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Introdução 

A área da Sociolingúística Aplicada está voltada para estudos que estão fortemente 

comprometidos com a  importância social da pesquisa sobre os usos lingüísticos, em especial, a 

característica dinâmica das línguas. Nesse sentido, insere-se no âmbito das Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, lançando perguntas, objetivos e metas.  

a) os conhecimentos resultantes de pesquisa podem subsidiar a formação de 

profissionais? 

b) as verdades científicas são “verdades pedagógicas”? 

c) é possível aproveitar o conhecimento acadêmico para as atividades fim? 

 d) como construir material pedagógico-instrucional a partir de conhecimentos 

acadêmicos consolidados ?  

Em Mollica (2000 e 2003), focalizei estas preocupações e procurei oferecer resultados de 

pesquisa ao arrolar o valor social e/ou regional de vários fenômenos de uso, postulei que, em 

alguns casos, os trabalhos sociolingüísticos podem contribuir no sentido de: (1) indicar, sob 

perspectiva diatópica e diastrática, o perfil sociolingüístico mais provável dos falantes que 

tendem aos diferentes usos; (2) subsidiar pedagogia que enfatize a auto-correção natural e 

espontânea (cf. Abaurre et alli (1997); Pacheco, 1995 e 1997), à medida que os falantes tomem 

contato estreito com a modalidade escrita da língua; (3) ajudar na aceleração do processo de 

auto-correção, que se estende ao longo da escolarização (cf. Franchi, 1988), indicando os  itens e 

os contextos mais prováveis em que, na escrita, (quando for o caso), ocorre uniformização 

dialetal (cf. Cagliari, 1993); (4) sensibilizar os alunos, alertando-os  no sentido de se respeitarem 

os usos regionais, sempre que os marcadores lingüísticos preferidos pelo dialeto não impliquem 

discriminação lingüística (cf. Mollica, 1993 e 1995; Cardoso, 1996). 

Investigo os reflexos da fala na escrita e sua repercussão pedagógica, na escrita de 

aprendizes iniciantes no letramento ou em fases mais avançadas. Nos livros, focalizo os casos de 

oralidade que redundam em: 1) erros ortográficos quando se trata de processos fonológicos  

variáveis da fala; 2) empregos inadequados de estruturas não standard, quando se referem à 

variação no nível da morfossintaxe, como ausência nominal e verbal, usos pronominais  

característicos da fala; 3) presença ou ausência de estratégias discursivo-textuais próprias à fala.  

Uma hipótese forte é a de que fenômenos lingüísticos em processo de mudança devem ser 

tratados pedagogicamente,  de forma diferenciada, em relação aos fenômenos variáveis estáveis, 
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pois os aprendizes resistem mais a incorporá-los no decorrer do processo de apropriação das 

variedades cultas e dos estilos formais. Neste texto, dou uma idéia do trabalho no âmbito da 

relação fonologia/ortografia. 

Desenvolvimento 

 No nível  fonológico – ortográfico, os  experimentos em escola constatam uma prioridade 

fala/escrita no que se refere a cancelamento de segmentos, trocas de líquidas encontros 

consonantais, o que significa conretamente que os fenômenos na fala são os mesmos que os erros  

mais freqüentes. Desse trabalho, cuja rota prevista é da fala para a escrita, podemos ilustrar com 

alguns exemplos: (a) devido à maior dificuldade por parte dos alunos de recuperar a vibrante 

medial e final, na escrita, em palavras trissílabas e principalmente em polissílabas, é importante 

lembrar ao professor a necessidade de iniciar ou reforçar seu trabalho pelas palavras maiores; (b) 

o problema do cancelamento da vibrante em posição medial na escrita é praticamente resolvido 

na 4ª série, sendo a 1ª e 2ª série os pontos de partida para que já se inicie um trabalho criterioso; 

(c) a rigor, ficou demonstrado que não há que se prestar muita atenção para o contexto de meio 

de palavra, porque são casos mais atinente à aquisição natural em que auto-correção dá conta 

desde que haja práticas de letramento; (d) em posição final, por estar em franca operação na 

língua em estágio avançado de cancelamento, o fenômeno deve receber  mais atenção no 

processo escolar, pois a recuperação na escrita do segmento é mais difícil; (e) é interessante 

trabalhar inicialmente palavras que apresentem o fenômeno no contexto de final de palavra; (f) 

deve-se estar atento, neste caso, em todas as séries, visto que problemas a ele atinentes não são 

sanados até a 4ª série: sugere-se que deva permanecer objeto de cuidado inclusive nos segmentos 

mais avançados da escolarização (g) a instrução criteriosa segundo parâmetros testados, 

confrontanto fala com a escrita,  é importante; (h) é de importância fundamental formar e 

subsidiar adequadamente o educador quanto a pressupostos teóricos e quanto a medidas práticas 

com base em pesquisa sobre os usos espontâneos da linguagem coloquial; (i) grosso modo, 

podemos observar o isomorfismo fala/escrita ao considerar a variável tonicidade silábica: o 

segmento vibrante em posição final é mais cancelado, na fala, em sílabas tônicas e em formas  

verbais infinitivas, como em ‘mata0’, ‘faze0’, ‘parti0’, conseqüentemente é menos representado 

ortograficamente. formas infinitivas. 

