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RESUMO

Este projeto objetiva pesquisar sobre a prática pedagógica dos graduandos da Universidade Federal de
Sergipe e o aprendizado dos envelhescentes e terceira idade. A demanda desse público motivada em
aprender o idioma inglês, nos fez elaborar um curso de extensão através de um grupo colaborativo de
pesquisa em que os discentes aplicam as suas teorias estudadas nas habilidades linguísticas. No entanto,
através dos relatos das suas experiências, nota-se que os alunos não são preparados para ensinar o idioma
inglês a este tipo de público. Em um atual mundo globalizado todos se interessam em adquirir novos idiomas.
O Brasil será o 5° país no mundo com o maior quantitativo em idosos, e para os acadêmicos o mercado
mostra um futuro promissor diante dessa realidade.

Palavras chaves: Ensino-aprendizagem. Envelhescentes-Idosos. Idioma-Inglês.

ABSTRACT

The aim of this Project is to research the pedagogical practice of students at the Federal University of Sergipe
and the learning process of the elderly people. The demand of this group motivated in the learning process of
the English idiom, made us decide to elaborate an extension course through a collaborative group of academic
researchers where they apply their theoretical assumptions of the four skills. However, they relate on their
experiences; they were not prepared to teach this specific group. In a current globalized worldwide, everyone
is interested in learning a new language. Brazil, will be the 5º th. Country with the most quantitative aging
people, next 2025 and for the academics the market shows a promising future for this reality.

Keywords: Teaching-learning. Aging people.English-language.
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INTRODUÇÃO

Diante da demanda dos envelhescentes e dos idosos em procurar o Departamento de línguas Estrangeiras,
como também solicitação oficial do Núcleo de Pesquisa e Apoio a Terceira Idade-NUPATI para incluir os
interessados nas disciplinas do curso de Inglês, além do conhecimento de que o Brasil será no ano de 2025 o
quinto país do mundo, com uma população superior a 15% de idosos (IBGE), temos que começar a investigar
soluções emergentes de como manter a longevidade com qualidade de vida, uma vez que eles estão
interessados em aprender o idioma citado. Adicionada à primeira necessidade citada às questões do ensino /
aprendizagem do idioma-inglês ‘educação’, estão também envolvidos os acadêmicos de hoje, futuros
professores dos quais estudaremos sobre as literaturas e disciplinas específicas sobre como lidar com este
público específico no futuro mercado de trabalho, parecendo ser bastante promissor.

Embora o amparo legal conceda o direito ao envelhescente e ao idoso em estar matriculado nas disciplinas de
Inglês Instrumental e Línguas Inglesas da Universidade Federal de Sergipe-UfS, existe um grande problema
que através das minhas experiências de sala de aula e de outros professores em relatar que eles têm
motivação, interesse, mas falta assistência técnica direcionada a eles que necessitamos investigar através de
métodos e técnicas

especiais etc. Em conversas informais, eles relatam que precisam dar um novo sentido de continuar vivendo,
de maneira digna, independente, estando aberto à novos aprendizados e principalmente praticar o exercício
da mente para o retardamento do envelhecimento da mente e do corpo. Diante do exposto surge a seguinte
pergunta: Por quê os idosos estão começando a se interessar pelo curso do idioma –Inglês?

Nesse sentido, o presente trabalho tem como finalidade investigar os objetivos dos aprendentes em aprender
um segundo idioma em uma turma de um curso de extensão, oficializado pela Proex –Ufs.

Aprender uma língua estrangeira é um processo complexo que pode ser influenciado por inúmeros fatores.
Rocha & Basso (2008) relatam que podem existir facilidades e/ou dificuldades no processo de aprender um
segundo idioma. É preciso acreditar, querer e fazer as tarefas teóricas e práticas para desenvolver esse
procedimento.

