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DISCURSO DE BARACK OBAMA NO BRASIL: EFEITOS DE SENTIDO EM TRADUÇÕES DE DOIS 
JORNAIS 

  MARECO, RAQUEL TIEMI MASUDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM) 

BIRELLO, VERÔNICA BRAGA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

- UEM) 

Em 20 de março de 2011, durante visita ao Brasil, Barack Obama proferiu um pronunciamento, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, de aproximadamente uma hora, dirigido ao povo brasileiro. Considerando que
apenas 12% dos brasileiros dizem entender um programa de TV em inglês e 13% conseguem ler um jornal ou
livro nesse idioma, partimos da hipótese de que esses brasileiros recorreriam às traduções veiculadas pelos
diversos meios, sem terem acesso ao discurso de origem, já que não compreendem a língua. Nesse contexto, 
temos por objetivo observar como o mesmo discurso, proferido por Barack Obama no Brasil, produz diferentes
efeitos de sentido por meio de traduções feitas pelos jornais Folha On-line e Estadão On-line. Para tanto, nos 
embasamos teórico-metodologicamente na Análise do Discurso de linha francesa articulada a teorias pós-
modernas da tradução. Frente às análises, observamos que o Estadão On-line buscou traduzir os trechos do 
discurso em inglês de forma bem literal, procurando evitar adaptações. Já a Folha On-line, além de recortar, 
abreviar os trechos, pudemos observar, na materialidade de suas traduções, a interpretação do jornal em
relações aos trechos do discurso.  
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O CONCEITO DE ENTREVISTA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  FERREIRA, JULIANA CASAROTTI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

O presente trabalho integra o projeto de pesquisa de doutorado intitulado: Jornal de Letras, Artes e Ideias_ JL_
fonte de pesquisa de literatura portuguesa. Este periódico fundado, em 1981, na cidade de Lisboa e dirigido
desde o seu início pelo jornalista José Carlos Vasconcelos – contempla diversos assuntos da área cultural, sob 
as mais variadas formas: notas, notícias, reportagens, ensaios, entrevistas, crônicas, resenhas, dossiês, etc. O
objetivo desta comunicação é realizar uma revisão da literatura sobre o conceito de entrevista para que se possa
entender as características das entrevistas publicadas no Jornal de Letras, Artes e Ideias. A revisão abrangerá 
dicionários, livros sobre gêneros jornalísticos e obras que tratam dos gêneros do discurso, na perspectiva
dialógica de Bakhtin. Será realizado um comentário sobre as diferenças do conceito de entrevista. Além disso, 
serão apresentadas propostas para que se possa compreender a entrevista como fonte confiável de informações
e de pesquisa de literatura portuguesa.  
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O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE/SP - UM ESTUDO DE CASO 
  RAMOS, CRISTIANE VALÉRIA LAVRECA GASQUI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Devido à relevância da Língua Inglesa na atualidade, é de suma importância a pesquisa e o desenvolvimento de
trabalhos visando conscientizar o professor sobre a necessidade de assumir uma nova postura como mentor do 
processo de ensino-aprendizagem da LI. Apresentamos como justificativa: a)a obrigatoriedade da inclusão a
partir da 5ª série, de uma Língua Estrangeira moderna no currículo, garantida pela LDB em seu artigo 26, §5º;
b)No Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, o Governo Federal definiu metas para garantir a
melhoria da qualidade do ensino, abrangendo ao ensino da LI; c)A dupla habilitação dos cursos de Letras acaba
formando professores despreparados para o ensino da LI; d) Eles reproduzem métodos antiquados, que não 
atendem aos objetivos dos PCNs, no desenvolvimento das habilidades comunicativas de compreensão escrita e
oral; e)O Governo do Estado de São Paulo iniciou em 2008 um trabalho visando garantir o ensino de qualidade,
unificando a proposta curricular com a publicação e fornecimento de Cadernos do Professor e do Aluno. O
material destinado ao professor de LI, pode tornar-se um fator complicador ao invés de facilitador ao professor
que não tenha as habilidades linguísticas necessárias para o desenvolvimento satisfatório das atividades
propostas. Conhecer a realidade do ensino da LI é o primeiro passo de nossa jornada a fim de intervir e
contribuir, se possível, para o incremento do ensino de LI em nossa cidade. Os objetivos são: Analisar o ensino 
de LI como Língua Estrangeira numa Escola do Ensino Fundamental (estudo de caso), por meio de investigação
da metodologia aplicada pelos professores, de acordo com a visão de teóricos renomados sobre o assunto e das
orientações metodológicas da Secretaria Estadual de Educação. Investigar métodos, técnicas e abordagens
utilizadas pelos professores de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental da “Escola Estadual Profª Maria Luíza
Formozinho Ribeiro”, e relacionar as práticas pedagógicas com a formação acadêmica do professor de LI. 
Averiguar se a professora de LI, tem sido eficaz na elaboração e condução de um processo de ensino-
aprendizagem dinâmico, que ofereça ao aluno a oportunidade de tornar-se um sujeito ativo no processo. 
Verificar, por meio da observação direta, a metodologia utilizada pela professora na aplicação do material
didático fornecido pela Secretaria da Educação, ou seja, se está preparada para desenvolver as metodologias e
técnicas solicitadas pelos Cadernos “LEM- Inglês”. Para o desenvolvimento deste projeto serão utilizados 
métodos da pesquisa de campo investigativa, com abordagens da pesquisa qualitativa, ancoradas na pesquisa
bibliográfica. Utilizaremos a observação direta intensiva, com realização de estágio de observação e descrição 
das ações verificadas, as quais envolverão uma professora e 510 discentes da referida UE.  
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