
Hifens, tremas e acentos caídos
A N T Ô N I O SUAREZ A B R E U Para lingüista, a reforma ortográfica deve

ser ensinada a partir das funções da linguagem, sem decoreba

que faz um texto ser belo? Provavelmente, seu de-
sign, diria o lingüista Antônio Suárez Abreu, profes-
sor livre-docente da USP e titular da Unesp. Um bom

design é aquele que associa beleza à funcionalidade. Isso
vale para produtos, roupas e, também, para os delicados fios
feitos por palavras cuidadosamente enfileiradas que formam
a trama do texto. Sobre criatividade e beleza do texto, Suá-
rez já escreveu dois livros: O Design da Escrita e A Arte de Ar-
gumentar. Ambos entregam o que vendem: são bem escritos,
envolventes, ricos em exemplos de estilo extraídos de um
bem selecionado time de grandes escritores.

Nesta entrevista concedida a Ricardo Prado, o tema prin-
cipal foi a reforma ortográfica, que entrou em vigor neste
ano. Suárez faz um balanço histórico de sua gênese, avalia
seus pontos positivos (e aponta alguns negativos) e reforça a
necessidade de os professores de Língua Portuguesa traba-
lharem a gramática a partir da função, em vez de se aterem
obstinadamente às regras que, inevitavelmente, serão es-
quecidas. Já quem aprende a partir do uso, garante nosso en-
trevistado, jamais esquecerá.

Carta na Escola: Para começar, esta é uma reforma ortográfica
ou um acordo?
Antônio Suárez Abreu: Se a gente for pensar na relação Bra-
sil, Portugal e países africanos de Língua Portuguesa, este
seria um acordo, porque a ortografia desses países está em
desacordo. O objetivo é fazer um acordo para que se escreva
igual e o resultado é urna reforma ortográfica lá e outra aqui.

CE: Quando foi a reforma ortográfica anterior a esta?
AS: O ponto de partida foi 1943, quando houve o primeiro
acordo ortográfico, que não foi respeitado nem por Portugal
nem pelos países africanos. Mas foi um acordo fundamenta-
do em princípios organizados por um grande foneticista por-
tuguês chamado Gonçalves Viana. Ele fez um estudo da Lín-
gua Portuguesa e levantou algumas premissas para que se
pudesse ter uma ortografia simplificada. Porque, até en-
tão, sábado era escrito
com dois "bês", farmá-
cia era com "ph"
aliás, como se escreve
até hoje em francês e
inglês, línguas que
têm, até hoje, ortogra-
fias etimológicas iguais
a que Portugal e Brasil
tinham antes de 1943.

Portugal, em 1945, fez uma reforma que valeu também para os
países africanos, porque Guiné-Bissau, Angola e Moçambique
eram colônias de Portugal; sendo assim, se os portugueses acei-
tavam a reforma, as colônias também deveriam. Nós, até re-
centemente, usávamos a reforma de 1943, com algumas alte-
rações feitas em 1971; e Portugal usava a de 1945 até agora.

CE: E quando surgiu a proposta para o atual acordo?
AS: A gênese tem, no mínimo, 20 anos. Por esta época eu
participei de um congresso em Ribeirão Preto (SP), no qual
presenciei uma defesa apaixonada da reforma ortográfica
que o filólogo Antônio Houaiss fez ao gramático Evanildo
Bechara. Os dois estavam desde o início envolvidos nela.
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CE: Com que objetivo?
AS: O objetivo de Houaiss era
cultural, para fazer com que
Portugal e Brasil escrevessem
do mesmo jeito. Ortografia
não tem nada a ver com gra-
mática, ortografia é uma le-
gislação de como as palavras
serão escritas. Não é possível
se fazer uma reforma grama-
tical, mas pode-se fazer uma
ortográfica. O objetivo do
Houaiss, que se tornaria o
principal articulador da re-
forma, era criar uma legisla-
ção que permitisse que a es-
crita fosse igual em todos os
países lusófonos.

