se constatar que não 
existia qualquer sistema ‘ortográfico’ no sentido mais exato da 
palavra, pois verificava-se a coexistência de vários sistemas grá-
ficos, orientados, ou não, pelos tratados que se encontravam no 
mercado livreiro. No que respeita à língua portuguesa naquele 
período, podemos, portanto, falar de uma coexistência e coocor-
rência de vários ‘códigos da escrita’.

Como ficou evidenciado em Kemmler (2001: 251-253), o estado 
português somente começou a preocupar-se com uma escolha do 
sistema ortográfico em 1897 e 1901, ao estabelecer como norma 
vinculativa o da ‘ortografia usual’, aliás sem preocupar-se com 
a necessidade de uma fixação de regras metaortográficas pro-
priamente ditas. No rescaldo, porém, da criação da primeira Re-
pública Portuguesa, surgiu entre as forças republicanas o desejo 
de uma simplificação e unificação da ortografia, para a qual se 
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propuseram vários trabalhos relevantes do foneticista e acadé-
mico Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914). A comissão 
de reforma criada para o efeito, que incluía alguns dos mais emi-
nentes filólogos da época, foi nomeada por portaria do Ministro 
do Interior António José de Almeida em 15 de fevereiro de 1911. 
Acabados os trabalhos da comissão, os resultados foram publi-
cados por portaria do mesmo ministro de 1 de setembro de 1911.

Visto que a portaria tornou obrigatória a adoção do novo regime 
ortográfico “(...) em todas as escolas, e bem assim nos documen-
tos e publicações oficiais (...)’ (Bases, 1911: 6) pode-se falar de 
uma criação de um novo ‘código da escrita’ que substituía a coe-
xistência algo caótica de inúmeros ‘códigos da escrita’ de cariz 
individual. Evidentemente, este código mais recente servia para 
ser utilizado por todos os portugueses. Não pode, porém, haver 
dúvida, que desde sempre foi concebido para ter natureza obri-
gatória a) nas escolas (leia-se, em todo o sistema de ensino, quer 
para agentes de ensino, quer para alunos), b) nos documentos 
oficiais (leia-se na produção escrita da função pública portugue-
sa), como ainda c) nas publicações oficiais (leia-se, no Diário do 
Governo como órgão do Estado ou outras publicações com cará-
ter oficial).

Neste sentido, o ‘código da escrita’ da reforma de 1911, baseado 
nos critérios de simplificação e unificação da ortografia em Portu-
gal ‘pertence’ ao estado português pela simples razão de ter sido 
uma reforma literalmente comissionada pelo estado português, 
sendo, a priori, destinada unicamente para servir às finalidades 
e necessidades do mesmo estado e dos seus agentes no exercício 
das suas funções. Se, ao longo dos anos, as editoras, os periódicos 
e mesmo o público em geral (com notáveis exceções como o poe-
ta Fernando Pessoa, claro) se foram adaptando ao novo regime 
ortográfico, não se pode pensar numa privatização do ‘código da 
escrita’ do estado português, mas sim numa aceitação tácita de 
um regime ortográfico que a médio e longo prazo viria a impor-se 
através das pessoas que dele fazem uso no âmbito da sua carreira 
escolar ou profissional.

Ao longo dos anos, o ‘código da escrita’ do estado português foi 
sujeito a reformas oficiais (1920) e acordos ortográficos (1931, 
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1945, 1971/1973, 1990). Não consta que o estado português algu-
ma vez tivesse encarado esses códigos como sendo privativos 
do estado, permitindo sempre que pudessem ser utilizados por 
todos que se quisessem servir deles – ou de normas anteriores 
quando esse uso não chocava com os pressupostos já menciona-
dos a) até c). 

Desde 1931, mas formalmente só desde a Convenção Ortográfica 
Luso-Brasileira de 1943, Portugal e o Brasil incumbiram as duas 
Academias (Academia das Ciências de Lisboa; Academia Brasi-
leira de Letras) da resolução de quaisquer questões em matéria 
ortográfica. Assim, os dois países passaram a servir-se da capaci-
dade consultiva das academias para estas elaborarem os formu-
lários técnicos de futuros acordos, o que não somente aconteceu 
na fracassada tentativa para um acordo em 1986, mas também 
em 1990, quando chegou a ser assinado o AOLP (1990), que já vi-
nha a ser preparado desde o anteprojeto de 1988.

