
Elxs queerem uma língua nova
0 Acordo Queerográfico é um manifesto político contra o sexismo e o «normal».

0 objetivo d@s @utores é um Português escrito e falado mais inclusivo

POR PEDRO MIGUEL SANTOS

Carxs
leitoxs, certamente estranha-

rão a forma como este artigo está

escrito. Saibam que é um exercício

provocatório, para falar do Acordo

Queerográfico, uma iniciativa, lançada em
maio, por cerca de vinte feministas e ativis-
tas dos direitos d*s LGBTTQIAP (lésbicas,

gays, bissexuais, transexuais, transgénero,

queers, intersexuais, assexuadas e panse-
xuais). O nome brinca com o Acordo Orto-

gráfico (AO), de 1990, e a palavra queer (em
inglês, esquisito) que, hoje, designa teorias

e práticas d@s que rejeitam uma ordem se-

xual baseada em papéis heterossexuais ou

homossexuais padronizados.
Elxs defendem que a língua oprime e discri-

mina. Que a norma é autoritária. No bloque

acordoqueerografico.wordpress.com decla-

ram: «Cingimo-nos aqui a questões de iden-

tidade de género e ao combate à sociedade

heteropatriarcal. Deparamo-nos (...) com as

regras de género do plural e com o binarismo
de género instituído (...) que regula simul-
taneamente que numa assembleia com 300
mulheres e um homem se deva falar de "todos

os participantes' e que nem tenhamos pro-
nome para alguém que não se identifica nem
como homem nem como mulher.» Concluem:

«Urge a construção de novas armas de subver-

são.» E ultrapassam os limites, propondo que
se fale «da rapaz», «do diva».

O «acordo brincalhão», assim o desig
nam, propõe a substituição do plural mas-

NA PRÁTICA
Dicas para uma escrita nâo-
-sexista, inclusiva ou neutra

Evite pronomes: dirija-se
às pessoas pelo nome

Adote o duplo plural: todas e todos

Faça plurais só no feminino: todas

Invente novos femininos: presidenta,
estudanta, etc.

Use carateres de género neutro:
«tod@s»; «xs pessoas»; «tod*s»;
«leitoras»; «estudant®s»

Baralhe os géneros, juntando
o pronome feminino em palavras
masculinas e vice-versa: «a rapaz»;
«o irmã»

culino por soluções como o uso do duplo
plural (leitoras e leitores), do plural femi-
nino genérico (leitoras), do uso da arroba

(leitor@s), do xis (leitorxs), do asterisco

(leitor*s), de uma ligadura tipográfica (lei-
toraes) ou, até, do símbolo da Anarquia, um
A dentro de um círculo (leitor@s), sempre
que houver referência a pessoas.

Simão Cortês, 20 anos, é uma das «au-
toras» da proposta. «A língua contribui

para que o machismo se propague», diz o

estudante de linguística na Faculdade de

Letras da Universidade de Lisboa. «A lin-

guagem, até um certo ponto, influencia o

pensamento. Se contrariarmos essas for-
mas ajudamos a mudá-lo», resume. El@ e

@s companheir@s querem criar debate.
«Não temos intenção de institucionalizar
isto, a ideia é provocar. Vamos enriquecer
o bloque com textos, ideias, entregar traba-
lhos na faculdade escritos assim.»

Falas tu, falo eu. Eelx?

Em abril deste ano, entrou na Enciclopédia
Nacional Sueca a palavra hen, um pronome
pessoal de género neutro, para substituir o
uso de ele (han) e ela (hon). Por cá, também
a Resolução da Assembleia da República n.°

39/2013 determinou que a expressão «Direi-
tos do Homem» passasse a «Direitos Huma-
nos». A língua, afinal, também é uma arma.
Mas é preciso falá-1a... Como pronunciar «x »

,

«*» ou «@»? o grupo ainda não tem solução,
mas está a trabalhar em propostas.

Margarita Correia, 52 anos, é investiga-
dora do Instituto de Linguística Teórica e

Computacional e esteve envolvida na cria-

ção do vocabulário ortográfico do por-
tuguês oficial, que resulta do novo

AO. Deu aulas a Simão Cortês.
Considera o Acordo Queerográfico
«interessante, na medida em que

põe em causa questões de género
e mexe na arrumação que fazemos
das categorias do mundo», mas tem

muitas dúvidas quanto à sua aplica-
ção prática. «A proposta mexe na pró-

pria estrutura da língua. Do ponto de vista
morfossintático e fonológico, por exemplo,
o uso da arroba não tem uma realização fo-
nética própria da língua portuguesa. A sua

aplicação vai além da forma das palavras e

mexeria na gramática.»
Ainda assim, a investigadora lembra:

«O latim tinha três géneros: masculino,
feminino e neutro. Naevoluçãodo latim

para quase todas as línguas românicas,
o terceiro género desapareceu.» Foi o

caso da língua portuguesa. Será que um
dia vai reaparecer, caries leitorses? H


