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Bárbara Soares dos Santos 1 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre as motivações, 
contribuições, desafios e particularidades do Ensino de Espanhol na vida da pessoa 
idosa. Além disso, deseja-se, a partir dele, mostrar a importância de projetos 
universitários de língua estrangeira que atendam à terceira idade — como o 
LICOM/LETI, por exemplo —, que causam um impacto, não só na vida dos alunos, 
mas também na do professor bolsista e da comunidade universitária como um todo.  
Com essa finalidade, foi realizada uma enquete com 14 alunos de duas turmas do 
último nível de Língua Espanhola do LETI, além de uma entrevista com a professora 
bolsista, Ananda Gonçalves. A partir disso, percebe-se que o Projeto funciona como 
uma via de mão dupla entre a comunidade idosa e a universidade, já que permite 
um intercâmbio entre a teoria aprendida na graduação e a prática exercida no 
Projeto. Espera-se, portanto, que a leitura do texto sirva de incentivo para criação de 
mais projetos como o que está sendo apresentado, assim como para uma mudança 
de consciência a respeito do papel da pessoa idosa na sociedade atual. Além disso, 
deseja-se que as discussões feitas neste artigo possam suscitar uma reflexão a 
respeito do papel que a Língua Espanhola pode desempenhar na vida dos 
estudantes, devido à possibilidade de contribuição para sua formação crítica e 
cidadã e, também, para um maior reconhecimento da diversidade — processos que 
ocorrem ao longo de toda a vida.  
 
Palavras-Chave: Ensino de Língua Espanhola, Terceira Idade, Projeto LICOM/LETI-

UERJ 
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 NUVEVAS PERSPECTIVAS PARA LA MATURIDAD: LA ENSEÑANZA DE 

LENGUA ESPAÑOLA COMO UN CAMINO DE DOBLE VÍA ENTRE EL IDOSO Y 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL PROYECTO LICOM/LETI-UERJ 

 

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las 
motivaciones, contribuciones, retos y particularidades de la Enseñanza de Español 
en la vida de los adultos mayores. Además, se desea, a partir de él, enseñar la 
importancia de los proyectos universitarios de lengua extranjera que atienden a la 
madurez, como el LICOM/LETI, por ejemplo, y que causan un impacto positivo, no 
sólo en la vida de los alumnos, sino también en la del profesor becario y de la 
comunidad universitaria como un todo.  Para ello, se realizó, una encuesta con 14 
alumnos de dos clases del último nivel de Lengua Española del Proyecto, además 
de una entrevista con la profesora becaria, Ananda Gonçalves. A partir de eso, se 
percibe que el LETI funciona como una vía de doble sentido entre la comunidad 
madura y la universidad, pues permite que haya un intercambio entre la teoría 
aprendida en la graduación y la práctica ejercida en él. Se espera, por lo tanto, que 
la lectura del texto sirva de incentivo para la creación de más proyectos como el que 
se está presentando, bien como para un cambio de consciencia respecto al rol de la 
persona mayor en la sociedad actual. Se desea, también, que las discusiones 
hechas en este artículo puedan llevar a una reflexión con relación al papel que la 
Lengua Española puede desempeñar en la vida de los estudiantes, ya que tiene la 
posibilidad de contribuir para su formación crítica y ciudadana, e, incluso, para un 
reconocimiento mayor de la diversidad - procesos, esos, que ocurren a lo largo de la 
vida de uno.  
 
Palabras clave: Enseñanza de Lengua Española, Madurez, LICOM/LETI-UERJ 
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INTRODUÇÃO 

 

 O aumento da expectativa de vida é um fenômeno que acarreta desafios à 

sociedade contemporânea. De acordo com o IBGE, o número de brasileiros acima 

dos 60 anos de idade cresceu 18% em 5 anos, ultrapassando 30 milhões, em 2017 

(IBGE, 2017). Tal fenômeno vem trazendo à atualidade questões desafiadoras, de 

modo que o tema do envelhecimento tem se tornado cada vez mais urgente no 

século XXI. Por esse motivo, os idosos têm buscado, atualmente, ocupar espaços 

que antes lhes eram negados, seja por conta da baixa qualidade de vida que tinham, 

seja devido a uma mera discriminação, ainda vigente, de uma sociedade que 

supervaloriza a juventude em detrimento do amadurecimento.  

 Por outro lado, sabe-se da contribuição da educação para a formação do 

indivíduo e o seu papel no que diz respeito à integração e ao resgate da autonomia 

das pessoas, auxiliando, inclusive, em uma melhor percepção do cidadão sobre o 

espaço que ocupa no mundo. Entretanto, um aspecto ainda não muito considerado é 

que essa formação não ocorre somente nos anos iniciais da vida do ser humano, 

mas, sim, ao longo de toda a sua trajetória. Cabe lembrar, ainda, que a educação é 

um direito garantido pelo Estatuto do Idoso, segundo o qual cabe ao poder público 

criar oportunidades de acesso a ela, adequando currículos, metodologias e 

conteúdos pedagógicos, a fim de atender ao público maduro, levando em 

consideração suas necessidades específicas (BRASIL, 2017). 

 Nesse sentido, há tempos vem sido estudado o papel da língua estrangeira 

(LE) como ferramenta educacional. São muitos os estudos que buscam analisar os 

efeitos da aprendizagem da LE para a construção do pensamento crítico, da 

inclusão e do resgate da memória, entre outros aspectos, no que diz respeito ao 

público idoso. 

 Com o aumento do número de aposentados em busca de atividades 

significativas para sua formação — na maioria das vezes, por motivos mais pessoais 

do que profissionais —, alguns projetos têm sido criados para melhor atender a esse 

público, como é o caso do Projeto Línguas Estrangeiras para a Terceira Idade 

(LETI), oferecido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Tal projeto 
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é oferecido pelo Programa Línguas para Comunidade (LICOM) com a finalidade de 

oferecer o ensino de línguas estrangeiras, a saber: Inglês, Espanhol, Francês, 

Italiano e Alemão, para os maiores de 60 anos.  

 As aulas do projeto são ministradas por alunos bolsistas do Instituto de Letras 

(ILE), sendo, portanto, um ambiente de prática profissional para muitos. Além disso, 

o projeto também funciona como instrumento de prática e observação para alunos 

praticantes de estágio supervisionado, disciplina necessária para a conclusão da 

graduação.  

 Por conseguinte, o presente artigo pretende analisar as contribuições que o 

projeto LICOM/LETI, de modo particular, o curso de Língua Espanhola, pode 

oferecer, em um sentido global, ou seja, não só para o público idoso, mas também 

para os professores bolsistas, estagiários e para a comunidade universitária. Além 

disso, pretende-se, a partir dessas análises, refletir sobre as particularidades do 

ensino do Espanhol para a terceira idade, assim como as dificuldades e facilidades 

no processo de aprendizagem dos alunos.  

 A fim de encontrar tais respostas, foi realizada uma enquete com alunos de 

Espanhol do último nível do projeto (nível permanente), que teve por objetivo 

responder questões relacionadas às suas motivações, dificuldades e desempenhos 

em seu processo de aprendizagem de Língua Espanhola. Realizou-se, também, 

uma entrevista com a professora bolsista, Ananda Gonçalves, que respondeu 

perguntas sobre sua experiência como professora no curso de Espanhol para a 

terceira idade. A entrevista com a professora teve como pretensão servir de base 

comparativa para as respostas dos alunos e, do mesmo modo, para considerarmos 

o ponto de vista de quem ministra as aulas. 

 Sob essa perspectiva, o artigo está organizado da seguinte forma: a primeira 

parte destina-se à fundamentação teórica. Primeiramente, é realizada uma breve 

reflexão sobre o contexto do envelhecimento na atualidade, analisando-se questões 

como o direito da pessoa idosa ao acesso à educação, assim como as 

possibilidades de se aprender uma segunda língua nessa faixa etária. 

Posteriormente, apresenta-se o Programa LICOM, o Projeto LETI/UERJ e, de modo 

particular, o curso de Espanhol, esboçando-se uma breve contextualização desde a 

sua origem, para que se possa entender melhor a sua finalidade e o seu impacto na 
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vida da pessoa idosa e dos demais envolvidos. Em seguida, apresenta-se a 

enquete, na íntegra, e sua análise, acompanhada da apresentação e análise da 

entrevista feita com a professora. Desse modo, são analisadas as respostas de 

forma comparativa e, por fim, são feitas as conclusões necessárias.  

 Espera-se, portanto, que este artigo possa contribuir com os estudos 

relacionados ao ensino de Língua Espanhola para a terceira idade, de modo a 

somar com as pesquisas feitas nessa área, que ainda não são muitas. Além disso, 

pretende-se, por meio da enquete e da entrevista, analisar as contribuições do 

ensino de Espanhol proporcionado por projetos como o LICOM/LETI, não só na vida 

dos estudantes, mas, também dos futuros professores que ali são formados.  

