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 É a parte da gramática que estabelece as 

normas que devem ser seguidas para que 

as palavras sejam escritas de forma 

correta, a fim de manter uma 

uniformização na escrita. 

  

Orthós = correto + graphós = escrita 
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 Um gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos 
vendedores: 

 “Seo gomis, o criente de belzonte pidiu mais cuatrucenta pessa.  Faz 
favor tomá as providenssa.  Abrasso, nirso.” 

 Aproximadamente uma hora depois, recebeu outro: 
 “Seo gomis, os relatório di venda vai xegá atrazado proque tá 

fexando umas venda.  Temo que manda treis mil pessa.  Amanhã to 
xegano. Abrasso, nirso. 

 No dia seguinte: 
 “Seo gomis, num xeguei pucausa de que vendi mais deis mir em 

beraba. Tô ino pra brazilha. Abrasso, nirso.” 
 No outro: 
 “Seo gomis, brazilha fexô 20 mil.  Vô pra frolinopis e de lá pra sum 

paulo no vinhão das cete hora.  Abrasso, nirso.” 
 E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a 

imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu 
do vendedor. O presidente escutou atentamente o gerente e disse: _ 
Deixa comigo, que eu tomarei as providências necessárias. E 
tomou... 
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QUAL FOI A DECISÃO??? 
 

 

Pense antes de virar a página... 
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 O presidente redigiu de próprio punho um 
aviso e o afixou no mural da empresa, 
juntamente com as mensagens de fax do 
vendedor: 

 

 “Aparti de oji nois tudu vamu fazê 
feitu u nirso.  Si priucupá menus em 
iscrevê sertu, módi vendê maiz. 
Acinadu, o prizidenti”. 
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Brincadeiras à parte, esse texto serve para ilustrar 

uma possibilidade de escrita em língua portuguesa, 

priorizando os símbolos gráficos (letras) que 

registram a fala do personagem (escrita fonética), 

muito embora demonstre um incontestável talento 

para vendas, falta-lhe domínio da língua padrão 

escrita (escrita ortográfica). 
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 Representa os sons da fala = as nuances 

de pronúncia 

    baudi baudji baude 

    bardi bardji barde  

    balde 

 

Possibilita a variação linguística, na escrita, 

no nível da palavra. 

8 



 Possibilita maior funcionalidade na leitura. 
 

 Determina uma única forma escrita para as 

palavras de uma língua, independentemente de 

quantas pronúncias diferentes possam estar 

ligadas a elas. (muito [muinto]). 
 

 Não reflete a pronúncia das palavras. 
 

 Anula a variação linguística, na escrita, no nível da 

palavra (= classe social privilegiada). 
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 Uma melhor maneira de escrever as palavras. 

 Unificar a maneira de escrever para diferentes 

povos falantes da mesma língua.  

 Tornar a escrita mais lógica. 

 

10 



 Entre o séc. 2º e o Renascimento (séc. 15 e 16) a escrita 
era contínua: sóporcuriosidadeeparavocêentender 
 

 Durante a Idade Média havia dificuldade em manter um 
padrão de língua - que era o latim. 
 

 A invenção da imprensa (entre 1400 e 1456) trouxe 
facilidade em unificar a grafia e estabelecer aspectos 
ortográficos mais definidos. 
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 As alterações ortográficas não são invenções contemporâneas,  a 
língua escrita passa por transformações já algum tempo. Veja: 

 1º. Período 

 Princípio Fonográfico: do início da língua até o século 16 – a ortografia 

era o mais próxima possível da pronúncia das palavras. 

 

 2º. Período 

 Pseudoetimológico: abrange os séculos 16, 17 e 18 – as palavras eram 

ser grafadas segundo suas origens. (língua portuguesa = formas gregas e 

latinas predominavam). 