De acordo com Ellis (2006), a idade é uma das variáveis mais discutidas em relação às diferenças individuais
na aquisição de uma L2. Estas discussões concentram-se na influência da idade em relação ao sucesso, ritmo
e ordem na aprendizagem de uma L2.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem considerando a idade de 60 anos, como o início da terceira idade
(HADDAD, 1993). Do ponto de vista biológico, velhice corresponde à fase da vida humana em que alguns
traços de senilidade tornam-se mais aparentes. ROCHA & BASSO (2008, p. 239). De acordo com os anseios
daqueles que desfrutam da “sabedoria”, espera-se ensinar L2 através da habilidade de leitura e o uso das
técnicas especiais direcionadas a ler com compreensão.

O ensino de estratégias de leitura facilita a prática de compreensão dos alunos nas aulas; normalmente, o
professor pede aos alunos para fazerem um skimming (leitura rápida do texto com o objetivo de encontrar a
ideia principal), e ainda chama a atenção para as palavras cognatas, isto é, toda palavra que é parecida com
a língua materna. O aprendizado de estratégias de leitura é fundamental para a compreensão de textos além
de oferecer um novo olhar para as interpretações dos mesmos. Para os envelhescentes na terceira idade na
academia, esta técnica facilita a compreensão do assunto abordado, transmitindo confiança e estímulo para
outras leituras.
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A leitura é a mais pessoal e ‘portátil’ das habilidades. A leitura é uma das habilidades ‘pessoais’ de um idioma.
Na vida real, é freqüentemente uma atividade solitária. A habilidade para ler em inglês é uma das coisas mais
úteis que os alunos podem aprender. A questão é como você pode ajudá-los a adquiri-la?
Para responder, é válido observar os diferentes tipos de leitura, e então decidir quais são importantes para
suas aulas, a exemplo de textos autênticos, dentre outros. HOLDEN & ROGERS (2001, p.64).

Beckerman (1992) destaca que, nos Estados Unidos, o envelhescente na terceira idade, após a sua
aposentadoria, retorna ao mercado de trabalho como peça fundamental para as novas empresas,
principalmente na área da construção/engenharia chamada de “TOPS” (Talented Old People Society, isto é,
Sociedade dos Idosos Competentes), onde qualquer “jovem”, para ser independente na sua nova empresa,
precisa ter a supervisão de um “idoso”.

Goldstein (1995, citado por Rocha & Basso 2008, p. 239) mostra que a maioria dos envelhescentes na
terceira idade apresentam opiniões positivas sobre a vida atual e as possibilidades do envelhecimento e diz
que “os adultos idosos, em virtude das mudanças físicas, psicológicas e sociais comuns à sua faixa etária, têm
maior possibilidade de enfrentar tipos de eventos diferentes daqueles enfrentados pelos mais jovens.”

Como podemos observar, o envelhescente na terceira idade reagrupa-se com facilidade diante de seus novos
valores da sociedade na qual ele está inserido, dando-lhe mais prazer na continuidade de sua vida.

O processo de ensino e aprendizagem de línguas é complexo, sobretudo quando se trata de um público com
necessidade de atenção especial, pois nessa faixa etária os envelhescentes na terceira idade apresentam
menor velocidade de processamento da informação e precisam de maior disponibilidade de tempo para leitura
e escrita em sala de aula. É preciso que o professor se conscientize desses e de outros aspectos que
permeiam o processo de ensino e aprendizagem de L2 para a terceira idade; só assim a prática possibilitará
ganhos no próprio processo. Almeida Filho (2005) não aborda diretamente o público da terceira idade, mas
segundo o autor, existem variáveis múltiplas nesse processo e que resultam em:

Tendências de aprendizagem de tipos muito diversos. As variáveis também são de natureza distinta:
intrínsecas à pessoa como as afetivas (ligadas a aspectos de personalidade, atitude e motivação), físicas
(ligadas a condições de saúde, cansaço, idade) e sócio-cognitivas (ligadas a estratégias conscientes e
inconscientes de organizar a experiência do contato linguístico com outros em interação na língua alvo) ou
extrínsecas como material didático, técnicas e recursos do método, tempo disponível para o estudo, condições
de exposição às amostras da língua, etc. As variáveis de cada nível se combinam entre si e com as outras dos
outros níveis, possibilitando resultados de aquisição variados e específico. (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 17)

