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O título que coloco à cabeça destas palavras, transposto para a actual ortografia do 

português europeu por razões mais práticas do que simbólicas, foi-me dado como tema 

e aceite sem discussão, a qual começa agora. 

Duas ideias distintas, contidas na formulação do título, prestam-se a uma boa 

discussão: uma delas é que Galiza e Lusofonia têm algo a ver uma com a outra; e a outra é, 

simplesmente, que existe Lusofonia. Em contraste, uma ideia que não admite a menor 

dúvida é a de que Galiza existe, e ainda bem que assim é. 

O tema e o termo de Lusofonia têm vivido uma alta vida durante as últimas décadas, 

pelo menos em Portugal.  Nascidos de uma rara coincidência de vontades políticas 

luso-brasileiras, encontraram bom acolhimento na imprensa, nos meios ligados às artes 

performativas, ávidas de públicos alargados, e no discurso económico-industrial, que 

não oculta avidezes análogas. É inegavelmente atractiva a sugestão de que um produto 

cultural ou um negócio saído de Portugal pode ser bem acolhido no resto do mundo 

onde se fala português, bastando para isso usar Lusofonia como palavra-passe. No 

plano europeu, sabe bem usar as desmesuradas estatísticas dos falantes de português, 

emprestadas maioritariamente pelo Brasil, para compensar a reduzida dimensão que a 

nossa língua tem no espaço comunitário. No plano mundial, é reconfortante a 

existência de uma comunidade de estados lusófonos que emparelha com outras 

associações de estados, como a Commonwealth e a comunidade francófona. Tudo isto 

corre a favor da fortuna que o termo Lusofonia tem gozado – pelo menos, repito, em 

Portugal. A insistência nesta ressalva deve-se à impressão de que os sentimentos e as 

manifestações são menos entusiásticos no Brasil, a não ser em ambientes estreitamente 

ligados a Portugal, lá conhecidos simpaticamente como «luso-portugueses». Quanto a 

África, mais do que laços lusófonos, o que importa às antigas colónias é um país 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   GALIZA E LUSOFONIA 

 

 

 

 2 

europeu que acolhe a sua emigração e que se sente com deveres para com elas. Por 

estas razões, deduzo uma primeira conclusão, quando ainda não é acabada a primeira 

página: a ideia de Lusofonia não está igualmente distribuída pelo mundo lusofalante. 

Esse desequilíbrio, associado a características determinantes como o carácter 

multinacional do mundo lusofalante e a dispersão geográfica dos seus territórios,  

justifica que se concebam preocupações com a unidade da língua. É certamente 

prematuro afirmar que o português está a dividir-se em uma «família de línguas», 

como se diz do inglês (MacArthur 1998) e como aconteceu há milénio e meio com o 

latim. Mas as circunstâncias da geografia, da sociedade e da comunicação permitem 

admitir que o mais provável desenvolvimento que a história nos reserva será a 

fragmentação do sistema linguístico português. Por mais longínqua que essa 

fragmentação se apresente, a sua antevisão não deixa de ter consequências próximas. 

Perante a ameaça (ou a inevitabilidade) da perda de unidade da língua, dois modos 

típicos e claramente distanciados de reacção ocupam há bastante tempo o terreno e 

podem ser reconhecidos como uma pulsão unificadora e uma pulsão separativa que 

alternadamente condicionam o viver em comum dos habitantes do mundo lusofalante. 

Todo o projecto da Lusofonia se explica por essa pulsão unificadora, que foi 

exemplarmente teorizada por Manuel de Paiva Boléo na abertura de um simpósio luso-

brasileiro, realizado em Coimbra em 1967, quando os parceiros reconhecidos eram 

ainda apenas os portugueses e os brasileiros e quando ninguém se tinha lembrado de 

copiar aos franceses a invenção da francofonia. Acima de algumas tarefas urgentes, 

como a unificação da nomenclatura gramatical ou o acordo ortográfico, sobrelevava na 

opinião do professor de Coimbra a missão  

de se criar nos portugueses e brasileiros uma mentalidade e uma 

consciência de unidade de língua em que sejam aceites, dentro da norma 

culta, certas divergências de pronúncia, de léxico e, embora em menor 

escala, de construção sintáctica, divergências essas que não afectam a 

mencionada unidade idiomática. (Boléo 1968:9)  

 

Esta missão de criar consciência da unidade da língua manifestou-se plenamente com o 

acordo ortográfico luso-brasileiro de 1945, que aspirava a reunificar através de uma 

ortografia comum as variantes nacionais (portuguesa e brasileira) em todas as suas 
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manifestações, mesmo lexicais, sintácticas e fonológicas. E prosseguiu com novos 

tentames ortográficos nos anos 80, manifestando-se hoje como justificativo de 

organizações políticas como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cujas modestas realizações não garantem 

o êxito da pulsão unificadora. 

Em outro nível de qualidade, reconhece-se a mesma pulsão em obras importantes 

como a Nova Gramática do Português Contemporâneo, que Celso Cunha e Luís Filipe 

Lindley Cintra publicaram em 1985, simultaneamente em Lisboa e no Rio de Janeiro, 

com a finalidade de mostrar como se conciliam as normas cultas, falada e escrita, do 

português europeu, brasileiro e africano. Todas as regras desta gramática são apoiadas 

em duplos testemunhos, provenientes de textos literários de pelo menos dois 

continentes, sendo essa uma das primeiras vezes que a África é reconhecido o papel de 

parceiro.  

