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RESUMO

Este trabalho é um relato de experiência oferecido através da UFS(Universidade Federal de Sergipe) e do
Departamento de Letras Estrangeiras Inglês e PROEX com participação do Projeto de Extensão, onde
ministramos aulas do idioma inglês a candidatos de diversas comunidades para terceira idade. As aulas são
embasadas através dos autores: Pizzolatto(2008), Rocha e Basso(2008) através da metodologia em grupo
colaborativo, para oportunizar a prática docente à discentes da academia. Essa experiência possui uma ação
de grande importância ao futuro por ser um mercado de trabalho promissor. Segundo o IBGE 2010, o Brasil
terá um aumento na população de idosos no ano de 2025 e assim precisaremos nos preparar para esta nova
realidade de um mundo globalizado.
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ABSTRACT

This is an experience offered by the Federal University of Sergipe and the English Language Department as
well as PROEX with the Extension Participation Project where we teach English classes to different candidates
and communities to the third age people. The Theoretical assumptions in this research are: Pizzolatto(2008),
Rocha & Basso(2008) and legislations through the collaborative methodology to give opportunity to practice
of teaching for the graduating students of the academy. This experience has a very important action for the
promising future job. According to IBGE 2010, Brazil will have an increase of the elderly people which shows
that we need to be prepared for the new reality of a globalised world.
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1 INTRODUÇÃO
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No processo de ensino, existem alguns métodos teórico-metodológicos para desenvolver a aprendizagem do
aluno, que visa facilitar a relação mestre x aprendiz x aprendizado. Esses processos teóricos são baseados em
pesquisas e teorias por psicólogos, mestres, filósofos, pensadores, entre outros. Desta forma, são
comprovadas e estabelecidas idades para todo tipo de aprendizado, seja ele formal ou informal.

Segundo Pizzolato (1995), a partir da fase adulta o ser humano apresenta limitações na aprendizagem, em
termos gramaticais, lexicais, tanto na escrita quanto na fala, que vão se intensificando com o passar dos anos
de vida. Já Meisel (1993), afirma que pelo fato da L2 não ser mais uma “necessidade” primaria de
comunicação, como a primeira língua é, ela se manifesta por um processo cognitivo de aprendizagem de
habilidades. Por conta, os julgamentos da gramaticalidade explicam as fossilizações de erros constantes entre
alunos.

Selinker (1972) também reforça essa tese da Fossilização, atestando que o aprendiz da L2 tende a buscar
explicações e parâmetros gramaticais, lexicais, sintáticos, fonológicos e semânticos na L1, com isso as
dicotomias e impropriedades das línguas causam erros que podem ser fossilizados. Além destes, Haddad
(1993), soma mais uma tese que fundamenta as dificuldades a partir da fase adulta, afirmando que as
funções do organismo humano, tendem a declinar após determinada idade.

Segundo Campos (1987), a importância da aprendizagem na vida do individuo varia, enormemente, de uma
espécie para outra. Com isso, o aprendizado começa desde o seu nascimento até a sua morte. É notório
perceber que a aprendizagem é um processo fundamental da vida, onde todo individuo aprende e através da
aprendizagem possibilita sua vivência. Vejamos o trecho a seguir:

“Explicar o mecanismo da aprendizagem é esclarecer a maneira pela qual o ser
humano se desenvolve, toma conhecimento do mundo em que vive, organiza a sua
conduta e se ajusta ao meio físico e social. Pois, pela aprendizagem é que o homem
se afirma como ser racional, forma a sua personalidade e se prepara para o papel
que lhe cabe no seio da sociedade.” (CAMPOS, D. M. S. Psicologia da aprendizagem.
Petrópolis: Vozes, 1987. p. 16).

Baseado nas ideias de Marco Antônio Moreira, são três as filosofias das teorias da aprendizagem:
Comportamentalismo (behaviorismo), humanismo e cognitivismo (construtivismo). O comportamentalismo se
apoia na visão de mundo behaviorista que está nos comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito,
nas respostas que ele dá aos estímulos externos, é um comportamento que é controlado pelas consequências.

