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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA ENVELHECÊNCIA E TERCEIRA IDADE

ENGLISH TEACHING TO AGING AND ELDERLY PEOPLE

LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA EN LA ENVEJECENCIA Y TERCERA EDAD

JEFFERSON DO CARMO ANDRADE SANTOS

EIXO: 15. ESTUDOS DA LINGUAGEM

RESUMO

A população idosa tem crescido no Brasil e tem gerado uma reconfiguração das pirâmides
populacionais antes caracterizadas por uma grande porcentagem de nascimentos e pouca população
idosa (IBGE, 2018). Diante deste cenário, tem sido cada vez mais frequente o desenvolvimento de
atividades voltadas especificamente para o público envelhecente e da terceira idade; dentre elas, o
ensino de Língua Inglesa. De posse desses apontamentos, o objetivo deste trabalho é apresentar uma
análise geral sobre o ensino de Língua Inglesa na envelhecência e terceira idade em um Projeto de
Extensão vinculado a uma universidade federal da Região Nordeste do Brasil. As escolhas textuais e
conceituais quanto ao ensino de Inglês estão baseadas em documentos do Ministério da Educação
(LDB, 1996; PCN, 1998; OCEM, 2006). O trabalho com a temática da terceira idade possui aporte
teórico no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.742/2003) e em autores que versam sobre a temática idosa
como Mendes (2012) e Porto (2017; 2018).

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Envelhecentes. Língua Inglesa. Terceira idade.

ABSTRACT

Elderly population has increased in Brazil and this has generated a reconfiguration in the population
pyramids previously characterized as having a large percentage of births and a relative small number
of elderly people (IBGE, 2018). In the light of this context, the development of activities thought for
aging and elderly people has been frequent, amongst them, the English language teaching. By
considering these aspects, the aim of this paper is to present a general analysis on the teaching of
English to aging and elderly citizens within an Extension Project which takes place at a federal
university in Northeast Brazil. Textual and conceptual options concerning English teaching are based
on official documents of the Ministry of Education (LDB, 1996; PCN, 1998; OCEM, 2006). The
work with the elderly topic has theoretical basis on the Statute of the Elderly (Law n. 10.741/2003)
and on authors who address the topic of elderliness as Mendes (2012) and Porto (2017; 2018).

KEYWORDS: Teaching. Aging people. English language. Elderly people.

RESUMEN

La población anciana ha crecido en Brasil y ha generado una reconfiguración de las pirámides
poblacionales antes caracterizadas por un gran porcentaje de nacimientos y poca población anciana
(IBGE, 2018). Ante este escenario, ha sido cada vez más frecuente el desarrollo de actividades
dirigidas específicamente al público envejeciente y de la tercera edad, entre ellas, la enseñanza de
Lengua Inglesa. En posesión de esos apuntes, el objetivo de este trabajo es presentar un análisis
general sobre la enseñanza de Lengua Inglesa en la envejecimiento y tercera edad en un Proyecto de
Extensión vinculado a una universidad federal de la Región Nordeste de Brasil. Las elecciones
textuales y conceptuales en cuanto a la enseñanza del inglés se basan en documentos del Ministerio
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de Educación (LDB, 1996, PCN, 1998, OCEM, 2006). El trabajo con la temática de la tercera edad
posee aporte teórico en el Estatuto del Anciano (Ley nº 10.742 / 2003) y autores que versan sobre la
temática anciana como Mendes (2012) y Porto (2017; 2018).

PALABRAS CLAVE: Educación. Envejeciente. Lengua Inglesa. Tercera edad.
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INTRODUÇÃO

O número de idosos no Brasil tem crescido de forma significativa nas últimas décadas. Estudos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram, por meio de projeções, que a
porcentagem de pessoas acima de sessenta anos de idade tende a continuar em crescimento nas
próximas décadas. Tal elevação na população idosa proporcionou uma mudança gradativa na
estrutura das pirâmides populacionais elaboradas pelo IBGE. Em uma pesquisa no histórico das
pirâmides populacionais no site de Agência de Notícias do Instituto é possível notar que o número de
idosos era bem menor do que o número de pessoas de faixas etárias infantis e jovens: em gráfico
comparativo, os períodos de 1940 a 1980 revelam que a porcentagem de pessoas acima de cinquenta
e nove anos era bem inferior em comparação com as faixas de idade abaixo de trinta e cinco anos.