A pulsão separativa, como é natural, foi brasileira de origem e manifestou-se 

destacadamente na literatura, desde o romantismo ao modernismo, chegando a 

provocar um debate (de limites estritamente nacionais) sobre se a língua deveria ou 

não ser designada de brasileira; nos dias de hoje, encontra apoio nas observações de 

muitos linguistas não só brasileiros, mas também portugueses e, porque o assunto lhes 

diz respeito, africanos. Situa-se o seu zénite na recusa brasileira de aderir ao acordo 

ortográfico de 1945, mantendo assim o campo dividido entre dois códigos ortográficos: 

um privativo do Brasil, outro comum a Portugal e às suas antigas colónias. Neste 

preciso momento, decorrem iniciativas governamentais que podem modificar esta 

divisão do mundo; a isso me referirei mais adiante. 

Gostaria de poder acrescentar que não se etiquetam as duas pulsões como decorrendo 

de atitudes nacionais, e muito menos nacionalistas, mas não estou seguro de que seja 

sempre assim. 

 

A pulsão unificadora, como é claro, constitui o motor da ideia de Lusofonia. Em 

Portugal foi-lhe dedicada há poucos anos uma densa obra de carácter enciclopédico, o 

Dicionário Temático da Lusofonia, publicado em 2005 simultaneamente em Angola, 

Moçambique e Cabo Verde, mas não no Brasil. Entre os seus colaboradores, de muitas 
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nacionalidades, figuram três intelectuais galegos: José Luís Rodriguez, Carlos Quiroga 

e Elias Torres Feijó. A iniciativa e a direcção deste dicionário deve-se a um dos 

principais promotores portugueses da ideia lusófona, Fernando Cristovão. É da sua 

autoria a entrada Lusofonia, que teoriza nos alargados termos que seguem: 

... a Lusofonia não se esgota no comum uso da língua, mas de tudo o que 

o diálogo por ela possibilitado e facilitado proporciona: na aproximação 

dos países, na economia, na religião, na ciência, no desporto, em todos 

os alinhamentos, também políticos. 

Mas também parece óbvio que, por serem tais aproximações e parcerias 

facilitadas pela língua, ela assume uma importância basilar e prévia a 

quaisquer entendimentos. Daí que as primeiras preocupações da 

Lusofonia se voltem para as questões da Língua, do seu enriquecimento, 

defesa, difusão e ensino. (Cristovão 2005: 654) 

 

Sobressaem nesta definição alguns quase sinónimos, diálogo, aproximação de países, 

alinhamentos, parcerias, entendimentos, todos eles convergindo para um sentido que não 

pode deixar de ser percebido como a essencial razão de ser da Lusofonia: a construção 

de uma aliança entre os países e comunidades que falam português. O espaço em que 

estes vivem está organizado, segundo Fernando Cristovão, em «três círculos 

concêntricos de valores, reunidos pela língua comum».  Ao primeiro círculo  

pertencem os oito países que têm o português como sua língua materna, 

oficial ou de património (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor) e regiões que 

pertencem a outros países e culturas, mas com as quais partilhamos ou 

partilhámos a Língua e a História. (ibid.) 

 

Ainda pertencem ao primeiro círculo, porque 

falam ou falaram português, suas variantes ou crioulos, a Galiza, 

Casamansa (no Senegal), Ilha de Ano Bom, Ajudá (no Benim), Goa, 

Damão, Diu, Mangalor, Mahé, Fort Cochim, Tellicherry, Chaul, Korlai, 

Coromandel. E ainda nos são próximos os crioulos de Malaca, Vaipim, 

Batticaloa e Puttalan, no Sri Lanka. Na Oceânia, os de Bali, Java 

(Brestagi e Tugu), de Kuala-Lumpur, Penang, Jehove, Taiping. E os de 

Curaçau, Aruba e Bonaire, além do de Suriname, na Guiana Holandesa. 

(ibid.) 

 

O segundo círculo, mais exterior que o primeiro,  
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é constituído pelas outras línguas e culturas de cada um dos oito países 

e das regiões lusófonas, que se encontram em contacto entre si e com a 

língua comum. (ibid.) 

 

Finalmente, o terceiro círculo é  

formado pelas instituições, grupos e pessoas não pertencentes a países e 

regiões lusófonas, mas que mantêm com a língua comum e as línguas e 

culturas dos oito países um diálogo de erudição, amizade, simpatia e 

interesses vários. (ibid.) 

 

Encetando, também agora, um diálogo de amizade e simpatia com este mapa da 

Lusofonia, que pela generosidade das inclusões e a largueza dos horizontes 

verdadeiramente poderíamos classificar de mapa-mundi, encontramos alguns pontos 

dignos de menção não concordante. Graças ao modo como está concebido o terceiro 

círculo, pode ser considerado como lusófono o Instituto Ibero-Americano de Berlim; 

Paul Teyssier e Claude Lévy-Strauss passam a ser cidadãos lusófonos, e não apenas 

sábios que dedicaram trabalhos fundamentais à língua portuguesa e à antropologia do 

Brasil, respectivamente. A Lusofonia deixa de ser uma realidade cultural que pode ser 

estudada pela ciência para se tornar propriamente em ramo da ciência; derrubam-se as 

fronteiras entre o ser e o observar, transforma-se a coisa amada em amadora. 

