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INTRODUÇÃO AO NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
 
              Em meio ao caldeirão de críticas e análises sobre a assinatura do novo Acordo Ortográfico 
surge um questionamento muito relevante: o aprendizado dos alunos. 
 
             Qual deve ser a metodologia adotada pelos professores para que os alunos sofram menos com 
as transformações? Como será a adaptação daqueles alunos que já sabem ler às novas regras da 
escrita? Qual deve ser o nível de cobrança das escolas e a preparação dos professores? Perguntas 
para as quais os todos querem respostas. 
 
               Especialistas ouvidos pelo Jornal do Brasil garantem que, para um aprendizado menos 
doloroso, os educadores terão de estimular a criatividade.  
 
               – Com os alunos recém alfabetizados, os professores de língua portuguesa vão ter de ensinar 
de uma forma mais lúdica, com jogos e brincadeiras para que o conteúdo seja fixado de uma maneira 
mais leve – 
 
              A mesma estratégia, deve ser adotada nas aulas do ensino médio. Os adolescentes podem 
fazer competições com perguntas e respostas, e até usar os livros didáticos desatualizados para 
encontrar erros. 
 
            – Ensinar as mudanças na base da “decoreba” não vai funcionar . – O método é cansativo e os 
alunos se desinteressam. Com tantas novidades eletrônicas, o blá-blá-blá dos professores fica sem 
graça. Mas, para tais exercícios, é fundamental que os professores estejam preparados e seguros das 
novas normas.  
 
Na escola  
O caminho será mais tortuoso para os que já sabem ler porque terão de assimilar os novos acentos, o 
sumiço do trema, e o uso do hífen. Para os alunos que vão se alfabetizar este ano, tudo será mais 
simples  e já estarão dentro da prática atual. 
 
– A escola deverá ter cautela na cobrança do novo conteúdo. Não pode haver um discurso punitivo em 
relação aos alunos – acrescenta. – Todos também precisam aceitar as oscilações. Tudo será resolvido 
com o tempo. Não há motivo para alarde.  
 
Não vejo mudanças na metodologia de ensino para aqueles que vão aprender a ler e escrever. Acredito 
até que será mais simples com a extinção do trema e a nova acentuação. 
 
– Antes os professores ensinavam a regra da acentuação em paroxítonas com ditongo aberto, como 
geléia, assembléia, idéia, para diferenciar do som fechado. Agora é só dizer que, aberto ou fechado, 
não há acento – exemplifica. – Na  verdade, há uma série de palavras que a gente fala com som aberto 
e não leva acento, como: pede, mede, topete, aberta.  
 
Destaca-se  também que a ortografia não tem compromisso de representar a fala, é uma convenção.  
 
– Nunca haverá um código ortográfico que acompanhe a fala. Nós falamos “podi” e escrevemos “pode”, 
com “e” no final. Se a gente escrevesse como falasse, o Brasil deveria ter um acordo ortográfico em 
cada região do país. 
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