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Com tempo para se adaptar, professores começam a descobrir meios para trabalhar as novas 
regras ortográficas em sala de aula. 

 

 
Edna Barian: Metodista prepara palestras para alunos e docentes 

Alguns acentos sumiram. Hífens apareceram nos locais mais improváveis. O trema foi extinto. 
O que se escrevia separado, agora deverá ser junto. E aquilo que era uma palavra só, se 
transformou em duas. Mesmo assim, a reforma ortográfica que entra em vigor a partir de 
janeiro de 2009 modifica apenas 0,43% do vocabulário brasileiro, e ainda gera controvérsias. 
Por isso mesmo, chega devagarzinho nas salas de aula universitárias. Alunos e professores 
ainda estão em estado de espera para entrar no novo ritmo do idioma. "Até agora, os 
comentários foram superficiais. Acredito que os docentes passarão a falar mais a respeito", diz 
Natália Sanches, aluna do curso de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

A reforma ortográfica deverá unificar os textos escritos nos oito países de língua portuguesa 
(Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Brasil e 
Portugal). Serão três anos para se adaptar às regras, mas a partir de 2010 o governo 
brasileiro comprará apenas livros didáticos adaptados. Editoras nacionais programam 
relançamentos de dicionários para até o fim de 2009. 

Para Maurício Silva, autor do livro O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e professor 
da Universidade Nove de Julho (Uninove), pela dimensão da reforma e o tempo de adaptação, 
não é preciso ter pressa. "Não vejo necessidade de um treinamento muito amplo e intenso 
para os professores, dadas as proporções da reforma, mas algumas aulas explicativas e 
palestras sobre o assunto serão sempre bem-vindas. Quanto mais informação - não apenas 
acerca das novas regras, mas também sobre os pontos polêmicos do novo acordo - melhor 
para o professor e, conseqüentemente, para o aluno", explica. 

Um dos pontos polêmicos ao qual o professor se refere é o uso do hífen, que se mantém em 
algumas palavras. Alguns casos específicos ainda estão em discussão na Academia Brasileira 
de Letras, ABL.  

José Everaldo Nogueira, professor do curso de Letras da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), recomenda que professores e alunos tentem se informar o máximo 
possível. "Há um número significativo de publicações sobre a reforma. Isso deve servir de 
sustentação para o professor saber como trabalhar com os seus alunos. Além disso, os 
estudantes devem ir atrás da informação", defende.  

 



Na opinião de Ronaldo de Oliveira Batista, professor de introdução ao estudo da língua 
portuguesa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito se fala sobre a reforma - e na 
maioria das vezes os argumentos não têm fundamento. Ele acredita que essa condição pode 
atrapalhar a assimilação das novas regras. "Infelizmente, as pessoas reproduzem opiniões sem 
fundamento científico, baseadas exclusivamente na concepção normativa da língua. É muito 
importante que os alunos de letras e os docentes procurem se informar com fontes adequadas 
a respeito do que é a mudança na ortografia, para não reproduzirem opiniões bastante 
perigosas veiculadas pelo senso comum", alerta.  

Para o professor de língua portuguesa e lingüística da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) Felício Wessling Margotti, as instituições devem, sim, realizar treinamentos para 
orientar os professores. "Certamente, será necessária uma espécie de preparação. Mas isso vai 
acontecer aos poucos, sem pressa, pois a implantação das novas regras terá, no Brasil, um 
prazo de três anos, exceto para a publicação de livros didáticos, para os quais as novas regras 
passam a ter aplicação imediata", diz. 

Algumas instituições começaram a se mobilizar para as mudanças. A coordenadoria do curso 
de Letras da Universidade Metodista, por exemplo, prepara diversas palestras sobre o assunto, 
além de divulgar uma tabela com todas as mudanças no site da Universidade. "Não custa 
sensibilizá-los com murais, palestras e reservar algumas aulas só para tratar do assunto. Com 
certeza, eles trarão sugestões, construirão novas tabelas, criarão mecanismos para uma 
assimilação mais rápida", acredita Edna Barian Perrotti, professora do curso de Letras da 
Metodista.  

Para ela, os professores devem trabalhar as mudanças da mesma forma que fazem com outras 
matérias, criando regras para os alunos. "É preciso fazer um quadro com as alterações, depois 
chamar a atenção para a nova grafia cada vez que aparecer uma das palavras contempladas 
com a nova regra e solicitar aos alunos que procurem fazer uma última leitura de seu texto 
sempre com a preocupação de verificar se as palavras estão grafadas corretamente", diz. No 
entanto, ela faz um alerta. "Deixe claro que, no começo, será um pouco difícil, mas depois as 
novas regras serão incorporadas naturalmente."  

O professor José Everaldo, da PUC-SP, diz que adotou a mesma postura. "Trabalho essas 
informações com os estudantes a partir das próprias ocorrências nos textos que eles 
produzem. Quando usam elementos como trema, hífen ou acento, aproveito e chamo a 
atenção para as novas regras, comentando aspectos gerais das produções tex-tuais". Dessa 
forma, segundo ele, o assunto surge naturalmente, não é uma imposição. "Daqueles pontos 
levantados nas redações, nascem outros questionamentos e a discussão se torna rica." 

Margotti, da UFSC, concorda que a abordagem deve nascer do uso lingüístico do aluno - se 
houver algum erro, ele irá consertá-lo aos poucos. "É importante lembrar que não é possível 
acabar com todas as dúvidas de uma vez, porque elas vêm devagar, em cada uso, em cada 
texto", explica.  Ele diz que, mesmo após 30 anos da última reforma, erros ainda acontecem e 
algumas pessoas se confundem com as palavras. "O professor deve ocupar-se, sim, em 
trabalhar para propiciar condições de aprimoramento da competência comunicativa, voltada 
para a interação por meio da linguagem escrita ou oral", diz. Na opinião dele, muitas vezes as 
especulações sobre o assunto podem ser maiores do que a reforma ortográfica realmente é.  

Porém, no dia-a-dia dos cursos de Letras, os questionamentos ainda são poucos e as opiniões, 
distintas. "Ainda há tempo para as regras passarem a fazer parte do cotidiano dos 
estudantes", diz a professora Edna. E quem vai ensinar o português para as gerações futuras 
percebe quanto a língua é viva. "A mudança é necessária e faz parte da evolução da cultura e 
da educação. Ela representa uma unificação mesmo, a prova de que o individualismo ainda 



não tomou conta da língua e que o Brasil está fazendo a parte dele para expandir a riqueza do 
idioma", diz Natália, aluna do segundo ano de letras e futura professora de literatura. 
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