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"Revogar Acordo
Ortográfico
não seria honesto"

Especialistas dividem-se sobre necessidade de revisão,
mas concordam quanto à manutenção do documento
CHRISTIANA MARTINS

Os "pais" do Acordo Ortográ-
fico (AO) encontraram-se esta
semana na Universidade do
Porto. No início desta semana,
o filólogo brasileiro Evanildo
Bechara e o linguista português
João Malaca Casteleiro partici-
param na primeira reunião do
Conselho de Ortografia da Lín-
gua Portuguesa (COLP). Em
cima da mesa esteve a discussão
sobre a aplicação do AO e a pos-
sibilidade de se proceder a alte-
rações ao tratado, uma propos-
ta que chegou a ser levantada
pelo grupo de trabalho criado
na Assembleia da República du-
rante a última legislatura.

"Não se pode voltar atrás,
iríamos atraiçoar as novas ge-
rações. Não é possível nem ho-
nesto nem justo", garantiu ao
Expresso Malaca Casteleiro,
quando questionado sobre a
possibilidade de uma eventual
revogação do documento. Esta
opção, que é recorrentemente
reivindicada por alguns secto-
res da sociedade portuguesa e

que chegou a ser recentemente
cogitada no Brasil, após a toma-
da de posse do Presidente Jair
Bolsonaro, é colocada de parte
pelo linguista.

Confessa que nunca pensou
que o tratado de unificação das

regras da língua portuguesa
fosse enfrentar tantos obstá-
culos à sua adoção plena: "Sin-
to-me bastante frustrado por o

Acordo ainda não ser aplicado

na íntegra, porque o trabalho
apresentado em 1990 foi feito
com todo o cuidado e na altura
foi largamente aceite." Desde
então, as "gerações mais ve-
lhas" têm constituído, na opi-
nião de Malaca Casteleiro, as
maiores forças de oposição
ao AO, embora afirme que o
tratado "foi concebido para os

mais jovens". E a possibilidade
de alterar o documento não é

totalmente afastada pelo in-
vestigador português, que, en-

tretanto, deixa o alerta de que
o documento "não poderá ser
alterado de forma unilateral",
por constituir um tratado que é

regido pelas leis internacionais.

Reunião histórica
O encontro no Porto contou
com a presença de represen-
tantes da quase totalidade dos
Países de Língua Oficial Portu-

guesa. Estiveram ausentes os

delegados da Guiné-Bissau e de
São Tomé e Príncipe. Augusto
Santos Silva, ainda ministro dos

Negócios Estrangeiros, mar-
cou presença na reunião, para
formalizar a criação do COLP.
Sublinhou a necessidade de
"alargar" os instrumentos de

gestão, investigação e trabalho
técnico para a promoção da
língua portuguesa e disse estar
"inteiramente disponível" para
apoiar projetos neste sentido,
mesmo que impliquem o recur-
so a mais verbas. "O português
é língua oficial e, noutros paí-

ses, língua segunda, por isso, as

competências do uso da língua
devem merecer um trabalho
articulado e seguro", afirmou.

Concebido como um órgão
para aprofundar a sistematiza-

ção das regras ortográficas do

português, o novo organismo
faz parte do Instituto Interna-
cional de Língua Portuguesa
(IILP), a quem deverá prestar
aconselhamento técnico. "É
com profunda alegria que tes-
temunho este momento, que
é histórico para a língua por-
tuguesa", afirmou Margarita
Correia, presidente do Conse-
lho Científico do lILP, instituto

prestes a completar 30 anos de
existência. Durante a sessão de
abertura do evento, que se pro-
longou por dois dias, a linguista
e professora da Faculdade de
Letras da Universidade de Lis-
boa explicou que um dos eixos
fundamentais da atuação do
COLP será o reconhecimento
da importância do Vocabulário
Ortográfico Comum da Língua
Portuguesa (VOC), permitindo
através deste instrumento uma
maior coesão linguística entre
os diferentes países membros
da Comunidade dos Países de

Língua Oficial Portuguesa.
Confrontada com a lentidão

na aplicação integral do AO
pelos vários Estados signatá-
rios, a investigadora elencou
ao Expresso as dificuldades

verificadas em cada país, orga-
nizando-os por ordem alfabé-
tica. Assim, Margarita Correia
assume que Angola defende
um repensar do documento;
no Brasil, diz que o Acordo
"é aplicado no dia a dia"; em
Cabo Verde, o tratado segue o

seu curso; na Guiné-Bissau, as

dificuldades devem-se à "ins-
tabilidade política"; o mesmo
acontece na Guiné Equatorial;
e Moçambique ainda não ratifi-
cou o AO, embora diga que os

livros escolares o aplicam.
A presidente do Conselho

Científico do lILP discorda
que em Portugal exista uma
rejeição maciça do AO: "Não
está quantificada. Há, sim, um
grupo com grande visibilidade

que faz parte da elite cultural
portuguesa , mas, se olharmos
com bastante atenção, veremos
que os nomes que aparecem
são sempre os mesmos." Com-
pleta dizendo que "a maioria
dos cidadãos nem se preocupa
muito com esta questão" e que
"as novas gerações aprenderam
a escrever segundo as regras
do Acordo". Sobre São Tomé
e Príncipe, reconhece que há
"dificuldades de comunicação"
e que, embora o Vocabulário
Ortográfico daquele país tenha
sido oficialmente apresentado
ao lILP em 2018, não foi possí-
vel validá-10. E, finalmente, diz

que em Timor-Leste o AO é uti-
lizado no ensino. É devido aos
diferentes estágios de aplicação
do tratado que Margarita Cor-
reia discorda da necessidade
de se rever o AO. "Infelizmente,
não está integralmente aplica-



do em todo o espaço da CPLP,
e enquanto isso não acontecer
e não for feita uma análise não
vale a pena fazer alterações."

Brasil colonizador
O filólogo brasileiro Evanildo
Bechara também não concorda
com a necessidade de se proce-
der a alterações do AO. "Ainda
não chegou a altura de rever o

Acordo, que não foi totalmente
concretizado, e por isso falta
haver mais experiência". Alerta
também que, se as mudanças
avançarem, não serão duradou-
ras e terão de ser revistas logo
a seguir. E garante: "Será difícil
encontrar quem faça melhor do

que foi feito, seja no Brasil seja
em Portugal."

Defensor da simplificação
das regras ortográficas, de for-
ma a atingir a totalidade dos
falantes de língua portuguesa,
Evanildo Bechara remete para
o campo político alguns dos
obstáculos com que o tratado
se tem confrontado, sobre os

quais prefere não se pronun-
ciar, assumindo-se como um
especialista técnico. Recusa a
ideia de que o AO vise concreti-
zar "uma colonização da língua
portuguesa pelos brasileiros",
para concluir que "a língua não

pertence aos filólogos mas à
sociedade".
camartins@expresso.impresa.pt
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"Sinto-me bastante
frustrado por
o Acordo ainda
não ser aplicado
na íntegra"
Malaca Casteleiro

Linguista português

"Será difícil
encontrar quem faça
melhor do que foi
feito, seja no Brasil
seja em Portugal"
Evanildo Bechara

Filólogo brasileiro

"Infelizmente, não
está integralmente
aplicado em todo
o espaço da CPLP,
e enquanto isso não
acontecer e não for
feita uma análise
não vale a pena
fazer alterações"
Margarita Correia
Presidente do Conselho
Científico do lILP