Nas listas de territórios lusófonos, onde está Macau? Dada a reduzida vitalidade do 

português nesse território da China, a omissão não é grave.  Provavelmente o nome 

perdeu-se entre as várias séries toponímicas  que enriquecem o primeiro círculo, mas 

destinar-se-ia a ficar junto a Timor ou entre a série de crioulos que fazem companhia à 

Galiza?  

Serão os crioulos línguas autónomas ou variantes das línguas coloniais que ajudaram à 

sua criação? Estará ainda por encerrar o debate a respeito deste velho tema? Espera-se 

que os crioulos de base lexical portuguesa, por esta precisa razão, sejam mencionados 

em qualquer enumeração compreensiva dos arredores linguísticos do português, mas 

mais apropriado pareceria encontrar-lhes lugar no segundo círculo. Mas este círculo 

intermédio da Lusofonia não se destina a acolher os crioulos, por estar reservado a 

línguas mais exóticas umas que outras, que coabitam com o português (e suas 

variantes) nos diversos espaços nacionais: p. ex., o xingu do Brasil, o fula da Guiné, o 
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nhungwe de Moçambique, o kimbundu de Angola e, como evitá-lo?, o castelhano ou o 

catalão do estado espanhol, no caso de se verificar a condição prévia de o galego 

pertencer ao primeiro círculo da Lusofonia.  

Sobre pontos particulares como estes paira, e impõe-se, o que me parece ser uma visão 

excessivamente amplificada de Lusofonia, que Fernando Cristovão  está longe de ser o 

único a defender. Entre outros autores que têm exprimido pontos de vista semelhantes 

ao seu, conta-se uma especialista da diáspora da emigração, a socióloga Maria Beatriz 

Rocha Trindade, que em 1998 definiu assim Lusofonia: 

compreende os falantes da língua, seja ela materna, oficial ou 

estrangeira; os espaços onde se situam e, por extensão, os 

eventualmente não lusófonos que os habitem; os países soberanos onde 

essa língua é predominante e, bem assim, as comunidades minoritárias 

que se reclamam do Português, ou da correspondente cultura, ou de 

uma ancestralidade, conhecida ou simplesmente provável, que com 

Portugal esteja relacionada. (Trindade 1998: 43)  

 

Poucos territórios – na verdade, poucos seres humanos – escapariam a uma tal 

concepção de Lusofonia. Sem dificuldade concederemos que, a prevalecer esta 

cosmografia, Galiza teria nela direito a um lugar central.  

Mas importa não esquecer que a ideia lusófona está longe de congregar adesões gerais, 

mesmo em Portugal. É sintomático que um historiador como José Mattoso possa ter 

escrito um livro intitulado A Identidade Nacional (Lisboa, 1998) sem sentir necessidade 

de alguma vez aludir a Lusofonia. É possível este silêncio, que em termos lusófonos só 

pode ser etiquetado como separativo, explicar-se, no caso de Mattoso e de muitos 

modernos historiadores portugueses pela concepção que têm de Portugal como um 

país essencialmente europeu, cuja expansão extra-europeia e suas consequências não 

são factores essenciais para o entendimento da nação. Veja-se o reduzido espaço que 

aos Descobrimentos e à fase colonial é atribuído na História de Portugal que Mattoso 

coordenou.  

Nem todos se ficam pelo silêncio. Poucos formadores de opinião serão hoje em dia 

mais respeitados em Portugal que Eduardo Lourenço, o qual define Lusofonia como  

esfera de comunicação e compreensão determinada pelo uso da língua 

portuguesa com a genealogia que a distingue entre outras línguas 

românicas e a memória cultural que, consciente ou inconscientemente, a 
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ela se vincula. Nesse sentido, é um continente imaterial disperso pelos 

vários continentes onde a língua [dos escritores] se perpetuou 

essencialmente a mesma, para lhe chamarmos ainda portuguesa, e outra 

na modulação que o contacto com novas áreas linguísticas lhe imprimiu 

ao longo dos séculos. (Lourenço 1999: 174). 

 

Esta definição, que pareceria subscrita por lusofonista fervoroso, de facto não põe em 

causa o papel da língua portuguesa como veículo de comunicação transcontinental, 

essencialmente intacta apesar de mudanças locais. O que, na visão de Eduardo 

Lourenço, compromete o funcionamento da Lusofonia não é a máquina de cena, mas 

os actores que nela se movimentam. Mais exactamente, são os discursos culturais de 

cada um dos países sobre o outro que lhe merecem páginas severas e equitativamente 

distribuídas:  

O discurso cultural brasileiro [...] exprime e faz corpo não só com a 

pulsão grandiosa e mítica que atravessa a actual realidade brasileira e 

condiciona as suas perspectivas hegemónicas em todos os domínios, 

mas também com essa rasura, já antiga, da raiz lusitana donde procede. 