Já a filosofia humanista, por sua vez, vê o ser que aprende, em sua essência, como pessoa, vê seu
crescimento pessoal. Com isso a aprendizagem não se limita a um aumento de conhecimentos. O aprendiz é
visto como um ser pensante, sentimental e agente de uma maneira integrada. No caso do cognitivismo, a sua
filosofia enfatiza exatamente aquilo que é ignorado pela visão behaviorista: a cognição, o ato de
conhecimento, ou seja, como o ser humano conhece o mundo. A partir dessa visão se forma outra parte da
filosofia cognitivista: o construtivismo.

A importância dessa pesquisa visa desenvolver a vivência e aprendizagem em sala do idioma inglês com um
grupo até então “desconhecido” para os graduandos, alunos da “terceira idade” (denominada pelo
gerontologista francês, Huet), para a ciência, é justamente, verificar se com o uso dessas teorias e seus
métodos, a aprendizagem se manifesta de maneira mais rápida e eficaz, ou se o contrário; ou até mesmo, se
o não uso dela, influência no processo mental e social, quando tratamos do ensino de língua inglesa. A
aplicação desse estudo fenomenológico hermenêutico acontece através de uma metodologia em grupo
colaborativo.

Dessa forma, o público alvo da pesquisa, poderá perceber e comprovar se essas teorias fazem mesmo
diferença. Após a avaliação dessa vivência, tanto nós, pesquisadores, quanto futuros professores, em
destaque a instituição da qual faço parte, (UFS), que corrobora com a pesquisa. Ficaremos mais atentos ao
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modo como estamos tratando a educação ou a “falta” dela para a terceira idade, e saberemos como
transformá-la, construindo uma reinclusão:

Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

Art. 21. O publico criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando
currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele
destinados. (Lei do Estatuto do Idoso, 2003)

Diante da crescente procura do público da maior idade aos projetos oferecidos pelo NUPATI (Núcleo de
Pesquisa e Ações da Terceira Idade/UFS), órgão de extensão que oferece vários cursos em várias áreas, e o
responsável pela oficialização do ingresso do aluno especial nas disciplinas regulares acadêmicas. A pesquisa
se baseia na comprovação e sustentação da necessidade de incluir uma disciplina que “prepare” os futuros
professores a uma realidade tão comum, mas despercebida, que vise uma atenção especial para esses
“jovens de espirito”.

2 METODOLOGIA: Fenomenológica Hermenêutica, com dados empíricos através de grupo colaborativo.

Somos uma equipe constituída por acadêmicos participantes de um Projeto de Extensão da Universidade
Federal de Sergipe (UFS), envolvendo departamentos, núcleos e programas: DLES(Departamento de Letras
Estrangeiras), PROEX(Programa de Extensão), NUPATI(Núcleo de Pesquisas e Ações da terceira idade). A
pesquisa se utiliza da vivência em sala de aula para externalizar e comprovar a necessidade de reformulação
da grade curricular dos cursos de licenciatura. São ministradas aulas para alunos da terceira idade, aleatórios,
que se inscreveram no projeto com intuito de aprender uma língua estrangeira, no caso a Inglesa, de diversas
comunidades, isto é: engenheiros, enfermeiros, comerciantes, motoristas, professores, bancários,
fisioterapeutas, decoradores.

É utilizado o espaço do CULT-ART, com toda a dificuldade e deficiência de estrutura, pois os recursos usados
são limitados: quadro negro, giz, apostilas, vídeos, áudios, notebook (particular), e um livro didático
intitulado Family Album, Beckerman, (1990). Estamos usando esse, por falta de materiais didáticos mais
apropriados à Terceira Idade bem como de métodos e abordagens com enfoque para este tipo específico de
público, utilizamos várias metodologias e recursos, tendo em vista que a aprendizagem dos idosos se
estabelece de forma diferenciada. Delas podemos citar: a abordagem comunicativa, a gramatica indutiva, o
áudio-lingual e o áudio-visual.