 Dessa maneira, a autora tem, também, a intenção de que as reflexões feitas 

neste trabalho sirvam como incentivo para a criação de mais projetos como o citado; 

de que haja uma maior conscientização a respeito do espaço que a pessoa idosa 

ocupa na sociedade, os desafios e as particularidades de se ensinar a esse público 

e as vantagens da convivência entre as gerações. Por fim, cabe destacar que este 

trabalho tem o intuito de evidenciar o Ensino de Língua Espanhola como ferramenta 

de construção de autonomia, fomentação de pensamento crítico e reconhecimento 

da diversidade para que, assim, seja ressaltada sua contribuição na formação de 

todo cidadão, independente de sua faixa etária. 

 

2. O CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO NA ATUALIDADE 

 

 No século XX, alguns teóricos começaram a refletir sobre o termo terceira 

idade, considerando-o não só representativo da terceira etapa da vida humana, 

sendo que a primeira identificaria a infância e adolescência; a segunda, a fase adulta 

— ápice da produtividade — e a terceira, a velhice — período de baixa produtividade, 

como cita Ana Liberalasso Lemi (2000, apud BELLA, 2007). 

No final daquele século, alguns conceitos começaram a se modificar, sendo 

atribuído ao termo terceira idade um caráter mais positivo, agregando-se a ele 

características associadas, anteriormente, apenas à juventude. Desde então, tem 

sido notada, ainda que a passos lentos, uma mudança no papel social 
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desempenhado pelos idosos, especialmente devido à crescente expectativa de vida, 

decorrente das descobertas nos campos da ciência e tecnologia, por exemplo.  

Por esse motivo, a população idosa tem sentido necessidade de redescobrir 

seu papel nesta sociedade, que vem se modificando, embora ainda haja muitos 

antigos estereótipos arraigados em seu inconsciente coletivo. Desse modo, faz- se 

necessária, também, uma mudança de ponto de vista: o idoso, que costuma ser 

reconhecido pelo olhar do outro, encontra a necessidade de enxergar-se por meio 

de sua própria ótica e recuperar sua identidade perdida ao longo dos anos. Segundo 

Simone de Beauvoir, “o indivíduo idoso sente-se velho através do outro, sem ter 

experimentado sérias mutações; interiormente, não adere à etiqueta que se cola a 

ele: não sabe mais quem é” (1999, p. 358). Nesse sentido, será a partir da 

autopercepção, e não mais da aceitação das limitações externas, que o idoso 

encontrará forças e coragem para continuar rompendo seus limites, biológicos e 

sociais, e para permitir-se conhecer novos hobbies, culturas e prazeres, preservando 

uma das maiores características humanas: a capacidade de aprender e de 

surpreender-se com a vida e com sua própria capacidade. 

Sendo assim, embora a discriminação ainda seja um fator não combatido 

completamente, há, em contrapartida, a necessidade de que esses idosos sejam 

integrados socialmente, percebendo-se como cidadãos ativos, a fim de que seja 

desconstruída a crença de que a velhice traria consigo a inutilidade. De acordo com 

Ana Paula Gómez (2001), existe no inconsciente coletivo a ideia de que, quando 

chegamos à terceira idade, já estamos perto do fim. Entretanto, levando-se em 

consideração que a expectativa de vida vem crescendo ao longo dos anos — como 

já foi dito anteriormente —, esse “fim” poderia significar um futuro de mais de 20 

anos.  

Por esse motivo, além das melhorias que devem ser feitas nos âmbitos da 

saúde e do direito de locomoção da pessoa idosa, por exemplo, não se pode negar 

a crescente necessidade da criação de projetos que explorem as habilidades dos 

mais velhos, a fim de que sua identidade seja preservada. A esse respeito, Antônio 

Carlos Cedenho afirma que: 

 

O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 
direito social, assegurado pela Lei n. 10.741 de 1o de outubro de 
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2003, o Estatuto do Idoso. O interesse do legislador, do Estado e da 
sociedade sobre a chamada terceira idade não é novidade, [...] 
contudo tem se intensificado nas últimas décadas em razão do 
acentuado aumento da população idosa no Brasil. Isto exige do 
Estado planejamento, tendo em vista que a demanda e os anseios 
desta "nova" população são especiais. (CEDENHO, 2014, p.1) 

 
 

Percebe-se, portanto, que as mudanças nas condições de vida dos idosos 

implicam, consequentemente, uma mudança de atitude do Estado e, também, dos 

diversos âmbitos sociais. Nas palavras de Dayse Almeida (2018): 

 

O dever de assegurar a participação comunitária, a defesa da 
dignidade, o bem-estar e o direito à vida, pertence à família, a 
sociedade e ao Estado, sendo, portanto, dever de todos. Toda vez 
que precisamos de leis para efetivar direitos constitucionais é sinal 
que não os respeitamos e, por conseguinte, estamos um passo atrás 
do espírito constitucional.2 (ALMEIDA, 2018 )² 
 

 

Embora a Constituição Federal, no artigo 230, já assegurasse aos idosos "a 

sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida" (BRASIL,1988, apud ALMEIDA, 2018)3, na prática, 

essa proteção, que deveria vir de todas as esferas sociais, deixou a desejar, sendo 

necessária a criação do Estatuto do idoso, em 2003, sancionado pelo então 

presidente Luis Inácio Lula da Silva. Essa condição precária no tratamento com as 

pessoas mais velhas pode ser explicada, como já foi dito anteriormente, pela 

dificuldade de empatia dos jovens para com os idosos. O imediatismo dos tempos 

atuais acaba fazendo com que, por muitas vezes, se esqueçam que eles são uma 

extensão do próprio indivíduo. Em outras palavras, garantir uma melhor condição de 

vida para essa parte da população é também uma forma de autocuidado. Sendo 

assim, pode-se dizer que: 

 
Nossa sociedade ainda não evoluiu o suficiente para alcançar a 
importância dos idosos e o compromisso social em propiciar a eles 
um envelhecimento digno, porque eles formaram a sociedade em 
que vivemos, estabeleceram padrões sociais, construíram o 

                                                           
2  A citação acima é retirada de um artigo escrito em meio digital, por este motivo, não possui 
paginação. 
3  A citação acima é retirada de um artigo escrito em meio digital, por este motivo, não possui 
paginação. 



10 

 

 

conhecimento que hoje adquirimos e mais, nós somos sua extensão 
genética, sua continuação, portanto parte deles (ALMEIDA, 2018)4 

 
2.1 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 

Dentre os direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto do Idoso (Brasil, 

2017), encontra-se o direito à educação. Segundo o Artigo 20, do Capítulo V, “o 

idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade” (2017, p.11). 

Além disso, de acordo com o Artigo 21 do citado capítulo, o “poder público criará 

oportunidades de acesso à educação, adequando currículos, metodologias e 

material didático aos programas educacionais a ele destinados” (2017, p. 11). 

Desse modo, percebe-se que, assim como para as outras faixas etárias, o 

acesso à educação deve estar ao alcance de todo cidadão, inclusive da pessoa 

idosa. Nesse caso, como um público diferenciado, é importante que o currículo seja 

adequado às suas necessidades e interesses. Da mesma forma, para todos os 

públicos, a educação deve servir como  

 

vehículo emancipatorio por excelencia y derecho social para todas 
las edades, debe concebirse como un lugar de inclusión, desarrollo 
de la imaginación y la capacidad creativa del ser humano, proceso de 
recuperación de la memoria de las generaciones mayores y 
oportunidad de intercambiar y participar activamente en la sociedad 
de la cual forman parte. (GÓMEZ, 2001, p.1)  
 
 

Entretanto, percebe-se aqui que estamos considerando o termo “educação” 

em seu sentido mais amplo, porém, não podemos confundi-lo com uma simples 

transmissão de conhecimento. Segundo Gómez (2001), essa educação é aquela 

que contribui para a liberdade e independência do indivíduo, ajudando-o a recuperar 

sua autonomia.  

Com relação ao ensino de língua estrangeira e, mais precisamente, de língua 

espanhola, foco deste artigo, sabe-se que as suas contribuições vão muito além do 

aspecto linguístico, e é importante que se perceba a sua aprendizagem como um 

                                                           
4  A citação acima é retirada de um artigo escrito em meio digital, por este motivo, não possui 
paginação. 
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fator contribuinte desse processo emancipatório e, mais do que isso, como um 

aspecto de integração da pessoa idosa à comunidade, ampliando a autopercepção 

do indivíduo como cidadão.   

 
Por esse motivo, ela [a língua estrangeira] deve centrar-se no 
engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de 
se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no 
mundo social. Para que isso seja possível, é fundamental que o 
ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela função social desse 
conhecimento na sociedade brasileira. (PCN, 1998, p. 15.) 

 
A partir desse fragmento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 

pode-se perceber que o ensino de uma segunda língua (L2) não deve ser esvaziado 

de significado e funcionalidade, e isso engloba não só o âmbito escolar, mas 

também os cursos extracurriculares e para fins específicos, como acontece com o 

ensino de idiomas para a terceira idade. Cabe, portanto, ao professor e aos 

coordenadores pedagógicos pensarem em metodologias que favoreçam a 

manutenção desse significado, conforme se explica mais adiante.  