É preciso respeitar tais variáveis, principalmente na relação de ensino-aprendizagem de uma língua
estrangeira na terceira idade e desmistificar essa crença de que os idosos são incapazes de aprender. Cohen e
Villani (1993), alertam para o fato de que “o idoso é considerado um ser inútil, não produtivo e que não
possui mais capacidade para buscar novos conhecimentos e oportunidades”. Por mais chocantes que estes
termos pareçam, são eles os adjetivos muitas vezes empregados por pessoas mais jovens para designar o
que é ser “idoso”. Não há exageros aqui, pois todos nós ouvimos e vemos cotidianamente o estigma sofrido
pelo adulto maduro em quase todas as esferas sociais (ROCHA & BASSO, 2008, p. 238). É preciso, pois,
formar professores para lidar com esta nova realidade, em que os envelhescentes e terceira idade, cada vez
mais longevos, buscam se atualizar; e o aprendizado de uma L2 como o inglês, língua global que tem amplo
poder de penetração na sociedade.

METODOLOGIA

A pesquisa de abordagem qualitativa e inspiração fenomenologia, por procurar verificar como as coisas

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_ensino_do_idioma_ingles_na_envelhescencia_na_terceira_idade.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



parecem e poder deixar fazer a interpretação através das entrevistas, observações dos comportamentos dos
idosos, suas condições físicas, psicológicas, sociais na linha colaborativa qualitativa e da fenomenologia como
forma de melhor compreender os fatos descritos sobre o mundo em que vivem e como olhar de forma
independente, ressignificando o seu papel na sociedade.

Elaboração da coleta dos dados dos envelhescentes na terceira idade.

A partir da pesquisa bibliográfica e da análise de experiências, através de um curso de inglês para
envelhescentes na terceira idade, ofertado na modalidade de extensão, a fim de se testar a configuração
curricular dos conteúdos necessários para atender a este tipo de público. A seleção dos acadêmicos seguirá os
moldes dos programas de extensão da Proex-UFS, com turmas de 30 alunos, com aulas 2 vezes na semana,
por um período de um ano.Esta é uma prática de professores da academia que visam o constante processo de
professor reflexivo, como também em busca do uso das práticas pedagógicas da literatura
estudada.(universidade, Ensino, Pesquisa, Extensão).

Após a coleta de dados será feito o levantamento dos principais pontos para tratamento e análise.
Semestralmente, serão aplicados instrumentos de coleta de dados acerca das competências de leitura dos
estudantes envelhescentes na terceira idade, participantes deste curso de extensão. Serão obtidos dados para
análise da L2 e do desenvolvimento, amadurecimento e aprimoramento da competência de leitura em inglês
pelos envelhescentes na terceira idade.

Gravação de entrevistas semidirigidas, com base nos pressupostos da pesquisa, com os participantes do curso
de extensão, alunos professores a fim de captar as suas percepções acerca do processo de ensino
aprendizagem.

Verificar se os cursos de letras, português-inglês e Inglês irão contribuir com a nova realidade educacional na
práxis-laboral para o mercado de trabalho, nas diversas áreas sócio-econômico cultural, através de temas
transversais. (PCNS, 1999) que devem abordar assuntos sobre todos os gêneros de textos do mundo
global/local através do segundo idioma.

Baseada em GAMBOA (2007), entende-se por teoria a “construção intelectual que aparece como resultado do
trabalho científico-filosófico (ou ambos). Cada enfoque metodológico dá privilégio a certas teorias com as
quais se integra como partes constitutivas de uma mesma lógica ou maneira de pensar sobre um
determinado fenômeno, a partir disso é possível de uma abordagem teórica-metodológica.