  

 3º. Período 

 Histórico-Científico: abrange os séculos 19 a 21 – caracteriza-se pela 

elaboração de vários acordos ortográficos.  
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Lendo o texto REFORMA ORTOGRÁFICA: Outras 
mudanças Histórico das alterações do 
português, de Alfredina Nery*, disponível em: 
http://educacao.uol.com.br/portugues/reform
a-ortografica-outras-mudancas-historico-
das-alteracoes-do-portugues.jhtm     
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Com relação a Ortografia, no mínimo, quatro tipos 
de “erros” podem ser cometidos por: 

 Desconhecimento do som das letras e o valor dos 
fonemas: f/v, t/d, p/b, c/g/q 

 Desvinculação entre fala e escrita: nós/nóis, de 
repente/derrepente  

 Desconhecimento das regras ortográficas: m/n, 
uso dos porquês 

 Falta de memorização do perfil da palavra: 
exato/ezato/esato, 
exceção/eceção/essessão/ecessão 
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 Acordo de 1931: Academia Brasileira de Letras e a 
Academia das Ciências de Lisboa.  

 
 Acordo Ortográfico de 1943: orientações ortográficas em 

vigor = PVOLP / Academia Brasileira de Letras 
 
 Acordo de 1971: Lei 5.765 de 18 de dezembro de 1971 

(que alterou o acordo de 1943 – veja próximo slide) 
 
 Acordo de 1975 (que não se transformou em lei nem veio 

a público) 
 
 1986: Protocolo de Intenções para o Acordo Ortográfico de 

2009 
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Lei nº 5.765, de 18 de dezembro de 1971 
 

Aprova alterações na ortografia da língua portuguesa e dá outras providências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º De conformidade com parecer conjunto da Academia Brasileira de Letras e da Academia das 

Ciências de Lisboa, exarado a 22 de abril de 1971, segundo o disposto no art. III da Convenção 

Ortográfica celebrada a 29 de dezembro de 1943 entre o Brasil e Portugal, fica abolido o trema nos 

hiatos átonos; o acento circunflexo diferencial na letra e e na letra o da sílaba tônica das palavras 

homógrafas de outras em que são abertas a letra e e a letra o, exceção feita da forma pôde, que se 

acentuará por oposição a pode; o acento circunflexo e o grave com que se assinala a sílaba 

subtônica dos vocábulos derivados em que figura o sufixo mente ou sufixos iniciados por z. 

 

Art. 2º A Academia Brasileira de Letras promoverá, dentro do prazo de dois anos, a atualização do 

Vocabulário Comum, a organização do Vocabulário Onomástico e a republicação do Pequeno 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa nos termos da presente Lei. 

 

Art. 3º Conceder-se-á às empresas editoras de livros e publicações o prazo de quatro anos para o 

cumprimento do que dispõe esta Lei. 

 

Art. 4º Esta Lei, que revoga as disposições em contrário, entrará em vigor trinta dias após a sua 

publicação. 

 Brasília, 18 de dezembro 1971 

150º da Independência e 83º da República 

 

Emílio G. Médici Jarbas G. Passarinho 
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 2009: A mais nova reforma ortográfica  
  

 Decreto nº 6.583, publicado em 29 de setembro 

de 2008: promulgou no Brasil o Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa.  
  

 O Acordo foi assinado ainda em 1990 por 

representantes dos governos dos países que, 

naquela data, já tinham o português como idioma 

oficial. 
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Desde 1º de janeiro de 2009 já está valendo 
no Brasil o Acordo Ortográfico de 1990. 

 

Em 1980             - Negociações e estudos para o Acordo 
1986                  - Protocolo de Intenções 
Dezembro/1990 – Criação do Acordo  
Agosto/1991      - Portugal ratificou  
Janeiro/1994      - Implantação prevista (não aconteceu)  
Abril/1995         - Brasil ratificou 
Em 2004            - Timor Leste ratificou  
Janeiro/2009      - Implantação no Brasil (transição)  
Janeiro/2013      - Obrigatório no Brasil  
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 A implantação das regras do Acordo é um passo importante para a 
criação de uma ortografia unificada, a ser usada por todos os países que 
tenham o português como língua oficial: 

 
                                            
               Angola                                     Moçambique 
               
          
               Brasil       
         Portugal  
                                                            
       

     Cabo Verde                                         
             São Tomé e Príncipe    
     
                                                                                                                              

Guiné-Bissau            Timor Leste 
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Ter uma única ortografia oficial para a língua 
portuguesa. 