2.1 EXPERIÊNCIAS OBTIDAS MEDIANTE A ATUAÇÃO

A minha entrada neste projeto se deu através do convite da coordenadora do Projeto Maria Augusta Rocha
Porto e divulgação feita por uma das participantes, Lucélia Santos Sobrinho, que até hoje integra o grupo. Ela
contava das aulas e da forma receptiva com que estes alunos a recebiam, e ficava fascinada com o interesse
dos mesmos. Para ela, a experiência inicial foi um choque de realidade, pois nunca havia tido um contato com
outros tipos de alunos, a não ser, quando solicitado pela disciplina de estágio supervisionado, na qual a colega
fez parceria comigo.

No entanto, já havíamos tido experiências com todas as classes (pública e particular) e faixas etárias
(Fundamental, Médio e EJA-Educação de Jovens e Adultos) de estudantes. E para mim, a época mais
gratificante de ensinar foi quando lecionei para a EJA, na EMEF(Escola Municipal de Ensino Fundamental) José
Conrado de Araújo, em contrato de estágio com a Prefeitura. Neste ambiente, 60% dos alunos eram idosos,
25% adultos e 15% adolescentes com até 5 anos de atraso, conforme dados obtidos na secretária do referido
estabelecimento. Por conta destas dicotomias podia se fazer uma análise de cada tipo de estudantes, e como
se portavam diante do novo assunto exposto. Alguns alunos assimilavam mais rapidamente, outros mais
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lentamente; alunos, ainda que nem queriam saber do conteúdo e outros que cobravam silêncio da turma para
ouvir tudo.

Nesta fase pude comprovar e analisar todas as teses citadas na introdução: Meisel (1993), Selinker (1972),
Haddad (1993) e Pizzolato (1995); onde alunos sofrem modificações de aprendizados por ter ou não
limitações fisiológicas, internas ou externas. Com esta fase comprovatória, notei que grande parte dos alunos
mais novos tinha menos interesse pela aula e tirava notas maiores, além de assimilar o conteúdo mais rápido
(nessa etapa da vida, os traços de senilidade começam a colaborar negativamente para o aprendizado). Os
adultos já demonstravam menos facilidade para a assimilação do conteúdo, suas notas eram boas, mas não
altas, e os meios externos já começavam a fazer diferença, pois o trabalho, família e outros afazeres
tomavam tempo do estudo (nessa etapa da vida, os traços de senilidade, como confirma Pizzolatto (2008)
começam a colaborar negativamente para o aprendizado). Os idosos, por sua vez, eram esforçados, atentos e
o meio externo já não interferia tanto no processo, ao contrário do fisiológico que tinha um papel degradante
e altamente dificultador; com os mesmos, as notas eram boas, mas demandavam esforços, e a assimilação,
em grande parte, era demorada e o interesse notório. “O jovem é a imagem da beleza, da alegria, da energia.
O velho, em contrapartida, é a imagem da feiura, do declínio, da tristeza e da lentidão.” (PIZZOLATTO, 2008,
p. 239).

A grande diferença entre um jovem e um adulto que se submetem ao ensino da língua inglesa é: além das
limitações orgânicas, a motivação para estudar.

Os Jovens são orientados a estudar visando a um preparo para o futuro profissional, com um idoso, esse
motivo se dá por realização própria, passatempo, interesse em viagens para o exterior e treinamento mental,
aumento no conhecimento geral. O mais gratificante é que eles não faltam às aulas, independente do curso
ser gratuito, eles se interessam em comparecer, sugerir novidades para as aulas, nos lembram e cobram
promessas ou conteúdos a serem ministrados (também característica dos alunos do fundamental), buscam
saber se haverá aulas mesmo em períodos de férias e são questionadores insaciáveis. Uma outra
característica, a qual corrobora com o professor, é a compreensão sobre os imprevistos (falta de estrutura
física, greves etc,...).