No processo empírico-analítico, corresponde um interesse técnico de controle; relação dos homens entre si,
isto é, um objeto de estudo, fenomenológico hermenêutico o qual corresponde a uma análise das
interpretações das entrevistas, interesse prático-comunicativo – a valorização dos acadêmicos em processo
de formação e do idoso em relação a própria liberação do gênero humano e suas ações, sócio político
econômico e ideológica.

“Habermas (1983) distingue três tipos de conhecimento com base nos interesses cognitivos, – que se
relaciona com o domínio da natureza, nesse estudo, os idosos desejam aprender um novo idioma que
baseado na motivação deles próprios, mesmo diante das dificuldades da idade, o segundo, está relacionado
os homens entre si e o terceiro, interage com a própria liberação do gênero humano” GAMBOA,(2007, p.74).

Vários motivos nos levam a conhecer sobre um futuro estudo no ensino do idioma inglês para envelhescentes
na terceira idade, com foco na sociedade identificada por razões da globalização e longevidade. Nota-se uma
presença significativa dos envelhescentes na terceira idade nos cursos regulares da Academia/UFS e também
do NUPATI/UFS, mais detalhados na seção da justificativa. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1º de outubro
de 2003, no Cap.V e Cap. VI, nos Art.26/27, concede a todos uma melhor qualidade de vida, dando uma
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ressignificação em suas vidas, como também, um possível desejo de reinclusão social no mercado de trabalho
atual:

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 Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos,
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.

Baseada nas orientações técnicas, fizemos um levantamento de dados quantitativos nesta fase da pesquisa, a
fim de conhecer os tipos de Projetos de ensino de cursos diversos para envelhescentes e idosos desde os 45
anos de idade, para obter uma melhor fundamentação da demanda existente.

Infelizmente, alguns dados não foram concedidos devido a dois fatores.O primeiro, que todos esses
Programas, acontecem semestralmente e ou dois períodos consecutivos e estavam na última semana letiva. O
segundo desmembrado em dois problemas; (Copa do Mundo, e o fator ‘Tempo’) alegando ser necessário mais
de um mês para conceder o número de matrícula dos envelhescentes e idosos, com os nomes dos cursos que
são oferecidos. Mesmo assim, duas instituições passaram os dados quantitativos e comentaram sobre os
problemas do público em questão bem como, em relação.” as famílias de quererem que os seus idosos fiquem
em casa, para auxiliar os netos e serviços domésticos, além da falta de segurança e respeito para com o
idoso...” (Pedagoga do SESC).Disse ainda que eles já oferecem um curso de inglês há dois anos, mas não foi
possível obter informações suficientes, e que os objetivos são os mais variados possíveis. A única informação
valiosa quando lhe telefonei, havia uma pessoa fazendo inscrição para o estudo do idioma porque a filha mora
nos EUA –Estados Unidos da América e ela precisava aprender o idioma-inglês. Em anexo, consta o
documento encaminhado por e-mail, mas o nosso contato inicial foi pessoalmente. Pode-se constatar que a
média de matrícula dessas instituições possuem uma variável entre 500 à 600 inscritos em todos os cursos
ofertados; para nossa surpresa.

Através do processo de conhecimento humano para se obter os dados estatísticos, os procedimentos da
captação desses dados empíricos nos leva a confirmar sobre os vinte cursos com modalidades diferenciadas
no qual todos podem ser bem acolhidos. (verificar documento em anexo).

Na UNIT, fizemos a mesma solicitação, desde o início do mês de maio e obtivemos as seguintes informações:
(documentação em anexo).

