
pesar de apenas 0,5% do vo-
cabulário brasileiro ter sido
alterado com o novo Acordo
Ortográfico - em vigor desde o

início de janeiro - acostumar-se cotn as
novas regras não é tarefa das mais fáceis.
No caso dos gestores escolares, o traba-
lho é ainda mais amplo: além de quali-
ficar o quadro de professores para que as
normas sejam repassadas de forma ade-
quada aos alunos, é necessário deixar o
restante da equipe em contato com as al-
terações da língua portuguesa. O período
de transição para adaptação às mudan-
ças vai até dezembro de 2012 e em 1° de
janeiro de 2013, a nova ortografia será a
única considerada correta.

Colégios como o Domus Sapicntiac
e Montessori Santa Terezinha, de São
Paulo, já estão em dia com as normas
atuais. Ambas as escolas levaram aos
alunos um projeto com atividades lúdi-
cas, idéia da professora de língua portu-
guesa dos dois colégios, Silvana Vivolo.

"Quero começar o trabalho aos poucos, e
não jogar as regras todas de uma só vez".
C) primeiro passo da educadora foi pe-
dir aos alunos que pesquisassem sobre
as origens do português e os motivos pa-
ra o novo Acordo. "Procurei especialistas
que eram contra e a favor e também co-
loquei esse debate. É importante que cies
tenham bagagem para argumentar sobre
o assunto", explica.

Depois, Silvana escolheu uma série
de palavras que foram modificadas e es-
creveu-as junto com um desenho. "A pa-
lavra sagüi, por exemplo. Escrevemos du-
as vezes, com e sem trema, e colocamos a
nova regra no cartaz". Todas as gravuras
foram espalhadas em sala de aula e na es-
cola para deixar os alunos em constante
contato com a nova grafia. "Aos poucos,
eles vão interiorizando e logo escreverão
conforme o novo Acordo naturalmente".
Outras brincadeiras, como um bingo or-
tográfico, estão nas atividades planejadas
pela professora. "Dessa forma, eles aca-

bam gravando as regras. E muito melhor
do que explicar de maneira monótona.
Os próprios alunos também me corrigem
quando esqueço de tirar algum acento.
Vamos nos ajudando", ressalta.

Para o professor do curso de Letras
da Universidade Federal do Paraná e di-
retor da Editora UFPR, Gilberto Castro,
estranhar as mudanças da língua é nor-
mal. "É difícil nos acostumarmos em não
acentuar idéia ou deixar de usar trema.
É uma questão de tempo". Para o espe-
cialista, as crianças cm fase de alfabeti-
zação serão as mais beneficiadas, já que o
novo Acordo facilitou a grafia de muitas
palavras. "Elas terão menos acentos pa-
ra assimilar e isso contribuirá muito pa-
ra a aprendizagem. E é melhor investir
na produção textual da garotada do que
zelar excessivamente por picuinhas for-
mais".

No Colégio Montessori Santa
Terezinha, os professores receberam ca-
pacitação com especialista para se ade-
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quarem à nova ortografia c tiveram
uma semana de planejamento para
discutir as novas ações, já que todos
os professores, não apenas os de lín-
gua portuguesa, deverão escrever com
as normas modificadas. "Não espera-
mos que todos eles dominem imedia-
tamente. É uma adaptação mais lon-
ga. Mas estamos fazendo o possível
para repassar corretamente e o mais
rápido possível aos alunos", enfatiza
a coordenadora pedagógica Vera Lígia
Fanganicllo Santos.

Na Anhangucra, organização de
ensino profissional das Américas, pre-
sente cm todos os estados do Brasil,
as novas normas ortográficas come-
çaram a ser trabalhadas no final de
2008, quando um livro com dicas so-
bre o assunto foi distribuído aos alu-
nos e vestibulandos. A nova ortografia
também foi discutida no "Programa
de Nivelamento dos Calouros", que
revisa os principais conteúdos do
Ensino Médio. ""Nos relatórios cie sa-

la e em trabalhos de conclusão de cur-
so, as normas modificadas já serão co-
bradas. Os professores também devem
aplicar provas e trabalhos totalmen-
te de acordo com as alterações", con-
ta a diretora de Ensino de Graduação,
Anterita Godoy.

VOLP
As principais dúvidas do Acordo
Ortográfico foram esclarecidas com a
publicação da segunda edição do dicio-
nário da Academia Brasileira de Letras
(ABL), que começou a ser distribuí-
do nas livrarias no dia 14 de janeiro.
Essas alterações e alguma possível mu-
dança virão após a publicação de um
novo Volp-Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa. Segundo o profes-
sor de Língua Portuguesa e autor do li-
vro De acordo com o Acordo, lançado no
mês passado pela Editora IBPEX, de
Curitiba, Ernant Terra, a oficialização,
que já deveria ter sido publicada, pos-
sivelmente sairá até metade de março.

"Enquanto isso não temos uma pala-
vra definitiva, mas não é por isso que
as escolas devem deixar de se ade-
quar, muito pelo contrário. Se algo se
modificar, será muito pouco", expli-
ca. Seu livro, que foi editado em for-
mato de bolso para facilitar a consul-
ta, traz uma breve explicação sobre o
Acordo e as principais mudanças nor-
mativas.

ESPECIALISTAS ACREDITAM QUE
NOVO ACORDO FACILITARÁ O
APRENDIZADO
Segundo o professor do curso de Letras
da Universidade Federal do Paraná
e diretor da Editora UFPR, Gilberto

Castro, a polêmica acerca das novas
normas, muitas vezes, se dá por des-
conhecimento. "Quanto mais decodi-
ficado o português, maior a expansão
da língua. Com isso, contabilizamos

inúmeras vantagens, como facilida-
de de acordos comerciais, por exem-
plo". O autor do livro De acordo com
o Acordo, Ernani Terra, afirma que as
escolas devem desmistificar as regras e
não ter medo da implantação. "Não se
colocaram coisas a mais. O que mudou

foi para simplificar, e isso não é com-
plicado".

Para Gilberto, a eliminação de
acentos será benéfica principalmente
para crianças e pessoas que estão em
fase de alfabetização. "A probabilida-
de de erro diminui bastante agora. Até
para os adultos, muita gente ficava em

dúvida sobre o acento circunflexo nas
palavras duplas". O especialista acre-
dita que todos os acentos diferenciais
deveriam ser eliminados do português.
"Acho dispensável. O contexto se en-
carrega de indicar o que você está que-
rendo dizer na frase".

Nesse processo de transição, a re-
comendação do professor é que a es-
cola exponha ao máximo as regras

para os alunos, professores e funcioná-
rios. 'Isso facilita o aprendizado. Além
disso, o espaço social vai se encarregar
de expor as mudanças. Daqui a pouco,
ninguém mais vai lembrar que palavras
como idéia ou vôo eram acentuadas".
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