A língua inglesa para eles é considerada um desafio, segundo relatos, eles dizem que é complicado e sentem
muita dificuldade na oralidade e em construção de sentenças, mas se fascinam com a possibilidade de falar
(Celani, 2008). E, quando falam algo de forma autônoma se sentem muito mais motivados, e isso nos motiva.
A satisfação de trabalhar como aluno estagiário voluntário, e de me envolver nesse projeto em uma turma
exclusiva de idosos, me transformou, fazendo com que continuasse desejoso em ministrar futuros cursos para
idosos após a minha graduação, pelo respeito que eles transmitem. Com esta vivência pudemos basear
nossas aulas, também, na Abordagem Oral ou Situacional citada no livro Ensino de Língua Inglesa,2010:

Na Grã-Bretanha, uma das primeiras metodologias concebidas dentro dessa
perspectiva foi a Abordagem Oral e Situacional (The Oral Approach ou Situational
Language Teaching), que se fundamenta em três pilares: o ensino de vocabulário, o
controle de estruturas gramaticais e a apresentação de ambos em situações, aqui
entendidas como o uso de objetos concretos ou suas representações gráficas
(ilustrações), que possibilitem a associação direta entre o conteúdo linguístico e seu
significado. (DONINI; PLATERO; WEIGEL, 2010, pag. 15)

Os alunos da terceira idade são mais maduros, focados, têm uma segurança muito grande, querem conversar
e partilhar suas experiências em sala. Eles utilizam sua vivência como exemplo e/ou ilustração de assuntos
em sala e gostam quando o professor lhes permite esse espaço. São mais engajados quando há oportunidade
de ações sociais, Preti (op. Cit) e Bosi (1994) já falaram a respeito disso. A necessidade de relacionamento e
envolvimento social, para a terceira idade também é confirmada por Conceição (2000).

O material didático deve ser elaborado de acordo com a realidade deles. Para eles temas do cotidiano,
culturais, familiares, são mais atrativos a exemplo do Family Album. Com esse público devem ser utilizados
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assuntos que tenham necessidade de uso em suas vias. Os idosos assimilam mais rapidamente os temas
conhecidos, vividos ou que possam ser vividos em breve. Confirmando essa experiência, Pizzolatto (1995) fez
uma pesquisa com alunos da terceira idade, na qual lhes foi perguntado quais temas mais os interessavam,
os mesmos responderam que falar coisas sobre assuntos do cotidiano, como: família, televisão, comida,
viagens, aspectos culturais, até mesmo curiosidades sobre países que falam o idioma inglês.

3 CONSIDERAÇÂOES FINAIS

É notório que a população Brasileira superior a 60 anos está crescendo e que algumas Universidades como
UNICAMP(Universidade Estadual de Campinas) e PUCCAMP(Pontifícia Universidade Católica de Campinas) ,
como também Universidades particulares, já se atentaram e vêm criando atividades positivas no que dizem
respeito a essa carência.

Minha entrada no Projeto foi motivada, pela necessidade que vejo de haver uma melhor preparação sobre o
ensino da terceira idade na academia. Tive muita dificuldade no começo das aulas em escolas na EJA,
ministrando temas mais fáceis para os idosos assimilarem, porém a desatenção dos mais jovens e o repúdio
com a facilidade dos assuntos eram notados, assim como, os questionamentos, descontentamentos e
desagrados pelas dificuldades apresentadas pelos companheiros de sala.

Nós, futuros profissionais de ensino não recebemos qualquer preparação teórica e prática para este desafio,
assim, posso afirmar com certeza: desafio em aceitar fazer parte do Projeto de Extensão, afinal a extensão é
um complemento do ensino na graduação.

Esperar mais do ensino não é errado, querer se preparar para proporcionar uma educação melhor também,
não, e trabalhar para garantir o direito para outrem, que em breve será benefício para nós também, pois
envelhecer é condição, “sine qua non” não é querer de mais. Mas, isso deve ser almejado pelos profissionais
de ensino, pelos estudantes e cidadãos. Quero um ensino melhor e igualitário para formar uma sociedade
melhor, e estou me qualificando para futuros desafios.
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