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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é relatar nossa experiência dentro do projeto de extensão ‘A Aula de Inglês para a Terceira Idade’, o
qual se encontra no quarto módulo, trazendo a público os desafios enfrentados e as conquistas obtidas nessa trajetória. Apesar de
alguns estudiosos serem contrários à ideia de que aprender uma língua estrangeira em idade mais avançada seja possível, vimos através
deste, mostrar os resultados obtidos em duas turmas de idosos com idades variando entre 60 e 82 anos. Resultados esses, que nos
mostram que é possível sim, mesmo com as particularidades que evolvem o processo de ensino/aprendizagem de idosos, obter
conquistas significativas, mesmo em tão pouco tempo. Vítimas também de preconceito por parte dos mais jovens e da sociedade como
um todo, o projeto objetiva também a reinclusão social desses indivíduos.
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ABSTRACT

The aim of this study is to report our experience in the extension project &39;The English Class for Senior Citizens&39;, which is in
the fourth module, showing the challenges faced and achievements earned in this trajectory. Although some scholars are opposed to
the idea that learning a foreign language at an older age is possible, we’d like to show the results obtained in two groups of elderly
students aged from 60 to 82 years old. These results show us that it is absolutely possible, even though there are many particularities
about teaching / learning of seniors, we’ve got significant achievements, even in such a short time. They also are victims of prejudice
by young people and society as a whole, the project also aims the social inclusion of these individuals.

Keywords: elderly, teaching/learning, social inclusion.

1 - INTRODUÇÃO

Com o aumento expressivo da população idosa não só no Brasil, como também em todo o mundo, a Terceira Idade deixou de ser
assunto do interesse apenas das áreas da Geriatria e Gerontologia e começou a ganhar espaço em áreas interdisciplinares.

Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), nos próximos oito anos, a parcela de idosos na população
brasileira passará dos atuais 11% para 14,6%. Já em 2040, os indivíduos com 60 anos ou mais de idade representarão mais de 27% dos
brasileiros. Isso quer dizer que o número de habitantes nessa faixa etária passará dos atuais 21 milhões de pessoas, para
aproximadamente 30 milhões em 2020, chegando a ultrapassar a marca dos 55 milhões de indivíduos em menos de três décadas.
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O envelhecimento da população é uma tendência e grande parte dos países desenvolvidos já chegaram
nessa etapa, decorrentes do maior desenvolvimento social e do aumento da expectativa de vida. Isso é
fruto do avanço da medicina, de melhorias nas condições de saneamento nas cidades, da diminuição da
taxa de fecundidade, dentre outros fatores. (Bárbara Cobo, pesquisadora do IBGE)

Diante desses fatos, fazse necessário uma concentração de esforços nas diferentes áreas profissionais, objetivando um maior
conhecimento sobre o fenômeno do envelhecimento, e principalmente como envelhecer de forma saudável priorizando a
independência e autonomia desses indivíduos. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos, no Brasil existem mais de 1.900 conselhos
municipais que, juntamente com as diversas associações e sindicatos de idosos, procuram denunciar abusos, reivindicar direitos e
promover melhorias na qualidade de vida dos que estão com 60 anos ou mais de idade.

Com isso os poderes públicos, os movimentos sociais e o universo de instituições de ensino e pesquisa estão em busca de melhores
condições de vida para os idosos brasileiros de hoje e do futuro, procurando mantêlos ativos através de iniciativas que vão de
atividades laborais e de lazer a projetos assistenciais, com destaque para as Universidades Ativas da Terceira Idade (Unati). Conceito
que segundo Palma (apud. Finato, 2003, p. 76) surgiu na França na década de 1970 e durante esta década, em 1975, foi fundada a
Association Internationale des Universitès du Troisième ge – AIUTA – que , segundo seus estatutos, agrupa instituições universitárias,
do mundo todo, que contribuam para a melhoria das condições de vida dos idosos, para a formação, a pesquisa e o serviço à
comunidade. Mas antes disso no Brasil, o trabalho voltado para a terceira idade, começou a ser prestado pelo SESC/São Paulo, que
criou em 1963 a Escola Aberta à Terceira idade na cidade de Campinas. O exemplo do SESC foi seguido por outras instituições de
ensino superior que abriram suas portas a esse público, chegando a dar origem à Associação Brasileira das Unatis no final de 2011.
Atualmente, cerca de 150 Universidades da Terceira Idade integram a associação, oferecendo cursos em áreas como educação, saúde,
arte e cultura, educação física e esportes, línguas, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos sobre idosos.