Mas esse discurso, com o seu ressentimento latente, [...] não é nada como 

o discurso português sobre o Brasil, discurso onírico e criador do 

permanente quid pro quo das nossas relações com a famosa cultura 

brasileira a que chamamos irmã por não ousarmos chamar-lhe filial. O 

discurso português sobre o Brasil, tal como uma longa tradição retórica e 

historiográfica recita e reescreve sem cessar, é uma pura alucinação 

nossa, que o Brasil – pelo menos desde há um século – nem ouve nem 

entende. (Lourenço 1999: 136-7)  

 

Tudo isto, racionaliza Eduardo Lourenço, «faz parte da ordem natural das coisas», 

«não é um drama, mas um afastamento de facto». Por isso, conclui que portugueses e 

brasileiros 

nunca formaremos um conjunto, no sentido de comunidade linguístico-

cultural (nem mesmo acrescentando o contributo dos novos países 

africanos de expressão portuguesa) capaz de constituir um pólo de 

influência histórico-política no mundo, como indubitavelmente será o 

caso dos países de expressão hispânica. (Lourenço 1999: 159) 

 

Quando, no Brasil, em Portugal ou em África, respeitados intelectuais se pronunciam 

deste modo, é caso para perguntarmos que socorro poderá ainda esperar a pulsão 

unificadora dos nossos povos. Mas esses próprios críticos dão uma resposta 

surpreendente: põem em questão a Lusofonia de diversos pontos de vista – 
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geostratégicos, culturais, históricos –, mas aceitam que ela tem pelo menos um 

fundamento indiscutível. Constitui, nas palavras de Eduardo Lourenço, «uma 

comunidade que tem como único elo incontornável a língua» (1999: 171). O que confere 

um peso dramático ao que os linguistas tiverem a dizer sobre esse ponto. 

 

Não sei se Fernando Cristovão teve em conta, entre as suas influências, uma outra 

proposta de organização do espaço lusófono, de geometria muito semelhante embora 

claramente distanciada na índole e nos pressupostos. Essa proposta, apresentada em 

2004, um ano antes da publicação do Dicionário Temático, também organiza o espaço 

internacional da língua portuguesa em três círculos concêntricos, dispostos em torno 

da variante europeia, mas dela progressivamente mais distanciados: 

a) O círculo mais próximo é o da emigração, que na realidade contém 

uma emigração de longo curso, constituída por comunidades que 

deixaram Portugal há muito tempo, e para muito longe, e cujas novas 

gerações estão plenamente aculturadas às sociedades em que vivem, 

dispondo de conhecimentos residuais do português, alimentados mais 

pelos estereótipos dos pais e avós do que pelo contacto regularmente 

actualizado com Portugal. Ao lado desta emigração de longo curso, 

perfila-se uma outra emigração costeira, de carácter menos definitivo pois 

se dirigiu a países europeus, de onde é fácil regressar a Portugal.  

b) O segundo círculo é constituído pelas comunidades que falam 

português nos países de descolonização recente. É uma boa nova a 

verificação de que, em países como Angola e Moçambique, a população 

que adquire o português como língua materna está a crescer muito 

rapidamente, mesmo que as causas imediatas do fenómeno sejam a 

concentração, em torno das respectivas capitais, de massas de 

refugiados aloglotas, que para língua veicular apenas podem dispor do 

português. [...] 

c) Finalmente, o terceiro círculo é o brasileiro. No Brasil, o português é 

língua materna universal, com padrões próprios que não reconhecem, 

hoje, o padrão europeu. O Brasil partilhou com Portugal os últimos 500 

anos da língua comum e sob certos aspectos conservou-a melhor do que 

os portugueses: construções sintácticas que muitos julgam ser arrojadas 

novidades brasileiras já estavam no código genético da língua medieval 

e foram abandonadas pelos portugueses, mas pelos brasileiros não; 

Camões, falando, talvez soasse tão brasileiro como lisboeta. [...] Tudo 

isto significa que não pertence a Portugal o privilégio da história, nem 

ao Brasil, ou a África, o exclusivo da inovação e da modernidade. 

(Castro 2005: 279-281) 
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Como facilmente se reconhecerá, nada nesta proposta pode ter influenciado Fernando 

Cristovão, a não ser, porventura, a imagem dos círculos concêntricos. Segundo esta 

visão do mundo, obtida do ponto onde um português assenta os pés, não têm lugar os 

falantes do português como língua estrangeira (caso dos lusitanistas), nem os falantes 

de crioulo, a menos que falem igualmente português como língua segunda (caso de 

muitos cabo-verdianos e são-tomenses, mas menos de guineenses), nem os falantes de 

outras línguas do mesmo estado (caso da maioria dos moçambicanos e angolanos e, 

não se esqueça, dos castelhanos, catalães, asturianos e bascos). Também não têm lugar, 

acrescentarei, os falantes do galego. Assim se reduz o universo dos lusofalantes a 

números inferiores aos totais populacionais, números difíceis de encontrar mas mais 

verdadeiros: quase todos os portugueses e brasileiros, parte dos africanos, 

especialmente jovens, e ainda os emigrantes portugueses de primeira e, talvez, de 

segunda geração. A condição única de inclusão é estritamente de natureza linguística: a 

aquisição do português como língua materna ou como segunda, nas sociedades 

bilingues. O que é comandado pelas circunstâncias do nascimento ou da procura de 

trabalho, portanto alheias a vontades, ideologias e convicções. Neste ponto se encontra 

a principal diferença entre os dois modelos: enquanto a ideia lusófona é fortemente 

ideologizada e persegue uma intenção federadora de pessoas e instituições, o segundo 

modelo é descritivo e a-político. 