Com a oficialização do AOLP (1990), tanto Portugal como os ou-
tros países membros da CPLP, dispõem de um mais recente ‘có-
digo da escrita’ que lhes faculta uma maior simplificação e uni-
formização, tomando, porém, em consideração as pronúncias 
divergentes das diferentes normas cultas que podem assentar em 
duplas grafias oficiais. 

O AOLP (1990) não pretende nem pode fornecer respostas e so-
luções para as todas as dúvidas e necessidades de todos os oito 
países signatários. Pode, porém, fornecer um ‘código da escrita’ 
que pode servir (apesar de todas as imperfeições e incoerências 
que possíveis críticos possam identificar) como norma ortográfi-
ca oficial dos países lusófonos, dirimindo, para além disso, a se-
cular discórdia luso-brasileira em matéria ortográfica.

3 O AOLP (1990) na função pública em Portugal

Tendo em princípio entrado em vigor no dia 13 de maio de 2009, 
quando os documentos necessários foram depositados junto do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal,2 na realidade o 
AOLP (1990) somente passou a entrar em vigor no sistema portu-
guês de ensino com o início do ano letivo de 2011/2012. Assim, o 

2. Segundo UMinho 
Despacho RT-34/2011 
(2011) e Silva (2011) a 
adesão ficou efetiva no 
dia 1 de setembro de 
2011.
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dia 13 de maio de 2015 automaticamente fica estabelecido como 
data-limite para a aplicação definitiva deste regime ortográfico 
(Kemmler, 2011a: 294).

Para este efeito, a Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvi-
mento Curricular que pertence ao Ministério da Educação e Ciên-
cia, estabeleceu o seguinte no documento de 8 de setembro de 
2011 (MEC / DGIDC, 2011):

Aplicação do Acordo Ortográfico na avaliação externa dos alunos

Tendo em conta a entrada em vigor do Acordo Ortográfico (AO) 
no sistema de ensino no ano letivo de 2011-2012, e uma vez que 
os manuais escolares serão adaptados de modo progressivo às 
novas regras de ortografia, o Ministério da Educação e Ciência 
esclarece que:

Os critérios de classificação das provas de aferição do 1.º Ciclo e 
das provas finais dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário considerarão como válidas exclusivamente as regras 
definidas pelo AO a partir dos anos letivos indicados na grelha 
abaixo (inclusive).

Aplicação do AO na avaliação externa dos alunos

Ano letivo  Ano de escolaridade

2013-2014  6.º

2014-2015  4.º, 9.º, 11.º e 12.º

Até aos anos letivos indicados, serão consideradas como válidas 
ambas as grafias (i.e., a anterior ao AO e a definida pelo AO).

Isto significa, que para os alunos que estiverem no sexto ano da 
escolaridade no ano letivo de 2013-2014, a grafia do AOLP (1990) 
passa a ser inteiramente vinculativa nas provas de aferição. Para 
os outros anos escolares, o mesmo passar-se-á a partir do ano le-
tivo atual.

Entre as universidades portuguesas, há algumas que já adotaram 
o novo regime ortográfico há algum tempo em observância da 
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Resolução do Conselho de Ministros 8/2011. Consta, assim, que 
a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, a Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro, como ainda a Universidade 
do Minho,3 passaram a aplicar as normas do AOLP (1990) desde 
setembro de 2011 (Carvalho / Coutinho, 2012). No que respeita às 
universidades públicas de Algarve, Aveiro, Beira Interior, Évora, 
Nova de Lisboa, como ainda das universidades da Madeira e dos 
Açores, não se regista qualquer tomada de posição explícita so-
bre a implementação (ou não) do AOLP (1990), pelo que se julga 
que estas universidades devem respeitar a legislação em vigor. 
No que diz, porém, respeito à Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, conforme Carvalho / Coutinho (2012), o antigo 
diretor entendeu não querer pronunciar-se sobre o acordo, pelo 
que as duas normas são aceites naquela faculdade – isto quando 
a reitoria da mesma universidade manifestamente utiliza a grafia 
do AOLP (1990) em toda a documentação.