 

2.2 APRENDIZAGEM DE L2 NA TERCEIRA IDADE  

 

Como dito anteriormente, no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem de 

uma segunda língua (L2), muito tem sido discutindo a respeito de suas contribuições 

e desafios para o público idoso. Embora se saiba que são diversas as motivações 

que levam esse aluno a querer aprender um outro idioma, um aspecto ainda muito 

questionado é se, de fato, haveria a possibilidade de se aprender uma L2 em uma 

idade mais madura. Essa ideia é negada pela “hipótese do período crítico”, criada 

por Eric Lenneberg (1967), que vem sendo refutada por estudos recentes, como os 

de Ronaldo Lima Junior 2013. 

De acordo com David Singleton e Lisa Ryan, pode-se compreender o período 

crítico como um termo oriundo da biologia, que compreende 

 

uma fase limitada no desenvolvimento de um organismo durante a 
qual uma atividade ou competência precisa ser adquirida SE ela 
deve ser incorporada ao comportamento de tal organismo. 
(SINGLETON e RYAN, 2004, p.32 - grifo do original).  
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Portanto, esse termo está vinculado a alguns aspectos como, por exemplo, o 

de se ter uma duração limitada com términos definidos, assim como pelo fato de 

que, após essa etapa, o comportamento em questão não poder ser mais adquirido. 

Sendo assim, percebe-se, como afirma Ronaldo Mangueira Lima Junior, que: 

 
a aquisição de línguas, seja L1 ou L2, não está sob o domínio de um 
PC como o definido biologicamente, pois, caso estivesse, a aquisição 
de línguas só poderia acontecer entre o PC, ela não poderia começar 
antes do PC e não poderia continuar após o PC o que [....] não é 
factual. (LIMA JUNIOR, 2013, p. 2). 

 

Embora seja verdade que, com o avanço da idade, as dificuldades de 

aquisição de línguas cresçam, por questões biológicas e/ou psicológicas, as quais 

não se pretende justificar neste artigo, é importante ressaltar que não há evidências 

científicas que comprovem que, após certa idade, absolutamente nenhum aspecto 

de uma língua possa ser aprendido ou adquirido. Assim, segundo Vítor Lopes e José 

Antônio Maia (2000), seria mais adequado chamar o período em que o ser humano 

se encontra mais “aberto” à incorporação de um novo idioma de período sensível. 

Por outro lado, segundo Geraldo Cintra (1983),  

 

A idade dos aprendizes seria um fator externo 
importantíssimo para a aquisição e processamento da linguagem, 
que determinaria uma especificidade nas situações de ensino 
(CINTRA, 1983, apud FERREIRA, 2012).  

 
Por sua vez, Leonor Scliar-Cabral (1988) acrescenta que, quando o processo 

de aprendizagem de L2 ocorre na fase adulta, será afetado por uma série de fatores, 

como a proximidade entre a língua materna e a língua aprendida, assim como entre 

as culturas em questão (apud VENTURI, 2006). Essas seriam características que 

poderiam afetar o aprendizado de uma língua estrangeira por parte do idoso, o qual 

tenderá sempre a associá-la à sua língua materna, fazendo um processo de 

comparação.  

Além disso, de acordo com William Francis Mackey, a idade do indivíduo seria 

proporcional à diminuição da flexibilidade para que novos automatismos sejam 

aprendidos. Entretanto, a maturidade e o acúmulo de experiências seriam um 

aspecto favorável, já que produziriam nesses alunos um maior desenvolvimento 
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metalinguístico, incluindo, até mesmo, a aprendizagem de léxicos mais complexos, 

mais rápida e efetivamente. Isso ocorreria devido a uma maior experiência na língua 

materna e, consequentemente, a um maior grau de consciência no emprego de 

estratégias de aprendizagem (apud VENTURI, 2006). 

As enquetes realizadas neste artigo, com alunos do quarto nível de língua 

espanhola do projeto LICOM/LETI e a professora bolsista das turmas, podem ajudar 

a observar, um pouco mais de perto, além dos aspectos citados, a influência que o 

período sensível pode ter na aprendizagem desse idioma. Entretanto, é importante 

lembrar que o objetivo central do curso em questão não é puramente o 

conhecimento e o aperfeiçoamento linguístico, mas, também, as possíveis 

motivações dos estudantes. 

Kanavillil Rajagopalan (apud FERREIRA, 2012) observa que, até a fase 

adulta, uma das motivações principais para a aprendizagem de uma segunda língua 

é o status que isso pode proporcionar, além da contribuição que esse aspecto pode 

ter para uma mobilidade social. O público idoso, em contrapartida, libertou-se 

dessas motivações, levando em consideração, por muitas vezes, a sonoridade, 

afetividade e curiosidade, como aspectos impulsionadores para a escolha da nova 

língua a ser aprendida.  

Considerando-se o chamado período sensível e o fato de que, com o passar 

dos anos, ocorrem mudanças biológicas que afetam o nível de produtividade do 

indivíduo, há alguns aspectos que podem ser levados em conta com relação à 

aprendizagem da pessoa idosa. Um deles é que, assim como nas demais faixas 

etárias, o conhecimento é adquirido de forma individual, ou seja, embora seja 

possível pensar o público idoso de forma geral, não se pode esquecer de que, 

dentro desse público, há indivíduos únicos, com experiências de vida particulares. 

Portanto, o conhecimento vai variar, dependendo dos conhecimentos prévios, do 

grau de instrução, ritmo e tempo de cada indivíduo (GÓMEZ, 2001).  

Além disso, uma de suas particularidades é que a pessoa idosa, por ter vivido 

mais, acumulou, consequentemente, experiências de aprendizagem. Por esse 

motivo, segundo Gómez (2001), ela sabe distinguir com mais clareza aquilo que 

realmente lhe será importante ou, melhor dizendo, sabe separar “la paja del trigo” 

(GÓMEZ, 2001, p.3). Por isso, é importante que essa experiência seja respeitada e 
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que o professor não caia na armadilha de ter atitudes de superproteção com esse 

público, diminuindo, ainda que inconscientemente, sua capacidade de assimilação e 

autonomia. Conforme comentado, embora haja alguma lentidão no processo, devido 

a certas modificações biológicas, estudos apontam que a capacidade de aprender 

não cessa com o avançar dos anos (LIMA JUNIOR, 2013). 

  

2.3 METODOLOGIA EMANCIPATÓRIA  

 

Gómez (2001), em seus anos de trabalho com o público idoso, no “Programa 

Universitario para la Tercera Edad de la Universidad de Lomas de Zamora”, pôde 

observar que tal público tenderia a responder melhor ao modelo tradicional de 

conhecimento, em que se espera que o docente exerça o papel ativo, de “detentor 

do saber”, enquanto os discentes, o papel de pacientes, ou seja, simples receptores 

do conteúdo ministrado. O motivo disso poderia estar atrelado a uma concepção 

antiga de educação, modelo que esteve vigente até boa parte do século XX, no qual 

as correntes pedagógicas em que se fundamentava a educação do cidadão 

pautavam-se em um conceito pré-estabelecido de sujeito, o qual não tinha a 

liberdade de questionamento. 

A partir da teoria de Piaget, pai do construtivismo, que afirma que o indivíduo 

constrói o conhecimento com base na interação com o meio e a partir dos 

mecanismos de assimilação e acomodação, negando a existência de conhecimentos 

inatos, a autora sustenta a concepção de que a aprendizagem é um processo no 

qual o indivíduo, ao interagir com os outros e com o meio, se apropria da cultura 

para transformá-la. Sendo assim, podemos notar que não existe produção de 

conhecimento sem uma postura ativa do aprendiz. Em outras palavras, a partir de 

seus conhecimentos prévios, ele poderá assimilar diferentes conteúdos, 

transformando-os em algo novo.  

Para Denise Maria Leão (1999), a pedagogia tradicionalista surge no Brasil 

por influência do movimento iluminista, no século XVIII. Naquele momento, 

acreditava-se que a formação crítica de um aluno dependeria da quantidade de 

informações adquiridas e do domínio dos conteúdos consolidados. Apesar de tantas 

mudanças ocorridas na sociedade, principalmente no campo tecnológico, percebe-
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se que esse modelo de educação ainda é predominante nos dias atuais, embora se 

saiba que há novas propostas pedagógicas que convidam professores e pedagogos 

a reverem os seus conceitos.  

Contudo, sabe-se, também, que esse modelo de educação tradicional foi o 

que formou a maior parte dos alunos idosos. Sendo assim, embora seja reconhecido 

que a proposta de educação dos mais velhos tem a finalidade de sua integração 

com o mundo atual, não se pode negar a origem educacional desses alunos, 

desconsiderando-se totalmente a sua formação tradicional. Portanto, pode-se dizer 

que a educação deve acolher o desconhecido, a partir dos conhecimentos prévios 

dos alunos, para que, por meio do pensamento crítico — individual e coletivo — esse 

conhecimento possa ser transformado em algo novo. De acordo com Valdo Barcelos 

e Ivete Silva,  

 

[...] em tempos tão “turbulentos”, acabamos nos acomodando e 
optamos, muitas vezes, por guiarmo-nos por mapas já prontos, de 
caminhos já percorridos. Porém, nos esquecemos de que este mapa 
é de um caminho estranho ao que estamos vivendo, então, se não 
nos arriscarmos a construirmos outras trilhas, cairemos na mesmice 
da cópia. Da cópia pura, medrosa e preguiçosa que constrói em nós 
uma cultura de acomodação frente às questões que nos desafiam. É 
hora de nos despirmos do medo que temos do desconhecido, do 
estranho, do estrangeiro, e ousarmos andar por caminhos 
desconhecidos. Precisamos pensar numa Pedagogia da devoração, 
ousada e observadora do e no mundo a sua volta (BARCELOS & 
SILVA, 2008, p. 23). 
 