Não se esgotam aqui os modelos de apresentação e organização do espaço da língua 

portuguesa. Igualmente rica em convicções, deve ser confrontada com a ideia lusófona 

a percepção largamente disseminada de que «o outro não usa a nossa língua como nós 

sabemos fazer». Daqui se extrai um princípio de estranhamento que tanto se manifesta 

no diálogo inter-geracional, como no conflito que separa em Portugal o norte e o sul, 

que leva os portugueses a acusarem os brasileiros de malbaratarem a herança 

linguística que receberam, que leva os brasileiros a afirmar a novidade das suas 

soluções linguísticas. Para lá dos fenómenos paroquialistas e chauvinistas que sempre 

entram em efervescência quando se fala no «outro», conta esta percepção das 

diferenças linguísticas existentes nos diversos espaços do português com uma séria e 

documentada protecção dada pela linguística moderna, tanto generativa como 

variacionista como histórica, tanto portuguesa como brasileira como africana.  
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Na introdução a Português Brasileiro. Uma Viagem Diacrônica, obra colectiva que 

organizou com Ian Roberts em 1993, a linguista brasileira Mary Kato refere-se nestes 

termos aos resultados obtidos até à data: 

 os resultados fornecem uma descrição bastante instigante do que vem 

mudando no português do Brasil, e o conjunto desses resultados é uma 

evidência de que o que ocorre não é um processo de ‘deterioração da 

gramática’, como pensam os escolarizados pela ótica da gramática 

prescritivista, mas uma reorganização interna coerente, uma mudança 

radical (paramétrica) na língua. Entre os aspectos mais extraordinários 

do PB estão o progressivo empobrecimento de sua morfologia flexional, 

o uso extensivo de categorias vazias cuja identificação não pode ser feita 

através da flexão; a falta de mobilidade, ou de movimentos longos, de 

elementos distintos, como verbos, pronomes interrogativos e clíticos. Por 

outro lado, mesmo quando a morfologia é capaz de identificar um 

pronome nulo, é o pronome lexical que se manifesta. O ‘sujeito’, seja 

como a categoria que concorda com o verbo, seja como tópico, pede 

realização fonológica. (Kato 1993: 19) 

 

E conclui que se trata de «mudanças sistemáticas, que desembocam em uma língua 

distante de suas irmãs românicas, até mesmo do português de Portugal». Esta opinião 

de Mary Kato, nos quinze anos que leva de formulada, tem adquirido uma aceitação  

científica que não pode ser ignorada. 

As discussões de nível tipológico, que ocupam papel central nas preocupações da 

linguística do português, giram em torno de uma questão fundamental, que pode ser 

assim formulada: as diferentes soluções observadas em Portugal e no Brasil inscrevem-

se no quadro normal da variação sistemática, pelo que poderemos considerar, em 

paradigma coseriano, que os dois países têm normas diferenciadas dentro de um 

mesmo sistema (como Celso Cunha (1981) defendia ao falar de variantes nacionais), ou 

pelo contrário deveremos começar a pensar em termos de duas gramáticas, eufemismo 

técnico que esconde a radicalidade de duas línguas? 

Neste quadro, torna-se interessante observar o comportamento das vogais átonas, que 

no português europeu são cada vez menos audíveis, nisso se distinguindo tanto do 

português brasileiro como do galego. Ao desaparecerem, deixarão em contacto 

consoantes que nem sempre coabitam com facilidade: serão então necessárias 

restruturações silábicas e mudanças consonânticas, com repercussões no resto da 
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gramática e na ortografia. Como isto acontecerá apenas no português europeu, as 

portas ficarão abertas a uma séria diferenciação interna, com efeitos na 

intercompreensão muito superiores aos que actualmente se manifestam. A variante 

brasileira conserva o sistema do português clássico (nê-cê-ssá-ri-ô, có-mô-dô), enquanto 

em Portugal as vogais átonas sofrem fechamento (à > â), elevação para schwa (ê > ə, ô > 

u > ə) ou desaparecem até (nə-(cə)ssá-riu > nsá-riu, có-mu-du > có-mə-du > cóm-du). Deste 

comportamento vocálico retiram-se duas lições úteis: por um lado, verifica-se que o 

português de Portugal pode ser mais inovador que o do Brasil, contrariamente a uma 

ideia muito comum, segundo a qual a variante europeia possui superior estabilidade; 

por outro lado, adivinha-se que a evolução do português em África talvez não venha a 

seguir o modelo brasileiro, como defende outra ideia comum, segundo a qual as 

antigas colónias portuguesas se comportarão linguisticamente de modo paralelo e, 

portanto, terão mais afinidades entre si do que com a antiga metrópole. Com efeito, 

quando uma vogal átona é seguida de l, o português europeu, excepcionalmente, não 

efectua o seu fechamento, mas conserva o grau de abertura, tal como o brasileiro 

(álmeidâ e não âlmeidâ; vóltár e não vultár). O português africano distingue-se de ambos 

por seguir até mais longe a regra geral do fechamento (âlmeidâ, vultár), sendo portanto 

ainda mais inovador que o português europeu. É, assim, possível admitir em 

perspectiva que novas gramáticas se desenvolvam em África, distintas da portuguesa e 

da brasileira e, porventura, distintas entre Angola e Moçambique. Alargam-se portanto 

a novos territórios observações semelhantes às que vêem sendo feitas bilateralmente 

entre Portugal e o Brasil. As diferenças de estrutura linguística estão tão avançadas que 

muitos autores falam de duas línguas com gramáticas diferentes, pondo a tónica em 