O setor responsável pela Graduação nos forneceu duas listas; a primeira sobre os egressos do ano de 2000 á
2014, contendo um número de 40 tipos de cursos diferentes entre Curso À Distância com 578 alunos
envelhescentes e idosos; curso de Direito com 98 alunos ; Gastronômia 43 alunos e os demais 208 alunos
entre modalidades diferentes; totalizando em 927 alunos sendo estes cursos nos períodos: matutino,
vespertino e noturno. Consideramos um número significativo, mostrando que tanto os envelhescentes quanto
os idosos, já evoluíram e deixam a impressão de que estão aptos a receber novos aprendizados os quais
precisam ser mais investigados.No curso de inglês, havia 85 alunos matriculados.

A segunda lista dos dados quantitativos, dessa primeira fase da análise da pesquisa nos revela o seguinte:
Alunos do mesmo público alvo, entre os anos de 2000 a 2014, matriculados nos cursos da Unit. No atual,
mundo globalizado, com 55 cursos diferentes entre Curso À Distância com 889 alunos envelhescentes e
idosos, Curso de Direito 321 alunos,Curso de Administração 58, Ciências contábeis entre outros189 alunos,
Curso de Pedagogia 105 alunos, Curso de Serviço Social com 96 alunos, totalizando em 2.189 alunos sendo
esses cursos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Mais um dado com grande relevância. O idoso
atual já não mais parece com o idoso do passado e assim, mais uma comprovação de que precisamos analisar
melhor esses dados através da nossa área de estudo o idioma - inglês. Nos cursos de inglês havia 86 alunos
matriculados.
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Na UFS, a distribuição de alunos com mais de 45 anos de idade ocorre nos Cursos a Distância, bem como nos
cursos de Letras, Filosofia, e Ciências com um quadro de participação de alunos envelhescentes, trazendo
uma ressignificação na vida atual moderna, esse público já está consciente da necessidade de adquirir uma
melhor qualificação profissional, adicionado a que ele já possui. A globalização e facilidade de comunicação
entre outras nações, faz com que os aprendentes envelhescentes modifiquem a sua identidade por uma outra
mais adaptada às necessidades atuais como por exemplo: adquirir ou aprender um segundo idioma de inglês.

Baseada em GAMBÔA (2007), entende-se por teoria a “construção intelectual que aparece como resultado do
trabalho científico-filosófico (ou ambos). Cada enfoque metodológico dá privilégio a certas teorias com as
quais se integra como partes constitutivas de uma mesma lógica ou maneira de pensar sobre um
determinado fenômeno, a partir disso é possível de uma abordagem teórica-metodológica.

No processo empírico-analítico, corresponde um interesse técnico de controle; relação dos homens entre si,
isto é, um objeto de estudo, fenomenológico hermenêutico o qual corresponde a uma análise das
interpretações das entrevistas, interesse prático-comunicativo – a valorização dos acadêmicos em processo
de formação e do idoso em relação a própria liberação do gênero humano e suas ações, sócio político
econômico e ideológica.

“Habermas (1983) distingue três tipos de conhecimento com base nos interesses cognitivos, – que se
relaciona com o domínio da natureza, nesse estudo, os idosos desejam aprender um novo idioma que
baseado na motivação deles próprios, mesmo diante das dificuldades da idade, o segundo, está relacionado
os homens entre si e o terceiro, interage com a própria liberação do gênero humano” GAMBOA,(2007, p.74).
Vários motivos nos levam a conhecer sobre um futuro estudo no ensino do idioma inglês para envelhescentes
na terceira idade, com foco na sociedade identificada por razões da globalização e longevidade. Nota-se uma
presença significativa dos envelhescentes na terceira idade nos cursos regulares da Academia/UFS e também
do NUPATI/UFS, mais detalhados na seção da justificativa. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 1º de outubro
de 2003, no Cap.V e Cap. VI, nos Art.26/27, concede a todos uma melhor qualidade de vida, dando uma
ressignificação em suas vidas, como também, um possível desejo de reinclusão social no mercado de trabalho
atual:

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 Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos,
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.

