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Objetivo: Entrevistar alunos(as) de língua estrangeira da Faculdade de Letras para analisar, 
reflexivamente, a produção de fala institucionalizada em língua estrangeira 

Justificativa: 
Esta PCC justifica-se por considerarmos a escassez de pesquisas que versem sobre a oralidade. Ao 

refletir sobre o processo de fala, esperamos que o aluno possa melhorar sua própria produção. Ao final 
temos a intenção de analisar todas as entrevistas concedidas para saber se é possível construir uma 
proposta didático-pedagógica para oportunizar mais momentos de fala-em-interação institucionalizada. 

Nas entrevistas também será possível constatar se há outros tipos de interações em língua 
estrangeira em que os alunos participam. Nossa proposta também se fundamenta em contribuições de 
Celce-Murcia (2007) que salienta a importância de se explicitar o comportamento dos interlocutores 
durante a interação oral, enfocando elementos linguísticos e extralinguísticos, tais como: ritmo, 
movimentos, uso de marcadores, expressões faciais e corporais etc. Para tanto nos apoiaremos nas 
teorias que sustentam a Análise da Conversação.  

Nos pautaremos, ainda, nos estudos da fala-em-interação institucionalizada por considerarmos 
que, na sala de aula, contexto de nossa investigação, por exemplo, temos a fala-em-interação 
institucionalizada, portanto, ao estar no molde institucional a fala passa a ter um objetivo a ser 
cumprido, identidades estão em jogo e, normalmente, há tarefas a serem executadas (JUNG e 
GONZALEZ, 2009). 

Nossa hipótese é que aspectos que serão levantados suscitarão mudanças que podem contribuir 
para o processo de ensino e aprendizagem como um todo e para uma reflexão sobre como as práticas 

conversacionais estão sendo propostas atualmente. 
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Roteiro/metodologia: 

• Semana de PCC: leitura dos textos teóricos e início da escrita da parte teórica./ Leitura e 
exposição teórica sobre o gênero oral entrevista. (Ler bibliografia indicada e buscar bibliografia 
complementar para apoiar a parte de gênero oral) 

• Entre maio e junho: planejamento de uma entrevista em língua estrangeira. Dependendo da 
resposta dada pelo entrevistado espera-se que o entrevistador faça intervenções não planejadas 
para obter mais detalhes de algum tema comentado; entrar em contato com alunos de língua 
inglesa ou espanhola da FL;programar um encontro para que a gravação da entrevista seja 
realizada;entrevistar 5alunos. 

• Obter os seguintes dados antes da gravação (serão disponibilizados em uma ficha no trabalho 
escrito): 

Nome / idade / tempo de estudo da língua / semestre que cursa na Faculdade / contatos: email, 
telefone, redes sociais 

- Pedir assinatura do termo de compromisso autorizando uso dos dados gerados. (TCLE será enviado 
pelas professoras após a confirmação de inscrição)  

• Entre junho e agosto: realizar a entrevista. 
• Entre agosto e setembro: escrever o relatório analítico-reflexivo. (mais ou menos 10 

páginas) 

• Data final para entrega do texto e entrevista (arquivo MP3 por email): 7/10/2019. 

 

Tema da entrevista: a oralidade em língua estrangeira 

• perguntas obrigatórias (podem ser feitas outras que surjam das respostas):  

Há quanto tempo estuda a língua? / em que semestre está na faculdade? / como você aprendeu a 
falar a língua estrangeira? / o que considera importante para aprender a falar uma língua 
estrangeira? / qual o nível de proficiência nessa língua que você tem? / considera a 
oralidade/expressão oral a habilidade mais complexa? / quais aspectos fazem parte do “falar” uma 
língua estrangeira? / você pratica a oralidade fora da universidade? / em quais momentos e por 
quanto tempo? / quais são suas percepções sobre o seu processo de produção de fala em LE? / 
quais elementos conversacionais você percebe em nativos dessa língua (a partir de contato ou de 
material audiovisual)? / se percebe, quais considera que incorporou à sua fala?  

Armanezar a entrevista em formato MP3 contendo as informações de data e tempo de gravação; 

• Produzir um texto reflexivo-analítico sobre as percepções sobre a oralidade reveladas nas 
entrevistas. Para isso haverá o apoio teórico e fragmentos transcritos das entrevistas deverão 
ser utilizados; 

• O texto poderá ser escrito em língua portuguesa ou estrangeira e a gravação, obrigatoriamente, 
em língua estrangeira; 

• Organização do texto: 

- capa 

- 1ª seção: dados da gravação (tempo de gravação e data) e do entrevistado; descrição do contexto 
de gravação: conhecia o entrevistado? Onde foi realizada a gravação? 

- 2ª seção: fundamentação teórica – discussão das teorias lidas 



- 3ª seção: texto analítico e reflexivo: usando os dados obtidos na gravação discorrer sobre as 
percepções sobre a oralidade reveladas com o apoio da teoria.  

- anexar gravação da entrevista e enviar por email (margaridaalvares@yahoo.com.br, os de 
espanhol e para fdfcma@gmail.com, os de inglês) tanto a gravação quanto o texto final. 

 

 
 

 