gramática: se as estruturas gramaticais de base, da morfologia e da sintaxe, são 

diferentes, a língua não é a mesma. Mesmo que exista intercomunicação, para o que 

basta que a fonologia e o léxico não sejam muito diferentes, se as estruturas de base 

estiverem bastante distanciadas, então a língua não será a mesma. Dou mais dois 

exemplos, agora sintácticos. O português europeu usa os pronomes pessoais da terceira 

pessoa em forma átona (Eu conheci-o), enquanto o português brasileiro prefere o 

pronome tónico (Eu conheci ele). Divergências como esta podem ser classificadas como 

irreversíveis. Outro caso: enquanto um brasileiro culto aceita frases como Esse carro 
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furou o pneu ou Esse rádio estragou o ponteiro, um português culto considera essas frases 

agramaticais e em vez delas dirá O pneu do carro furou-se, O ponteiro desse rádio estragou-

se. Este contraste na aceitação de frases por parte de praticantes da norma culta dos 

dois lados sugere que o português europeu e o português brasileiro não são, 

tipologicamente, o mesmo sistema linguístico. Este é uma língua com proeminência do 

tópico, o elemento inicial da frase – carro ou rádio –, enquanto o português de Portugal 

continua a ser uma língua com proeminência do sujeito, que por isso inicia a frase: pneu 

e ponteiro (Faria-Duarte 1989). Por coisas destas começam a distanciar-se os continentes 

linguísticos. 

 

Chegados a este ponto, convém fazer uma pausa para assentar ideias. No mundo das 

coisas reais, não existe um reino de maravilha chamado Lusofonia.  

O que existe é um conjunto de oito estados espalhados por quatro continentes, que têm 

o português como língua oficial para os seus actos de governo e para as escolas; como 

língua internacional para falarem uns com os outros nas suas frequentes cimeiras; como 

língua materna em Portugal, Brasil, suas colónias de emigrantes, e ainda em largas 

secções das gerações mais jovens de angolanos e moçambicanos; e finalmente como 

língua veicular interna de adultos aloglotas dos países africanos, quando não 

conseguem comunicar por meio de crioulos.  

Existe também, entre estes estados, um conjunto de interesses económicos e 

movimentos cruzados de pessoas: fluxos de emigrantes e de turistas, actividades 

culturais, comerciais e industriais, aquisições empresariais, cooperação na educação e 

na saúde. A dimensão destes movimentos é expressiva, mas as suas direcções não são 

as tradicionais: agora, os portugueses vão ao Brasil em turismo, enquanto alguns 

brasileiros vêm trabalhar a Portugal, o que é novidade. As trocas económicas são muito 

mais importantes que as culturais, mas alimentam-se, umas e outras, das afinidades 

linguísticas: o livro africano é quase sempre impresso em Portugal, mas entre Portugal 

e o Brasil o livro viaja pouco e chega caro; em vez disso, é editado localmente, com 

adaptação ortográfica, lexical e sintáctica, o que é uma forma atenuada de tradução. O 

audiovisual é um meio de contacto essencial: a televisão portuguesa tem um canal 

dedicado a África e transmite em cabo um ou dois canais brasileiros, mas a telenovela 
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brasileira foi suplantada, em Portugal, pelas produções nacionais; além disso, as vozes 

portuguesas só passam no Brasil com legendas. Tem-se a impressão de que as pontes 

audiovisuais não atravessam o Atlântico sul português tão perfeitamente como o 

fazem no Atlântico norte inglês. Algumas classes profissionais misturam-se bem: os 

artistas e os escritores viajam muito e em todas as direcções; os futebolistas e os 

professores universitários também. Quanto aos políticos, além da habitual permuta 

entre ajuda cooperativa e exercício de influência, em dois pontos parecem estar de 

acordo: todos gostam de que Portugal pertença à União Europeia e esperam que o 

Brasil não demore muito a ser membro permanente do Conselho de Segurança. 

Finalmente, todos os portugueses têm primos no Brasil e quase todos os brasileiros têm 

um avô português. 

É neste vaivém de negócio e ócio que habitualmente se mostra o funcionamento da 

Lusofonia. Sem dúvida, a existência de uma língua comum a todos os intervenientes é 

de grande importância instrumental para a comunicação e a aproximação das pessoas, 

mas não é dela que nasce a pulsão unificadora e sim da esperança de lucro ou de 

prazer. Não sei, por isso, se a língua portuguesa é efectivamente o «único elo 

incontornável» entre os oito países. Seguramente, a língua não é uma grilheta que os 

mantenha acorrentados uns aos outros até à eternidade. Todos os países que falam 

português dispõem da possibilidade, que alguns um dia porventura usarão, de se 

associar privilegiadamente com outros países a que se sintam ligados por certos 

interesses ou vizinhanças, mas pela língua não.  