Baseada nas orientações técnicas da profª Responsável, fizemos um levantamento de dados quantitativos
nesta fase da pesquisa ,a fim de conhecer os tipos de Projetos de ensino de cursos diversos para
envelhescentes e idosos desde os 45 anos de idade, para obter uma melhor fundamentação da demanda
existente.; em algumas Instituições a exemplo dos: Universidade Tiradentes, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Educacional Social Industrial - SESI, Serviço Social do Comércio -
SESC, Serviço Nacional do Comércio – SENAC.

Infelizmente, alguns dados não foram concedidos devido a dois fatores. O primeiro, que todos esses
Programas, acontecem semestralmente e ou dois períodos consecutivos e estavam na última semana letiva. O
segundo desmembrado em dois problemas; (Copa do Mundo, e o fator ‘Tempo’) alegando ser necessário mais
de um mês para conceder o número de matrícula dos envelhescentes e idosos, com os nomes dos cursos que
são oferecidos.Mas mesmo assim, duas instituições passaram os dados quantitativos e comentaram sobre os
problemas do público em questão bem como, em relação.”.. as famílias de quererem que os seus idosos
fiquem em casa, para auxiliar os netos e serviços domésticos, além da falta de segurança e respeito para com
o idoso...” (Pedagoga do SESC).Disse ainda que eles já oferecem um curso de inglês há dois anos,mas não
tinha informações suficientes, e que os objetivos são os mais variados possíveis ...a única informação valiosa
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quando lhe telefonei, havia uma pessoa fazendo inscrição para o estudo do idioma porque a filha mora nos
EUA –Estados Unidos da América e ela precisava aprender o idioma-inglês. Em anexo, consta o documento
encaminhado por e-mail, mas o nosso contato inicial foi pessoalmente.Pode-se constatar que a média de
matrícula dessas instituições possuem uma variável entre 500 à 600 inscritos em todos os cursos ofertados;
para nossa surpresa.

Através do processo de conhecimento humano para se obter os dados estatísticos, os procedimentos da
captação desses dados empíricos nos leva a confirmar sobre os vinte cursos com modalidades diferenciadas
no qual todos podem ser bem acolhidos. (verificar documento em anexo).

Na UNIT, fizemos a mesma solicitação, desde o início do mês de maio e obtivemos as seguintes informações:
(documentação em anexo).

O setor responsável pela Graduação nos forneceu duas listas; a primeira sobre os egressos do ano de 2000 á
2014, contendo um número de 40 tipos de cursos diferentes entre Curso À Distância com 578 alunos
envelhescentes e idosos; curso de Direito com 98 alunos; Gastronômia 43 alunos e os demais 208 alunos
entre modalidades diferentes; totalizando em 927 alunos sendo estes cursos nos períodos: matutino,
vespertino e noturno. Consideramos um número significativo, mostrando que tanto os envelhescentes quanto
os idosos, já evoluíram e deixam a impressão de que estão aptos a receber novos aprendizados os quais
precisam ser mais investigados.No curso de inglês, havia 85 alunos matriculados.

A segunda lista dos dados quantitativos, dessa primeira fase da análise da pesquisa nos revela o seguinte:
Alunos do mesmo público alvo, entre os anos de 2000 a 2014, matriculados nos cursos da Unit , no atual,
mundo globalizado. Com 55 cursos diferentes entre Curso À Distância com 889 alunos envelhescentes e
idosos, Curso de Direito 321 alunos,Curso de Administração 58, Ciências contábeis entre outros189 alunos,
Curso de Pedagogia 105 alunos, Curso de Serviço Social com 96 alunos, totalizando em 2.189 alunos sendo
esses cursos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Mais um dado com grande relevância. O idoso
atual já não mais parece com o idoso do passado e assim, mais uma comprovação de que precisamos analisar
melhor esses dados através da nossa área de estudo o idioma –inglês. Nos cursos de inglês havia 86 alunos
matriculados.