CE: O senhor citou, de passa-
gem, que o ortografia na Fran-
ça e na Inglaterra é etimologi-
ca. O que isso significa?
AS: Sempre houve uma ten-
dência de se escrever de acor-
do com a pronúncia da pala-
vra, mas, também, de acordo
com a origem da palavra. En-
tão, por exemplo, por que eu
escrevo "hoje" com "h", se eu
não pronuncio o "h"? Porque
a origem vem do latim. Mui-
tas palavras da língua inglesa
vieram do latim, primeiro a partir da cristianização da Grã-
Bretanha no século VI e, depois, pela invasão normanda em
1066. Eu acredito que, pelo menos, metade das palavras do
inglês tem origem latina. Muitas palavras que vieram do
grego através do latim conservam resquícios gráficos de
como eram pronunciadas em grego. Por exemplo, a farmácia
com "ph" vem do grego; sendo assim, farmácia se escreve
com "ph", em francês e inglês, apesar de, sempre, ter tido
som de "f". Metáfora, por exemplo, é nitidamente grega, mas,
tanto no inglês quanto no francês, se escreve com "ph":
fiíetapiore métaphore, respectivamente. Nesse ponto, os paí-
ses ibéricos foram mais ousados que países corno França, In-
glaterra e Estados Unidos. Porque... como você aprende a es-
crever em inglês e francês? Pelo olho. Não existem regras. Você
pega determinadas palavras em inglês, ou francês, que são es-
critas de certo jeito e não tem explicação para isso, Ou seja, o
americano, o inglês e o francês têm de aprender copiando e
consultando o dicionário. Eles não têm uma regra como nós
temos. Nossa ortografia conseguiu um meio-termo muito bom
de compromisso entre a fonética e a etimologia. Na França o
governo já pensou em fazer urna reforma ortográfica, a fim de
simplificar a grafia de suas palavras. Mas constataram que o
custo financeiro para se reeditar todos os livros seria exorbi-
tante, porque uma geração que estudasse a ortografia simplifi-

cada teria muitas dificuldades de ler a anterior. Acon-
teceria uma ruptura de tradição e entendimento, As
últimas alterações na ortografia francesa (1990)
conservaram em larga escala sua tradição.

CE: Quais são as mudanças mais signifícativas da atuai
reforma?
AS: A modificação significativa e positiva, para mim,
foi a questão do acento diferencial. A coisa começou
no acordo de 1943, pelo qual toda vogai fechada -

"e" e "o" - em oposição a "é" e "o" abertas tinha de ser acen-
tuada. Então governo era acentuado, por causa do verbo go-
vernar (eu governo). Cor se acentuava para diferenciar do
"falar de cor". Espelho tinha acento, porque existe espelhar
(eu espelho). Existe, até, um poema que a Cecília Meireles
escreveu, porque uma vez ela escreveu espelho sem acento
e, mais tarde, percebeu o erro e versejou sobre isso (leia o
poema na pág. 11). Em 1971, foram eliminados os acentos
que diferenciavam as vogais abertas e fechadas, corno essas
de governo e eu governo. Sobrou o "pôde" e "pode", porque
realmente dá confusão. Naquela reforma também foram
mantidos os acentos que marcavam diferença entre vogais
tônicas e átonas. Por exemplo, pára do verbo parar ("Ele
pára) em oposição à preposição para ("eu vou para São Pau-
lo"). Ou, "eu vou pôr a revista em cima da mesa" e "eu vou
por ali". Então, o acento circunflexo que marcava essa oposi-
ção se manteve. Quando você usa um acento como "pôde" e
"pode", você evita uma confusão. A atual mudança ortográ-
fica eliminou o acento em "pára", do verbo parar. Eu acho
que esse acento deveria ter sido mantido.