 A padronização: 
 facilitaria e reduziria custos da disseminação 

da língua nos veículos de cultura e 
comunicação (Livros, jornais, TV, internet, 
etc.);  

 facilitaria as relações comerciais (nos textos 
de propostas e contratos); e 

 fortaleceria os países lusófonos no cenário 
internacional.  
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 Inclusão das letras: K, W e Y 

 Extinção do trema 

 Sem acentuação: creem / voo / ideia / joia 

 Sem hífen: autoescola / paraquedas 

 Sem hífen e consoante dobrada (RR): 
antirrugas 

 Com hífen: micro-ondas / anti-inflamatório 
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Mas delete mesmo as regras extintas e inicie o 
processo de recepção do novo nesse contexto. 
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Salve nossas almas!!! Só aprendendo mesmo, 
consultando sempre que tiver dúvidas, 
perguntando, lendo muito. Segundo Pretti, “a 
leitura é a mãe da ortografia”. 
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Veja também o link 
http://educacao.uol.com.br/album/tir

as_reforma_album.htm e, na 
sequência, leia a crônica “como será 
daqui para frente?”, de Élida Kronig,  

sobre as regras ortográficas para 
aprender de uma forma lúdica o que 

foi alterado pelo novo acordo. 
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Crônica  

“COMO SERÁ DAQUI PRA FRENTE?” 

  

 

 

 

   Élida Kronig 
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Estive vendo as novas regras da ortografia.  

Na verdade, já tinha esbarrado com elas trilhares 

de vezes, mas apenas hoje que as danadas 

receberam uma educada atenção de minha parte. 

Devo confessar que não foi uma ação espontânea. 

Que eu me lembre, desde o ano retrasado que 

uma amiga me enche o saco para escrever a 

respeito. Escrevo com a esperança de que diminua 

o volume de e-mails e torpedos que ela me envia. 

Em suma, que as novas regras ortográficas a 

mantenham sossegada por um bom tempo. 
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Cai o trema! 

Aliás, não cai... Dá uma tombadinha. 

Linguiça e pinguim ficam feios sem ele, mas 

quantas pessoas conhecemos que utilizavam 

o trema a que eles tinham direito? 

Essa espécie de "enfeiação" já vinha sendo 

adotada por 98% da população brasileira. 

Resumindo, continua tudo como está.                   

(p. 6-7– GPNO/Michaelis) 
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Alfabeto com 26 letras?  

O K e o W são moleza para qualquer 

internauta, que convive diariamente com Kb e 

Web-qualquercoisa.  

A terceira nova letra de nosso alfabeto tornou-

se comum com os animes japoneses, que 

tem a maioria de seus personagens e termos 

começando com Y. Esta regra tiraremos de 

letra. (p. 5 – GPNO/Michaelis) 
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O hífen é outro que tomba, mas não cai. 

Aquele tracinho no meio das vogais, provocando um divórcio 

entre elas, vai embora. As vogais diferentes agora convivem 

harmoniosamente na mesma palavra. 

Auto-escola cansou da briga e passou a ser autoescola, 

auto-ajuda adotou autoajuda. 

Agora, pasmem! O que era impossível tornou-se realidade. 

Contra-indicação, semi-árido e infra-estrutura viraram 

amantes, mais inseparáveis que nunca. Só assinam 

contraindicação, semiárido e infraestrutura. Quem será o 

estraga-prazer a querer afastá-los? 

Epa! E estraga-prazer, como fica? Deixa eu fazer umas 

pesquisas básicas pela Internet. Huuummm... Achei!  

(p. 19 – GPNO/Michaelis) 
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Essas duas palavrinhas vivem ocupadíssimas, cada 

uma com suas próprias obrigações. Explicam que a 

sociedade entre elas não passa de uma simples 

parceria. Nem quiseram se prolongar no assunto. 