Deixando de lado o sistema de ensino, onde a adoção do AOLP 
(1990) continua inevitável enquanto o Ministério da Educação 
e Ciência como ministério responsável continue a exigir o cum-
primento do calendário de adoção nas escolas. Com efeito, não 
se conhecem muitos casos em que uma entidade pública por-
tuguesa se tenha manifestado abertamente no sentido de não 
adotar a nova norma ortográfica do Estado Português. Este foi 
o caso da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, que em mar-
ço de 2013 deliberou que “(...) toda a correspondência oficial 
passa a não obedecer ao acordo ortográfico, reponderando-se a 
sua aplicação em 2015, como manda a lei’ (Gomes, 2013). Seme-
lhantemente, o juiz Rui Teixeira do Tribunal de Torres Vedras, 
exigiu para os pareceres da Direção Geral de Reinserção Social, 
dirigidos àquele tribunal: “fica advertida que deverá apresen-
tar as peças em Língua Portuguesa e sem erros ortográficos de-
correntes da aplicação da Resolução do Conselho de Ministros 
8/2011 (…) a qual apenas vincula o Governo e não os Tribunais’ 
(Trigueirão 2013).

4 O AOLP (1990) na comunicação social portuguesa

Em Kemmler (2011a: 294) afirmamos que a adesão da imprensa por-
tuguesa era ‘algo fragmentária’. Naquela altura, tinham aderido 

3. Segundo UMinho 
Despacho RT-34/2011 
(2011) e Silva (2011) a 
adesão ficou efetiva no 
dia 1 de setembro de 
2011.
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ao AOLP (1990) o jornal desportivo Record (grupo Cofina Media; 
desde 2009), a agência de notícias LUSA (desde 2010) e o grupo 
Impresa (com as publicações Autosport, BLITZ, Caras, Exame, 
Expresso, Visão e a estação televisiva SIC, desde 8 de junho de 
2010). Também os dois canais televisivos da RTP já aplicam a nor-
ma do AOLP (1990) há bastante tempo.

No entanto, sem pronunciar-se grandemente sobre a medida, os 
jornais do grupo Controlinveste (Diário de Notícias4 e Jornal de 
Notícias5), bem como o desportivo A Bola (Serpa, 2011) adotaram 
o AOLP (1990) desde janeiro de 2012, ao passo que o Correio da 
Manhã (grupo Cofina Media) somente se orienta pelas novas re-
gras ortográficas desde 2 de janeiro de 2013 (Ribeiro, 2013), mes-
mo que o faça no que pareça uma adoção sui generis.6

Entre os grandes jornais de especialidade, o Diário Económico e 
o Jornal de Negócios continuam a manter-se fiéis à norma antiga, 
mas aceitam publicar artigos escritos na norma do AOLP (1990). 
No grupo dos grandes diários nacionais, fica, porém, ‘orgulho-
samente só‘ o jornal Público (pertencente ao grupo Sonae). Sen-
do patente que vem lutando com o poder da pena e da polémica 
contra o AOLP (1990) e as pessoas e instituições que o defendem, 
conclui-se que é o único dos diários nacionais a manter-se fiel às 
normas do regime ortográfico anterior de 1945/1973, promulga-
do pelos respetivos governos de António de Oliveira Salazar e de 
Marcello Caetano Para além disso, o posicionamento ideológico 
do Público tem vindo a facultar a possibilidade a alguns dos opo-
sitores mais notáveis do AOLP (1990), para estes se manifestarem 
em desfavor do atual ‘código da escrita’ na lusofonia. Entre estes 
autores de artigos de opinião tem havido quem não hesitasse de 
recorrer à demagogia e à divulgação de meias-verdades ou mes-
mo a injúrias pessoais contra pessoas relacionadas publicamente 
com o AOLP (1990).

5 O AOLP (1990) na sociedade portuguesa

No que respeita, enfim, às pessoas ligadas a várias áreas da cultu-
ra, de entre as quais a maioria parece ter assumido, no mínimo, 
uma posição neutra, observa-se que sobretudo desde inícios do 
novo milénio foram surgindo algumas vozes que se manifestaram 

4. Conforme consta de 
DN (2012a), o Diário de 

Notícias passou a adotar 
o AOLP (1990) a partir 

do dia 2 de janeiro de 
2012. Na leitura do breve 
artigo “A terceira vez que 

o DN muda ortografia” 
(DN 2012b) fica-se com 

a impressão de que o 
jornal somente teria 

acompanhado a reforma 
de 1911 e o acordo de 

1945. Isto parece pouco 
provável, já que os 

acordos ortográficos 
de 1931 e 1971/1973 

também se deram no 
Estado Novo...