 
A partir do fragmento anterior, pode-se refletir sobre a importância de não se 

estimular uma cultura de acomodação por parte dos idosos. Tal cultura diz respeito 

aos modelos de ensino já conhecidos, especialmente por eles. Caso a intenção do 

ensino fosse a de permitir que essa faixa etária tivesse acesso apenas aquilo que 

está em sua zona de conforto, o conceito educacional perderia seu sentido.  

 Dessa maneira, percebe-se que o ensino de uma segunda língua pode 

funcionar, também, como ferramenta de agregação cultural. Tal aspecto pode ser de 

grande relevância, especialmente no contexto social atual no qual a intolerância é 

um fator indiscutível, exposta não só em nossas relações cotidianas, mas também 

nas redes sociais. Esse fato deixou em evidência questões que antes já existiam, 
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mas ficavam “por debaixo dos panos”, por trás de um discurso “integracionista” de 

que “todos são iguais”.  

Segundo Paulo Freire, 

 
Ler criticamente o mundo é um ato político-pedagógico; é inseparável 
do pedagógico-político, ou seja, da ação política que envolve a 
organização de grupos e de classes sociais para intervir na 
reinvenção da sociedade” (FREIRE, 2004, apud CANDAU, 2009, 
p.1).  
 

 
Desse modo, retoma-se a ideia de que o ensino de língua espanhola na 

terceira idade deve reforçar a convicção de que o idoso tem um papel ativo e 

transformador da sua sociedade e que essa condição não lhe é retirada pela 

maturidade.  

Entretanto, Vera Maria Lúcia Candau (2009) observa que a educação pautada 

na integração não pode cair em um discurso demagogo de “interculturalidade 

funcional”, pautada em um falso conceito de integração que  

 

[...] incorpora a diferença, na medida em que a neutraliza e a esvazia 
de seu significado efetivo. Nesse sentido, o reconhecimento e 
respeito à diversidade cultural se convertem em uma nova estratégia 
de dominação que ofusca e mantém, ao mesmo tempo, a diferença 
colonial através da retórica discursiva do multiculturalismo e sua 
ferramenta conceitual, a interculturalidade “funcional”, entendida de 
maneira integracionista. Essa retórica e ferramenta não apontam 
para a criação de sociedades mais equitativas e igualitárias, mas 
para o controle do conflito étnico e a conservação da estabilidade 
social (Zizek, 1998, apud CANDAU, 2009, p. 6) 
 

 
Pode-se perceber, a partir desse fragmento, alguns aspectos importantes: o 

primeiro é que o ensino de língua espanhola para a terceira idade, como já foi dito, 

deve preservar os conhecimentos prévios dos alunos e não excluir totalmente a 

educação tradicional, na medida em que ela é útil para a sua aprendizagem. Por 

outro lado, tais aspectos não devem servir como desculpa para a legitimação da 

omissão de temáticas importantes que contribuem para o reconhecimento e 

aceitação das diferenças, sejam elas interculturais — visto que o espanhol é um 

idioma falado em 21 países — ou nacionais, de modo que essa diferença seja 

reconhecida em sua própria cultura.  
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Sendo assim, é importante que o professor reconheça que, além das 

particularidades que esse público idoso apresenta, cada aluno que o compõe tem 

características e necessidades específicas, ou seja, há diferenças dentro de um 

grupo já diferenciado e, portanto, esse reconhecimento da diversidade deve ser 

estendido ao conteúdo pedagógico. Por conseguinte, é importante que o ensino de 

L2 não seja separado dos aspectos culturais e que esses aspectos não sejam 

trabalhados com base em conceitos estereotipados de língua e cultura. 

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que não se deve negligenciar a 

importância dos idosos como parte da sociedade que necessita de mais espaço. Se 

por um lado, o ensino de língua estrangeira, mais precisamente o de língua 

espanhola, deve manter dentro do seu conteúdo programático temáticas que 

envolvam a aceitação de uma cultura da diferença, por outro, esses idosos devem 

olhar para si mesmos e para o seu espaço na sociedade, reconhecendo que 

precisam conquistá-lo a cada dia. Dentro desse contexto e considerando as 

reflexões feitas até aqui, este artigo pretende apresentar a seguir o projeto 

LICOM/LETI. 

 

3.  CONHECENDO O LICOM 

 

O projeto LICOM (Línguas para Comunidade) foi criado no início dos anos de 

1990, por Ato Executivo da Reitoria da UERJ, tornando-se, posteriormente, em 

junho de 2009, o programa LICOM-UERJ, como se conhece hoje. Dentro dos 

objetivos do programa, podem ser destacados, de acordo com Angela Marina 

Ferreira et al, os seguintes fatores: 

 

(a) oferecer ensino global de línguas (materna e estrangeira), em 
nível básico, focalizando as 4 habilidades: compreensão oral, fala, 
escrita e leitura; (b) oferecer cursos de línguas (materna e 
estrangeira) para a comunidade fluminense; (c) facilitar as interações 
entre indivíduos e entre estes e o mundo através da língua 
estrangeira; (d) contribuir para o processo de construção de 
conhecimento com vistas ao aperfeiçoamento profissional e à 
atualização cultural; (e) proporcionar espaço de prática docente aos 
alunos do curso de licenciatura em Letras; (f) ampliar as 
possibilidades de estágios dos futuros professores de línguas, 
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contribuindo para o aperfeiçoamento da formação do profissional em 
sua área de trabalho. (FERREIRA et al, 2012, p.1) 

 

O programa LICOM-UERJ engloba quatro projetos: o PLIC – “Projeto de 

Línguas para Comunidade”, que oferece curso de língua estrangeira e materna, com 

foco nas quatro habilidades, para a comunidade interna e externa à UERJ; o OLEE – 

“Oficina de Língua Estrangeira na Escola”, que visa a oferecer cursos de língua 

estrangeira que não fazem parte da grade escolar, para alunos de ensino 

fundamental de escolas do Rio de Janeiro; o PELE – “Projetos Especiais em 

Línguas Estrangeiras”, que tem como finalidade contribuir para a formação dos 

diferentes profissionais atuantes no mercado de trabalho, e o LETI – “Língua 

Estrangeira para Terceira Idade”, do qual falaremos nesta seção. 

 
3.1 CONHECENDO O LICOM/LETI 

 

O Projeto LICOM/LETI, objeto deste artigo, tem como objetivo oferecer o 

ensino de língua estrangeira aos maiores de 60 anos, buscando, dessa forma — 

como afirma Rosângela A. Dantas —, atender a camada da população que, depois 

de anos inserida no mercado de trabalho, permanece ativa e 

 

em busca de qualidade de vida, demandando produtos e serviços 
adequados ao seu cabedal de experiências e aos seus interesses 
imediatos, que levam em conta, entre outros fatores, a necessidade 
de produção de conhecimentos, sem necessariamente, aplicação no 
mercado de trabalho. (DANTAS, 2014, p. 14) 

 
 

O projeto conta com um coordenador geral — cargo atualmente exercido pela 

Professora Doutora Deise Quintiliano Pereira, do Departamento de Francês — e 5 

coordenadores, um de cada idioma, os quais são “professores efetivos do Instituto 

de Letras da UERJ, todos com título de doutor, que coordenam as atividades 

docentes de aproximadamente 10 estagiários com bolsa de Iniciação à Docência, 

sendo, geralmente, 2 bolsistas por LE’” (DANTAS, 2014, p.15).  

Ainda segundo Dantas, a parceria entre o ILE — Instituto de Letras da UERJ 

— e a UNATI vem ganhando força desde 1994. O espanhol foi o primeiro idioma 

disponibilizado pelo LETI a atender às solicitações da Coordenação da UNATI, 
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seguido, posteriormente, pelo Italiano. “Desde então, outros departamentos do 

Instituto de Letras disponibilizaram seus professores para a Coordenação das 5 

Línguas Estrangeiras que hoje integram o Projeto LETI: Alemão, Espanhol, Francês, 

Inglês e Italiano” (DANTAS, 2014, p. 15). 