Em dados mais recentes do IBGE, especificamente do ano de 2018, observa-se um fenômeno
acompanhado desde o fim dos anos 1990: uma tendência de elevação na faixa etária entre trinta e
nove (39) e cinquenta e nove (59) anos; além de constante desenvolvimento dos números
populacionais de cidadãos acima de setenta (70) anos. Segundo projeções, esse número tende a
continuar em crescimento e, em 2060, a população de idosos será maior que a taxa de
recém-nascidos.

Os números populacionais não têm influenciado apenas a criação de leis que tratam sobre os direitos
de pessoas da terceira idade. A evidência dessas porcentagens tem possibilitado a presença cada vez
mais constante de idosos em produções televisivas e cinematográficas. Como exemplo dessa
presença, tem-se a telenovela “Mulheres Apaixonadas”, de autoria de Manoel Carlos e exibida pela
Rede Globo no ano de 2003. Essa trama televisiva ganhou destaque nacional por ser uma das
primeiras a abrir espaço para a discussão sobre a violência contra idosos em um núcleo de destaque.
Foi neste período, inclusive, que ocorreu a aprovação do Estatuto do Idoso.

Além do Estatuto e das produções televisivas, tem-se presenciado um destaque na produção
acadêmica com temática sobre a envelhescência e a terceira idade. Cronologicamente, assim como
aponta Porto (2017), tem-se o escritor Mário Prata como um dos primeiros escritores no trato do
termo envelhescência no contexto literário ainda na década de 1990. No contexto acadêmico, em
2012, Mendes lança a obra “Da adolescência à envelhecência: convivência entre as gerações na
atualidade”, a qual se propõe a discutir a temática da terceira idade em um contexto histórico e
social. Recentemente, em 2017 e 2018, Porto produziu uma pesquisa voltada à envelhescência e à
terceira idade no contexto do ensino de Língua Inglesa.

Logo abaixo, tem-se um fragmento da crônica do escritor e jornalista Mário Prata na qual ele
discorre sobre o que é ser envelhescente. Na época, por volta da metade da década de 1990, a
temática ainda não estava tão difundida como atualmente. Percebe-se, ainda, que as demarcações de
faixa etária feitas por Prata diferem daquelas que são utilizadas atualmente para falar sobre
envelhescência; a saber: dos 45 aos 59 anos de idade. No entanto, assim como comenta Mendes
(2012), essas demarcações não podem ser tomadas à risca e de forma estática. Sendo assim, a leitura
da crônica de Prata continua possibilitando ricas reflexões:

Se você tem entre 45 e 65 anos, preste bastante atenção no que se segue. Se
você for mais novo, preste também, porque um dia vai chegar lá. E, se já
passou, confira.

Sempre me disseram que a vida do homem se dividia em quatro partes:
infância, adolescência, maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram de
nos dizer que, entre a maturidade e a velhice (entre os 45 e os 65), existe a
ENVELHESCÊNCIA.
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A envelhescência nada mais é que uma preparação para entrar na velhice,
assim com a adolescência é uma preparação para a maturidade. Engana-se
quem acha que o homem maduro fica velho de repente, assim da noite para o
dia. Não. Antes, a envelhescência. E, se você está em plena envelhescência,
já notou como ela é parecida com a adolescência? Coloque os óculos e veja
como este nosso estágio é maravilhoso [...] (PRATA, 1997).

Com o intuito de prosseguir nas discussões sobre a temática idosa e dialogar com as pesquisas
propostas pelos autores citados acima, é apresentada, nos parágrafos seguintes, a fundamentação
referente às concepções de ensino de Língua Inglesa e de vivências na terceira idade. Inicialmente, é
feito um panorama sobre o lugar da Língua Inglesa na legislação educacional brasileira produzida a
partir da última década do século XX.

O ensino de Língua Inglesa tem sido cada vez mais pensado por um viés crítico e diversificado. Essa
nova linha de trabalho ganha respaldo por meio de documentos oficiais do Ministério da Educação, a
exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996). Segundo esta lei,
todos os cidadãos têm direito à educação formal nos diversos períodos de suas vidas. Mais à frente,
em 1998, são publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de línguas estrangeiras
(PCN, 1998), nos quais os aspectos históricos, sociais e políticos são apontados como cruciais em um
trabalho de conscientização e sensibilização das ações humanas por meio da linguagem em geral. Em
seguida, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM, 2006) abordam a
relevância em se trabalhar aspectos locais, globais e a relação entre tais aspectos na formação do que
é chamado pelos autores de “glocal”; ou seja, a mútua relação de influência entre o global e o local.