CE: Mas isso não seria compreensível pelo sentido?
AS: Pelo contexto dá para entender, mas você vai ter de evi-
tar algumas combinações de duas palavras em uma frase só.
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Entrevista Capital

Se eu disser "Ele pára para o carro passar", aí se você colocar
os dois sem acento fica "Ele para para o carro". Essas combi-
nações devem ser evitadas porque podem gerar problemas
de entendimento. Uma das modificações com relação a esse
tipo de acento diz que é facultativo você acentuar "fôrma".
Por exemplo, em "Qual é a forma da fôrma do bolo?" Eu acho
que o mesmo argumento que se usa para "fôrma" e "forma"
se aplica no caso de "pára" e "para". Então, a meu ver, é posi-
tivo tirar o acento de "pólo" - que ninguém hoje confundiria
com polo, contração de por + lo. substituída por pelo (per
+ Io) - e manter em "pôr", para diferenciá-lo de "por", mas
deveriam ter mantido o mesmo em "pára" e "para", ou pelo
menos deixar facultativo. Como está agora? Está assim:
"pôr" e "pôde", "fôrma" se você quiser c "para" você não
acentua. A meu ver isso foi uma falha. Então, temos uma
parte positiva e uma negativa.

CE: E a inclusão das novas letras?
AS: A melhor contribuição da oficialização do "k", do "y" e do
"w" vai ser na aprendizagem do inglês. Hoje as crianças são
alfabetizadas em português, e quando estão na aula de inglês
e têm de escrever algo como "I like wine", escrevem o "k" e o
"w" em letra de fôrma, porque não aprenderam a escrever em
letra cursiva. Com a inclusão, todos terão de aprender essas
letras na forma cursiva e isso vai facilitar a escrita do inglês.

CE: Há, também, a questão dos ditongos abertos, alguns perma-
necem acentuados, outros não...
AS: Essa foi outra regra desnecessária. No caso dos ditongos
abertos "ei", "oi" e "eu", o acento caiu em algumas palavras, e
em outras não. Por exemplo, quando eu digo "céus" ou "an-
zóis" eu mantenho o acento, mas se é uma palavra paroxíto-
na eu tiro o acento - "idéias" eu não acentuo mais, fica

"idéias", porque são duas sílabas. Então, "idéia" não se acen-
tua mais, por ser um ditongo cm paroxítona, mas "céu" man-
teve o acento, porque é uma oxítona. Didaticamente, você
acrescenta uma regra a mais para as oxítonas. Ficou assim:
são acentuadas as oxítonas terminadas em "a, e, o" e "em,
ens" de mais de uma sílaba, como "reféns" e, também, as oxí-
tonas terminadas em "ei", "oi" e "eu". O ideal seria que essa
regra abrangesse todos os ditongos abertos, não importa se a
palavra é paroxítona ou oxítona. A questão de "vôo" c "crê",
sem acento, não tem problema, é menos coisa para fazer.

CE: E o trema já estava morto mesmo, só faltava enterrá-lo, não?
AS: Também acho que não tem necessidade do trema, por-
que, quando as pessoas aprendem uma palavra, elas também
aprendem a forma de pronunciar. Nós escrevemos até hoje
"companhia", mas ninguém pronuncia o "nh". Da mesma for-
ma, não se vai passar a pronunciar "lingüiça", porque não
existe mais o trema. Quando é uma palavra rnenos usada,
como "quiproquó", as pessoas vão ter de usar o dicionário, só
isso. Não há necessidade do trema e o mesmo vale para "vôo"
e "vêem", porque não é um acento funcional.