Para concorrer a uma vaga no projeto, os alunos necessitam, além de serem 

maiores de 60 anos, terem concluído o ensino fundamental. O ingresso ocorre nas 

turmas de nível 1, por meio de sorteio. Os cursos oferecidos pelo LETI têm o total de 

4 níveis, sendo este último dedicado à prática de conversação. Dessa forma, “o 

aluno não precisa, necessariamente, se desligar do Projeto, mas sim, permanecer 

no que denominamos “Turmas Permanentes” (DANTAS, 2014, p.16). Por esse 

motivo, o curso não oferece certificado de conclusão, visto que isso pressuporia o 

desligamento do participante, contrariando o propósito do projeto. Tal fato reforça a 

função social da UNATI e, de modo particular, do projeto LETI, que busca favorecer 

a integração dos alunos ao grupo e à comunidade. Tal aspecto pode ser muito 

relevante, especialmente se tratando dessa faixa etária que, muitas vezes, lida com 

questões como a solidão e a exclusão, fatos que podem levar à depressão.  

Outro fator a ser considerado ao tratar-se do LETI diz respeito ao material 

didático. Como ainda existe uma dificuldade de serem encontrados materiais 

voltados, exclusivamente, para o público idoso, nos cursos do LETI, tais materiais 

costumam ser preparados semanalmente pelo próprio professor bolsista, os quais 

são desenvolvidos a partir da realidade da turma, “favorecendo a dinamicidade das 

aulas [...]. Atividades lúdicas e músicas são apresentadas, tendo em vista que os 

alunos participam das classes, especialmente do nível 4, por vários anos” (DANTAS, 

2014, p.17). Tal fato demanda uma maior necessidade de que sejam abordados 

temas agradáveis e que atendam aos interesses efetivos do aluno. Esse é um dos 

desafios de se trabalhar com o ensino para terceira idade, já que não há uma 

obrigatoriedade social de os estudantes comparecerem às aulas; isto é, a 

assiduidade dos idosos acontecerá, caso as temáticas atendam, de fato, aos seus 

interesses. 

 

3.2. LETI – ESPANHOL 
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O curso de Espanhol do projeto LETI, o qual nos interessa de modo particular, 

é coordenado pela Professora Doutora Angela Marina Chavez Ferreira, sendo 

integrado, atualmente, por 130 alunos — de acordo com informação cedida pela 

coordenadora. Além disso, o curso conta, hoje, com 4 bolsistas professores, alunos 

do curso de graduação em Língua Espanhola, que, por meio de um processo 

seletivo, no qual precisam preparar material didático e uma prova-aula, a fim de 

serem avaliados pelos coordenadores do idioma e pelos demais bolsistas já 

incorporados no projeto, têm a oportunidade de concorrer a uma vaga. Pode-se 

dizer que a contribuição do projeto para a vida profissional do bolsista não diz 

respeito apenas às questões que envolvem a sua prática em sala de aula, mas 

também pela oportunidade de poderem ser observadores de seus colegas de 

profissão e futuros avaliadores, com a possibilidade de, através dessa experiência, 

adquirirem uma postura mais técnica ao atuar em sua área de trabalho.  

Ao longo do tempo, o curso vem sofrendo reformas, a fim de satisfazer as 

necessidades particulares do público que atende. Dentre os objetivos mais 

específicos do curso, em consonância com os objetivos das demais LE, destaca-se:  

 
(1) Em relação ao aluno da terceira idade: 
Geral: propiciar ao aluno domínio de habilidades básicas em língua 
estrangeira, inserindo-o em novas culturas. 
Específicos: exercitar aspectos cognitivos (memória, raciocínio, 
atenção), sem descartar os aspectos afetivos; ampliar sua visão de 
mundo, resgatando conhecimentos prévios; inseri-lo nos debates 
contemporâneos da sociedade. 
(2) Em relação ao graduando UERJ: 
Geral: propiciar uma oportunidade real de iniciação às práticas da 
docência.  
Específicos: proporcionar alternativas para a experimentação de 
estratégias variadas no ensino de línguas estrangeiras; construir e 
consolidar práticas pedagógicas com vistas à formação de uma 
identidade profissional. (FERREIRA et al, 2012, p. 3) 
 
 

Observa-se que o projeto LETI, especificamente no que diz respeito ao curso 

de Espanhol, está “em consonância com as diretrizes do Programa LICOM, ao qual 

está vinculado” (DANTAS, 2014, p.15), articulando-se, assim, em dois paradigmas 

centrais:  

 
(a) o oferecimento de produtos e serviços de qualidade à 
comunidade UnATI; e (b) a ampliação do espaço concreto de prática 
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docente aos graduandos nas 5 Línguas Estrangeiras (LEs) e de 
observação para graduandos inscritos na Disciplina “Estágio 
Supervisionado”, dos Cursos de Letras da UERJ, com licenciaturas 
nas 5 LEs que compõem o Projeto LETI. (DANTAS, 2014, p.15) 
 
 

Também de acordo com o que determina o Programa citado, o Projeto 

Línguas Estrangeiras para Terceira Idade tem por finalidade desenvolver as 4 

habilidades — leitura, escrita, fala e compreensão — de modo que contribuam para o  

 

desenvolvimento da capacidade intelectual e linguística dos 
participantes, com vistas à integração social do idoso com o mundo e 
com o outro, assim como o resgate de memórias e conhecimentos 
adquiridos na juventude, incorporando-o a situações 
contemporâneas (DANTAS, 2014, p. 14). 
 

Por conseguinte, fica evidente a responsabilidade social do projeto, que, além 

de contribuir para os alunos beneficiados e professores bolsistas, como já foi citado, 

engloba, também, um território de observação para os alunos da graduação, em sua 

prática na disciplina Estágio Supervisionado 1, no Instituto de Letras da UERJ. Essa 

experiência é muito bem avaliada pelo corpo discente e ressalta as características 

particulares do público idoso, como motivação, participação e interesse pelas aulas, 

como aspectos positivos e encantadores.  

Tais características podem estar relacionadas à formação tradicional desses 

alunos, reforçando a ideia de que, embora se devam incluir esses idosos em uma 

nova concepção de ensino, que preze pela construção de conhecimento mútuo e a 

autonomia, não há como descartar, definitivamente, todo e qualquer benefício que 

tal formação possa trazer ao relacionamento entre alunos e professores. De todo 

modo, não há como negar que, pelos relatos dos estagiários e bolsistas, a 

participação no LETI tem sido uma experiência “de alto valor didático, social e 

humanitário, que muito contribui para seu crescimento profissional e pessoal” 

(DANTAS, 2014, p. 20). 

Logo, percebe-se que o curso de Espanhol do LETI de modo particular, assim 

como o Projeto de maneira geral, tem como finalidade ser via de mão dupla, entre os 

saberes acadêmicos e as necessidades da comunidade (FERREIRA et al, 2012). 

Para que isso se concretize, é necessário que sejam definidas estratégias e 
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propostas didático-metodológicas, baseadas nas necessidades desse público. 

Desse modo, o projeto, além de beneficiar os alunos, também irá colaborar para  

 

“o desenvolvimento dos graduandos selecionados para a função de 
professores como bolsistas de Iniciação à Docência, inserindo-os no 
que há de mais atual em termos de abordagem de ensino de Línguas 
Estrangeiras” (DANTAS, 2014, p.17). 

 

É notório que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao oferecer 

projetos como o que está sendo apresentado neste artigo, está cumprindo os três 

pilares da Universidade, a saber: o ensino, a pesquisa e a extensão. Segundo 

Roberta Maranguape, esses pilares são necessários para que os propósitos de 

socialização dos conhecimentos sejam produzidos (MARANGUAPE, 2014). 

Nesse sentido, destaca-se a extensão como o pilar no qual o projeto 

LICOM/LETI apoia-se institucionalmente. Ferreira (2011) afirma que esse pilar é de 

grande importância para promover uma maior aproximação entre a universidade e a 

sociedade, proporcionando, assim, uma relação entre a teoria e a prática (apud 

MARANGUAPE, 2014). Consequentemente, os universitários têm a oportunidade de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, a partir do 

contato com a realidade, promover as melhorias e aperfeiçoamentos necessários a 

essa teoria, ao mesmo tempo em que podem aplicar o que há de novidade em 

metodologias de ensino à comunidade externa. Tais aspectos destacam o 

comprometimento que tem a universidade pública para a comunidade e reafirmam a 

importância de se continuar investindo em projetos de pesquisa e extensão.  

 

3.3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 
 

O perfil dos alunos integrantes do Projeto LETI/UERJ é variado. Entretanto, 

como já foi dito, o que se pode obter de características em comum desses 

estudantes é o fato de todos terem no mínimo 60 anos de idade e terem concluído 

ao menos o 1º grau escolar. Com relação ao interesse desses estudantes pelos 

cinco idiomas disponibilizados pelo Instituto de Letras (ILE), em um estudo 

apresentado em pôster no evento “UERJ Sem Muros”, realizado em 2009, foi 
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registrada a seguinte distribuição da procura pelos cursos oferecidos (DANTAS, 

2009, apud DANTAS, 2014, p.15): 

 
 

Inglês 29% 

Espanhol 25% 

Italiano 19% 

Francês 16% 

Alemão 11% 

 

Percebe-se, portanto, que o espanhol tem uma boa receptividade entre os 

alunos, perdendo apenas para o inglês. Dentre as hipóteses encontradas para tais 

proporções, pode-se pensar nos seguintes aspectos: o primeiro é que o inglês 

continua sendo uma língua de hegemonia mundial, portanto, sua influência cultural 

atinge os indivíduos do mundo inteiro, e esse fator seria refletido nas escolhas 

idiomáticas dos estudantes ao longo da vida, embora deva-se considerar que os 

idosos não veem essas escolhas, na maioria das vezes, como uma ferramenta de 

ascensão social. Outro aspecto que pode ser levado em consideração é a origem 

em comum entre as línguas portuguesa e espanhola, assim como a proximidade dos 

países latino-americanos, o que levaria muitos brasileiros a criarem certa 

familiaridade com o idioma, justificando, assim, o fato de a língua espanhola estar 

em segundo lugar no número de inscritos.  