Dentro desse cenário, encontramos também estudos do processo de aprendizagem de línguas na idade adulta com diversas correntes de
pensamentos. Alguns desses estudos mostram que a partir de certa idade há fatores neurológicos que limitam a aquisição de uma
segunda língua. Para Lenneberg, a aquisição da linguagem após a puberdade seria difícil, senão impossível. (Apud Elliot, 1982, p. 29)

A partir da década de 90, pesquisas voltadas para o processo de aprendizagem de línguas que abordam principalmente a terceira idade
começaram a ser realizadas, dentre as quais podemos citar Pizzolatto (1995), Silva (2004) e Villani (2007). Essas pesquisas, baseadas
em outras áreas do conhecimento, tais como, psicologia, gerontologia, educação e sociologia nos mostram que é possível aprender uma
segunda língua, apesar de algumas características peculiares do idoso, as quais devem ser consideradas nas propostas de
ensinoaprendizagem a ele dirigidas.

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O envelhecimento da população brasileira tem sido amplamente divulgado pela mídia e pesquisado por órgãos governamentais e
particulares, a exemplo do IPEA, IBGE, etc. Tal fato está acontecendo devido à queda da taxa de natalidade em conjunto com a maior
expectativa de vida e vem despertando o interesse de diversos seguimentos da sociedade. Haddad constata que:

Em função do novo padrão demográfico em formação, emerge um significativo investimento na
denominada problemática da velhice, consubstanciado em propostas para a melhoria da qualidade de
vida do fim da vida, propostas estas amparadas na ideia de que é preciso assistir aos idosos, enquanto
segmento esquecido da sociedade. (1993, p. 10)

A esse respeito, teóricos e pesquisadores têm refletido sobre as consequências no âmbito familiar e social e sobre os desafios e
preconceitos sofridos por essa parcela da população. Como afirma Preti (1993:07), “O velho é uma nãopessoa até no seio familiar.”
Ainda sobre esses preconceitos Mendes afirma que:

(...) comentários pejorativos, depreciações em público contribuem para a cristalização de danos
psicológicos, morais, sociais e materiais (...) Insultos como dizer que o envelhecente “não serve pra
nada”; chantagens, fazendo com que a vítima faça o que ela não deseja fazer; acusações injustas;
apelidos cruéis conduzem a uma principal consequência: a exclusão. (2012, p. 118)

Muitas experiências nos mais diversos segmentos demonstram que os idosos têm condições de se manterem ativos no seio da
sociedade. Um exemplo dessas experiências é a pesquisa de Pizzolatto (1995), o qual nos relata as observações do autor ao analisar o
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processo de aprendizagem de língua inglesa por um grupo de alunos da terceira idade, enfatizando a importância dos fatores social e
afetivo e a necessidade de se realizar pesquisas sobre o processo de ensinoaprendizagem de línguas para essa faixa etária, como
afirma o autor, “um mercado cada vez mais demandante para os linguistas aplicados”. (Pizzolatto, 1995, p. 276)

3 - INÍCIO E CONTINUIDADE

Acreditando que o processo de ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira (LE) na terceira idade é possível, a Professora M.S.c.
Maria Augusta Rocha Porto desenvolveu o projeto de extensão ‘A Aula de Inglês para a Terceira idade’, onde além de proporcionar o
aprendizado de LE, o projeto visa também resgatar o potencial individual de cada idoso, de forma a elevar a autoestima e a
autoimagem de cada um, diminuir a inatividade gerada pela aposentadoria e proporcionar um encontro saudável entre as pessoas
oportunizando a reinclusão social. O projeto oportuniza também, ao corpo discente da universidade, mais um espaço para a prática de
ensino e para discussões e pesquisas sobre terceira idade /aprendizagem.

