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Entidade: Professor Doutor João Malaca Casteleiro 

 

 

Recebidos por:  Deputados do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Aplicação do 

Acordo Ortográfico 

 

Assunto: Acordo Ortográfico 

 

Exposição: O Coordenador do Grupo de Trabalho deu as boas vindas ao convidado e 

solicitou-lhe que expusesse a sua posição sobre o Acordo Ortográfico (AO) e a sua aplicação. 

 

O Professor Malaca Casteleiro referiu que a Língua Portuguesa tem vivido em “guerra” 

ortográfica desde 1911, data em que foi feita uma reforma ortográfica sem se ter chamado o 

Brasil a participar, daí resultando uma deriva ortográfica de um século. 

 

Mencionou que a Língua Portuguesa foi de meados do século XVI até meados do século XVIII 

a língua franca internacional, papel depois desempenhado pelo francês durante 2 séculos e 

agora pelo inglês, há cerca de meio século, estimando-se que o português seja atualmente 

utilizado por 250.000.000 de pessoas e prevendo-se que daqui a meio século tenha cerca de 

350.000.000 de falantes. 

 

Indicou que a Língua Portuguesa dispunha, até 1990, de duas ortografias, a portuguesa e a 

brasileira, caso que considerou único no mundo, tendo falhado as tentativas de unificação. 

Realçou, depois, que as dificuldades de unificação das duas ortografias e várias outras 

questões, estão explicadas na Nota Explicativa do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

(pag. 4382 e seg.), publicada como Anexo II do Acordo, aprovado, para ratificação, pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 26/91.  

 

Salientou que a ortografia da Língua Portuguesa assenta em 3 critérios essenciais: o 

etimológico, o fonético ou da pronúncia e o analógico. No português medieval não havia uma 

ortografia pré-definida, predominando o critério fonético e a partir do século XVI prevaleceu o 

critério etimológico, procurando a reforma de 1911 estabelecer  um maior equilíbrio entre os 

dois. 

  

Entretanto no início do século XX foram-se acentuando as diferenças de ortografia entre 

Portugal e o Brasil, com o segundo a eliminar as letras mudas e Portugal a mantê-las, 

verificando-se também diferenças a nível de acentos. 

.  

Assim, as tentativas de unificação ortográfica levadas a cabo nas décadas de 30, 40 e 80 

falharam, tendo-se concluído que a unificação total era impossível. Perante essa constatação, 

resolveu-se unificar o mais possível, aceitando casos de dupla grafia e de dupla acentuação. 

 

Entretanto, com a integração de 5 novos países lusófonos, exigia-se o máximo de unificação, 

prevenindo a desagregação ortográfica da língua portuguesa. No acordo de 1990 unificava-se 

http://www.parlamento.pt/Sites/COM/XIILEG/8CECC/GTAAAO/Paginas/default.aspx
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/08/193A00/43704388.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/08/193A00/43704388.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/08/193A00/43704388.pdf
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cerca de 98% do vocabulário geral da língua, tornando-se os casos de dupla grafia ou 

acentuação incontornáveis. No entanto, o vocabulário ortográfico oficial podia reduzir muitas 

grafias duplas. 

 

Em suma, referiu que o AO está em vigor e não há dificuldades assinaláveis de aplicação do 

mesmo, tendo realçado que algumas dificuldades de percurso se devem ao facto de terem 

aparecido vocabulários ortográficos diferentes em relação à aplicação do AO. Realçou que a 

falta do vocabulário  ortográfico comum para todos os países prejudica a aplicação do AO a 

nível internacional. Por último, salientou que AO é um instrumento de política da língua e como 

linguista manifestou-se como um forte defensor do mesmo. 

 

Interveio depois o deputado Miguel Tiago (PCP), agradecendo a exposição e o contributo, 

referindo que o PCP tem uma posição aberta em relação ao AO e informando que tinha de sair 

imediatamente, porque ia fazer uma intervenção em representação do seu grupo parlamentar. 

 

A deputada Rosa Arezes (PSD) perguntou ao Professor como interpreta a forte contestação 

atual ao Acordo e referiu que a nota explicativa faz mais a defesa do futuro do que do passado. 

 

A deputada Gabriela Canavilhas (PS) realçou que o Professor tem sido muito referenciado 

pelos anteriores convidados ouvidos e referiu que entende a contestação que se vem 

verificando como contestação geral à atividade política, para além da incomodidade técnico-

científica em relação ao Acordo. 