Como embasamento para as discussões e análises referentes à temática da terceira idade, temos a Lei
nº 10.741, publicada em 2003, que trata sobre o Estatuto do Idoso. O texto dessa lei aponta o público
idoso como um grupo com características próprias, não em uma linha que preza pelos estereótipos,
mas em uma abordagem que enaltece a necessidade da garantia de cuidados de saúde e segurança
afetiva. O Estatuto visa, ainda, fortalecer a legitimação da presença da população idosa nas diversas
esferas sociais, de forma que tal grupo não seja marginalizado na tomada de decisões que afetam a
sociedade e o país como um todo. É apresentado, logo abaixo, um trecho do Estatuto que versa sobre
o papel da sociedade na garantia dos direitos dos idosos:

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária (LEI nº 10.741, 2003).

Retomando as questões apontadas pelas OCEM (2006), temos os processos de inclusão e exclusão,
no contexto do Ensino Médio Regular, mas que poderiam ser discutidos quando falamos sobre a
Terceira Idade. Dessa maneira, pode-se questionar até que ponto os idosos estão inclusos nas
possibilidades de aprendizagem de uma língua estrangeira. Além disso, quando usufruem dessas
possibilidades, suas participações são regidas por critérios de inserção nos meios ou inclusão nesses
meios? Para que o ensino e a aprendizagem de Língua Inglesa propiciem uma reflexão acerca da
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participação social do público idoso, torna-se necessário que haja foco na inclusão, onde os agentes
participativos dialogam em um processo de troca humana. Por outro lado, quando há apenas uma
inserção de determinado público, neste caso, a população idosa, esse acaba tendo que se adequar a
todos os hábitos e características de quem o inseriu (BRAGA, 2017). Sobre a diferenciação entre os
termos “inserção” e “inclusão”, as OCEM (2006) sugerem:

As críticas e as preocupações voltadas para essa questão ressaltam a
diferença entre inclusão e inserção, isto é, advogam que não basta expor os
alunos às propostas educativas e sociais. Essa exposição resultaria em inserir
(colocar, introduzir, aderir) os “excluídos”, mas não em incluí-los (fazer
parte, figurar entre outros, pertencer, envolver) socialmente. A credibilidade
dos projetos de inclusão, segundo o que informam as investigações, seria
construída por uma ação que abrange: capacitação de professores [...] cursos
de licenciatura em universidades e faculdades atualizadas e sintonizadas com
a proposta de inclusão; adequação do currículo escolar às necessidades atuais
da sociedade (OCEM, 2006, p. 94-95).

Diante dos pontos mencionados, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise geral sobre o
ensino de Língua Inglesa para públicos envelhescentes e da terceira idade. As leituras apresentadas
são resultados das experiências oriundas de aulas ministradas, reuniões de grupo e leituras de textos
com temáticas voltadas à terceira idade. As atividades apresentadas e analisadas nas seções seguintes
fazem parte de um Projeto de Extensão oferecido de forma gratuita pela Universidade Federal de
Sergipe.

Neste momento, mostra-se necessário explicar algumas escolhas referentes ao vocabulário utilizado
ao longo do texto. No título deste trabalho, optou-se por utilizar o termo envelhecente ao invés de
envelhescente, o qual é mencionado durante o restante do artigo. Tal escolha no título se deu pelo
fato da palavra envelhecente ser considerada gramaticalmente aceita em grande parte dos dicionários.
No entanto, o termo envelhescente é utilizado ao longo do texto por uma questão semântica.

A palavra envelhescente, assim como mencionam Mendes (2012) e Porto (2017), está relacionada às
pessoas que estão entre quarenta e cinco (45) e cinquenta e nove (59) anos de idade e que estão
abertas a novas experiências e aprendizagens. As autoras fazem uma relação do uso dos termos
envelhescente e envelhescência aos verbos “nascer” e “crescer” no sentido de que tais verbos dão a
ideia de um constante descobrimento de si mesmo, do mundo e das experiências com as pessoas ao
nosso redor. No que diz respeito ao vocábulo envelhescência, Mendes (2012) aponta:

Ao reconhecer que o envelhecimento é um processo contínuo, pesquisadores,
particularmente da área da psicologia e mais precisamente da psicanálise,
foram constituindo uma nova categoria, entre os 45 e 59 anos: a
envelhescência [...] Segundo Soares (2006), a envelhescência constitui-se no
trabalho psíquico de recriar a vivência da velhice e de pensar sobre ela, sendo
um ato de subjetivação, pois, ao ser considerada como significante, pode
circular por diversas significações, estabelecendo distintas saídas psíquicas
para o sujeito da velhice (MENDES, 2012, p. 84-86).