5. Neste diário nortenho, 
a adesão ao novo 

regime ortográfico 
foi mais tácita. Foi 

aproximadamente na 
segunda quinzena de 

janeiro de 2012 que 
a maioria dos artigos 
passou a ser redigida 

segundo as normas do 
AOLP (1990).

6. É precisamente esta 
inconsistência em 

matéria ortográfica que 
critica o autor anónimo 
da página do ILC contra 

o Acordo Ortográfico ao 
reproduzir e comentar 
uma imagem do artigo 

CM (2012).
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em desfavor daquilo que (eufemisticamente ou disfemistica-
mente?) passou a receber o epíteto de ‘Novo Acordo’. 

Ainda antes da entrada em vigor do AOLP (1990), formaram-se 
individuais e alguns grupos contra a sua implementação, sendo 
de destacar o Movimento Contra o Acordo Ortográfico, com a sua 
Iniciativa Legislativa de Cidadão contra o Acordo Ortográfico (il-
cao.cedilha.net). Já houve várias petições apresentadas à Assem-
bleia da República, as quais, até agora, não chegaram a produzir 
o efeito desejado dos assinantes, no sentido de fazer com que 
Portugal se viesse a desvincular do AOLP (1990). 

No dia 30 de julho de 2013, o Grupo de Trabalho para Acompa-
nhamento da Aplicação do Acordo Ortográfico da Assembleia da 
República terminou os seus trabalhos com o “Relatório de Ati-
vidades” (Enes 2013). Dado que este grupo parlamentar tem por 
fim acompanhar a entrada em vigor do AOLP (1990) em Portugal 
e informar o Parlamento do respetivo ponto de situação, o docu-
mento não apresenta conclusões quer positivas quer negativas, 
mas limita-se a referir a situação, as opiniões das pessoas consul-
tadas e envolvidas, etc.

6 Conclusões

Mais de vinte e três anos após a assinatura do Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa em Lisboa, podemos constatar que este, 
de momento, está a vigorar em Portugal, como o ‘código da es-
crita’ oficial. Com efeito, o último governo de José Sócrates pro-
videnciou que o AOLP (1990) entrasse em vigor tanto no sistema 
educativo em todos os níveis, a partir do ano letivo de 2011/2012 
como na função pública portuguesa, em qualquer comunicação 
oficial e oficiosa. A forma como o novo regime ortográfico entrou 
em vigor prevê que este seja aplicado, havendo, no entanto, to-
lerância no ensino. Em publicações oficiais, por exemplo, não se 
observa qualquer tolerância, devendo todos os textos ser redigi-
dos segundo o AOLP (1990).

A maioria da comunicação social portuguesa já adotou o AOLP 
(1990) ou desde há anos ou mais recentemente. Restam o diá-
rio Público e a estação televisiva TVI, como ainda alguns outros 
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meios de comunicação de importância reduzida. Nada obriga 
qualquer elemento da comunicação social a adotar qualquer re-
gime ortográfico que seja. 

Não deixa, porém, de ser parecer algo estranho o apego que 
certos indivíduos mostram às normas do regime ortográfico an-
terior de 1945/1973, promulgado pelos governos de António de 
Oliveira Salazar e de Marcello Caetano, ao passo que rejeitam 
o ‘código da escrita’ oficial e próprio da República Portuguesa. 
Nenhum escritor, nenhuma pessoa que escreve para fins parti-
culares é de alguma forma vinculada ao ‘código da escrita’ do 
estado português, quer na sua forma atual, quer numa das for-
mas anteriores. 

Quem quiser, até pode voltar à ortografia usual, o sistema caco-
gráfico segundo o qual Fernando Pessoa escreveu durante toda a 
sua vida. Quem quiser, enfim, ignorar o ‘código da escrita’ oficial, 
que o faça! Dado que o estado português vem insistindo em con-
tinuar com os passos de implementação que levam ao calendá-
rio da entrada em vigor definitiva, o AOLP (1990) efetivamente 
já alcançou, em Portugal, uma vitória tão decisiva que nenhuma 
polémica pode desfazer! 
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