Na UFS, a distribuição de alunos com mais de 45 anos de idade ocorre nos Cursos a Distância, bem como nos
cursos de Letras, Filosofia, e Ciências com um quadro de participação de alunos envelhescentes, trazendo
uma ressignificação na vida atual moderna, esse público já está consciente da necessidade de adquirir uma
melhor qualificação profissional, adicionado a que ele já possui. A globalização e facilidade de comunicação
entre outras nações, faz com que os aprendentes envelhescentes modifiquem a sua identidade por uma outra
mais adaptada às necessidades atuais como por exemplo adquirir ou aprender um segundo idioma- inglês.

Em atenção ao estatuto do idoso, cap.V. artigo 25, que diz que “O poder público apoiará a criação de
universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade
visual”, pretende-se elaborar proposta de intervenção em nível institucional, para favorecer ações
inclusivas/reinclusivas, como a implantação de disciplinas voltadas para a educação inclusiva de
envelhescentes na Terceira Idade nos cursos de licenciatura em Letras em geral e em Letras/ português
–Inglês e Inglês em específico, como também a formação continuada de docentes para atuarem com este
público. com isso será necessário rever o Projeto Pedagógico do curso de Letras –Portugês –Inglês , e o curso
de Inglês Noturno da UFS.

Por fim, queremos destacar que esta proposta metodológica é preliminar e está sujeita às intervenções e
adequações do alinhamento de pesquisa do NPGED – Núcleo de Pós-Graduação em Educação e do próprio
orientador e professores responsáveis pelas sugestões de mudanças e suas adequações pretendidas para este
projeto.

Os Parâmetros curriculares Nacionais,(1999) e Orientações curriculares Nacionais do Ensino Médio,(2006) os
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quais orientam os professores Instituições a incentivar o ensino do segundo idioma de acordo com a realidade
vivida de cada comunidade ,como também atender as datas cívicas e celebrações dos locais etc.Questões
interdisciplinares através dos Temas Transversais.

As Leis de Diretrizes e Bases e outros documentos oficiais a serem sugeridos pelos professores responsáveis
das disciplinas do curso Doutoramento.

Além dessas leituras oficiais, outras bibliografias serão adicionadas ao nosso objeto de estudo para dar
validade e grau de cientificidade da nossa pesquisa. Bakhtin(1997) e Vygotsky (1993/1994), são dois autores
que relatam os procedimentos cognitivos de todo ser humano e estudos sobre as articulações das linguagens
e procedimentos das habilidades linguísticas.

Para GAMBOA (2007), trata-se de maneiras de selecionar o conhecimento científico teórico em prática; um
conjunto de elementos comuns. Tem a ver com o essencial, o necessário sobre as coisas, os fatos.

Neste projeto, pretende-se estudar se os acadêmicos estão sendo bem preparados entre questões teóricas e
práticas da academia sobre o ensino do idioma-inglês para o idoso, bem como, investigar os objetivos que os
idosos têm em desejar aprender um segundo idioma-inglês. Como eles vão utilizar esse aprendizado na vida
(viagens, internet, leitura em geral, passa tempo, fazer apenas novos grupos sociais, obter uma ocupação,
exercitar a mente e manter-se saudável?
).

O Brasil é um país emergente e segundo o último Censo IBGE, no ano de 2025, seremos o 5º maior país no
mundo com idosos, portanto, a Cosmovisão do homem deve melhorar no seu tempo e no seu espaço com
movimento constante de mudanças.

Na história da filosofia duas grandes cosmovisões têm marcado sua evolução. O materialismo e o idealismo,
ambos se desmembram entre: formalismo estático e no outro predominam a dinâmica e a contradição.

A filosofia, explica cientificamente a natureza e a sociedade, estabelecendo as leis de seu desenvolvimento e a
maneira de conhecê-los, através do mundo natural e social, sobre o homem e sua vida, que mudam de
acordo com os avanços de pensamentos científicos no tempo vigente.
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