 Transcrevo aqui algumas propostas didáticas que se encontram em Mollica (2003) que, 

nas dinâmicas pedagógicas que estamos realizando em alunos de Ensino Fundamental numa 

escola fundamental situada no Fundão, mostram-se bem eficazes para o entendimento, por parte 

do aluno, da relação fala/escrita e da consciência da existência de variantes coloquial e standard.  
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Sugestão I: 
FAZER A SUA PARTE 

(Parábola de Lambert Noberto) 
Numa floresta viviam muitos animais: 
elefantes e leões, onças e girafas, coelhos e aves, 
até pequeninos passarinhos. 
Todos viviam sua vida, uns caçando, 
outros sendo caçados, 
cada um seguindo sua natureza e  
seu modo de ______________; 
nada perturbava a vida tranqüila na floresta, 
até o dia, o maldito dia, 
em que a floresta pegou fogo. 
Os animais todos, numa fuga louca, 
correram do incêndio; 
os elefantes pularam o rio, onde a água os protegia, 
e um dos elefantes, olhando,  
viu um passarinho pequenino, 
o _________da floresta, __________ o rio e ____________os pés, 
e com uns pinguinhos de água 
voava acima do incêndio e sacudia as gotas acima das brasas; 
depois voltava para o rio, para _______________ a mesma operação. 
O elefante começou a ____________ e a ____________: 
Ei, passarinho, você acha que assim vai ____________ o incêndio? 
De jeito nenhum, respondeu o passarinho, mas estou fazendo a minha parte. 
E continuou voando do rio para o incêndio, enquanto o elefante, envergonhado, colocou sua 
tromba dentro da água.  
 
 
Procure as palavras no quadro a seguir para completar o texto. 
v i v e r I k l o p b u m w o a 
h t l m b v g b w q s i o y c x 
i f v b x q r c a f k m l a s w 
f s f h n u i o p v m e h c w y 
d e s c e r t j q r n z a n p r 
c y u m i x a l d s a y r q s i 
g j e k v x r h k l s m v n p r 
n h c c q p r e p e t i r p t y 
i b m z a p a g a r n v z z l b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugestão II: Preencha os quadradinhos de acordo com as figuras e, em seguida, as lacunas 
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Sugestão III: Classifique as palavras em dois grupos de acordo com semelhanças entre si 

 
 
 
Sugestão IV: Escolha uma das opções no quadrado, observando o sentido da frase 
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Sugestão V: BINGO 
 
 CHUVE__RO  CANTE__RO 
    
 PULSE__ RA  CHAVE__RO 
    
 FOGUE__ RA  PANDE__RO 
    
 SOLTE__RA  QUE__MADO 
    
 FAQUE__RO   
 TESO__RA  COLE__RA 
    
 JANE__RO  BESO__RO 
    
 PADE__RO  PULE__RO 
    
 SALE__RO  GOLE__RO 
 
 
Sugestão VI:  Complete o texto de acordo com as palavras do quadro: 

   Pega- pegar – prepara – preparar – coloca 
   Colocar – leva -  levar 

Os ovos 
 Dona coelha vai até a cozinha ___________o chocolate. Ela também ___________a tigela para 
começar a ___________os ovos de Páscoa. Com muito carinho ela ___________lindos ovinhos. 
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Dona coelha___________um lindo laço de fita nos ovos, depois sai e vai ___________os ovos 
na cestinha. 
Dona coelha___________os ovos para várias crianças. Mais tarde, todas vão ___________um 
grande abraço para a coelhinha. 
 
 
3. Algumas considerações 
 Resumidamente, procurei dar uma idéia da  contribuição da sociolingüística aplicada e  
suas questões teórico-práticas. Por razões de espaço, focalizei somente o nível fono-ortográfico 
através de alguns fenômenos, oferecendo "dicas" de orientação ao professor e exemplos de 
estratégias didáticas a serem trabalhadas na sala de aula. Mostro em Mollica (2003) a forma de 
trabalhar outros níveis da língua sobre cuja pesquisa tenho investido fortemente, em especial, no 
que se refere à produção de material didática. O meu envolvimento com alfabetização de jovens  
e adultos tem ampliado ainda mais meus interesses com relação a iniciativas de pesquisa 
lingüística que pensa soluções inclusivas para o universo da população à margem do sistema 
educacional formal. 
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