Longe de tomar essas suposições como factuais, o que se pretende nesta 

seção é apresentar a enquete que foi realizada com alunos de duas turmas de 

língua espanhola do LETI-UERJ, pertencentes ao nível 4, ou seja, turmas 

permanentes do projeto. Desse modo, buscou-se saber, não só o perfil dos alunos 

entrevistados — como gênero e idade, por exemplo —, mas também quais foram as 

suas motivações ao elegerem a língua espanhola como objeto de estudo, se suas 

expectativas foram atendidas, além de serem investigadas as dificuldades e 

contribuições que o curso poderia ter realizado em suas vidas. O motivo de terem-se 

elegido os alunos de nível 4 foi o fato de que já haviam passado pelos níveis iniciais 

e, sendo assim, poderiam avaliar melhor o seu rendimento ao longo do curso.  
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O questionário constou de seis perguntas, todas respondidas de forma 

anônima. A enquete foi realizada no mês de outubro do ano de 2018, em 2 turmas 

regidas pela professora bolsista Ananda Gonçalves, estudante do último período de 

Letras português/espanhol da UERJ. As turmas nas quais a entrevista foi realizada 

constam de 8 e 13 alunos. Contudo, como alguns estudantes não compareceram, 

foram computadas 14 respostas ao todo. Por esse motivo, além do questionário feito 

com os alunos, realizou-se uma pequena entrevista com a professora, com fins 

comparativos, de modo a auxiliar na análise das respostas dos estudantes. 

O questionário feito com os alunos de nível 4 constou de 6 perguntas, 5 de 

múltipla escolha e 1, discursiva (APÊNDICE A).  

 
 

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com relação às duas primeiras perguntas, observa-se que dos 14 

entrevistados, 13 são do sexo feminino, totalizando um percentual de quase 100%. 

O mesmo ocorre no que diz respeito à idade: dos 14 entrevistados, 13 possuem 

mais de 65 anos. 

Sobre a motivação dos alunos ao escolherem a língua espanhola como 

segunda língua, percebe-se que quase a metade dos entrevistados (6 de 14) 

disseram ter elegido a língua espanhola por motivos majoritariamente pessoais — 

como hobby ou para aprender uma habilidade nova. Entretanto, 3 alunos ficaram 

entre as motivações pessoais e sociais — como a interação com o grupo — e 1, 

entre as motivações pessoais e outros, dizendo na justificativa que teriam escolhido 

o espanhol como segunda língua por “considerar o idioma bonito”.  

Além dos 3 alunos que se dividiram entre as motivações pessoais e sociais, 2 

escolheram a opção “social” como sendo sua motivação principal para optar pelo 

espanhol como segunda língua. Os 2 outros entrevistados que escolheram a opção 

“outros” deram as seguintes justificativas: a primeira seria o fato da impossibilidade 

de vagas para o curso de inglês, encontrando no Espanhol uma segunda opção. A 

segunda, para interagir com outras pessoas em viagem pela América Latina.  

Nesse sentido, pode-se observar que a maioria dos alunos entrevistados 

enxergam a aprendizagem do espanhol como o desenvolvimento de uma habilidade 
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pessoal. Isso significa que, embora os idosos não precisem aprender uma segunda 

língua como um instrumento de ascensão social, ainda assim, encontram uma 

satisfação pessoal ao estudar o idioma, ou seja, encontram um significado para isso. 

Outrossim, percebe-se que o convívio social é uma questão importante para o 

grupo, já que 5 alunos, ou seja, mais de 30% optaram por essa alternativa.  

No que diz respeito às respostas dadas pelos alunos que escolheram a opção 

“outros motivos”, são importantes algumas considerações: a primeira é que o aluno 

que apontou a viagem pela América Latina como motivação, também poderia ser 

encaixado no grupo dos alunos que enxergam o aprendizado do espanhol como 

quesito de interação social. Ressalta-se, também, que a segunda resposta pode 

servir de reafirmação para os dados coletados pelo pôster do evento “UERJ Sem 

Muros”, de 2009, os quais apontavam para o inglês como primeira opção, sendo a 

Língua Espanhola apontada como segunda.  

Com relação às expectativas dos idosos sobre o curso de Espanhol, 6 dos 14 

entrevistados disseram que elas foram totalmente atendidas, enquanto 8, 

parcialmente. Desses 8, apenas 3 deram justificativas. Sendo que 2 das respostas 

estão relacionadas à pouca fluência na comunicação por parte do aluno e à 

necessidade de se aprender mais conteúdo. Abaixo estão algumas das respostas:  

 

“[...] porque ainda falta aprender muitas coisas. Mas estou satisfeita 
com o que consegui aprender.” 
 
“Gostaria muito de já estar ‘hablando’ desembaraçadamente o 
espanhol”.  

 
 

Além da questão da aprendizagem, outro motivo que apareceu para a 

satisfação parcial com relação ao curso está relacionado ao “tempo inadequado”. 

Com respeito ao tempo, cabe ressaltar que as aulas ocorrem às terças e quintas-

feiras, num total de 3h e 40 minutos semanais, tempo superior a muitos cursos de 

idiomas tradicionais. 

 Voltando à questão da aprendizagem, com relação aos desafios encontrados 

pelos idosos ao aprender o Espanhol, 8 alunos apontaram a pronúncia/compreensão 

auditiva como sua maior dificuldade, o que significa mais de 50% dos entrevistados. 

Uma pessoa ficou dividida entre a pronúncia/compreensão auditiva e a timidez, e 
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uma, ainda, entre pronúncia/compreensão auditiva, escrita/leitura e timidez; o que 

significa que 10 pessoas, no total, apontaram a pronúncia e a compreensão auditiva 

como aspectos desafiadores na aprendizagem da língua espanhola. Tais fatores 

poderiam confirmar a hipótese do período sensível, apontada por Vítor Lopes e José 

Antônio Maia (2000), assim como a questão de a idade dos aprendizes ser “um fator 

externo importantíssimo para a aquisição e processamento da linguagem, que 

determinaria uma especificidade nas situações de ensino” (CINTRA, 1983, apud 

FERREIRA, 2012, p.3). 

Por outro lado, dos 14 entrevistados, apenas 2 elegeram a leitura/escrita 

como aspecto dificultador em sua aprendizagem. Tal fato poderia justificar a teoria 

de que a maturidade seria um aspecto positivo para o aprendizado e o 

desenvolvimento metalinguístico dos alunos, devido ao acúmulo de experiência por 

parte dos estudantes, que poderia contribuir para uma aquisição de léxicos mais 

complexos, devido a uma maior experiência em L1 e, consequentemente, uma maior 

consciência em estratégias de aprendizagem (VENTURI, 2006). Essa experiência e 

as associações com a língua materna poderiam ser aspectos facilitadores na leitura 

e na escrita. Somados à certa familiaridade entre as línguas portuguesa e 

espanhola, facilitariam a compreensão leitora, embora a escrita pudesse acarretar 

aspectos um pouco mais complexos, o que não se pretende analisar de modo 

individual.  

A timidez foi um aspecto citado por apenas um dos entrevistados, e isso 

apontaria, também, para uma maior coragem dos indivíduos mais maduros de se 

exporem a novas situações, especialmente estando entre colegas da mesma faixa 

etária. Entretanto, faz-se necessário ressaltar a importância de se estabelecer entre 

os professores e alunos uma atmosfera de confiança para que esses alunos se 

sintam acolhidos e à vontade para errar quantas vezes for necessário. Em 

contrapartida, acredita-se que essa atmosfera foi construída nas turmas nas quais a 

entrevista foi realizada, já que estas demonstraram acolhimento e entrosamento 

entre si. Sendo assim, é importante considerar, também, que os alunos possuem 

personalidades diferentes e características particulares. Cabe ao professor, portanto, 

estar atento a essas questões e mostrar-se solidário às necessidades dos 

estudantes.  
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Com relação à última pergunta — “Qual seria a maior contribuição do LETI 

para sua vida?” —, 6 dos entrevistados disseram ser a possibilidade de se aprender 

um novo idioma gratuitamente e com qualidade, assim como a possibilidade de se 

aprender sobre a cultura da língua espanhola. Por sua vez, 3 dos entrevistados 

disseram ser a possibilidade da interação social a maior contribuição do Projeto. 

Essa reflexão ocorre a partir de respostas como: “permitir que a esta altura do 

campeonato eu esteja estudando e interagindo com pessoas de minha faixa etária”. 

Dentre outras respostas encontradas, temos: “disponibilidade para lecionar” e “a 

continuidade das aulas de conversação”. 