Para deixar isso bem claro, vão manter o traço. 

Na contramão, chega um paraquedista trazendo um 

paralama*, um parachoque* e um parabrisa* - 

todos sem tracinho. 

Com alguns pontapés coloquei todos no porta-

malas pra vender no ferro-velho. O paraquedista 

com cara de pão de mel ficou nervoso. Só acalmou 

quando o banhei com água-de-colônia numa 

banheira de hidromassagem. (p. 28 – GPNO/Michaelis) 
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Então os nomes compostos não usam mais 

hífen? Não é bem assim. 

Os passarinhos continuam com seus nomes: 

bem-te-vi, beija-flor. As flores também 

permanecem como estão: bem-me-quer, 

amor-perfeito. 

Por se achar a tal, a couve-flor recusou-se a 

retirar o tracinho e a delicada  erva-doce 

nem está sabendo do que acontece no 

mundo da Língua Portuguesa e vai continuar 

adotando o tracinho. 
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As cores apelaram com um papo estranho sobre estarem 

sofrendo discriminações sexuais e conseguiram na justiça, o 

direito de gozarem com o tracinho. Ficou tudo rosa-choque, 

vermelho-acobreado, lilás-médio... Porém, fique atento: cor 

de vinho, cor de burro quando foge... 

As donas de casa quando souberam da vitória da comunidade 

GLS, criaram redes de novenas funcionando por 24 h, para 

que a feira não se unisse sem cerimônia aos dias da semana. 

Foram atendidas pelo próprio arcanjo Gabriel que fez uma 

aparição numa das reuniões, dando ordens ao estilo Tropa de 

Elite: 

- Deixe o traço! 

Deu certo. As irmãs segunda-feira, terça-feira e as demais, 

mantiveram o hífen. 
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Os médicos e militares fizeram um lobby, 

gastaram uma nota preta para manter o 

tracinho. Alegaram que sairia mais caro mudar 

os receituários e refazer as fardas: médico-

cirurgião, tenente-coronel, capitão-do-mar. 
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Acho que algumas regras pra este tracinho, até que simpático, 

foram criadas por algum carioca apaixonado. Será que Thiago 

Velloso e André Delacerda tiveram alguma participação no 

acordo? 

O R no início das palavras vira RR na boca do carioca. Não 

pronunciamos R (como em papiro, aresta e arara), 

pronunciamos RR (como em ferro, arraso e arremate). Falamos 

rroldana e não roldana, rrodopio e não rodopio, rrebola e não 

rebola. 

Pois bem, numa das tombadas do hífen, o R dobra e deixa 

algumas palavras com jeito carioca de ser: autorretrato, 

antirreligioso, suprarrenal. Será fácil lembrar desta regra. Se 

a palavra antes do tracinho (nem vou falar em prefixo) terminar 

com vogal e a palavra seguinte começar com R é só lembrar 

dos simpáticos e adoráveis cariocas. (p. 21-23 – GPNO/Michaelis) 
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Mais uma coisinha: a regra também vale para o S. Fico até sem 

graça de comentar isso, pois todos sabemos que o S é um 

invejoso que gosta de imitar o R em tudo. Ante-sala vira 

antessala, extra-seco vira extrasseco e por aí vai... 

Quem segurou mesmo o hífen, sem deixá-lo cair, foram os 

prefixos terminados em R, que acompanham outra palavra 

iniciada com R, como em inter-regional e hiper-realista. 