Em tese defendida nos Estudos do ensino de Língua Inglesa para a terceira idade e em uma obra
posterior, Porto (2017; 2018) faz um panorama sobre os termos referentes ao público da terceira
idade ao longo de décadas. Com isso, ela faz uma problematização de palavras como “velho”,
“idoso” e “melhor idade” no sentido de que tais termos carregam sentidos ou intenções pejorativos
junto com eles. Por uma questão de semântica e caracterização textual, a expressão “terceira idade”
foi escolhida como base para a escrita deste trabalho, uma vez que tal uso remete a uma fase da vida
sem, necessariamente, empregar um sentido negativo às pessoas dessa faixa etária.

Como critério de organização textual, optou-se pela elaboração de duas seções que formam o
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desenvolvimento e uma seção com considerações finais. Na primeira seção do desenvolvimento, há
uma contextualização dos locais e dos participantes nos quais as análises estão baseadas. Em
seguida, há a descrição e a análise de uma aula de Língua Inglesa voltada ao público discente foco
deste estudo. Por fim, apresentamos uma síntese do que foi apresentado.

CONTEXTUALIZANDO O CENÁRIO DE ATUAÇÃO

As atividades descritas e analisadas ao longo deste trabalho são parte de um Projeto de Extensão,
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), cujas
atividades tiveram início em 2011. Intitulado “A aula de Inglês para a terceira idade”, esse Projeto
visa oferecer aulas gratuitas a pessoas envelhescentes e da terceira idade como forma de fortalecer a
participação social desse público. Antes da descrição das atividades do Projeto, mostra-se necessário
detalhar o perfil dos discentes e dos ministrantes.

O Projeto “A aula de Inglês para a terceira idade” é voltado para pessoas acima de quarenta e cinco
anos de idade. Durante os contextos detalhados neste artigo, que compreendem os anos de 2017 e
2018, a variação de idade dos discentes participantes se configurava entre quarenta e cinco (45) e
oitenta e cinco (85) anos. O grupo participante possuía formação educacional bastante variada. Um
pequeno número de alunos não possuía certificação de conclusão da Educação Básica; outros
possuíam apenas o Ensino Médio completo; e um número significativo possuía formação superior.
Dentre os que possuíam Ensino Superior, duas alunas eram professoras da Educação Básica
aposentadas; três eram professoras universitárias aposentadas, duas com Mestrado e uma com
Doutorado.

No que diz respeito aos ministrantes, o corpo docente do Projeto era composto por estudantes de
graduação dos cursos de Licenciatura em Letras-Inglês e Letras-Português e Inglês da UFS. Em
geral, havia dois alunos da graduação como ministrantes, além de outros graduandos que auxiliavam
na resolução de atividades, na organização do espaço e na documentação das aulas. Apenas um dos
ministrantes possuía bolsa, a qual era revezada de ano a ano, enquanto os outros ministrantes faziam
parte das ações de forma voluntária.

A rotatividade de ministrantes e graduandos participantes do Projeto se mostrava benéfica, uma vez
que um número crescente de estudantes das Licenciaturas na área de Língua Inglesa passou a ter
contato com um público-alvo não abordado nos cursos de graduação. De forma geral, as disciplinas
de Estágio Supervisionado acabam focando em turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio,
prioritariamente pensando em um público infanto-juvenil e adulto-jovem. Quanto a esse
“apagamento” em relação ao público idoso nos cursos superiores de formação docente, Porto (2017;
2018) sugere que disciplinas com temáticas sobre a envelhescência e a terceira idade sejam incluídas
nos currículos de todas as licenciaturas, neste caso, as Licenciaturas em Letras-Inglês e
Letras-Português e Inglês. Logo abaixo, a autora menciona a relevância da construção de
metodologias específicas para o ensino de idosos e envelhescentes:

Esta tese defende que é preciso formular políticas públicas que proporcionem
uma formação especializada de professores para atender a envelhescentes e
pessoas de terceira idade, tendo em vista suas necessidades pedagógicas
específicas [...]

Por isso, reiteramos que ensinar inglês para envelhescentes e pessoas da
terceira idade é diferente de ensinar para crianças e adolescentes, tradicional
público-alvo dos cursos de formação de professores. Como já dissemos, com
o crescimento da população envelhescente e da terceira idade, é preciso
preparar as pessoas que vão lidar com esse público (PORTO, 2017, p. 92).