Consequentemente, observa-se que, de fato, os idosos sentem-se motivados 

ao aprender outro idioma e que, independentemente da idade, estão interessados 

em abrir-se à descoberta de outras culturas. Outro aspecto a ser levado em 

consideração é o fato de que a interação social é de grande importância para eles, 

assim como o convívio entre os pares, como foi explicitado pela resposta de uma 

das entrevistadas. 

As respostas que se destacaram das demais, como “a possibilidade de 

lecionar” e a “continuidade das aulas de conversação”, podem reforçar a ideia de 

como alguns desses idosos se mantêm ativos e, embora não seja uma motivação 

majoritária, há aqueles que ainda encontram na aprendizagem de uma segunda 

língua uma motivação profissional. Além disso, ao apontar a continuidade nas 

turmas de conversação como uma das maiores contribuições, evidencia-se, mais 

uma vez, a importância de esses idosos encontrarem um lugar para manter o 

contato com o idioma, a fim de que esse gosto pela aprendizagem não seja perdido 

por falta de prática, além, é claro, da permanência em comunidade, o que fortalece o 

sentido de pertencimento por parte dos idosos.  

 

3.5 ENTREVISTA COM A PROFESSORA  

 

Como dito anteriormente, com o intuito de estabelecer um diálogo com as 

informações dadas pelos alunos sobre suas experiências com o ensino de Espanhol 

e também para uma maior perspectiva do impacto que o Projeto LETI teria na vida 

dos professores bolsistas, segue abaixo a entrevista feita com Ananda Gonçalves, 
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22 anos, graduanda de Letras Português/Espanhol na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro e professora bolsista dos alunos entrevistados.  

 
1. Quais as contribuições que o LETI tem tido em sua vida, pessoal e/ou 

profissional? 

 

R: Pessoalmente, é uma experiência até então nova e desafiadora. 

Especialmente no que diz respeito a lidar com o contraste entre as gerações (a 

minha e a deles). Aprendo coisas sobre a vida e ouço muitas histórias, muitas, 

mesmo. Algumas vezes, há um certo choque entre nossas percepções de mundo, 

opiniões e tudo mais. Mas há diálogo sempre e um respeito mútuo que nunca havia 

sentido lidando com outras faixas etárias. E, profissionalmente, é uma experiência 

fantástica também, desafiadora, com certeza. Os idosos apresentam dificuldades 

outras em relação aos adolescentes, por exemplo. Para mim, como professora, é um 

grande exercício de paciência e atenção a eles.  

 

2. Quais os maiores desafios de ensinar para alunos da terceira idade?  

 

R: Saber lidar com o tempo de resposta deles, eu acredito. Uma criança ou 

adolescente, por exemplo, costuma ter um tempo de resposta menor e um raciocínio 

mais veloz.  

 

3. Há aspectos facilitadores de trabalhar com esse público? 

 

R: O respeito com a figura do professor que eles apresentam é ímpar! A 

dedicação e atenção deles nas aulas e nas propostas também costuma ser 

excepcional; em geral, possuem um interesse verdadeiro e genuíno em aprender. 

 

4.  há alguma temática pela qual os idosos mais se interessam? 

 

R: Viagens, relatos de histórias do passado, músicas e cultura em geral. Temas 

mais atuais como política geram bons debates, mas há menos entusiasmo da parte 

deles.  
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5.  Você acredita que o ensino de língua espanhola pode contribuir para um 

maior reconhecimento e convivência da diversidade por parte do público 

idoso? Como esses aspectos podem ou são trabalhados em sala de aula? 

 

R: Sim, sem sombra de dúvida. A língua estrangeira (espanhola, nesse caso) 

serve como instrumento de desenvolvimento cognitivo desses idosos. O convívio 

entre eles também é de suma importância. Eles levam a sério o compromisso com o 

curso, que também é um ótimo espaço de interação social para eles. Os temas que 

trabalhamos no curso estão sempre voltados para cultura em geral, diversidade, 

tecnologia...temas atuais que os façam pensar e se posicionarem como cidadãos, 

mesmo.  

 

6. Os idosos, na maioria das vezes, são formados por uma educação tradicional, 

em que os professores eram vistos como detentores do conhecimento, e os 

alunos tinham uma participação passiva na aprendizagem. Essa formação 

interfere, de alguma forma, no comportamento dos alunos em sala de aula? 

De que modo? 

 

R: Sim, eles são extremamente educados e tradicionais nesse sentido. 

Pedem permissão para tudo o que desejam fazer; é até um pouco engraçado. 

Esperam sempre de mim os comandos do que fazer, esse tipo de coisa.  

 

7. Como você trabalha com as questões didáticas, como a disposição dos 

conteúdos e o tamanho da letra no quadro? Você acredita que esses 

aspectos interferem nas aulas? 

 

R: Sim. Eles fazem questão de copiar tudo do quadro. Procuro escrever da 

forma mais legível possível. E no material que entrego a eles, também, sempre 

procuro uma fonte grande para que eles enxerguem.  
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8. Com relação ao material didático, há alguma especificidade no preparo? 

Alguma adaptação? 

 

R: No meu nível, uso material próprio, elaborado por mim, com a orientação 

da coordenadora. A especificidade é que seja adaptado para o tipo de debate que 

buscamos ter com eles.  

 

9. Houve um contato anterior dos alunos com a língua espanhola? 

 

R: Depende. Há alunos que já tinham um conhecimento prévio e outros que 

não.  

 

Analisando as respostas da professora, confirmam-se alguns aspectos 

relacionados às teorias discutidas neste trabalho, assim como o impacto que o 

ensino de espanhol para a terceira idade teria, também, para os professores, 

especialmente aqueles em formação, como os bolsistas do LETI; contribuições que 

ultrapassam os limites profissionais, englobando, até mesmo, as questões pessoais.  

Primeiramente, no que diz respeito à convivência entre as diferentes 

gerações, como foi dito pela bolsista, é uma oportunidade benéfica a ambas as 

partes, na medida em que proporciona uma maior compreensão sob outro ponto de 

vista. Como foi citado ao longo do artigo, existe, na sociedade, uma dificuldade de 

se lidar com as diferenças englobadas em diversos âmbitos. Um deles, o qual não é 

muito citado, é a convivência entre os mais jovens e os idosos. A fala da professora 

traz uma clareza de que o ensino de espanhol dentro de um ambiente acadêmico 

geraria nos mais velhos uma receptividade maior aos pensamentos dos mais jovens; 

em contrapartida, esses jovens professores, ao compreender melhor os mais 

experientes, se tornariam mais pacientes e generosos ao disporem-se a ouvir e 

acolher os seus pontos de vistas. Isso fica claro em sua fala, ao dizer, por exemplo: 

“Algumas vezes, há um certo choque entre nossas percepções de mundo, opiniões 

e tudo mais. Mas há diálogo sempre e um respeito mútuo que nunca havia sentido 

lidando com outras faixas etárias.”  
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Desse modo, percebe-se que o LETI é um bom espaço de convívio com as 

diferenças. Entre alunos e professores e, por que não dizer, entre os pares, visto 

que, embora pertencentes à mesma geração, e terem, de certa forma, aspirações 

parecidas no que diz respeito ao ensino de língua espanhola, cabe lembrar que cada 

aluno possui sua origem cultural e social. Alguns já tinham conhecimento de língua 

espanhola, e outros não, ou seja, cada um tem o seu próprio conhecimento de 

mundo. Desse modo, um curso de idioma presencial nessa faixa etária pode ser 

extremamente benéfico, tanto para a convivência social e o sentimento de 

pertencimento dos alunos, quanto para contribuir com uma maior tolerância por 

parte dos idosos com a diversidade. Cabe lembrar que o processo de formação 

ocorre ao longo de toda existência e que 

 

a aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) não é apenas 
mais um dos aspectos da educação e da aprendizagem; ela deve se 
tornar o princípio diretor que garante a todos o acesso às ofertas de 
educação e de formação, em uma grande variedade dos contextos 
de aprendizagem (Commission of the European Communities, 2000, 
p. 3 apud ALHEIT E DAUSIEN, 2006, p.177). 

 

Dentro desse aspecto, também se justificam as temáticas trabalhadas em 

sala de aula, as quais, segundo a entrevistada, fazem os alunos pensarem e se 

posicionarem como cidadãos no mundo, permitindo, assim, que esses alunos 

expressem o seu ponto de vista e compartilhem suas histórias. A abordagem de 

temáticas ligadas aos relatos de histórias passadas, o trabalho de inclusão no 

mundo atual com os temas ligados à tecnologia e os conteúdos culturais que 

trabalham a diversidade, por exemplo, mais uma vez, permitem o reconhecimento 

das diferenças em si mesmos e nos outros. Segundo a professora, os temas 

trabalhados nas aulas de espanhol do LETI são “temas atuais que os façam pensar 

e se posicionarem como cidadãos [...]”. Sendo assim, pode-se dizer que eles estão 

em consonância com o que pensa Gomez (2001), que afirma que o ensino de 

espanhol na terceira idade deve ser 

 
vehículo emancipatorio por excelencia y derecho social para todas 
las edades, debe concebirse como un lugar de inclusión, desarrollo 
de la imaginación y la capacidad creativa del ser humano, proceso de 
recuperación de la memoria de las generaciones mayores y 
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oportunidad de intercambiar y participar activamente en la sociedad 
de la cual forman parte. (GÓMEZ, 2001, p.1)  

 
A professora citou o tempo de resposta dos alunos como um aspecto 

desafiador no ensino para terceira idade. Isso é justificável, tendo em vista a faixa 

etária dos professores bolsistas em comparação à dos estudantes do LETI-UERJ e 

levando-se em consideração, também, o contexto em que vivemos, no qual o 

imediatismo está cada vez mais exacerbado. Entretanto, tal desafio pode ser mais 

uma oportunidade para que seja desenvolvida uma maior empatia e generosidade 

por parte dos graduandos, de modo que possam estar preparados para trabalhar 

com alunos com diferentes necessidades, independentemente da faixa etária.  