Dada a fundamental ambivalência dos usos que uma língua permite – o diálogo, mas 

também a querela; o melhor conhecimento do outro, de onde o apreço por ele, mas 

também a antipatia –, segue-se que as sementes da desunião são lançadas à terra com 

as sementes da união, e crescem juntas. No jardim da Lusofonia também há plantas 

agrestes, que seria possível, mas penoso, ilustrar aqui através de uma série de 

exemplos concretos. Em vez disso, e da forma mais abreviada possível, limitar-me-ei a 

apresentar a questão ortográfica que, querendo unir, cada vez mais divide o espaço da 

língua portuguesa e que, no momento presente, assume a maior actualidade. Além 

disso, a ouvidos galegos pode trazer ecos familiares. 
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A ortografia tem sido um instrumento preferido no combate entre pulsões. É 

compreensível: as convenções ortográficas são mais obedientes ao legislador e ao 

normalizador que os factos duros de uma língua em deriva. Nas sociedades 

preocupadas com a alfabetização de massas, a ortografia é um requisito indispensável 

da escolarização. Numa cultura em que a língua escrita predomine sobre a língua 

falada, o domínio da ortografia é um título de autoridade. 

Como disse atrás, a pulsão unificadora do português atingiu o zénite com a assinatura 

do Acordo Ortográfico luso-brasileiro de 1945, que aspirava a reunificar através de 

uma ortografia comum as variantes nacionais em todas as suas manifestações, 

incluindo mesmo as lexicais, sintácticas e fonológicas. Se recordarmos que tanto o 

Brasil como Portugal viviam então sob ditaduras, teremos menos dificuldade em 

compreender o voluntarismo de tão irrealizável projecto. Do mesmo modo, a pulsão 

separativa materializou-se na recusa brasileira de aderir ao mesmo Acordo de 1945, 

após debate interno de grande vivacidade, que nunca falta no domínio ortográfico. 

Assim, o Brasil manteve a sua ortografia própria, convencionada em 1943, enquanto 

Portugal e as colónias, hoje estados independentes, adoptavam a nova ortografia. Esta 

divisão do espaço da língua portuguesa entre dois códigos ortográficos mantém-se em 

vigor até hoje, mas está longe de ser uma novidade criada em 1945. Na verdade, os 

desentendimentos entre Portugal e o Brasil por causa da ortografia tinham, já então, 

uma história bastante longa, que só telegraficamente merece ser contada (Castro, 

Duarte, Leiria 1987). 

Na segunda metade do séc. XIX, surgiram em Portugal as primeiras propostas de 

reforma ortográfica, destinada a substituir a anarquia etimologizante por uma escrita 

simplificada de representação fónica. O pioneiro foi J. Barboza Leão, mas os principais 

adeptos desta ortografia fónica foram Carolina Michaëlis de Vasconcelos, que a usou 

na sua edição do Cancioneiro da Ajuda (Halle 1904), e A. R. Gonçalves Viana, que no 

mesmo ano publicou Ortografia Nacional. Simplificação e Unificação Sistemática das 

Ortografias Portuguesas. A Academia não apoiou estas iniciativas privadas. Por seu 

lado, a Academia Brasileira de Letras aprovou em 1907 uma ortografia que divergia em 

alguns pontos da de Gonçalves Viana. Instaurada a República em Portugal em 1910, o 

governo encarregou uma comissão de filólogos (não a Academia) de definir uma 
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ortografia, que resultou em versão atenuada das propostas de Gonçalves Viana, relator 

da comissão, conservando grafias justificadas pela etimologia e pelo uso ao lado das 

motivadas fonicamente. Aprovada como ortografia oficial em 1911, causou desagrado 

no Brasil por ser uma iniciativa unilateral. Assim se inicia uma longa série de encontros 

e desencontros das duas academias, que em 1931 chegam a acordo para admitir, em 

certos casos, grafias diferentes nos dois países, mas este acordo não é duradouramente 

aplicado em qualquer deles. Uma Convenção Ortográfica é assinada pelos dois 

governos em 1943, que confirma o acordo de 1931. Em 1945, realiza-se uma 

Conferência Inter-Académica, que aprova um novo e diferente acordo. É este o 

adoptado em Portugal até aos dias de hoje, enquanto o Brasil se mantém fiel ao de 

1943. Segue-se um longo intervalo, apenas interrompido em 1971 por um mínimo 

acordo de acentuação, que Portugal cumpriu e o Brasil não. A entrada em cena em 

1975, após a descolonização, dos novos países de língua oficial portuguesa não alterou 

este estado de coisas, pois em todos se manteve o uso da ortografia de 1945, comum a 

Portugal. Em 1985, reúnem-se de novo as duas academias, agora com representantes 

dos cinco países africanos, e aprovam uma ortografia fortemente unificadora, muito 

inovadora e com algumas deficiências técnicas, que a opinião pública clamorosamente 

rejeitou em Portugal por abrasileirada. Seguem-se duas novas versões, a última das 

quais foi aprovada em 1990 pelas academias e pelos governos de Portugal e do Brasil, 

mantendo-se os outros na expectativa. Abandonadas as pretensões unificadoras, ela 

assenta num princípio de flexibilidade que define grafias duplas para os casos de 

irreversível divergência morfofonológica, nomeadamente no campo das consoantes 

não-articuladas e da marcação gráfica do grau de abertura vocálico. Este princípio, 

projectado num futuro povoado por três ou quatro variantes nacionais, não poderá 

deixar de admitir uma multiplicidade de grafias, mesmo regionais, e permite 

perguntar que papel caberá ao prefixo orto- nas grafias assim autorizadas. 