As aulas do Projeto aconteciam, inicialmente, nas instalações do Centro de Cultura e Arte da
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Universidade Federal de Sergipe (CULTART), localizado na região central de Aracaju. Tal local não
está localizado nas proximidades do Campus São Cristóvão-Sergipe, onde a PROEX possui sede.
Neste período, havia duas turmas classificadas de acordo com um nivelamento concernente ao
conhecimento linguístico em Inglês. A turma de nível básico era oferecida em dois dias da semana,
segundas e quartas, das 08:00 às 10:00 horas, no turno matutino. O grupo de estudantes de nível
intermediário possuía aulas apenas em um dia da semana, mas com horário estendido. As aulas
ocorriam nos dias de sexta-feira, das 08:00 às 11:00, também no turno matutino.

A turma de nível básico era composta por, aproximadamente, quinze estudantes com frequência
regular. Por outro lado, a turma intermediária variava entre cinco e dez alunos. Apesar do controle de
presença nas aulas, que acontecia por meio de uma lista e dos questionários de emoções, todas as
atividades do Projeto eram de livre participação por parte dos estudantes. Além disso, não eram
aplicadas atividades avaliativas com critérios quantitativos.

Com o início da reforma no prédio do CULTART, cujas características arquitetônicas são históricas,
as atividades do Projeto passaram a acontecer em um dos espaços do Condomínio de Contêineres do
Campus São Cristóvão. Devido às diversas possiblidades existentes na Cidade Universitária da UFS,
a mudança de local trouxe um fortalecimento para o Projeto. O novo espaço era próprio para a
execução de aulas, tendo em vista que era bem estruturado e possuía as seguintes características:
ambiente amplo e climatizado, mesas e cadeiras confortáveis, um grande quadro branco, um armário
com revistas e livros com temáticas em Língua Inglesa, um aparelho de televisão e um computador,
além de espaço utilizado como copa.

Independentemente do nível linguístico das turmas, as aulas eram esquematizadas para o trabalho
com as quatro habilidades básicas de uma língua, a saber: reading (leitura), listening (escuta),
writing (escrita) e speaking (fala). O planejamento de cada aula costumava acontecer da seguinte
forma: a aula era iniciada com o preenchimento de uma ficha emocional, na qual os alunos
assinalavam com lápis colorido as imagens que retratavam os sentimentos deles naquele momento.
Em seguida, o ministrante fazia um momento de compartilhamento de respostas das atividades
propostas na aula anterior. Logo após, era iniciada a leitura de uma das lições do livro-base. Em
sequência, era apresentado um vídeo ou um áudio em Inglês de acordo com o nível da turma.
Geralmente, havia um momento chamado de coffee break, no qual os alunos tinham a oportunidade
de socialização em Inglês ou em Português. No momento final da aula, os estudantes eram
encorajados a aplicar os tópicos explorados na primeira etapa da aula de forma oral e escrita em
Inglês.

Em geral, um livro didático era utilizado como base para o planejamento de aulas. A turma de nível
básico costumava seguir a programação apresentada pelo livro utilizado com mais frequência do que
a turma de nível intermediário. Tal fator se dava uma vez que o foco do grupo intermediário
costumava recair sobre as habilidades de listening e speaking, algo que os livros iniciais não
abordavam com tanta ênfase. Numa tentativa de estruturar as aulas da turma de sexta-feira, um dos
ministrantes sugeriu a utilização de uma coleção de livros com foco na compreensão e expressão
oral, mas que não excluía o trabalho com as habilidades de leitura e escrita.

Porto (2017) e Santos (2017) detalharam alguns dos materiais didáticos utilizados para o
planejamento das aulas do Projeto desde o seu início por volta do ano de 2011. Dentre as obras
citadas, destacam-se: Highly recommended; English for travelers; Family Album U.S.A.; e Real
listening and speaking. Em todos esses materiais, os ministrantes tinham a possibilidade de explorar
tanto orientações de estudo quanto práticas referentes às quatro habilidades comunicativas básicas
em Língua Inglesa.

A escolha dos materiais didáticos era permeada pelo critério da variação e da mescla entre obras
antigas e obras atuais no campo da aprendizagem de Inglês. Os livros mais antigos, a exemplo do
Family Album, possibilitavam a retomada e a análise crítica de temas ou paradigmas comuns nas
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décadas finais do século XX. Na lição intitulada Smell the flowers, por exemplo, cuja tradução mais
próxima seria “reserve um tempo para você”, foi discutida a necessidade do autocuidado e da
autovalorização. Para além do sentido pessoal, houve um momento de reflexão acerca das possíveis
razões para a escolha daquele determinado título para uma lição de acordo com o contexto da época e
se o mesmo título faria sentido ou se encaixaria no cenário mundial atual.