O quadro de alunossujeitos do projeto é constituído de 20 (vinte) alunos, sendo 15 mulheres e 5 homens. A idade mínima dos
participantes é de 60 (sessenta) anos. O aluno com maior idade na turma tem 82 anos. Dois deles tinham feito algum curso ou
disciplina para fins específicos no passado, sem, no entanto, haver concluído. Mas a maioria dos alunos não tinham experiências
anteriores com o inglês. Foram então divididos em 2 duas turmas, uma em nível intermediário e outra em nível básico.

A princípio o objetivo era ensinar apenas a habilidade da leitura, mas o resultado obtido e o desejo de aprender as quatro habilidades
da língua por parte dos alunos, fezse necessário a continuidade do projeto, o qual já se encontra no quarto módulo para dar melhor
conhecimento do segundo idioma com estruturas gramaticais; sabese que o estudo de um segundo idioma não se resume apenas em
estruturas, mas também aprender sobre o ‘uso’ dessa estrutura através de cultura, hábitos, etc. Dando uma ressignificação ao
ensinoaprendizado através dos métodos aplicados.

4 - NOSSA EXPERIÊNCIA E DESAFIOS METODOLÓGICOS

Nosso relato está focado no ensino de língua inglesa para a terceira idade, orientado pela Profª M.S.c Maria Augusta Rocha Porto,
sendo as aulas ministradas pelo aluno bolsista José Cavalcante Neto e pela aluna voluntária Lucélia Santos Sobrinho no espaço da
Casa de Cultura da UFS (Cultart).

A aluna voluntária Lucélia começou seu trabalho com o ensino de língua inglesa para a terceira idade em janeiro de 2013, com duas
turmas distintas. A primeira turma, em nível intermediário, atende a cinco participantes ainda atuantes no mercado de trabalho. Para
eles adotamos o livro Family Album USA (1992). Para a segunda turma que é composta de quinze alunos, todos aposentados,
utilizamos o manual de viajem ‘English for travelers’.

Nosso primeiro desafio está relacionado às acomodações do curso, o qual não se dá em um local adequado. Não temos uma boa
estrutura física, falta recursos didáticos e tecnológicos que nos dê suporte para uma aula mais interativa e dinâmica. O quadro foi
improvisado pela coordenadora, computador e som são trazidos pelos estagiários.

Outro desafio a ser vencido é o fato de que não existem livros didáticos específicos para essa faixa etária, sendo assim
complementamos com uso de textos situacionais, vídeos, músicas, jornais, revistas, fotos, propagandas, etc. Fato esse também
constatado e explicitado por Pizzolatto (2007):

(...) não há no mercado materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira especialmente elaborada
para o público da terceira idade. Logo, o professor que tiver como meta o ensino e línguas para adultos
nessa faixa etária deverá devotar, inevitavelmente, boa parte de seu tempo na seleção e no preparo de
atividades e materiais contextualizados e relevantes para uso em sala de aula. (p. 275)

Quanto à metodologia utilizada, apesar de as aulas serem ministradas de forma mista, predomina o uso da abordagem comunicativa, a
qual enfatiza o aprender a se comunicar através da interação com a própria língua e não na forma linguística. Para isso, são simuladas
situações reais de comunicação, como por exemplo, apresentar pessoas, pedir e dar informações, oferecer e aceitar ajuda, fazer pedidos
em restaurantes, hotéis, lojas, dentre outras.

Desenvolvemos com os alunos, atividades baseadas em temas de interesse deles, que possibilite a troca de experiências, que aceite os
conhecimentos prévios que eles trazem, suas opiniões e sentimentos, estimulandoos a ter mais autonomia. É muito comum nas aulas
de público da terceira idade a necessidade de compartilhar dessas experiências. Eles atribuem mais significado ao aprendizado que
ganhou com a experiência adquirida por meio de atividades anteriores, relacionados ao trabalho, responsabilidades familiares, e sua
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educação anterior do que aquele que adquiriram de forma passiva. Cabe a nós enquanto professores, entender essa necessidade e
enxergalas como ações positivas para o processo de ensino/aprendizagem.