A ortografia de 1990 ainda não foi aplicada em nenhum país, por falta de unanimidade 

dos seus governos. Foi, por isso, recentemente abandonada a condição prévia, e 

absolutamente lógica, de que a entrada em vigor de uma ortografia que se pretende 

«única» teria de ser aprovada pela unanimidade dos países de língua portuguesa, 

bastando agora a assinatura de três países para que, nesses, ela entre em vigor. O Brasil 
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obteve a adesão de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, pelo que desde 2007 estão 

reunidas condições para que nestes países seja aplicada a nova ortografia. Além disso, 

o Brasil exerceu fortes pressões para que Portugal aderisse também, o que está em vias 

de acontecer: o governo português obteve a aprovação do parlamento para uma adesão 

condicionada por moratória de seis anos, que pode ser benéfica para ganhar a adesão 

dos restantes países, crucialmente de Angola e de Moçambique.  

Mas este episódio reacendeu a polémica contra o acordo e deu origem a um manifesto 

que está a obter uma enorme adesão de subscritores on-line: em 13 de Junho de 2008, 

tinha recebido mais de 55.000 assinaturas1. Este manifesto, centrado em Portugal, 

dirige-se contra o acordo ortográfico, mas amplia-se a outros objectivos como a defesa 

e o ensino da língua, sendo claramente isolacionista. Ele constitui, provavelmente, a 

mais vigorosa manifestação da pulsão separativa até hoje assumida em Portugal. 

Mesmo que não atinja os seus declarados propósitos, a influência intelectual de alguns 

dos seus promotores e a multidão dos subscritores constituem mostra suficiente de 

que, em Portugal, a ideia lusófona não conta apenas com adeptos e simpatizantes.  

Os linguistas têm acompanhado em silêncio o desenrolar do episódio. Muitos 

desconsideram a importância das questões ortográficas; outros sentem a debilidade de 

aspectos técnicos do acordo, mas não a ponto de subscreverem o discurso 

impressionista do manifesto; outros ainda, ou os mesmos, percebem que a utilidade do 

acordo é mais política e geostratégica do que linguística ou educativa, ou seja, que a 

Lusofonia pouco tem a ver com a língua. 

O texto do acordo de 1990 (resolução da Assembleia da República n.º 26/91) começa 

por declarar que foi «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, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a adesão da delegação 

de observadores da Galiza».  

 

Esta adesão galega traz à memória o título que me tem orientado nesta exposição: 

trata-se de uma presença simbólica, pois não se traduziu em qualquer parte do 

                                                 
1
 www.ipetitions.com/petition/manifestolinguaportuguesa 
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articulado do acordo, nem na sua assinatura, que foi efectuada apenas por membros 

dos sete governos implicados (Timor-Leste não era ainda estado soberano). 

Mas no plano prático pode perguntar-se se um espaço tão imaterial, tão pouco coeso e 

tão pouco consensual como a Lusofonia oferece algum tipo de interesse para a Galiza, 

além do evocativo e do simbólico. Esta pergunta justifica-se pelo que foi dito até aqui; 

mas justifica-se também por a Lusofonia procurar a aproximação de territórios e 

sociedades que estão muito distanciados uns dos outros. Não é esse o caso da Galiza e 

de Portugal. A comum origem histórica, a vizinhança fronteiriça, a submissão às 

mesmas condições de habitat e cultura, para não falar no mapa das regiões europeias, 

que tem em conta aquelas semelhanças, constituem elos antigos e bastantes entre 

Portugal e a Galiza, que dispensam estruturas complicadas como a Lusofonia. Dir-se-á: 

a irmandade galego-portuguesa não responde pelos contactos da Galiza com o Brasil 

ou com África. Isso é verdade: ao contrário da União Europeia, a aproximação a um 

estado da Lusofonia não garante automático acesso a todos os outros. As aproximações 

continuarão a ser, por isso, questões bilaterais. 

Referi há pouco que um país ou uma comunidade podem aspirar a fugir ao grupo a 

que pertencem, mesmo que este assente em afinidades linguísticas. Pensava na 

atracção que muitos portugueses sentem pela Europa; mesmo antes de se ter tornado 

política do estado português, a assimilação dos modos europeus constituía uma 

alternativa que captava as nossas imaginações e que continua, para muitos de nós, a 

prevalecer sobre qualquer paisagem lusófona. Do mesmo modo, Moçambique, sem pôr 

em causa os seus laços com os restantes países de língua portuguesa, considerou útil 

aderir à Commonwealth; não o fez por afinidades linguísticas, mas por viver rodeado 

de países da comunidade anglófona; adquiriu assim uma alternativa. Compreende-se 

facilmente que muitos galegos vejam na aproximação a Portugal uma alternativa do 

mesmo tipo. Uma alternativa de execução relativamente fácil, por assentar num 

tesouro imenso de afinidades, que não precisam de ser enumeradas. Mas, como em 

todos os aspectos da vida, as afinidades electivas têm mais valor que as afinidades de 

sangue, porque têm de ser cuidadosamente programadas e construídas. 

Dou um exemplo disto mesmo, e termino. Durante vários anos, quem saísse de Lisboa 

pela autoestrada do Norte via um grande cartaz que mostrava as torres da catedral 
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compostelana, acompanhadas da frase Fuja a Santiago! É de crer que esta publicidade 

se destinasse a portugueses, que pretendia atrair para visitarem a Galiza, mas não foi 

tido em conta que, para um português, a regência fugir a algo contém um conselho para 

correr em qualquer direcção menos aquela onde algo se encontra. É sempre assim: por 

melhor que falemos uma língua estrangeira, há sempre uma preposição que denuncia a 

nossa verdadeira nação. 
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