Embora o pressuposto das aulas fosse o trabalho das quatro habilidades linguísticas, era perceptível
que ambas as turmas tinham as suas preferências. Enquanto a turma de segunda e quarta-feira (nível
básico) tinha uma maior proximidade com a leitura e a escrita, a turma de sexta-feira (nível
intermediário) tendia a focar nas habilidades orais. De posse de tal constatação, a postura geral dos
ministrantes era a de respeitar as preferências dos discentes, mas sem deixar de oferecer um trabalho
com as demais habilidades.

Essa atitude retoma algumas das orientações presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
ensino de línguas estrangeiras, lançados pelo Ministério da Educação em 1998. Neste documento, os
autores sugerem, em face da realidade precária da educação pública naquele momento, o trabalho
docente focado na leitura em língua estrangeira, especificamente a Língua Inglesa. No entanto, tal
orientação não sugere uma exclusão do trabalho com as habilidades orais. Como está presente no
próprio documento, esse foco na leitura seria como lidar com uma máquina fotográfica: o foco inicial
é a habilidade de leitura e, conforme o foco seja ampliado, as outras esferas linguísticas são
trabalhadas (PCN, 1998).

Para além do trabalho linguístico em grupo, os planejamentos de aula incluíam o trabalho com o
desenvolvimento da autonomia na aprendizagem de Inglês. O posicionamento adotado ao se pensar
em autonomia não estava relacionado apenas a aprender sozinho, mas em se conhecer ou se
descobrir como aprendiz de uma língua estrangeira (LEFFA, 1994). O trabalho com foco na
autonomia incluía o compartilhamento de experiências de aprendizagem do idioma durante as aulas,
o levantamento das dificuldades em tópicos ou habilidades específicas e os caminhos encontrados
para solucioná-las.

Após a mudança de local, do CULTART para o Campus São Cristóvão, a turma de nível básico
passou a ter apenas um dia de aula com horário estendido e a turma intermediária acabou sendo
extinta. Tal extinção se deu pelo fato do desencontro de horários entre as possibilidades dos alunos e
de ocupação do espaço das aulas, tendo em vista que outras ações ocorrem no mesmo contêiner em
outros dias da semana.

EXPERIENCIANDO A PRÁTICA DE ENSINO

Um dos pressupostos basilares do Projeto “A aula de para a Terceira Idade” é a visão do público
envelhescente e idoso como um grupo potencial no que diz respeito à aprendizagem de Língua
Inglesa. Além disso, as atividades empreendidas, as pesquisas desenvolvidas pela
professora-coordenadora dessa ação de extensão e a participação de graduandos pretendem ilustrar
que tal público possui participação cada vez mais presente e significativa na sociedade globalizada.

A quebra de estereótipos, a problematização dos “rótulos” que este público vem recebendo ao longo
dos anos e a reafirmação dos direitos de envelhescentes e idosos garantidos pela Lei nº 10.741 de
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, sempre estiveram em pauta nas discussões realizadas no
Projeto. Dentre os fatores discutidos e analisados nas semanas reservadas ao planejamento anual, a
preocupação em aproximar os estudos linguísticos das realidades dos discentes era um dos aspectos
de maior destaque. Com isso, não deixávamos de ampliar as possibilidades de interpretação. Pelo
contrário, ao trabalharmos com um tópico que se aproximava mais das vivências de uma parte dos
alunos, acabávamos por possibilitar a construção de novos conhecimentos para outra parte dos
estudantes.

A descrição de aula apresentada nos parágrafos seguintes possui alguns fatores que merecem
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destaque: trata-se de uma turma composta por alunos que faziam parte do Projeto há mais de dois
anos, o que possibilitava uma conexão maior entre os participantes. Havia exemplos de discentes que
relatavam ter nas aulas uma oportunidade de não somente se desenvolverem intelectualmente ou de
aprenderem uma língua estrangeira, mas, também, de se renovarem como seres humanos. Em alguns
casos, a presença nas aulas representava uma válvula de escape para as preocupações e angústias da
vida cotidiana.

Um dos aspectos característicos do Projeto “A aula de Inglês para a terceira idade” é o espaço para o
compartilhamento de experiências de vida. Além disso, tal socialização não está restrita aos
momentos de coffee break. Ministrantes, alunos, graduandos que dão suporte durante as atividades e
a coordenação do Projeto entendem os momentos de aula e intervalo como unidade, não podendo ser
vistos de forma separada. Com isso, os momentos de pausa nos conteúdos e atividades também
serviam como oportunidades para o uso do Inglês.

