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BRASILEIRO 
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RESUMO 

Muitas pessoas comentam sobre a nova ordem ortográfica, onde palavras 

deixaram de ter acentos, acrescentou-se y,w e k, mudando o alfabeto 

para 26 letras; nenhuma palavra mais possui trema; e mudança na 

utilização do hífen, em algumas palavras permaneceram, porém em 

muitas outras o hífen desaparece fazendo com que determinadas 

palavras se unam. Esta mudança radicalizou o vocabulário brasileiro, pois 

o idioma português do Brasil sempre foi difícil e modificando sua forma de 

escrita não facilitará a aprendizagem. Complicado mesmo foi para as 

crianças que tinham acabado de serem alfabetizadas. Logo no próximo 

ano, no caso 2009 quando concretizou esta mudança, houve a confusão 

de como escrever, de como separar a sílaba no caso de junção, por 

exemplo, autossustentável, antes separadas e ágoras estão unidas. 

Maiores dificuldades também foram identificadas em adultos 

alfabetizados e que trabalham com a escrita, como pessoas que 

escrevem colunas para jornais ou revistas famosas ou até mesmo de 

determinada localidade, informando últimas notícias; também mais 

dificuldades com jovens que estão terminando o ensino médio e 

ingressando em alguma faculdade, pois durante todo o tempo, todos os 

anos de escolaridade primária e fundamental, com avaliações de 

português que eram corrigidas para a escrita correta das palavras, várias 

vezes em que um professor chamava a atenção para nunca 

seesquecerem o quanto importante era saber o alfabeto, o vocabulário e 

formas de escrita. Isto fez com que acostumassem com a antiga ordem 

ortográfica e assim que modificada começou esta grande dificuldade em 

aprender novamente a nova forma de escrita, mas agora com uma 

pequena diferença, por não serem mais crianças já não tem mais todo 

aquele apoio que o forçava a aprender corretamente para não perder 
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notas em avaliações. Para adultos o certo é procurar saber o correto e 

aprender por conta, para que não tenha dificuldades na hora de fazer um 

vestibular e trabalhos em qualquer curso ou faculdade que esteja 

fazendo. Assim como a fala, a importância da escrita correta é necessária 

para o meio jurídico e principalmente para o Direito. 
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