CE: Agora, onde a coisa complica mesmo, me parece, é com o hífen...
AS: A função original do hífen é para manter a individuali-
dade de duas palavras, para as pessoas perceberem que são
duas palavras, cada uma com seu significado, c que juntas
têm um terceiro significado. Se você unir as palavras, pode,
eventualmente, perder o sentido anterior de uma delas. Um
exemplo de palavra que, a meu ver, erradamente nunca foi
escrita com hífen: "adrenalina'', que é um hormônio produ-
zido pelas suprarrenais, que ficam junto dos rins. Quando
este hormônio foi descoberto, recebeu o nome de "Ad-rena-
lina", onde o "ad" significa "junto de". Como nunca foi colo-

cado o hífen, o "d" formou grupo
com o "r". Desse modo, nenhum fa-
lante do português vai perceber que
em "adrenalina" você tem a palavra
"renal". Da mesma forma, em "subli-
nhar" poucos percebem que nela
existe a palavra "linha". Você tem o
caso, também, de palavras que não
são mais usadas, como "benquisto",
que você escreve junto, porque não
existe mais o particípio "quisto".
Agora, em "bem-amado" coloca-se
hífen porque existe "bem" e "amado".
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A legislação sobre o hífen sempre foi confusa. O sistema que
nós usamos a partir de 1943 é confuso, arbitrário e tem mui-
tas exceções. Com a nova legislação, ficou um pouquinho
mais fácil, mas isso pra quem é da área. As outras pessoas
vão precisar mesmo é de uma lista. Algumas palavras, como
"pára-choque" e "paraquedas", só serão decididas pela lei da
autoridade da Academia Brasileira de Letras (ABL), sem ne-
nhuma lógica funcional.

CE: Não seria mais correto a ABL ter lançado o Vocabulário Ofi-
cial da Língua Portuguesa antes da oficialização da mudança?
AS: Com certeza. Eu acho que foi o calendário político que
atropelou o editorial,

CE: Corno um professor pode aproveitar esse súbito interesse pela
gramática e pela ortografia motivado pela reforma?
AS: Se o professor souber aproveitar ele vai conseguir, real-
mente, motivar mais os alunos. O grande problema é se ele
conseguir a motivação na parte ortográfica, mas não souber
ensinar gramática e texto de uma maneira mais adequada.
Porque o que nós ternos, ainda, no Brasil é um ensino não
funcional da língua. São ensinadas as regras, e acabou.

CE: E o que seria um
ensino funcional da
gramática?
AS: E você descrever
cada estrutura mos-
trando a sua função.
Por exemplo, se eu vou
ensinar concordância
verbal, posso explicar
que na frase "Muitos

de nós" é possível fazer a concordância tanto com "muitos"
quanto com "nós". Aí ele vai escrever: "Muitos de nós viaja-
rão" ou "Muitos de nós viajaremos". Ele pode simplesmente
dar a regra e esquecer. O mesmo acontecerá com os alunos.

Agora, se eu disser que um político chega para dar uma
entrevista e diz: "Muitos de nós sabiam do desvio de verba",
qual é a diferença entre dizer "sabíamos" e "sabiam"? No
"sabíamos" ele se inclui, no "sabiam", não. O fato de você
concordar com o "nós" e com o "muitos" tem um aspecto
funcional, é o fato de você se incluir, ou não. Assim, em uma
aula de concordância é importante mostrar a funcionalida-
de dessas regras, em vez de decorar. Isso é o que falta na for-
mação dos professores no Brasil.

E rara a gramática que fala da voz passiva, em portu-
guês, de modo funcional. E, se pegarmos uma boa gramá-
tica de inglês, lá vai estar clara a principal função da voz
passiva, que é permitir que se elimine o agente da ação.
Ou seja, pode-se dizer o milagre sem dizer o nome do san-
to, seja por redundância, seja por conveniência. É rara a
gramática de língua portuguesa que explica esse aspecto
funcional da voz passiva.

E um ensino voltado mais para a regra e não para a função.
Quando se pega um texto estropiado, muda-se para a voz pas-
siva e ele melhora, os alunos conseguem perceber claramen-
te a sua função. É senso comum se dizer que o português é
uma língua difícil. Não é, ela é uma língua mal ensinada, na
base do decoreba. •
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