Como exemplificação da preocupação em abordar a realidade dos estudantes, foi planejada uma
atividade cuja temática foi o “vocabulário universitário”. Para tanto, foram elencadas palavras e
expressões que estavam diretamente ligadas ao cotidiano de um campus universitário no Brasil. A
motivação inicial para o planejamento de uma aula sobre aspectos de uma universidade partiu de dois
pontos: as aulas do Projeto aconteciam em um campus universitário e, além disso, duas das alunas
foram professoras em cursos distintos naquele mesmo campus.

Como etapa inicial dessa aula específica, foi sugerido um momento de brain storm, no qual os alunos
listavam individualmente palavras relacionadas ao contexto universitário. Como se tratava de uma
turma que tinha acabado de sair do nível básico, essa listagem foi feita em língua materna, ou seja, a
Língua Portuguesa. Essa etapa ocorreu entre cinco e dez minutos, e, logo após, houve um momento
de compartilhamento em grande grupo das palavras e expressões listadas.

A etapa seguinte da aula aconteceu em formato expositivo, no qual o professor fez uso de imagens
para auxiliar na associação do vocabulário em Inglês. Algumas das imagens utilizadas estavam
relacionadas a espaços da própria Universidade Federal de Sergipe, o que acabou servindo para
facilitar na associação do novo vocabulário. O uso de imagens possibilitou um momento maior de
fala e escuta em Inglês, uma vez que o relacionamento entre palavras e figuras possibilitava uma
compreensão geral mais rápida.

O grupo de alunos em questão possuía uma característica evidente: a preferência por escrever cada
nova expressão ou palavra. Além disso, era comum que escrevessem a tradução de tal vocabulário ao
lado. Foi sugerido, pelo ministrante, que essa anotação fosse feita de outra forma. Ao invés de
traduzir, eles teriam que criar uma própria definição em Inglês para todo novo vocabulário daquele
momento em diante. O objetivo de tal sugestão era fazer com que eles utilizassem o que já sabiam
em Língua Inglesa para fixar novas informações. Para esta aula, foi proposto que eles criassem uma
explicação para apenas uma das expressões. Quanto ao restante do vocabulário apresentado, o
ministrante foi construindo definições em colaboração com os alunos, o que resultou em um
esquema conceitual escrito no quadro.

Após esse momento de imersão no vocabulário universitário, houve uma pausa para o coffee break.
Assim como Porto (2017) e Santos (2017) mencionaram em trabalhos anteriores, essa pausa na aula
desempenha um papel essencial para o aproveitamento cognitivo. Os alunos podem ter um descanso
mental curto e a oportunidade de reportar a experiência com o novo conteúdo de forma mais
descontraída, além da oportunidade de socializar sobre assuntos que fogem do conteúdo
programático, mas que acabam influenciando na forma como eles se comportam em aula.

No retorno do coffee break, foi proposta a escrita de um parágrafo em Língua Inglesa que sintetizasse
as experiências vividas naquela aula. Dentre alguns dos escritos, um dos alunos relatou que achou a
proposta da aula interessante, pois, antes do Projeto, ele não tinha muita noção sobre a rotina ou
sobre as características de uma universidade. Em contraste ao não conhecimento em relação ao tema,
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outra aluna relatou ter sentido motivação pela temática por se tratar de algo que ela tinha
experienciado por vários anos, tendo em vista que era uma professora universitária aposentada. Além
disso, essa mesma discente revelou que a aula a fez enxergar com “outros olhos” aspectos que ela via
somente por um único viés.

No geral, a aula relatada acima dialogou com a nossa filosofia de trabalho: a aproximação do
conteúdo em Língua Inglesa com as realidades vivenciadas pelos discentes, sem deixar de propiciar
uma abertura para novas visões e novas experiências. É perceptível que as questões linguísticas
possuem espaço na aula em questão, mas não sufocam e nem apagam os aspectos sociais que estão
conectados a elas. Com isso, assim como propõem as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(OCEM, 2006), questões linguísticas e sociais estão entrelaçadas e não separadas como se pensava
anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram apresentadas, ao longo deste artigo, experiências relativas ao Projeto de Extensão intitulado
“A aula de Inglês para a terceira idade”, cujas atividades ocorreram na Universidade Federal de
Sergipe, Campus São Cristóvão, e no Centro de Cultura e Arte da mesma universidade. As atividades
em questão ocorreram entre os anos de 2017 e 2018. Foi apresentada, na seção introdutória, uma
breve revisão conceitual acerca dos termos “idoso” e “envelhecente”, além da discussão acerca dos
sentidos da palavra envelhescente. Ainda na introdução, foram apresentadas as concepções de ensino
de Língua Inglesa utilizadas para as análises das experiências do Projeto, bem como uma
apresentação geral sobre o Estatuto do Idoso. Na seção seguinte, o cenário de atuação do projeto foi
contextualizado de forma mais detalhada. E, na última seção de desenvolvimento, foi descrita e
analisada uma das aulas do Projeto.

