
 

Reforma Ortográfica 
Meu Deus! E agora? O que muda? 

Segue abaixo um breve resumo das informações retiradas do Manual da nova ortografia da 
revista Nova Escola, publicado em agosto de 2008. 

 
Creio que você já deve estar sabendo que no dia 29 de setembro de 2008, o presidente Lula assinou o decreto 

de implantação da mais recente reforma ortográfica da língua portuguesa. É certo que o fato foi prato cheio para os 
piadistas de todo o Brasil; como disse Rafinha Bastos, apresentador de uma das mais recentes febres da TV, o programa 
CQCCQCCQCCQC da Rede Bandeirantes: “O Lula assinar o acordo da reforma ortográfica é a mesma coisa que o Cléber Bam-bam 
explicar o funcionamento do acelerador de partículas”. 

Mas, ironias à parte, é certo que a reforma trará um enorme benefício para as nações que têm o Português 
como língua oficial (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste), pois utilizarão agora uma ortografia unificada, que as aproximará ainda mais. 

A partir do momento em que as mudanças entrarem em vigor em todos os países, o intercâmbio de informações 
e textos vai ficar mais fácil. Além disso, serão reduzidos os custos com produção e adaptação de livros. 

 
Vamos direto ao ponto e ver o que muda efetivamente no nosso jeito de escrever: 
 
ACENTO AGUDO 
Desaparece nos seguintes casos: 

• Ditongos abertos eieieiei e oioioioi nas palavras paroxítonas: assembléia – assembleiaassembleiaassembleiaassembleia; heróico – heroicoheroicoheroicoheroico; idéia – 
ideiaideiaideiaideia; jibóia – jiboiajiboiajiboiajiboia. 

Obs: palavras oxítonas e monossílabos tônicos terminados em éiéiéiéi, éu éu éu éu e ói ói ói ói continuam com o acento, tanto no 
singular quanto no plural: herói (s), chapéu (s)herói (s), chapéu (s)herói (s), chapéu (s)herói (s), chapéu (s). 

• Palavras paroxítonas com iiii e uuuu tônicos formando hiato com a vogal anterior que faça parte de um 
ditongo decrescente: feiúra – feiura.feiura.feiura.feiura.    

Obs: as vogais iiii e uuuu continuam sendo acentuadas quando formarem hiato com outra vogal que não faça parte de 
um ditongo, ou se estiverem seguidas de ssss: baúbaúbaúbaú, baúsbaúsbaúsbaús, saídasaídasaídasaída. Nas palavras oxítonas com a mesma estrutura 
vocálica descrita no item anterior, o acento permanece: tuiuiútuiuiútuiuiútuiuiú, PiauíPiauíPiauíPiauí. 

• Formas verbais que têm o acento tônico na raiz, com uuuu tônico precedido das letras gggg ou qqqq e seguido de 
eeee ou iiii. Esses casos só acontecem com os verbos argüir e redargüir: argúis – arguisarguisarguisarguis; argúem – arguemarguemarguemarguem; 
redargúis – redarguisredarguisredarguisredarguis. 

 
 
 
 



ACENTO DIFERENCIAL 
O acento diferencial permite a identificação mais fácil de palavras homófonas (que têm a mesma pronúncia). 

Com a reforma ortográfica, ele não será mais usado nos seguintes casos: 
• PáraPáraPáraPára (verbo parar) e paraparaparapara (preposição) 
• PélaPélaPélaPéla (verbo pelar) e pelapelapelapela (união de preposição e artigo) 
• PóloPóloPóloPólo (substantivo) e pólopólopólopólo (união antiga de porporporpor e lolololo) 
• PéloPéloPéloPélo (verbo pelar) e pêlopêlopêlopêlo (substantivo) 
• Pêra Pêra Pêra Pêra (substantivo), pérapérapérapéra (substantivo arcaico que significa pedra), e pêrapêrapêrapêra (preposição arcaica que 

significa para). 
Obs: duas palavras continuarão obrigatoriamente a receber o acento diferencial: pôrpôrpôrpôr (verbo), para ser 
diferenciado de porporporpor (preposição); pôdepôdepôdepôde (passado), para ser diferenciado de podepodepodepode (presente). 
No caso de fôrmafôrmafôrmafôrma/formaformaformaforma, o acento é facultativo. 
 
ACENTO CIRCUNFLEXO 
Deixará de ser empregado nos seguintes casos: 

• Palavras terminadas em oooooooo: enjôo – enjooenjooenjooenjoo; vôo – voovoovoovoo; abençôo – abençooabençooabençooabençoo; corôo – coroocoroocoroocoroo; magôo – 
magoomagoomagoomagoo. 

• Na conjugação da terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos 
crercrercrercrer, dardardardar, lerlerlerler, verververver e seus derivados: crêem – creemcreemcreemcreem; revêem – reveemreveemreveemreveem. 

Obs: nada muda quanto à acentuação dos verbos terterterter, virvirvirvir e seus derivados. Eles mantêm o acento circunflexo no 
plural (eles teles teles teles têmêmêmêm) e, no caso dos derivados, permanece o acento agudo nas formas que possuem mais de uma 
sílaba no singular (ele detele detele detele detémémémém). 
 
FIM DO TREMA 
O sinal permanece apenas em nomes próprios de origem estrangeira e seus derivados: BBBBüüüündchen, ndchen, ndchen, ndchen, mmmmüllerianoüllerianoüllerianoülleriano. 
 
PALAVRAS COMPOSTAS 
O hífen não será mais usado nas situações a seguir: 

• Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as consoantes ssss e rrrr. Nesse caso, 
a consoante deve ser duplicada: anti-religioso – antirreligiosoantirreligiosoantirreligiosoantirreligioso; anti-semita – antissemitaantissemitaantissemitaantissemita. 

• Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente: auto-
estrada – autoestradaautoestradaautoestradaautoestrada. 

Obs: o hífen não deixará de ser usado quando o prefixo terminar em rrrr e essa for também a primeira letra do 
segundo elemento: hiperhiperhiperhiper----resisresisresisresistentetentetentetente. 
 
NOVAS LETRAS 
Serão incorporadas ao alfabeto atual as letras kkkk, wwww e yyyy. Seu emprego ficará restrito aos seguintes casos: 

• Nomes próprios de pessoas e seus derivados: DarwinDarwinDarwinDarwin, darwinismodarwinismodarwinismodarwinismo. 
• Nomes próprios de lugares originários de outras línguas e seus derivados: KuwaitKuwaitKuwaitKuwait, kuwaitianokuwaitianokuwaitianokuwaitiano. 
• Símbolos, abreviaturas, siglas e palavras adotadas como unidades de medida internacionais: kmkmkmkm. 
• Palavras estrangeiras incorporadas à língua: sexysexysexysexy, megabytemegabytemegabytemegabyte, downloaddownloaddownloaddownload. 

 
Obs: algumas mudanças implantadas pela reforma não afetarão o português escrito aqui no Brasil, mas 
modificarão a grafia de muitas palavras em Portugal. É o caso da eliminação da letra hhhh no início de palavras 
como hervahervahervaherva e hhhhúmidoúmidoúmidoúmido. 
 

Fonte das informações: Edição Especial NOVA ESCOLA – MANUAL DA NOVA 
ORTOGRAFIA, agosto de 2008 – Diretor de Redação: Gabriel Pillar Grossi. 