Outro aspecto comum às aulas da terceira idade é o afeto, respeito e atenção dispensada ao professor. Essa manifestação de carinho é
uma característica do aluno idoso, o que nos permite trabalhar também com outro tipo de modalidade de ensino, o ‘Affective
Teaching’. Tal modalidade, como o próprio nome já diz, envolve os sentimentos e trabalha a proximidade na relação professoraluno e
alunoaluno. Vivenciamos essa prátrica através do “Coffee break”, momento de pausa no meio da aula onde os alunos aproveitam para
tomar chá ou café e trocar experiências.

Esse momento tem sido aproveitado também para praticar a oralidade de forma descontraída. Eles são incentivados a pedir e oferecer o
lanche uns aos outros usando o conteúdo aprendido nas aulas anteriores, a exemplo de, “would like”, “could”, etc.

Em nossa experiência, podemos relatar momentos de sucesso e momentos de fracasso; com certeza, o sucesso se deu nos momentos de
maior proximidade com os alunos. Segundo Vygotsky (1989, p. 129):

O pensamento tem que passar primeiro pelos significados e depois pelas palavras (...) é gerado pela motivação, isto
é, pelos nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções (...) Para compreender a fala de outrem não
basta entender as suas palavras – temos que compreender o seu pensamento.

Pensando assim, tentamos fazêlos sentiremse úteis e participativos no próprio processo de aprendizagem, pedindo para que escolham
a atividade da próxima aula. Em uma das oportunidades escolheram músicas que fizeram parte de suas vidas, e por votação, uma única
foi escolhida. Com isso, pudemos trabalhar a letra de música como material didático, explorando suas experiências para enriquecer
vocabulário, gerar discussões sobre conteúdos gramaticais já abordados em sala de aula.

O processo de ensino para a terceira idade tem suas particularidades, nessa faixa etária alguns já apresentam perda auditiva, visual,
memória, o ritmo de aprendizagem já é um pouco mais lento, dentre outras. Sendo assim, estratégias de ensino utilizadas com adultos
jovens podem ser adaptadas (uma vez que não temos material específico para o público idoso) para compensar as mudanças
relacionadas à idade que afetam a capacidade do idoso para processar, recuperar e usar a informação relacionada à atividade proposta.
Uma comunicação clara, individualizada, que demonstre atenção, apoio e compreensão também ajudam muito no processo de
aprendizagem dessa faixa etária.

5 - CONCLUSÃO

Apesar de o Brasil ainda ser um país jovem, ou seja, com a maioria de sua população constituída por jovens, é preciso atentar para esse
fenômeno que está acontecendo em grande parte do mundo, o envelhecimento da população. E pensar em soluções para uma série de
problemas que envolvem indivíduos da terceira idade. Além de questões como saúde e aposentadoria, há também outro problema
enfrentado pelos idosos, o preconceito. Vítimas indefesas da sociedade como um todo e muitas vezes dos próprios familiares, os idosos
são covardemente excluídos do convívio social sobre a alegação de que já não são capazes de desempenhar papéis que são atribuídos
ao adulto mais jovem. Trata se de um discurso, muito comum em nossa sociedade, fazendo com que o próprio idoso acredite nessa
falsa verdade. Crenças como essa fazem com que o idoso se sinta um inútil, alguém que não tem mais nada a acrescentar, e assim eles
vão se isolando. Pesquisas na área do conhecimento nos mostram o contrário, mostram que o idoso tem suas particularidades na hora
do aprendizado, seja por questões fisiológicas ou psicológicas, mas são completamente capazes de aprender e ser produtivo nessa sua
nova fase da vida.

Conscientes de que podemos desempenhar um papel fundamental na melhoraria de vida desses idosos, trabalhamos com entusiasmo
no intuito de reinserilos no convívio social. Esperamos que a exemplo deste projeto, muitos outros, relacionados à aprendizagem de
línguas estrangeiras voltado para a terceira idade sejam criados, já que, de acordo com pesquisas, em um futuro próximo grande parte
da população será composta por indivíduos acima de sessenta anos.
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