A população envelhescente e da terceira idade tem ganhado destaque na produção acadêmica no
século XXI, aspecto não tão frequente no século anterior. Tal constatação está atrelada, em um
domínio intelectual, ao entendimento de que o idoso é ser em desenvolvimento, não pronto
socialmente como se pensava anteriormente, mas um ser propenso a uma constante reformulação por
meio da autoavaliação e do autoquestionamento.

Em face de uma nova postura do público idoso em relação ao envelhecimento, a sociedade brasileira
tem sido convidada a repensar os seus próprios posicionamentos quanto às pessoas da terceira idade.
Por outro lado, mesmo à luz de tantos avanços sociais no que diz respeito a tal público, é preciso
lembrar que a garantia dos direitos dos idosos precisa caminhar por vias de constante manutenção e
fiscalização.

As conquistas da população idosa têm sido significativas ao longo dos anos. Por outro lado, apenas a
existência de uma lei que garanta o direito do idoso a cuidados médicos e acessibilidade em espaços
sociais não é suficiente. É necessário que a participação social do idoso seja encorajada, e esse
movimento de encorajamento acontece por meio da educação. É crucial que temáticas da terceira
idade sejam trabalhadas durante toda a educação básica e nos cursos de licenciatura nas faculdades e
universidades.

Mostra-se necessária, ainda, a constante possibilidade de quebra de antigos paradigmas que
acabaram por prejudicar a imagem do público da terceira idade. É evidente a necessidade de
problematizações das nossas próprias visões de mundo em relação à longevidade, ao envelhecimento
e das possíveis vivências em uma faixa de idade permeada pelo privilégio do acúmulo de diversas
experiências em tempos sociais e históricos variados.

Quanto ao ensino e à aprendizagem de Língua Inglesa para pessoas envelhescentes e da terceira
idade, é preciso pensar em uma linha de teoria-ação que leve em conta o conhecimento de mundo de
cada aluno, as suas vivências e preferências. Por outro lado, mostra-se essencial expor os discentes a
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novas visões de mundo, à quebra ou à revisão de paradigmas e conceitos enraizados. Como
mencionado ao longo do texto e com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, é preciso ampliar
o foco de leitura e análise do mundo.

O Projeto “A aula de Inglês para a terceira idade” é, ainda, uma oportunidade de reflexão do próprio
contexto universitário. É o momento de se incluir os estudos sobre a envelhescência e terceira idade
nos currículos das licenciaturas como um todo. Para além da estrutura curricular dos cursos de
formação de professores, é crucial o planejamento e expansão de Projetos como este nos outros
núcleos de línguas estrangeiras, a exemplo da Língua Espanhola e da Língua Francesa.

Abordar a temática da terceira idade de forma crítica, consciente e direcionada à quebra de
estereótipos é um dos caminhos para o fortalecimento da dignidade social desse público. Ao passo
que se inclui a população envelhescente e idosa na esfera educacional, percebe-se uma sintonia com
a garantia do estabelecimento de laços afetivos, desenvolvimento pessoal e participação social deste
grupo.

Por fim, espera-se contribuir com a constante revisão e discussão de temáticas sobre a população
envelhescente e idosa em aspectos gerais e, especificamente, no contexto do ensino de Língua
Inglesa. Com isso, primou-se por análises que buscam quebrar estereótipos relacionados ao público
em questão. Além disso, procurou-se revelar novas faces do ensino de Inglês e fortalecer o trabalho
voltado para uma justiça social que envolva os diversos públicos que formam este imenso mundo
globalizado.
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[1] Por questões éticas, optou-se por não fazer referência direta aos participantes das ações descritas
e analisadas, tanto no que concerne aos discentes quanto aos ministrantes.

[2] Para mais detalhes sobre os materiais didáticos utilizados no Projeto “A aula de Inglês para a
terceira idade”, ler a Tese de Doutorado intitulada “Tempo Social e Tempo Cognitivo nas aulas de
Inglês para a envelhescência e terceira idade” (PORTO, 2017) e o artigo “Inglês na terceira idade:
em busca dos melhores caminhos” (SANTOS, 2017).
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