Esses tracinhos continuarão a infernizar os cariocas. (p. 24 – 

GPNO/Michaelis) 

O pré-natal esteve tão feliz, rindo o tempo todo com o pós-

parto de uma camela pré-histórica que ninguém teve coragem 

de tocar no tracinho deles. (p. 18 e 26 – GPNO/Michaelis) 

Já o pró – um chato por natureza – foi completamente 

ignorado. Só assim manteve o tracinho: pró-labore, pró-

desmatamento. (p. 26 – GPNO/Michaelis) 
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A vogal e o h não chegaram a nenhum acordo, mesmo 

com anos de terapia. Permanecem de cara virada um 

pro outro: anti-higiênico, anti-herói, anti-horário. Estou 

começando a achar que as vogais são semi-hostis com 

as consoantes... (p. 18 – GPNO/Michaelis) 

Ao contrário das demais, as vogais gêmeas decidiram 

complicar e andar na contramão da simplificação. Daqui 

pra frente passarão a adotar hífen: arqui-inimigas, anti-

inflacionária, micro-ondas, anti-ibérico, anti-

inflamatório, micro-organismo.  (p. 23 – GPNO/Michaelis) 

Quando não forem gêmeas, poderão sentar-se à mesma 

mesa: extraescolar, autoaprendizado, antiaéreo...  
(p. 19 – GPNO/Michaelis) 
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Fiquei bolada com essa exceção: o prefixo 

co não usa mais hífen. Seguiu os exemplos 

de cooperação e coordenado, que sempre 

estiveram juntas. (p. 19-20 – GPNO/Michaelis) 

Não estou me lembrando no momento, de 

nenhuma palavra que use co com tracinho. 

Será que sempre escrevi errado? 
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Quem diria que o créu suplantaria a ideia !? 

Teremos que nos acostumar com as ideias 

heroicas sem o acento agudo.  

Rasparam também o acento da pobre coitada 

da jiboia. 

O acento do créu continua porque tem o u 

logo depois.  

Pelo menos a assembleia perdeu alguma 

coisa... 

(p. 8-16 – GPNO/Michaelis) 
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Vejo ao longe aproximar-se um bem-vindo 

amigo. Ele não é um bem-nascido mas foi 

bem-criado e tem bom-humor. Não vejo a 

hora de dar-lhe um abraço sem-cerimônia, 

mesmo que os passantes me considerem 

uma sem-vergonha. 

(p. 26-27 – GPNO/Michaelis) 
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DICAS PARA EVITAR ERROS ORTOGRÁFICOS 
 
 

Ler muito e constantemente textos diversos e de bons autores 
 

Consultar  dicionário online / dicionário físico . 
 

Consultar a Academia Brasileira de Letras - A maior autoridade ortográfica da Língua Portuguesa no 

Brasil é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de responsabilidade da Academia Brasileira de 

Letras. O que está ali é lei. Não há o que discutir. A academia também tem um serviço de respostas a 

dúvidas relativas à língua. 
 

Aprenda o básico de ortografia - Existem algumas regras - bem como suas muitas exceções - que 

facilitam sua vida se aprendidas. Procure dicas de ortografia, o sentido e o significado de ortografia, o 

uso correto das consoantes e vogais e suas combinações e tudo o mais que você puder encontrar e 

então você passará a cometer cada vez menos erros. 
 

Consultar sites de busca na Internet - Se estiver em dúvida sobre o modo certo de escrever a palavra, 

esses sites podem sugerir a forma certa de escrevê-la. 
 

Coloque as palavras para brigar no Googlefight - Se a sua dúvida for entra duas formas de se 

escrever uma palavra, coloque-as para brigar no Googlefight. Se a vitória for apertada, desconfie. 

Algumas palavras têm mais de uma forma correta de serem escritas e algumas grafias dão significados 

diferentes às palavras, como sessão e seção. 
 

 

Instalar um dicionário eletrônico no computador .  
 

Pergunte a alguém.  
 

Use sempre mais de um dos métodos sugeridos. 
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   Os analfabetos desconhecem o Acordo. 

 

Os recém-alfabetizados amanhecem para o Acordo. 

 

Os semialfabetizados nem desconfiam que eram "semi-

alfabetizados" antes do Acordo. 

 

Os analfabetos funcionais não veem função alguma no Acordo. 

 

Os alfabetizados vão, pouco a pouco, descobrindo o Acordo. 

 

Os alfabetizados escolarizados estudam e divulgam o Acordo. 

 

Os superalfabetizados já começam a sonhar com um novo 

Acordo...  

E VOCÊ?????????? 
Blog de Gabriel Perissé 
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