Além disso, o fato de haver uma lentidão na formulação das respostas por 

parte dos idosos reafirma o que pensa Mackey (apud VENTURI, 2006) sobre a idade 

do indivíduo ser proporcional à diminuição da flexibilidade para que novos 

automatismos sejam aprendidos. No entanto, como essa diminuição não se 

configura como exclusão, tanto os professores como os idosos são impulsionados a 

continuarem lançando-se em novos desafios e descobertas de aprendizagem.  

Em contrapartida, a professora citou a formação tradicional desses alunos 

como um aspecto facilitador em sua relação com eles, em sala de aula. Observa-se, 

portanto, um aspecto que já foi discutido anteriormente, isto é, a não exclusão da 

educação tradicional, mas sim o fato de se adotar uma sabedoria para saber extrair 

dela o que há de contribuição para formação desses alunos, inserindo-os em um 

novo contexto educacional. Percebe-se, por conseguinte, tanto pela postura em sala 

de aula — na medida em que se permite a esses estudantes o espaço necessário 

para sua expressão e posicionamento com relação ao que pensam — quanto pelo 

fato de serem apresentadas temáticas que lhes permitem sair de sua zona de 

conforto, que as aulas de espanhol do LETI estão no caminho dessa moderação. 

No que diz respeito à didática, a professora lembra que é importante estar 

atento às questões particulares dos alunos. O público idoso, como um público 

diferenciado, necessita de maior atenção em aspectos que poderiam ser 

considerados detalhes, em um primeiro momento, mas que podem fazer muita 

diferença no rendimento dos estudantes como, por exemplo, a fonte escolhida na 

preparação dos materiais, o tamanho da letra e a disposição dos conteúdos no 
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quadro. Porém, tais aspectos não deveriam ser considerados apenas com relação 

ao público idoso; ao contrário, seria benéfico que fosse uma prática do professor, 

junto à coordenação pedagógica, conhecer as possíveis necessidades específicas 

de seus alunos ao ingressar em uma turma. Desse modo, se estaria caminhando 

para uma educação mais inclusiva.  

Outra particularidade a ser observada com relação à resposta da professora é 

a postura dos alunos no que diz respeito à aprendizagem, ou seja, uma postura “de 

interesse genuíno”. Como foi citado nas discussões teóricas feitas ao longo deste 

artigo, o público idoso sente um prazer real pelo conhecimento e o aprendizado. 

Entretanto, devido à sua formação tradicional, eles costumam esperar os comandos 

do professor em sala de aula para avançarem. Por esse motivo, o material didático e 

a utilização do quadro de modo claro e preciso são ferramentas de grande auxílio 

para o andamento das aulas.  

 

4.  CONCLUSÃO 
 

A partir de tais considerações, pode-se perceber que as aulas de Língua 

Espanhola do LICOM/LETI funcionam como uma via de mão dupla entre os idosos e 

professores bolsistas. Para os primeiros, representam uma ferramenta de inclusão e 

integração, auxiliando em seus processos cognitivos que continuam ativos ao longo 

dos anos. Para os docentes, o projeto serve como instrumento de formação 

profissional, de modo que possibilita ao professor envolvido adquirir uma rica 

experiência, na medida em que está trabalhando com um público diferenciado e, por 

tal motivo, preparando-se para lidar com as diferenças de um modo mais positivo, 

independentemente do público com o qual tiver que trabalhar posteriormente.  

Além disso, percebe-se que as possíveis limitações em decorrência da idade 

não são impeditivas para o processo de aprendizagem dos idosos. Sendo assim, o 

seu direito à aprendizagem e inclusão na sociedade atual — garantido, inclusive, 

pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2017) — deve ser preservado. O ensino de língua 

estrangeira — e, de modo particular, o da Língua Espanhola, foco deste artigo — faz 

parte desse conteúdo educativo e, a partir dela, podem-se trabalhar aspectos que 

vão além da aprendizagem de uma L2, englobando questões relacionadas à cultura, 

ao respeito à diversidade, além do resgate da memória e das opiniões pessoais, por 
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exemplo. Esses temas auxiliam o posicionamento desses adultos no mundo como 

cidadãos ativos, embora, por muitas vezes, a sociedade reforce a perda de 

identidade da pessoa mais velha, devido a uma supervalorização da juventude.  

Também é válido reforçar que as metodologias utilizadas em sala de aula têm 

grande importância para que o objetivo do ensino de Língua Espanhola seja 

cumprido em sua totalidade, de modo que a língua não seja vista de forma separada 

de sua funcionalidade, mas que englobe os aspectos culturais, desassociados de 

uma visão de mundo estereotipada.  

Percebe-se, dessa maneira, que o professor é uma ferramenta para que os 

estudantes da terceira idade, em sua maioria, vindos de uma educação tradicional, 

possam ser integrados em um modelo de educação mais construtivista — modelo 

criado por Piaget —, que considere os seus conhecimentos prévios e acredite que 

eles, junto com o professor, constroem o conhecimento a partir da interação e do 

diálogo. Os fatores citados também contribuem para a autonomia dos idosos. 

Entretanto, tais aspectos não necessitam desconsiderar toda vivência que os idosos 

tiveram ao longo de sua formação escolar ou acadêmica, desconsiderando 

totalmente a educação tradicional. Portanto, cabe aos professores encontrarem a 

moderação entre o novo e o moderno, permitindo que os alunos se sintam à vontade 

para construir o conhecimento da maneira que lhes pareça mais confortável, como 

se verificou nas turmas entrevistadas neste artigo. 

Por fim, o presente trabalho teve o intuito de discutir a respeito das 

contribuições que o Ensino de Língua Espanhola para a terceira idade – 

especialmente no que diz respeito aos cursos oferecidos em universidades, como é 

o caso do projeto LICOM/LETI — podem ter na vida dos idosos e dos professores. 

Além disso, espera-se que, a partir de tais reflexões, haja uma maior consciência 

das particularidades do público em questão, a fim de que suas peculiaridades sejam 

respeitadas e mais estudos possam ser feitos para um melhor aprimoramento 

metodológico.  

Espera-se, também, que a pesquisa e as reflexões teóricas feitas até aqui 

possam fomentar uma maior conscientização com relação ao papel que o idoso 

ocupa na sociedade, de modo que se caminhe em direção a um mundo mais plural 

em busca de um envelhecimento com mais qualidade, o que é, certamente, do 
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interesse de todos. Finalmente, também é desejado que as discussões feitas no 

presente estudo possam originar, ainda que de forma breve, uma reflexão a respeito 

do papel que a Língua Espanhola pode desempenhar na vida dos estudantes, já que 

tem a possibilidade de contribuir para a sua formação crítica e cidadã, bem como 

para um maior reconhecimento da diversidade.  
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APÊNDICE A — Questionário aplicado 
 

1 GÊNERO 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 

 
1. FAIXA ETÁRIA 
(   ) Entre 60 e 65 anos  
(   ) Acima de 65 anos 

 
2 AO ESCOLHER O ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA, SUA MOTIVAÇÃO 

FOI, MAJORITARIAMENTE: 
      (   ) Profissional (a fim de qualificar-se para o mercado de trabalho) 

(   ) Pessoal (para aprender uma habilidade nova, por hobby) 
(   ) Social (interação com o grupo, socialização etc.) 
(   ) Outros 
Em caso de assinalar “outros”, quais seriam as motivações? (Opcional) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3 SUAS EXPECTATIVAS FORAM ATENDIDAS? 
(   ) Sim, totalmente 
(   ) Não 
(   ) Parcialmente 
Em caso de assinalar a alternativa “Não” ou “Parcialmente”, apresente uma justificativa. 
(Opcional) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4 QUAIS FORAM (TÊM SIDO) OS MAIORES DESAFIOS DE SE APRENDER UMA 

NOVA LÍNGUA? 
(   ) Pronúncia/ compreensão auditiva 
(   ) Escrita/ Leitura 
(   ) Timidez 
(   ) Outros 
 
Em caso de assinalar “Outros”, quais foram essas dificuldades? (opcional) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5 QUAL SERIA A MAIOR CONTRIBUIÇÃO DO LETI PARA A SUA VIDA?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 