 

Solicitou depois o enquadramento histórico do trabalho que levou ao AO, questionando como 

se despoletou a necessidade do mesmo, quais os passos dados e os contributos solicitados e 

o contexto em que foi celebrado. Pediu ainda ao Professor que se pronunciasse em relação à 

indicação que vem sendo feita de que todos os pareceres dos académicos da época em 

relação ao AO eram negativos, com exceção do dele e com o realce de parcialidade do 

mesmo, sendo que tinha sido ele que elaborou o Acordo. 

 

O Professor Casteleiro, em resposta às questões colocadas, salientou que as críticas vêm 

sempre dos mesmos setores e salientou que todos ao Acordos anteriores foram objeto de 

grande contestação. Referiu que a reforma de 1911 foi a grande reforma, que serviu de base 

às posteriores, porque não havia uma ortografia unificada e a grafia era muito difícil, 

prejudicando uma ampla alfabetização. No entanto, o Brasil não foi chamado a colaborar nessa 

unificação. 

 

Salientou que a unificação da ortografia tem sido feita em vários países, simplificando-a. 

Realçou a necessidade de acautelar o futuro, para não passar a haver 7 ortografias, uma em 

cada país de Língua Portuguesa e referiu que o permanente desconforto é duma minoria. 

 

Referiu que o AO foi apreciado 2 vezes na AR, por larga maioria. Informou que os pareceres 

não positivos nunca lhe chegaram e referiu que tiveram em conta as posições de vários 

linguistas, nomeadamente do Professor Ivo, sobretudo em relação aos acentos, tendo dado o 

exemplo das palavras género e ónus e referido que o Brasil fechou essas vogais.  

 

Indicou que o acento grave só existia anteriormente para contrações e a sua introdução 

nalguns casos era uma exceção, de difícil perceção. Esclareceu que em 1971 o Brasil diminuiu 

os acentos em 70%. Referiu que a questão dos acentos graves foi a mais polémica. 
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Indicou que a Academia das Ciências de Lisboa, que concilia Letras e Ciências, órgão de 

consulta do Governo, tomou a iniciativa de articular a matéria com o Brasil. Mencionou que 

Lindley Cintra esteve a favor do AO em 1986 e Eduardo Prado Coelho também. Informou que 

tiveram em conta 110.000 palavras. 

 

Mencionou que coordenou o vocabulário da Porto Editora, com 180.000 palavras, que depois 

foi cedido gratuitamente ao ILTEC, tendo este disponibilizado o vocabulário online. Salientou 

que o ILTEC é acusado de fazer alterações constantes e não anunciadas e datadas a esse 

vocabulário, o que gera confusão. 

 

Esclareceu que em 1988 se chegou a uma versão que foi apresentada aos 7 países em 1990, 

numa reunião, tendo havido a aprovação técnica do AO e no final desse ano a aprovação 

política. Indicou ainda que em 2004 houve um acordo retificativo, para o AO entrar em vigor 

com a ratificação de 3 países. 

 

O deputado Carlos Enes (PS, coordenador do Grupo de Trabalho) pediu depois a posição do 

Professor em relação a várias questões, a saber: há críticas de que os critérios do Lince e dos 

conversores não são uniformes, a equipa que participou no GT inicial sobre o AO está dividida 

em relação ao mesmo, há textos de imprensa que dizem que as palavras com divergências 

verificadas depois do AO aumentaram e outros que indicam que se verificou uma diminuição. 

 

O Professor referiu que para além do Lince há conversores da Microsoft e outros e as 

diferenças registadas derivam das situações de dupla grafia. O ifen só mudou nas palavras 

formadas por derivação e as regras tiveram a ver com simplificação. Indicou que as regras de 

utilização de ifen estão claras no AO, a aplicação é que tem sido deficiente. Esclareceu que a 

palavra fim de semana não tem hifen. Informou que a equipa que trabalhou no AO era a favor 

do mesmo. 

 

A deputada Gabriela Canavilhas (PS) questionou por que razão desapareceu a letra maiúscula 

do nome dos meses e se a retirada das palavras da consoante muda pode alterar a fonética. 

 

O Professor Casteleiro remeteu novamente para a nota explicativa do AO. Informou que o 

nome dos meses já era escrito com minúscula no Brasil, Espanha, França, pelo que se optou 

essa solução. Em termos de balanço quantitativo, indicou que a dupla grafia não fez aumentar 

o número de divergências entre as ortografias. Por último, realçou que o AO só fez a unificação 

da escrita. 

 

A documentação da audiência, incluindo a gravação, encontra-se disponível na página da 

Comissão, na Internet. 

 
 
 
Palácio de São Bento, 2 de maio de 2013 
 

A assessora  

Teresa Fernandes 
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